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Programy automatyczne i mikrofony kierunkowe 
dla dzieci
Podstawy naukowe i implementacja zoptymalizowanych funkcji 
automatycznych dla dzieci
Dzieci spędzają czas w domu, poza domem i w szkole w różnorodnych sytuacjach słyszenia. Sytuacje występujące zwłaszcza w szkole 
wiążą się z hałasem i są bardzo wymagające, nawet gdy nauczyciel używa systemu Roger. Korzyści płynące z programów 
automatycznych i mikrofonów kierunkowych zostały potwierdzone dla osób dorosłych w głośnych sytuacjach. Pogłębiona analiza wielu 
klas z dziećmi z ubytkiem słuchu w wielu krajach wykazała, że nawet przez 1/3 czasu spędzanego w szkole występują sytuacje, 
w których dzieci mają trudności ze zrozumieniem i pełnym uczestnictwem w zajęciach. Na podstawie tej analizy opracowano  
i zaimplementowano w aparatach słuchowych Phonak Sky V dwie innowacyjne funkcje: AutoSense Sky OS - nowy automatyczny system 
operacyjny do zastosowań pediatrycznych i nowe ustawienie Roger i kierunkowość, udostępniające adaptacyjnie aktywowaną stałą
kierunkowość w programie Roger bez i z aktywnym mikrofonem Roger.

Wprowadzenie 

Obecnie większość dzieci z ubytkiem słuchu trafia do zwykłych szkół 
i klas. Środowiska szkolne stawiają dzieci przed szeregiem wyzwań 
związanych ze słyszeniem, rozumieniem i aktywnością. Ogólnie 
rzecz biorąc nawet dzieci z prawidłowym słuchem potrzebują 
lepszego SNR w porównaniu do dorosłych, ponieważ ich 
umiejętności językowe nadal się rozwijają. Dzieci z ubytkiem słuchu 
potrzebują SNR jeszcze lepszego niż dzieci z prawidłowym słuchem, 
aby rozumieć na porównywalnym poziomie.1, 2 Dzieci te potrzebują 
lepszego SNR nie tylko ze względu na rozumienie i wyniki w nauce,
równie ważna jest ich socjalna i emocjonalna integracja 
z rówieśnikami w klasie.3 Nowoczesne metody nauczania są coraz 
częściej interaktywne, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla dziecka, 
które i tak ma trudności ze słyszeniem i dotrzymaniem tempa na 
zajęciach w klasie.

Pomoc w integracji dziecka jest bardzo ważna. Dzieci z ubytkiem 
słuchu są często wspierane przez zespoły audiologów, nauczycieli 
i innych specjalistów, ale powodzenie w klasie zależy także w dużej 
mierze od skuteczności i używania rozwiązań wspomagających 
słyszenie. 4

We wcześniejszych badaniach sprawdzono i przeanalizowano 
akustykę środowisk szkolnych. Jednak uwzględniono w nich tylko 
takie sytuacje, gdy nauczyciel prowadzący zajęcia jest zwrócony 
twarzą do uczniów, czyli wydaje instrukcje od frontu. Niedawno 
zbadano środowiska słyszenia w szkole w ciągu dnia w klasie i poza 
nią dla dzieci w różnym wieku.5, 6 Okazało się, że jest to środowisko 
niezwykle różnorodne pod względem dźwiękowym u wszystkich
grup wiekowych dzieci. 

W bieżących badaniach przeanalizowano sytuacje słuchowe 
uczniów w ciągu całego dnia, w klasie i poza nią. Celem badania 
było sprawdzenie skuteczności działania aparatów słuchowych u 
dzieci w różnych sytuacjach szkolnych, podczas których były lub 
nie były wykorzystywane systemy Roger. Analiza wyników
doprowadziła do zoptymalizowania systemu AutoSense OS
dostosowanego do konkretnych potrzeb słuchowych dzieci 
nazwanego AutoSense Sky OS oraz udoskonalenia programu  
Roger, który teraz udostępnia ustawienie Roger i kierunkowości.

