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Wolna kompresja dla osób z niedosłuchem
od ciężkiego do głębokiego

U osób z ubytkiem słuchu od ciężkiego do głębokiego, słaba rozdzielczość słuchowa powoduje, że wskazówki widmowe 
i czasowe sygnału mowy są trudne do zidentyfikowania i wykorzystania. Może to stanowić istotny punkt rozważań na 
temat kompresji w cyfrowych aparatach słuchowych (Gatehouse, S. Naylor, G. Elberling, 2006). Liniowe ustawienia 
wzmocnienia lub aparaty z wolną kompresją mogą okazać się wskazane u niektórych użytkowników. Na przykład 
u 20% pacjentów, którzy nie są w stanie zaaklimatyzować się do szybkiej kompresji (Turton & Smith, 2013). U 
niektórych pacjentów niezależnie od czasu aklimatyzacji, zdolność rozdzielczości słuchowej nie może być przywrócona. 
W aparatach Naída, protetycy słuchu mieli możliwość wybrania liniowego wzmocnienia oraz szybkiej kompresji. Wraz 
z wprowadzeniem Phonak Naída™ B dodano możliwość ustawienia wolnej kompresji, którą udostępniono jako nową
formułę dopasowania Adaptive Phonak Digital Contrast. Dzięki temu protetycy słuchu mogą spełniać indywidualne 
potrzeby swoich pacjentów z dużymi niedosłuchami. 

Na temat zalet i ograniczeń wynikających z zastosowania wolnej 
i szybkiej kompresji w aparatach słuchowych dostępnych jest wiele 
publikacji naukowych (Moore, 2008 p.108). Systemy ze 
wzmocnieniem liniowym, takim jak dostępnym w aparatach 
analogowych, dostarczają stałe wzmocnienie niezależnie od 
poziomu sygnału wejściowego. Odpowiednikiem tego w aparatach
cyfrowych może być rozważenie liniowego ustawienia 
wzmocnienia, co skutkuje ustawieniem stopnia kompresji na 1:1. 
W systemach liniowych duże wzmocnienie, które jest konieczne do 
usłyszenia sygnałów o niskim poziomie wejściowym jest stosowane 
jednocześnie do sygnałów o wysokim poziomie wejściowym. Wadą 
takiego systemu jest ograniczanie sygnałów wyjściowych, które 
musi być stosowane, by głośne sygnały wejściowe nie przekroczyły 
progu dyskomfortu lub ustalonego MPO. Systemy kompresji 
zapewniają mniejsze wzmocnienie głośnym sygnałom wejściowym,
większe natomiast dla sygnałów cichych. Mówimy wówczas 
o nieliniowym wzmocnieniu, które stanowi idealne rozwiązanie 
w przypadku ograniczonego zakresu dynamicznego powodowanego 
odbiorczym ubytkiem słuchu (Moore, 2007). W ogólności szybko 
działająca kompresja wykorzystuje niewielkie wartości czasu ataku 
oraz zaniku, powodując natychmiastowe dostrajanie wzmocnienia
w zależności od poziomów sygnałów wejściowych. 

