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Roger Pen
Nya möjigheter för kommunikation

Den universella, banbrytande trådlösa mikrofonen hjälper personer med hörselnedsättning att höra mer tal i buller och på avstånd. 
Roger Pen har utformats för att vara diskret och och innehåller smidig, trådlös överföring, helt automatiska inställningar och 
Bluetooth för användning med mobiltelefon. Den kan också kopplas till andra ljudkällor som TV och multimedia. Roger Pen används 
med antingen designintegrerade Roger-mottagare till Phonaks hörapparater och vissa utvalda cochleaimplantatprocessorer eller 
universella Roger-mottagare, som kan anslutas via en audiosko till hörapparaten eller en mottagare som hängs runt halsen.

Som jämförelse upprepar trådlös teknik med Bluetooth endast 
sändningen av paket när mottagaren begär detta eller om den 
 använder mottagning med SCO-protokoll. Om bekräftelsen av ett 
pakets mottagning inte kommer till Bluetooth-sändaren, skickas 
 paket igen. Detta betyder att Bluetooth-mottagare överför i det  
närmaste regelbundet tillbaka till sändaren, vilket signifikant ökar 
strömförbrukningen hos mottagaren.

Med Bluetooth är det maximala antalet mottagare begränsat till  
tre. Därför kan två lyssnare med binaurala Bluetooth-mottagare på 
öronnivå inte lyssna på samma Bluetooth-kanal, för att inte tala om 
större grupper. I Bluetooth-hörlursprotokollet är ljudfördröjningen 
acceptabel (10 till 15 ms), men ljudbandbredden är ofta begränsad 
(upp till 4 kHz), om man inte använder funktionen bredbandigt ljud 
i handsfreeprofilversionen 1.6, som kan gå upp till 7 kHz. I strea-
ming-protokollet för Bluetooth-audio, A2DP, ökar bandbredden till 
20 kHz, men ljudfördröjningen på över 100 ms gör att den är 
olämplig för kommunikation ansikte mot ansikte. För att minska 
fördröjningen till omkring 40 ms måste ett särskilt Bluetooth-chip 
användas i båda ändar.

Roger är en teknisk standard som har utvecklats av Phonak, med 
smidig trådlös överföring och som körs på 2,4 GHz-bandet. Rogers 
ljudsignaler digitaliseras och förpackas i mycket korta (160 μs) 
 digitala kodexplosioner (“paket”) och sänds ut flera gånger, var och 
en på olika kanaler mellan 2,4000 och 2,4835 GHz. Genom frekvens-
hoppning mellan kanaler, i kombination med upprepad utsändning, 
undviker man problemen med störningar. Ljudfördröjningen från  
en Roger-mikrofon till Roger-mottagaren är endast 17 ms, vilket 
motsvarar fördröjningen hos ljud som färdas 5,8 meter genom luften. 
Därmed undviks alla problem i förhållande till läppsynkronisering 
eller eko. Rogersystemen är dessutom avlyssningssäkra, vilket 
 garanterar användarens integritet, även mot ofrivillig avlyssning.

Den frekvenshoppning som Roger använder är anpassningsbar, 
 vilket betyder att endast lediga kanaler används. Roger-mottagarna 
“talar tillbaka” regelbundet till Roger Pen och informerar sys temet 
om vilka kanaler som oavbrutet är upptagna (av något annat system 
i närheten som använder 2,4 GHz, t.ex. WiFi-nätverk) och vilka  
kanaler som är lediga. Roger Pen “hoppar” sedan runt de  upptagna 
kanalerna (se bild 1). Det innebär att det är osannolikt att Roger-
enhetens anslutning avbryts eller förloras, även när det  förekommer 
mycket trafik omkring 2,4 GHz.

Roger – digitalt anpassningsbar trådlös 2,4 GHz-teknologi
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Roger erbjuder en full bandbredd från 200 Hz till 7 300 Hz. Syste-
mets interna signal-brusförhållande är omkring 55 dB, vilket dämpar 
bakgrundsbuller avsevärt. Med Roger är det inte bara möjligt att 
sända en ljudsignal, utan det är även möjligt att sända och ta emot 
kontrolldata, som exempelvis när du konfigurerar eller hanterar ett 
MultiTalker-nätverk.
Våglängden för elektromagnetiska vågor vid 2,4 GHz är ungefär  
12,5 cm. Detta gör det möjligt att utforma nya, mindre trådlösa 
 mikrofoner, som exempelvis Roger Pen, med korta inbyggda antenner. 
Vid 800 MHz är våglängderna 37,5 cm och vid 200 MHz (i det tradi-
tionella FM- frekvensområdet) är våglängden 1,5 m, vilket kräver att 
den externa mikrofonkabeln fungerar som radioantenn.
Eftersom 2,4 GHz är ett fritt åtkomligt band över hela världen (ett 
s.k. ISM-band: Industry, Science and Medical) behövs ingen licens. 
Därmed kan Roger Pen-användare fritt använda sina system i hela 
världen. Servicen av Roger-system har också underlättats, eftersom 
standarden är samma i alla länder.