Analiza środowisk szkolnych

Pierwszym krokiem było sprawdzenie efektywności uczniów z 
ubytkiem słuchu w ciągu dnia w szkole za pomocą jakościowych 
badań użytkowników. Wybraliśmy czterech uczniów w wieku od 
9 do 15 lat z ubytkiem słuchu od średniego do ciężkiego. Dołączyli 
oni do czterech różnych publicznych szkół w Szwajcarii, aby poznać 
codzienne wyzwania stojące przed uczniami z ubytkiem słuchu 
w zwykłej klasie. Ponadto wybraliśmy drugą grupę uczniów w wieku 
od 7 do 16 lat, którzy uczęszczali do szkoły tylko dla dzieci 
z ubytkiem słuchu.
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Celem wykorzystania drugiej grupy uczniów było poznanie 
problemów i wyzwań, które sprawiły, że zdecydowały się na 
przejście do specjalistycznej szkoły dla dzieci z ubytkiem słuchu. 
Wielu uczniów mieszkało w internacie, ponieważ szkoła mieściła 
się�zbyt daleko, aby mogli do niej codziennie dojeżdżać.

Wywiady z uczniami przeprowadzono w szkole i w domu. Ponadto 
badacze odwiedzili wszystkie pięć szkół i towarzyszyli uczniom 
przez cały dzień szkolny, obserwując je w ciągu dnia. Wyniki 
i wnioski zostały przedyskutowane z uczniami. Pytano ich, jak 
dobrze rozumieli nauczyciela i innych uczniów w konkretnych 
sytuacjach oraz czy słyszeli niekomfortowe dźwięki. W wyniku 
połączenia obserwacji i wywiadów opracowano jakościowe  䙥
oszacowanie skuteczności słyszenia dla różnych sytuacji w ciągu 
dnia. Obejmuje ono zmienne rozumienie mowy i komfort.

Ponadto zarejestrowano filmy wideo i sygnały audio w ciągu dni 
szkolnych i oznaczono je według sytuacji słuchowych. Oznaczenie 
umożliwiło przeprowadzenie analizy częstości występowania 
poszczególnych sytuacji. Wykorzystując oceny znaczenia 
każdej sytuacji słuchowej uzyskane podczas wywiadów, oszacowano 
istotność każdej z nich. Na podstawie oszacowania skuteczności
słyszenia i istotności można było także określić korzyści z poprawy 
w określonych sytuacjach słyszenia. 

Wyniki jakościowych badań uczniów

Obecne metody nauczania w szkołach mają zwykle charakter  
interaktywny. Nie można ich porównywać z nauczaniem od
frontu, z którym jako dzieci mieli do czynienia obecni dorośli.  
Im starsi uczniowie, tym oczekiwany stopień interakcji jest 
większy. Ponadto w klasach szkolnych wykorzystuje się 
multimedia. W wyniku tego, poziom trudności słyszenia wydaje 
się korelować bardziej z metodami nauczania w klasie, a mniej  
z właściwościami akustycznymi pomieszczeń czy tematem zajęć. 
Wnioski te doprowadziły do kategoryzacji akustyki dnia szkolnego
powiązanej z metodami nauczania.

Rys. 1: Rozkład różnych sytuacji słuchowych w kilku szkołach (51 godzin).  
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Rys. 1 przedstawia proporcje czasowe różnych sytuacji słuchania. 
Wartości zostały uśrednione dla wszystkich szkół. Sytuacja 
nauczzanie od frontu, gdy nauczyciel zwrócony przodem mówi 
do całej klasy, występowała przez 22% czasu, co oznacza duże 
jej znaczenie. Uczniowie informowali, że możliwość słyszenia
w trakcie nauczzania od frontu była w większości
satysfakcjonująca�jeśli chodzi o zrozumiałość mowy, kiedy 
nauczyciele stale używali systemu Roger. Jest również oczywiste, 
że praca indywidualna nie wiąże się z problemami ze słyszeniem. 
Wielu uczniów nawet wyłączało aparaty słuchowe, aby bardziej 
skoncentrować się na zadaniu, zwłaszcza podczas egzaminów.