Dillon opisał typowy czas ataku aparatu słuchowego jako < 5 ms 
a czas zaniku >20 ms (2012). “Systemy szybko działającej kompresji 
szerokopasmowej…maksymalizują efektywny odbiór zmiennych 
w czasie sygnałów mowy. Muszą one działać porównywalnie szybko 
do fluktuacji występujących w sygnałach mowy” (Gatehouse et al 
2006a, p133). Zmniejszenie czasów ataku i zaniku może 
powodować utrzymanie wzmocnienia na stałym poziomie przez 
dłuższy okres czasu, a tym samym system będzie działał bardziej 
podobnie do systemu liniowego. “W porównaniu do szybko 
działającej kompresji, systemy z wolno działającą kompresją 
zaprojektowano tak, by zapewniały dostęp do świata dźwięków 
minimalizując jednocześnie artefakty i zniekształcenia wynikające 
z przetwarzania, …adaptując się do długoterminowych zmian 
środowiska dźwiękowego słuchacza, lub w sytuacji gdy użytkownik 
przemieszcza się pomiędzy środowiskami“ (Gatehouse et al 2006a, 
p133). W przypadku wolnej kompresji typowe czasy ataku i zaniku 
mieszczą się w zakresie 5 s i 20 s (Moore (2015). Badania pokazały, 
że wielu słuchaczom “wolna kompresja zapewnia zwiększony 
komfort w trakcie mówienia, a szybka kompresja zwiększa 
wyrazistość sygnałów o niewielkich poziomach wejściowych” 
(Moore et al 2011, p.563). Jednakże nie ma ustalonej metody 
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wyboru kandydatów, którzy mogliby skorzystać z wolnej kompresji. 
Wiele badań zaowocowało sprzecznymi wynikami (Gatehouse et al 
2006b; Moore 2008). Literatura wskazuje, że zazwyczaj 
w badaniach brały udział osoby prawidłowo słyszące, z ubytkami 
od lekkich do średnich lub stromoopadającymi. Są to na przykład 
badania przeprowadzone przez Gatehouse et al (2006), Moore 
(2011& 2012), Souza et al (2008, 2012, 2013, 2015), Strelcyk et al 
(2013) and Kowalewski et al (2017). Jeśli weźmiemy pod uwagę 
niedosłuchy od ciężkich do głębokich praktycznie nie znajdziemy 
dostępnych publikacji, które uwzględniałyby tę populację. Wyjątek
stanowi badanie przeprowadzone przez Bor, Souza, & Wright, 
(2008), które omówiono poniżej. Pomimo różnorodności pacjentów 
biorących udział w badaniach, w każdym z tych badań stwierdzono, 
że preferencje dotyczące zastosowania wolnej bądź szybkiej 
kompresji i lepsze możliwości słyszenia w przypadku ich stosowania 
to kwestia indywidualna (Dillon 2012, p196). 

Szybka kompresja w celu zredukowania objawu wyrównania 
głośności

Powszechnie wiadomo, że “każde efektywne nieliniowe 
wzmocnienie (kompresja) z definicji wprowadza zniekształcenia do 
widmowej i czasowej struktury sygnału, który przetwarza”
(Gatehouse et al 2006a, p131). Osoby z bardzo słabą 
rozdzielczością słuchową mogą być bardziej podatne na zmiany 
dokonywane w zakresie struktury widmowej i czasowej przez
stosowanie nieliniowego wzmocnienia w ogólności, 
a w szczególności szybkiej kompresji. 

Ubytek odbiorczy charakteryzuje się “gorszymi progami słyszenia 
oraz nieprawidłowym wzrostem głośności, słabszą rozdzielczością 
częstotliwościową i czasową, a także nieprawidłowościami 
w modelach maskowania” (Moore 1998). Pomimo, że audiogram 
nie w pełni na to wskazuje, możemy spodziewać się, że problemy 
z rozdzielczością mogą wzrastać ze wzrostem niedosłuchu. Souza 
postawił hipotezę, że “wielkość niedosłuchu będzie miała mniejszy 
wpływ na wskazówki czasowe, a większy na wskazówki widmowe, 
pod warunkiem, że słuchacz może uzyskać dostęp do sygnału 
szerokopasmowego.“ (Souza (2015) p521). “Szybko działająca 
kompresja może degradować wskazówki związane z obwiednią 
sygnału (czasowe). Użytkownik, który w znacznie większym stopniu 
polega na wskazówkach czasowych, a nie widmowych może mieć 
problemy nawet przy niewielkich zniekształceniach obwiedni”
(Souza (2015) p532). Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy 
wolną a szybką kompresją jest zmiana w poziomie różnych sylab 
w mowie. Dillon opisuje to jako “najlepiej rozumiana jako 
obwiednia sygnału, która jest wyimaginowaną linią przebiegającą 
przez ekstrema kształtu fali.” (2012 p 196) Obwiednia ta obrazuje 
zmiany struktury widmowej i czasowej wynikające z kompresji. 
Souza zauważa, że szybka kompresja “wygładza widmowe 
kontrasty jednocześnie zmniejszając rozpoznawanie, dzieje się tak 
gdy podstawowe informacje zawarte są właśnie w tych kontrastach 
i zaprezentowane słuchaczowi, który jest na nie uwrażliwiony.”  

(Souza (2015) p532). Poniższy Rysunek 1. pokazuje jak 
obwiednia fali jest wygładzana w przypadku zastosowania 
szybkiej kompresji. 

