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Funkcja RogerReady 
Automatyzowanie urządzeń Roger™ 

W firmie Phonak bez przerwy staramy się poprawić słyszenie użytkowników aparatów słuchowych, którzy potrzebywają w złożonych
środowiskach słyszenia, niezależnie od wieku. Nowa funkcja RogerReady, dostępna w aparatach słuchowych Sky V i Naída V, łączy 
zalety systemu bezprzewodowego z wygodą automatycznej aktywacji.  W badaniu tym przeprowadzono pomiary techniczne oceniające  
czas aktywacji i dezaktywacji funkcji RogerReady.  Wyniki pokazały, że funkcja ta nieprzerwanie przechwytuje sygnał z mikrofonuṮ㕩䙥
zdalnego w czasie krótszym niż 400 ms, i potwierdziły, że zapewnia niemal natychmiastowy dostęp do sygnału z mikrofonu Roger镰
W oparciu o te wyniki funkcja RogerReady została ustawiona jako domyślne włączona w trybach Junior, w dopasowaniach 
wykorzystujących metodę�DSL. Umożliwia to bezproblemową automatyczną aktywację programu Roger w aparatach słuchowych . 

Wprowadzenie 

Stwierdzono, że wykorzystanie systemu do komunikacji
bezprzewodowej Roger lub indywidualnego systemu FM powoduje 
poprawę percepcji i rozumienia mowy u dzieci z ubytkiem słuchu  
w klasie szkolnej (Thibodeau 2010; Anderson, Goldstein, Colodzin & 
Iglehart 2005; Boothroyd & Iglehart 1998). Urządzenia te okazały 
się niezwykle pomocne dla osób z zaburzeniami przetwarzaniaṮ䙥 
słuchowego, jednostronną głuchotą oraz zaburzeniami ze  
spektum autyzmu ponieważ poprawiają współczynnik SNR
(stosunek sygnału do szum) (Rance, Saunders, Carew, 
Johansson & Tan 2013; Schafer et al 2012; Johnstone, John, Hall & 
Crandell 2009; Tharpe, Ricketts & Sladen 2003).  

Dotychczas, aby być pewnym, że sygnały ze zdalnego mikrofonu  
będą łatwo dostępne�w aparatach słuchowych, należało wybrać
podstawowy program słyszenia, który mógł wykorzystywać� 
bezpośrednie wejście audio (DAI). Jednak stosowanie dedykowanych 
programów Roger/DAI +mik wykluczało użycie zaawansowanych
funkcji oczyszczania dźwięku dostępnych w aparatach słuchowych. 
Chociaż jest to konserwatywne podejście do dopasowania, ta
hierarchia zapewniała dzieciom niezawodny, automatyczny dostęp do głosów 鱹Ṯ鱹 
osób mówiących, szczególnie nauczycieli korzystających z mikrofonów.  
Jednak konfiguracja ta uniemożliwia dzieciom czerpanie
korzyści z technologii automatycznej Phonak, która została 
zoptymalizowana pod kątem środowisk słuchania typowych dla 
dzieci.  System AutoSense Sky OS firmy Phonak powstał z myślą  
o zastosowaniach pediatrycznych. Umożliwia on automatyczną 
adaptację aparatów słuchowych do aktualnych warunków潤౯ 
akustycznych. System ten steruje aktywacją programu podstawowego,
modelem wzmacniania oraz aktywacją mikrofonów kierunkowych 
i innych funkcji oczyszczania dźwięku. Dotychczas, przy wykorzystaniu癄 
domyślnych ustawień w�dopasowaniu metodą DSL, starsze dzieci  
miały dostęp do automatyki i powiązanych z nią funkcji oczyszczania
dźwięku po naciśnięciu przycisku zmiany programu. Badania pokazały, że duża 

grupa dzieci nie zmienia programów aparatów słuchowych w sposób 
odpowiedni dla różnych sytuacji akustycznych (Ricketts, Picou, 
Galster, Federman & Sladen 2010). Nawet jeśli program automatyczny
jest dostępny, jest prawdopodobne, że dzieci go nie uaktywnią.
To sprawia, że natychmiastowy i niezawodny dostęp do systemu
Roger uzyskuje się kosztem skuteczności słyszenia w wymagających 
środowiskach słyszenia, takich jak praca w grupach, przerwy czy鱹 
wspólny obiad. Skutkuje to niekorzystnymi dla dzieci warunkami䙥 
słuchania podczas, gdy mikrofon bezprzewodowy nie jest w użyciuꭲ 
ponieważ dziecko jest ograniczone do stosowania jednego programu
dla wszystkich środowisk słyszenia przez cały dzień.  Wolfe (2016) 
pokazał, że wykorzystanie trybu automatycznego aparatów słuchowych
może zapewnić dzieciom większą skuteczność i komfort słyszenia,
których nie gwarantuje program podstawowy stosowany jako domyślny. 