Z kolei  zzzajęcia w grupach zostały określone jako 
niesatysfakcjonująca sytuacja słuchania. Uczniowie są zwykle 
dzieleni na grupy po dwie lub trzy osoby. Ze względu na to, że 
wszystkie grupy pozostają w klasie, środowisko akustyczneṮ䙥
jest hałaśliwe, nawet jeśli w klasie nie jest zbyt głośno. 
Niestety technologia Roger często nie jest wykorzystywana 
w takich sytuacjach z powodu ograniczeń czasowych związanych  
z szybkim tempem zmian zajęć prowadzonych w klasie. Okoliczności
te sprawiają, że rozmowy odbywają się przy niewystarczającym SNR 
i często możliwości słyszenia przez ucznia z ubytkiem słuchu są niskie. 
Ponadto zajęcia w grupach odbywają się na różnych 
przedmiotach, a co za tym idzie zwykle w różnych klasach. Zajęcia 
w grupach i rozmowy z rówieśnikami zajmowały 22% czasu, co 
oznacza duże znaczenie tych sytuacji słuchania. 

Jeśli chodzi o komfort (drugi parametr możliwości słyszenia), 
największy poziom niezadowolenia występował wtedy, gdy inne 
dzieci krzyczały. Takie sytuacje w większości występują podczas 
zabaw na przerwach lekcyjnych, podczas uprawiania sportów 
zespołowych i podczas zmiany rodzaju zajęć w klasie, np. wtedy, 
gdy uczniowie wybierają członków zespołu do zajęć w grupach lub 
gdy przygotowują się w szatni na przerwie. Sytuacje te zostały 
określone jako ekscytujące zajęcia.4  Większość uczniów 
określiła je jako stanowczo za głośne i bardzo niekomfortowe.

Aby zweryfikować te wnioski, podobne analizy przeprowadzono  
w szkołach w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, w Ameryce 
Południowej, a także w Chinach.

Nagrania w warunkach rzeczywistych

Podczas obserwacji w ciągu dnia w szkole każdy uczeń nosił 
własne aparaty słuchowe i urządzenie do nagrywania zawierające 
drugi zmodyfikowany aparat słuchowy, który nie generował 
wyjściowego sygnału akustycznego, ale rejestrował wejściowy sygnał 
mikrofonu. Zmodyfikowane aparaty słuchowe umieszczono na 
głowie ucznia (blisko jego własnych aparatów słuchowych), 
aby zapewnić takie same warunki akustyczne i przechwycić takie 
same dźwięki, jak ich własne aparaty słuchowe. Umożliwiło to 
ocenę przetwarzania sygnału w aparacie słuchowym we wszystkich 
sytuacjach słuchowych. Zastosowano przenośny system nagrywający, 
aby w żaden sposób nie przeszkadzał on uczniom i aby mogli oni 
uczestniczyć w zajęciach i zachowywać się tak, jak zwykle. 

Nagrane sytuacje słuchowe zostały najpierw przeanalizowane  
w laboratorium, aby sprawdzić, jak sygnały są przetwarzane 
w aparatach słuchowych w konkretnych sytuacjach akustycznych.