Rysunek 1. Przebieg czasowy fali dla sygnału wejściowego mowy (ISTS na 
poziomie 65dBSPL) zmierzony dla aparatów Naída B. Wolna kompresja pokazana 
jest w kolorze zielonym, szybka kompresja w kolorze szarym. 

Podczas gdy szybka kompresja zapewnia większe wzmocnienie dla 
cichych sygnałów utrzymując komfort słuchania, zaletą wolnej 
kompresji jest fakt, że czasowa obwiednia sygnału jest praktycznie 
niezmieniana. To z kolei może być istotne do utrzymania 
rozumienia mowy” (Moore 2016, p 115, Madsen, et al 2015), 
u niektórych słuchaczy. 

Porównując szybką i wolną kompresję, Kowalewski et al (ISAAR, 
2017) stwierdzili “w przypadku wykorzystania szybko działającej 
kompresji zauważa się niewielką, ale systematyczną korzyść 
zarówno w ciszy jak i głośniejszych sytuacjach dla mowy cichej.  
Pomimo potencjalnie niekorzystnie działających zniekształceń 
obwiedni mowy, nie zaobserwowano negatywnych efektów 
stosowania szybkiej kompresji w przypadku poziomów sygnałów 
mowy przekraczających poziom hałasu.” To odkrycie 
zaobserwowano u użytkowników z lekkim niedosłuchem. 

Wolna kompresja zwiększa możliwości użytkowników 
z niedosłuchami od ciężkich do głębokich 

Badania potwierdzają, że “na kodowanie czasowych zmian 
obwiedni w układzie słuchowym ma wpływ odbiorczy ubytek 
słuchu” oraz, że wrażliwość osoby z ubytkiem słuchu na 
wykrywanie wolnych i średnich zmian obwiedni jest większa niż 
u osób prawdiłowo słyszących (Winberg et al, 2015 p300). 

Populacja najbardziej wrażliwa na kompresję mowy, to ta która ma 
najsłabsze możliwości rozdzielczości widmowej i czasowej. 
W swojej pracy Souza odkryła, że ubytek słuchu związany  
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z “rozszerzonymi filtrami słuchowymi może redukować możliwość
przetwarzania amplitudy skompresowanych widm samogłosek.
Identyfikacja samogłosek jest pogarszana poprzez zwiększanie
szerokości filtrów słuchowych, oraz przy zastosowaniu
wielokanałowej kompresji ” (Bor, Souza, & Wright, 2008).
Wywnioskowała również, że “w bardzo wolno działającej kompresji 
[wielokanałowej] część lub wszystkie samogłoski są wzmacniane 
liniowo”, poprawa w identyfikacji samogłosek “może być zbliżona 
do liniowych wyników zaprezentowanych tutaj” (Souza et al., 2013, 
p11). 

Naída B zapewnia wybór kompresji dla każdego pacjenta 

Implementacja kompresji w aparatach różnych producentów 
znacząco różni się i nie ma ogólnej zasady co do “najlepszego” 
rodzaju kompresji, o ile rzeczywiście istnieje optimum; recenzje na 
ten temat można znaleźć tutaj: Moore (1990, 2007, 2008), Hickson 
(1994), Dillon (1996), Souza (2002) i Moore B (2012) str. 160. 
Poniżej przedstawiamy wyniki pomiarów, które pomogą zrozumieć 
jak wolna kompresja aparatów Naída B zmienia strukturę widmową 
i czasową sygnału mowy. Pomiary zostały wykonane w oparciu 
o dwa założenia:

1) Dla osób o najsłabszej rozdzielczości słuchowej, wskazówki 

wynikające z czasowej obwiedni sygnału są najbardziej niezawodne 

i istotne dla rozumienia mowy (after Souza 2015).  
2) Dynamika sygnału obliczana jako różnica pomiędzy 99 a 30
percentylem wyjścia, pozwala oszacować zmiany chwilowej 
obwiedni. Możemy wnioskować, że szersza dynamika lepiej 
zachowuje czasową obwiednię mowy.  

Opcja liniowego wzmocnienia nadal pozostaje. Nadal ustawienie 
liniowego wzmocnienia może być wybrane w zakładce [Globalne 
strojenie], [Kompresja], [Liniowa], patrz Rysunek 2.  