Phonak har utvecklat det egna Roger-microchipet för dedicerad 
 användning med mottagare på öronnivå i miniatyr (se bild 2).
Chipet innehåller 6,8 miljoner transistorer (som jämförelse kan 
 nämnas att en Pentium Pro-processor har 5,5 miljoner).
Analoga och digitala block har placerats på chipet bredvid RAM-, 
ROM-, EEPROM- och Flash-minnesblock.

Roger-chipet

Bild 1 
Tids- och frekvens-diversitet för Roger-kod (paket). Frekvensen inom 2,4 GHz-bandet 
visas på den lodräta axeln och tid visas på den horisontella axeln. Genom att hoppa 
mellan frekvenser och ständigt sända ljudpaket minimeras kollisioner som orsakar 
ömsesidiga störningar.
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Bild 2 
Roger-microchipet
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Roger Pen analyserar ständigt den omgivande bullernivån. Parallellt 
med bredbandsaudiosignalen sänds kontrollbits till Roger-motta-
garna för att adaptivt justera förstärkningen så att den passar den 
akustiska miljön. Anpassningsområdet är ännu större än för 
Phonaks Dynamic FM-teknik.
Det avancerade dynamiska beteendet leder till en signifikant förbätt-
rad taluppfattning i buller, särskilt vid starkare ljudnivåer på upp  
till 80 dB(A) – bullernivåer som är ganska vanliga i vardagslivet på 
offentliga platser som exempelvis restauranger, barer, fester, 
 mottagningar och vissa arbetsplatser. Relaterade undersöknings-
resultat – av professor Linda Thibodeau, PhD, och Dr. Jace Wolfe –  
kan läsas i två Phonak Field Study News-upplagor: “Roger and  
hearing instruments” och “Roger and cochlear implants”.

Mer nyliga mätningar av samma forskare har visat att användare 
med hörapparat och CI (cochleaimplantat) ofta får bättre taligen-
känningsförmåga än personer med normal hörsel vid bullernivåer  
på 65 dB(A) och högre under samma testförutsättningar (se bild 3). 
 Observera att hörapparaternas mikrofoner på öronnivå och  
CI-processorerna inte stängdes av under mätningarna och att 
Roger- mikrofonen testades för transparens med mikrofonen  
på öronnivå vid 65 dB (A), enligt American Academy of Audiologys 

rekommendationer. Roger-mikrofonen hölls 20 cm framför 
 högtalaren som spelade HINT-sekvenser, som representerar en 
 Roger Pen som hänger runt talarens hals. Roger Pens höga 
 funktionsnivå är främst tack vare de sofistikerade algoritmerna, 
snarare än överföringsfrekvensen.

Maximal funktion i buller

En av svårigheterna för användandet av trådlös hörselteknologi  
har  varit dess komplexitet eller att den uppfattades som komplicerad. 
Trådlösa mikrofoner med flera inställningar krävde inte bara 
 audionomer för att ställa in dem, men även för att förklara inställ-
ningarna för kunden.
Möjligheten att växla mellan mikrofonlägen som exempelvis rund-
upptagande och riktläge ökade funktionen, men även enhetens 
komplexitet. Det var därför ofta en utmaning att ge rätt råd till  
patienterna och hjälpa dem att acceptera den sortens teknik.
Roger Pen är annorlunda, tack vare dess helautomatiserade inställ-
ningar. Enheten använder två sorters input för att uppnå denna 
nivå av automatisering: ljud och acceleration. Den akustiska talsig-
nalen, dess ljudnivå och omgivningens bullernivå bidrar till att 
avgöra förstärkningen, de olika algoritmerna för bullerdämpning 
och riktverkan.

Roger Pen har även en accelerometer som förser enheten med 
 information om dess läge i förhållande till gravitationen. En 
 accelerometer är en mekanisk och elektronisk miniatyrkomponent 
som mäter acceleration i tre dimensioner (X, Y, Z) med hög 
 hastighet och med hög precision (se bild 4). Smartphones, till 
 exempel, använder accelerometrar så att skärmbilden alltid är 
 roterad åt samma håll som telefonen.

Sammanhangsberoende signalbehandling

Bild 3 
Lyssningsavståndet var 5,5 meter. Data visas för 13 Advanced Bionics Harmony-
användare utan [mörkgrå staplar] och med [gröna staplar] Roger) och för 20 vuxna 
med normal hörsel (ljusgrå staplar). Vid bullernivåer på 65 dB(A) och över var 
taluppfattningen hos CI-användare med Roger-system bättre än för personer utan 
hörselnedsättning. (Dr. Jace Wolfe, 2013)
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1 Bild 4 
Vy uppifrån av accelerometern och de olika 
riktningarna som den mäter acceleration. 
Accelometrar kan vara så små som ett par 
millimeter.
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Roger Pen kan avgöra om den ligger vågrätt (till exempel på ett  
bord under middagen eller under ett affärsmöte), hålls i handen  
som vid en intervju eller hänger runt talarens hals. Informationen – 
 tillsammans med den övriga akustiska klassificeringen som 
 beskrevs tidigare – tas med i beräkningen när Roger Pens inställ-
ningar optimeras. Allt detta sker automatiskt.
Dessutom, när Roger Pen ligger på en plan yta, som exempelvis ett 
bord, placerar sig en noggrant placerad extravikt inuti enheten  
på ett sätt som gör att mikrofonerna alltid är riktade uppåt – vilket 
ger optimal åtkomst till ljud och hindrar att mikrofonöppningarna 
blockeras.