Dzięki nowej funkcji RogerReady, zdolność automatycznego 
działania aparatu słuchowego jest teraz dostępna dla najmłodszych  
użytkowników bez ryzyka błędnego przełączania programów,� 
ani konieczności ręcznej aktywacji�
Funkcja RogerReady aktywuje program Roger/DAI+mik
po wykryciu mowy na wejściu mikrofonu Roger.  
W przypadku dzieci, których aparaty słuchowe zostały 
skonfigurowane do uruchamiania się systemu AutoSense Sky OS, 
RogerReady eliminuje potrzebę ręcznego przełączania na program 
Roger/DAI+mik i stosowania go jako programu początkowego.  
System AutoSense Sky OS teraz może być przypisany jako program
startowy z aktywną funkcją RogerReady. System został zaprojektowany 
w celu zapewnienia natychmiastowego i niezawodnego dostępu do 
sygnału wykrytego z nadajnika Roger. 
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Metodologia 

Badanie zostało przeprowadzone w centrum badawczym PARC 
(Phonak Audiology Research Center) w Stanach Zjednoczonych 
(Warrenville, Illinois).  Testy przeprowadzono w dźwiękoszczelnej 
kabinie z podwójnymi ścianami. Wykorzystano obuusznie dopasowane
aparaty Sky V90-P założone na uszy manekina KEMAR-a (Knowles 
Electronic Mannequin for Acoustic Research) z uniwersalnymi
wkładkami do aparatów zausznych.  Aparaty słuchowe zostały 
zaprogramowane dla płaskiego, odbiorczego ubytku słuchu⠬ 
na poziomie 50 dB.  Do aparatów dołączono 
zintegrowane kształtem odbiorniki Roger 18 i połączono je 
bezprzewodowo z nadajnikiem Roger inspiro. System AutoSense 
Sky OS został ustawiony jako program startowy z automatycznym 
uruchamianiem Roger/DAI+mik poprzez funkcję RogerReady.  Nie
ustawiono dodatkowych programów manualnych, a sygnały beep
były wyłączone zgodnie z domyślnymi ustawieniami trybu Junior.   
Aparaty słuchowe zostały umieszczone na uszach urządzenia KEMAR  
wewnątrz kabiny.  Nadajnik Roger inspiro zawieszono z przodu głośnika,  
w odległości około 2 m od kabiny dźwiękowej, z mikrofonem iLapel 
przymocowanym 20 cm poniżej środka głośnika. Schemat ustawieniaἠ
jest widoczny na Rysunku 1. Jako bodźca użyto kobiecego głosu  
z audiobooka.  Bodziec był odtwarzany za pomocą oprogramowania 
Adobe Audition i skalibrowany do 80 dBA przy mikrofonie inspiro.  
Fragmenty mowy poprzedzało 5-minutowe nagranie ciszy, 
zapewniając w ten sposób działanie w aparatach słuchowych 
AutoSense Sky OS. Po włączeniu pliku dźwiękowego osoby ౯
badające opuściły kabinę dźwiękową oraz pokój zewnętrzny䙥
na cały czas trwania badania. 

          

Rysunek 1. Aparaty słuchowe Sky V90-P zostały umieszczone na uszach  urządzenia

KEMAR w zamkniętej kabinie dźwiękowej. Mikrofon Roger inspiro został zwieszony 

przed głośnikiem na zewnątrz kabiny.  Mikrofon inspiro znajdował się 20 cm poniżej 

środka mikrofonu i symulował inspiro iLapel używany przez nauczyciela. 

Oceniono również wyłączenie lub przełączenie programu Roger/DAI
+mik. Do pomiarów użyto wyżej opisanego układu. 

Dodatkowo w kabinie z urządzeniem KEMAR z głośników odtwarzano�� 
sygnał� składający się z mowy 4 osób. W programie Roger/DAI 䡗䡗
wyłączono mikrofony aparatów, aby umożliwić dokładne rozróżnienie 
między programem Roger/DAI i systemem AutoSense Sky OS.  Analiza 
wizualna nagrań z uszu KEMAR-a potwierdziła dokładnie, kiedy 
aparaty słuchowe przełączyły się z programu Roger/DAI na AutoSense 
Sky OS, co widać jako wznowienie wzmocnienia sygnału odbieranego 镰ꭲ䙥
przez aparaty w kabinie dźwiękowej. 