  
Rysunek 2: Liniowe wzmocnienie może zostać wybrane z rozwijanego menu 
kompresji w programie Phonak Target 5.3. 

W tabeli wzmocnienia wyświetlone zostaną równe wartości dla 
wszystkich poziomów wejściowych oraz współczynnik kompresji
równy 1, tak jak to pokazano w Tabeli 1. W aparatach Naída, 
domyślnym sposobem przetwarzania jest szybka kompresja. 
Natomiast w urządzeniach Naída B 

jest możliwe wybranie wolnej kompresji poprzez zmianę metody 
dopasowania na [Adaptive Phonak Digital Contrast1] w zakładce 
[Globalne strojenie] , [Formuła dopasowania].  

  

Tabela 1: Tabela wzmocnienia wyświetlana w programie Phonak Target przy 
wybranej opcji liniowego wzmocnienia. Niezależnie od poziomu wejściowego 
wyświetlone są takie same wartości wzmocnienia oraz współczynnik kompresji, który 
wynosi 1. 

Metodologia

Aby zmierzyć chwilową obwiednię sygnału, dla ustawienia 
liniowego wzmocnienia oraz wybranej szybkiej lub wolnej 
kompresji w aparatach Naída B SP BTE, urządzenie 
zaprogramowano do ciężkiego niedosłuchu pokazanego na 
audiogramie na Rysunku 3. Sygnałem wejściowym była głośna 
(80dBSPL) i średnio głośna (65dBSPL) mowa ISTS, a ostatecznie 
próbka mowy kobiecej zaprezentowana w hałasie, na który 
składało się wiele rozmów. Aby mieć pewność, że odpowiedni 
sygnał mowy nie będzie maskowany, zapewniono dodatni 
stosunek sygnału do szumu na poziomie +15dB.  

Wyjście aparatów zostało nagrane z wykorzystaniem urządzenia
KEMAR/manekin, a nagrania analizowano w tercjach w celu 
obliczenia poziomu RMS, ostatecznie obliczono percentyl widma.
Różnica pomiędzy 99 a 30 percentylem została obliczona, by 
sprawdzić jak wskazówki wynikające z obwiedni są 
reprezentowane na wyjściu. Wzięto pod uwagę większe różnice, 
by wskazać więcej wskazówek wynikających z obwiedni.

Rysunek 3. Audiogram przewodnictwa powietrznego wykorzystany we 
wszystkich pomiarach (Hz vs dBHL). Zastosowano standardowy audiogram dla 
niedosłuchów od ciężkich do głębokich jak to opisano w Bisgaard, Vlaming, & 
Dahlquist, (2010). 
                                                    

1 Ta implementacja wolnej kompresji obejmuje również 
niewielkie zmiany w domyślnych wartościach wzmocnienia
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Tabela 2. Ustawienia wykorzystane do przeprowadzenia pomiarów chwilowej 
obwiedni mowy w aparatach Naída B

Wyniki 

Wyniki dla średniogłośnego sygnału wejściowego (mowy w ciszy) 
wskazują, że dynamika sygnału wzrosła o nawet 9 dB dla 
ustawienia liniowego i o 5 dB w przypadku wolnej kompresji 
w porównaniu do ustawienia z szybką kompresją jak to pokazano 
na Rysunku 4. 

Rysunek 4. Pomiar dynamiki sygnału. Sygnałem wejściowym jest mowa ISTS na 
poziomie 65dBSPL, warunki przetwarzania to wzmocnienie liniowe (grafitowa), 
szybka kompresja (szara), wolna kompresja (zielona). 

Na Rysunkach 5a oraz 5b znajdujących się poniżej, można 
zobaczyć wyniki dla głośnej mowy w ciszy. Pokazują one, 
że dynamika sygnału była zwiększona w przypadku wolnej 
kompresji w porównaniu do szybkiej kompresji lub ustawienia 
liniowego.  

Rysunek 5a. Pomiar dynamiki sygnału. Sygnał wejściowy to mowa ISTS na poziomie 
80dBSPL ISTS, warunki przetwarzania wzmocnienie liniowe (grafitowa), szybka 
kompresja (szara), wolna kompresja (zielona).  