Nauczanie
  od frontu 22% 

Zajęcia
indywidualne 13% 

Zajęcia 
w grupach 22% 

Zajęcia
interaktywne 12% 

Ekscytujące
zajęcia 22% 

Pozostałe 9% 
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Analiza pokazała, że istotne i jednocześnie niesatysfakcjonujące 
sytuacje, takie jak zajęcia w grupach i krzyki, są charakterystyczne
dla codziennych środowisk słyszenia dzieci i nie zostały optymalnie 
rozpoznane przez jednostki przetwarzające sygnał. Uzyskane wyniki 
pokazały konieczność powstania systemu operacyjnego 
dostosowanego do tego specyficznego środowiska akustycznego. To 
dlatego powstał system AutoSense Sky OS, zaprojektowany z myślą 
o środowiskach słyszenia charakterystycznych dla dzieci. AutoSense 
OS przeprogramowano, wykorzystując dodatkowe godziny nagrań 
zarejestrowanych w klasach podczas badań, aby utworzyć 
automatyczny klasyfikator dla dzieci - AutoSense Sky OS. Po 
przeprogramowaniu, w laboratorium użyto nagranych sytuacji 
do przeanalizowania sposobu stosowania przetwarzania 
sygnału przez aparaty słuchowe w różnych sytuacjach akustycznych. 
Powstały w ten sposób system AutoSense Sky OS oferuje 
udoskonaloną precyzję rozpoznawania zajęć w grupach 
i rozmów z rówieśnikami, a także wykrywania krzyku jako 
niepożądanego hałasu w porównaniu do systemu AutoSense OS, 
który jest zoptymalizowany pod kątem sytuacji akustycznych
występujących w życiu codziennym dorosłych. Oznacza to, że  
nowy system AutoSense Sky OS traktuje te sytuacje zgodnie ze 
zgłoszonymi rzeczywistymi potrzebami uczniów. 

Ponadto, aby poprawić rozumienie mowy podczas zajęć w grupach 
i rozmów w głośnym otoczeniu, udoskonalono program Roger w celu 
uzyskania dostępu do adaptacyjnie aktywowanych mikrofonów 
kierunkowych aparatów słuchowych. Dzięki temu uczniowie mogli  
wykorzystać sprawdzone możliwości technologii kierunkowej  
w klasie nawet wtedy, gdy był używany system Roger.

Funkcje systemu AutoSense Sky OS 

AutoSense Sky OS jest oparty na systemie operacyjnym stosowanym 
w aparatach słuchowych dla osób dorosłych platformy Venture 
(AutoSense OS), ma taką samą główną strukturę programu i funkcje. 
Bezproblemowo dostosowuje się do różnych sytuacji i środowisk 
akustycznych, odpowiednio ustawia funkcje czyszczenia sygnału 
i tryby kierunkowe oraz automatycznie dopasowuje wzmocnienie. 
Architektura systemu AutoSense Sky OS jest oparta na programach, 
które reprezentują typowe sytuacje akustyczne. Można, jeśli jest to 
potrzebne, dopasować je do potrzeb poszczególnych użytkowników 
za pomocą programu do dopasowania Phonak Target.

Programy te zostały wybrane, ponieważ najlepiej uwzględniają 
różne sytuacje akustyczne. System AutoSense Sky OS łącznie zawiera 
funkcje czyszczenia sygnału i siedem indywidualnych programów, 
które można dopasowywać. AutoSense Sky OS opiera
się na takich samych zasadach, jak system dla dorosłych, ale 
udostępnia dodatkowe parametry przeznaczone do specyficznych 
dla tego systemu programów Mowa w dużym hałasie, Muzyka i 
Mowa w samochodzie. Dostępne są również kombinacje ogólnychἠ  
programów (Spokojne sytuacje, Mowa w hałasie, Komfort w pogłosie,
Komfort w hałasie). Kombinacje te uwzględniają stale zmieniające 
się środowiska akustyczne oraz kombinacje dźwięków.

System AutoSense Sky OS lepiej działa w takich sytuacjach, jak 
zajęcia w grupach i rozmowy z rówieśnikami przez: 

§ wykrywanie zajęć w grupach jako Mowa w hałasie z precyzją 
o 30% większą niż w systemie operacyjnym dla dorosłych

§ aktywowanie stałej kierunkowości przy niższych poziomach 
z aparatami słuchowymi Venture, co może prowadzić do poprawy 
SNR podczas głośnych rozmów.

Ponadto AutoSense Sky OS dokładniej klasyfikuje krzyk jako 
niepożądany hałas z dokładniejszą do 39%  aktywacją programu
Komfort w hałasie lub Mowa w hałasie, w zależności od 
intensywności mowy występującej razem z krzykiem. 