Wyniki 

Do analizy nagrań z aparatów słuchowych umieszczonych na urządzeniu
KEMAR wykorzystano oprogramowanie Adobe Audition.  Emisja sygnału 
akustycznego zaczęła się dokładnie 5 minut po nagranej ciszy.  
Program Roger został aktywowany po czasie krótszym niż 400 ms 
od rozpoczęcia emisji głównego bodźca (patrz Rysunek 2). Te same 
wyniki zostały powtórzone 10 razy.  Podczas każdej próby została 
utracona mniej niż jedna sylaba z mowy skierowanej do mikrofonu 
Roger.  Przykład oryginalnego przebiegu z przekreślonym 
utraconym fonemem pokazano poniżej: 
“Besides the beautiful birch…” 

Rysunek 2. Analizę wykonano za pomocą programu Adobe Audition.  Górny 

wykres to surowy bodziec. Czerwona pionowa linia wskazuje, gdzie się 

rozpoczyna.  Na dolnym wykresie czerwona linia również wskazuje początek 

bodźca, natomiast żółta linia — początek mowy odbieranej przez Roger.  

Czas między liniami to czas aktywacji funkcji RogerReady.  

Różnica czasu między linią czerwoną i żółtą wielokrotnie wynosiła ok.400 ms. 

Podczas odtwarzania funkcja Easy Beeps w aparatach słuchowych 
była wyłączona. Przy włączonej funkcji Easy Beeps czas aktywacji 
wydłużał się do średnio 830 ms, powodując podczas wszystkich 
prób utratę trzech pierwszych sylab.  Dlatego domyślnie sygnały鱹鱹
Easy Beeps są wyłączone dla wszystkich trybów dopasowań 
Target Junior. Te wyniki pokazują, że automatyczna aktywacja 
programu Roger/DAI+mik jest szybka i powoduje minimalną utratę 
treści.  Aktywowanie wcześniejszych wersji funkcji EasyFM trwało 
około 2,0 s (Dechant, 2010). 

Deaktywacja to czas potrzebny urządzeniom na przełączenie
się z programu Roger/DAI z powrotem do AutoSense Sky OS. 
Walidacja nastąpiła na podstawie nagrania z programu Adobe 
Audition, widocznego na Rysunku 3.  W dziesięciu próbach 
przełączanie aparatów słuchowych ponownie na system operacyjny 
AutoSense Sky OS następowało w ciągu 50 s od zakończenia 
prezentowanej mowy.  Dla celów testowych 
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mikrofony aparatów słuchowych zostały wyłączone w programie 
Roger.  Jednak podczas normalnego użytkowania dzieci mogą mieć 
nieprzerwany dostęp do mikrofonów aparatów słuchowych 
w programie Roger i w systemie AutoSense Sky OS.  

Rysunek 3镰 Po wyłączeniu bodźca deaktywacja funkcji RogerReady, przejście镰 

z programu Roger i powrót do AutoSense Sky OS następuje w ciągu 

50 s. Powrót do systemu AutoSense Sky można zwizualizować, jako obecność

szumu prezentowanego do mikrofonów aparatów słuchowych jako 

wejście o niskiej amplitudzie w segmencie nagrania za żółtą linią. 

Wnioski 

Domyślne ustawienie trybu Junior Phonak dla metody DSL 
dostarcza dzieciom od dziewiątego roku życia program Roger/DAI
+mik jako początkowy i AutoSense Sky OS jako alternatywny,                ౯
manualny.  Badanie potwierdziło, że nowa funkcja RogerReady
konsekwentnie i niezawodnie zarządza włączaniem 
i wyłączaniem programu  Roger/DAI+mik.  System Roger jest 
aktywowany w ciągu wypowiadania pierwszej sylaby mowy do 
mikrofonu Roger.  Deaktywacja również jest niezawodna. Umożliwia 
dzieciom pełne wykorzystanie adaptacyjnego działania aparatów 
słuchowych, gdy mowa nie jest wykrywana przez mikrofon Roger.   
Wyniki te potwierdzają, że funkcja RogerReady przynosi korzyści镰
dzieciom w każdym wieku. 
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