Rysunek 5b. Przebieg czasowy fali dla sygnału wejściowego mowy (ISTS na 
poziomie 80dBSPL) zmierzony dla aparatów Naída B. Wolna kompresja 
pokazana jest w kolorze zielonym, szybka kompresja w kolorze szarym.

MPO i szybkość kompresji

W przypadku mowy w hałasie wolna kompresja zapewnia 
największy wzrost chwilowej obwiedni mowy, co pokazano na 
Rysunku 6a i 6b. Wyniki wskazują, że każda ze strategi 
przetwarzania sygnału, wzmocnienie liniowe, wolna i szybka 
kompresja zapewniają różne wyniki na wyjściu, a przez to 
aktywowanie ograniczenia MPO jest mniej lub bardziej 
prawdopodobne. 

Z liniowym wzmocnieniem ograniczenie systemu zostanie 
osiągnięte szybciej niż w przypadku systemu z ustawioną szybką 
kompresją. To bardzo istotna obserwacja dla protetyków słuchu, 
którzy chcieliby wykorzystać wzmocnienie liniowe bądź wolną 
kompresję u pacjentów z objawem wyrównania głośności, którzy 
poprzez ograniczony zakres dynamiczny wymagają obniżenia MPO 
w celu uniknięcia dyskomfortu związanego z głośnością. W takich 
przypadkach może okazać się konieczne stosowanie szybkiej 
kompresji

Rysunek 6a. Pomiar dynamiki sygnału. Sygnałem wejściowym była kobieca mowa 
w hałasie (speech babble), warunki przetwarzania wzmocnienie liniowe (grafitowa), 
szybka kompresja (szara), wolna kompresja (zielona).
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6b Dolny panel: Przebieg czasowy fali dla mowy (kobiecy głos na poziomie 65dBHL) 
w hałasie (babble noise) z SNR na poziomie +15. Wolna kompresja przedstawiona 
jest kolorem zielonym, szybka szarym. 

W aparatach Naida B dostępny jest nowy sposób obliczania MPO, 
który może pomóc w sytuacji gdy bardziej liniowe przetwarzanie 
powoduje ograniczenie systemu szybciej niż w przypadku szybkiej 
kompresji. Oznacza to, że nowy sposób obliczania MPO 
w aparatach Naída B, jest doskonałym uzupełnieniem do nowego 
ustawienia wolnej kompresji. 

Przykład pokazano na Rysunku 7. Mapowanie mowy wskazuje, że 
głośne szerokopasmowe sygnały na wejściu mają bardziej podobne 
poziomy na wyjściu. Wartości MPO zmierzone dla tonów czystych 
są wyższe w przypadku nowych obliczeń (co obrazuje krzywa żółta) 
niż w przypadku dotychczasowych (krzywa niebieska). 

Rysunek 7. Mapowanie mowy (Audioscan Verifit) głośnego, szerokopasmowego 
sygnału wyjściowego, gdzie sygnałem wejściowym był głos męski o poziomie
75dBSPL oraz MPO zmierzone z wykorzystaniem czystych tonów o poziomie 
90dBSPL. Szybka kompresja oznaczona jest kolorem zielonym oraz niebieskim 
a wolna kompresja fioletowym i żółtym.

Wnioski i dyskusja 

Wielu pacjentów z niedosłuchem od ciężkiego do głębokiego mają 
dopasowywane aparaty z odpowiednim wzmocnieniem i zgłaszają, 
że mowa jest odpowiednio głośna, ale nadal zgłaszają, że dźwięki 

są zakłócane (Souza 2015, p520), a w rzadkich przypadkach wręcz 
odrzucają cyfrowe aparaty z szybką kompresją. Chociaż jest wiele 
czynników, które się do tego przyczyniają, “jest to zwykle 
przypisywane generalizowanemu problemowi z widmowymi i/lub 
chwilowymi wskazówkami w sygnale mowy.”(Souza 2015, p520).  

Ze względu na brak rozstrzygających dowodów, protetycy słuchu 
muszą dokonywać oceny indywidualnie dla każdego pacjenta. 
W zależności od możliwości słuchowych, pacjenci z niedosłuchami 
od ciężkich do głębokich mogą odnosić korzyść zarówno 
z liniowego wzmocnienia, szybkiej jak i wolnej kompresji. Poniżej 
przedstawiono ogólne wskazówki, które mogą okazać się pomocne.  