W celu sprawdzenia tego usprawnienia wybrano 15 dzieci na 
potrzeby dodatkowych badań, aby ocenić, czy AutoSense Sky OS 
zwiększył komfort słyszenia, zmniejszył wysiłek związany ze 
słuchaniem, zwiększył chęć do dalszego użytkowania urządzenia 
i zmniejszył potrzebę ręcznej regulacji. W tym miejscu przedstawiamy 
wstępne wyniki uzyskane dla 6 pierwszych osób. Badane osoby 
umieszczono w sali lekcyjnej. Dookoła nich umieszczono 5 
głośników z nieskorelowanymi nagraniami uczniów na przerwie, 
gdzie naturalnie występuje dużo krzyku. Krzyk był prezentowany 
na poziomie 75 dBA. Za pomocą monitora aparatów słuchowych 
sprawdzono, że takie warunki zostały dokładnie sklasyfikowane jako 
Komfort w hałasie przez AutoSense Sky OS, a nie jako Muzyka jak  
w systemie operacyjnym dla dorosłych. W tak przygotowanych 
warunkach badane osoby odpowiadały na 5 pytań na monitorze 
dotykowym. Na jednej stronie monitora znajdowało się jedno
pytanie, a dziecko mogło użyć przycisku na stronie w celu
przełączenia się między programami A i B. Do przycisków  przypisano 
programy Komfort w hałasie (AutoSense Sky OS) i Muzyka
(AutoSense OS) i były one ustalane losowo dla każdego pytania. 
6 pierwszych badanych osób oceniło program Komfort w hałasie jako
lepszy niż program Muzyka, w każdym z obszarów (Rys. 2). Wyniki
pokazują większą tolerancję i komfort, mniejsze zmęczenie i potrzebę 
ręcznej korekty czy zdjęcia aparatu, gdy był używany system 
AutoSense Sky OS. 

Rys. 2. Średnie wyniki porównania A/B z podwójnie ślepej próby. Badane 
osoby przełączały się między programem wybranym przez system 
AutoSense OS (Muzyka) i programem wybranym przez system AutoSense 
Sky OS (Komfort w hałasie) w warunkach hałasu (krzyku) i oceniały 
następujące obszary:

Komfort: 5 = bardzo komfortowo / 0 = bardzo niekomfortowo 
Zmęczenie: 5 = moje uszy w ogóle się nie męczyły / 0 = moje uszy bardzo 
się męczyły
Przerwa: 5 = nie jest potrzebna przerwa w słuchaniu / 0 = jest potrzebna 
przerwa w słuchaniu
Wyłączenie: 5 = nie chcę wyłączyć / 0 = chcę wyłączyć 

Regulacja głośności: 5 = nie chcę regulować / 0 = chcę regulować
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Funkcja Roger i kierunkowość

Technologia Roger znacznie poprawia zrozumiałość głosu
nauczyciela w szkole i łatwość słuchania u uczniów z ubytkiem 
słuchu. Na starszych platformach technologicznych i u wszystkich 
innych producentów aparatów słuchowych sygnały Roger są 
integrowane z dźwiękami z otoczenia przechwytywanymi przez 
wszechkierunkowe mikrofony aparatów słuchowych. Platforma 
Venture umożliwia aktywowanie dowolnego trybu kierunkowego 
jednocześnie z sygnałem wejściowym Roger. Po aktywowaniu za 
pomocą programu do dopasowania programu Roger, tryb
kierunkowy jest przełączany między  Real Ear Sound (RES) 
i stałą kierunkowością, zależnie od obecności hałasu w otoczeniu
i stosownie do ilości Mowy w hałasie wykrytej przez automatykę
AutoSense Sky OS. Ustawienie trybu mikrofonu, który jest 
aktywowany w obecności hałaśliwego otoczenia zależy od
ustawień wprowadzonych przez protetyka słuchu. Możne on 
wybrać spośród trzech trybów: wszechkierunkowego, 
Real Ear Sound i adaptacyjnie aktywowanej stałej kierunkowości��
㕩� 
Stała kierunkowość (kardioidalny charakter redukcji) jest
domyślnym ustawieniem i optymalnym wyborem dla zajęć 
w grupach w szkole. Jest także optymalnym trybem poprawiającym
rozumienie mowy dla kątów od 0° do 90° dla mowy
dobiegającej bezpośrednio do mikrofonów aparatu słuchowego. 

Dzieci mają dostęp do programu Roger opartego na zasadach
dopasowania stosowanych przez protetyka słuchu:

1. Program Roger jest domyślnym i jedynym programem 
(np. małe dzieci, które nie potrafią zarządzać swoimi aparatami㕩 
słuchowymi i nie mają dostępu do automatyki AutoSense Sky OS)
Teraz dzieci te mają dostęp do mikrofonów kierunkowych 
bez względu na to, gdzie spędzają czas. 

2. AutoSense Sky OS jest domyślnym programem początkowym. 
Program Roger jest dostępny i przełącza się automatycznie za 
pomocą RogerReady między dwoma trybami w zależności od 
sygnału mikrofonu Roger. 

W obu przypadkach, gdy dziecko odbiera sygnał Roger, kierunkowe 
ustawienie mikrofonów aparatów słuchowych jest dostosowywane 
do hałasu środowiska w celu zoptymalizowania słyszenia
i zapewnienia korzyści kierunkowych zależnie od potrzeb,
z szacunkową poprawą SNR o 3 dB dla głosów rówieśników 
i nauczycieli znajdujących się w pobliżu.

Ustawienia Roger i kierunkowość sprawdzono przy udziale 6 dzieci 
w warunkach sali lekcyjnej. Hałas panujący w klasie szkolnej
generowano z tyłu, a mowę rówieśnika pod kątem 315 stopni (rys. 
3). Mowę rówieśnika i dźwięki otoczenia generowano na poziomie 
65 dBA, w wyniku czego SNR miał wartość 0 dB. Wstępne dane dla 
szóstki badanych uczniów pokazują znaczne korzyści ze stosowania 
Roger i stałej kierunkowości (Roger+DM) w stosunku do ustawienia
Roger i trybu wszechkierunkowego (Roger+Omni). Rys. 4
przedstawia zrozumienie mowy (zdań w hałasie) średnio na
poziomie o 37% wyższym dla programu Roger+DM w porównaniu 
do programu Roger+Omni (Wolfe, 2016).9    

                     

Rys. 3. Warunki sali lekcyjnej: mówiący rówieśnik pod kątem 315 stopni 
w głośnym otoczeniu.

                         

Rys. 4. Wstępne wyniki dla programu Roger + Omni oraz Roger + DM dla: 
1. nauczyciela używającego nadajnika inspiro, 2. mówiącego rówieśnika
z przodu w głośnym otoczeniu oraz 3. rówieśnika mówiącego z tyłu w cichym
otoczeniu. N=6. Słupki błędów reprezentują jedno odchylenie standardowe.

Podsumowanie

System AutoSense Sky OS jest oparty na systemie AutoSense OS 
i jest dostosowany do otoczenia akustycznego dzieci, przy czym 
nacisk położono na zwiększenie rozumienia podczas zajęć w grupach
i rozmów z rówieśnikami, gdy technologia Roger jest niedostępna, 갮
a także na zwiększenie komfortu w sytuacjach, gdy dzieci 
zachowują się bardzo głośno i krzyczą. Oba usprawnienia wspierają
młodych uczniów, zmniejszając wysiłek związany ze słuchaniem 
i zwiększając komfort podczas ekscytujących aktywności, gdy 
inne dzieci zachowują się bardzo głośno i krzyczą. 
Platforma Venture umożliwia (po raz pierwszy) zastosowanie 
kierunkowości w programie Roger, jednocześnie z sygnałem 
wejściowym Roger. Ustawienie obejmujące program Roger 
adaptacyjnie aktywuje stałą kierunkowość w zależności od
obecności hałaśliwych dźwięków w otoczeniu i z uwzględnieniem
ilości Mowy w hałasie wykrytej przez automatykę AutoSense Sky OS.  

Te dwie nowe funkcje przynoszą poprawę w wielu sytuacjach 
akustycznych, w których dzieci spędzają dużo czasu. ZarównoṮ౯
AutoSense Sky OS oraz funkcja Roger i kierunkowość są 
dostępne po raz pierwszy w rodzinie aparatów słuchowych dla 
dzieci Phonak Sky V.
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