Tabela 3: Podsumowanie możliwych rekomendacji dla niedosłuchów od ciężkich 
do głębokich. Rekomendacje zakładają zmniejszoną zdolność analizy struktury 
widmowej i czasowej sygnału.

1) Szybka kompresja
Wiele osób z dobrym rozumieniem mowy odniesie korzyść 
z zastosowania szybkiej kompresji. Dla innych, mających problemy 
z objawem wyrównania głośności, który skutkuje bardzo 
zawężonym zakresem dynamicznym pomiędzy progiem słyszenia, 
a progiem dyskomfortu oraz wymaga ustawienia MPO na niższym 
poziomie, szybka kompresja jest najlepszym i jedynym 
rozwiązaniem. Szybka kompresja została zaprojektowana w celu 
przezwyciężenia tego właśnie problemu. Dla tej grupy wolna 
kompresja bądź liniowe ustawienie spowoduje zwiększenie 
amplitudy przebiegu falowego sygnału mowy w porównaniu 
z ustawieniami szybkiej kompresji, czego należy unikać. 

2) Wzmocnienie liniowe
Wzmocnienie liniowe rekomendowane jest u osób, które nie 
akceptują ustawień kompresji w przypadku przejścia z urządzenia 
analogowego do cyfrowego. Pomiary przedstawione wyżej na 
Rysunkach 4 i 6 wskazują, że liniowe wzmocnienie zapewnia 
największy wzrost chwilowej obwiedni mowy dla mowy w ciszy, ale 
może zawodzić w przypadku hałasu lub głośniejszych sygnałów 
wejściowych. Jeśli użytkownik zacznie od liniowego wzmocnienia, 
wówczas wolna kompresja może być preferowana w większej 
liczbie sytuacji słuchowych.  

3) Wolna kompresja 
Dla pacjentów ze słabą rozdzielczością słuchową, którzy polegają 
na wskazówkach czasowej obwiedni sygnału, zalecana jest wolna  
kompresja zwłaszcza w hałasie. Takie osoby można rozpoznać na 
podstawie obserwacji klinicznych takich jak: 

- Rozpoznawanie mowy słabsze niż wynikałoby to 
z konfiguracji audiogramu 
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- Doświadczenie ze wzmocnieniem liniowym lub wolno
działającą kompresją 

- Jedno lub oba z wyżej wymienionych w połączeniu 
z testowaniem alternatywnych sposobów przetwarzania. 

Te wskazówki podsumowano w Tabeli 3. 

Podsumowując, dostępnych jest wiele materiałów naukowych 
jednakże nie ma rozstrzygającej czy łatwej odpowiedzi na temat 
wyboru szybkiej lub wolnej kompresji. Jak powiedział Dillon, 
jedynym wnioskiem jest fakt, że są osoby które preferują i odnoszą 
większe korzyści z zastosowania szybkiej kompresji, ale też są 
osoby, które będą preferowały kompresję wolną. (Dillon 2012).  

Z aparatami Naída B, wszyscy protetycy słuchu będą mieli 
możliwość ustawienia liniowego wzmocnienia, a od teraz będą 
mogli również decydować pomiędzy ustawieniem szybkiej i wolnej 
kompresji. Aparaty Naída B zaprojektowano tak, by spełniały
indywidualne oczekiwania pacjentów z ubytkami słuchu od 
ciężkich do głębokich, dając protetykom możliwość wyboru różnych 
opcji przetwarzania. Adaptive Phonak Digital Contrast zwiększa 
wskazówki wynikające z obwiedni sygnału mowy w porównaniu 
z metodą Adaptive Phonak Digital. Badania dowodzą, że może to 
prowadzić do poprawy rozpoznawania samogłosek. Jeśli wybrana 
zostanie wolna kompresja aparat będzie wykorzystywał również 
nowe ustawienia systemu ograniczającego w aparatach Naída B.  

Dla pacjentów z niedosłuchami od ciężkich do głębokich, 
niezależnie od potrzeb dotyczących przetwarzania, Naída B 
zapewni każdemu protetykowi słuchu alternatywę, której 
potrzebuje.
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