Höra låga röster och på avstånd
Det är inte alltid möjligt för vuxna och tonåringar att överlämna  
en trådlös mikrofon till personen som talar, till exempel om talaren 
står eller sitter några steg bort.
Roger Pen hanterar avståndsproblemet med en ny algoritm som 
minskar det “uppfattade avståndet” med upp till 75% i lugna miljöer.
Funktionen använder en ny metod för att kombinera en anpass-
ningsbar förstärkning med en avancerad riktverkan. Den aktiveras 
automatiskt när användaren pekar Roger Pen mot personen de  
vill höra.

Konferensläge
Det kan vara svårt för en person med hörselnedsättning att lyssna 
på en grupp personer som sitter runt ett bord, vilket ofta händer på 
arbetsplatser eller vid ett middagsbord.
Roger Pen hanterar den här viktiga sortens situation med ett auto-
matiskt konferensläge. Läget aktiveras om mikrofonen placeras  
på en plan yta som exempelvis ett bord – val av mikrofonläge, bul-
lerdämpning, förstärkning och uppfångandet av röster kontrolleras 
automatiskt. Det enda som krävs är att slå på Roger Pen och placera 
den på bordet mitt i gruppen.

Tyst landning
Accelerometern i Roger Pen märker direkt om den tappas. Inom 
 endast ett par centimeters fritt fall stänger enheten automatiskt 
av mikrofonen innan den når marken. Därmed slipper Roger 
 Pen- lyssnare höra en obehaglig smäll när enheten landar. Roger 
Pen fortsätter att fungera normalt direkt efter den “tysta land-
ningen”.

Lyssna på TV och musik
Roger Pen (och Roger Clip-On Mic) kommer båda med en dock-
ningsstation. Den fungerar inte bara som batteriladdare, men den 
är dessutom när den ansluts till en TV (eller annan multimedia-
enhet), en ljud-streamer, som skickar ljudet från TV:n till lyssnarens 
hörapparater eller CI-processorer via deras Roger-mottagare.  
En annan ny funktion i Roger Pen är den automatiska anpassningen 
av systemets förstärkningsmodell när en ljudsignal matas in i 
 Roger Pens (eller Roger Clip-On Mic) audioingång.

Genom att skifta kompressionsknäpunkten för den trådlösa mikro-
fonen till högre ljudkompressionsnivåer och justera förstärkningen 
i mottagaren ökas dynamikområdet medan medelljudvolymen 
 förblir oförändrad. Det ökade dynamikområdet gör musiken som 
lyssnaren hör rikare och djupare, tack vare att skillnaden i ljudstyrka 
mellan mjuka och starka stycken förstärks.
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Roger Pen har en audiofunktion med bredband (så kallad “HD Voice”) 
via Bluetooth. Den kan paras med valfri Bluetooth-kompatibel 
 enhet, som exempelvis mobiltelefoner, smartphones, surfplattor 
med mera. Om Bluetooth-enheten och leverantören erbjuder 
 bredbandsaudio kan lyssnaren prata i mobiltelefon i båda öronen 
med en bandbredd på omkring 7 kHz (se bild 5). Effekten är som 
att stå bredvid en person i ett någorlunda tyst rum.
Bredbandsaudio blir ständigt vanligare och förväntas leda till  
stora förbättringar för telefonsamtal för personer med hörselned-
sättning. Roger Pen är fullt utrustad för den här omvälvande 
utvecklingen inom digital telefonteknologi.

Bredbandsaudio med Bluetooth

Bild 5 
Bandbreddsjämförelse mellan en standard traditionell smalbandstelefon och 
bredbandsaudio med Bluetooth eller HD Voice. Det grå bandet innehåller mycket  
mer talinformation än det gröna bandet, vilket signifikant ökar taltydligheten  
för telefonsamtal.
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Bland de svåraste situationerna för lyssnare med hörselnedsätt-
ning är att samtala med flera personer i höga bullernivåer, som 
exempelvis bullriga restauranger och fester. Det är i sådana 
 krävande situationer som Roger Pen och Roger Clip-On Mic kan 
kombineras i ett trådlöst nätverk med flera mikrofoner, vilket ger 
Roger-lyssnaren bättre tillgång till vad deras nära och kära säger.
I sådana fall bär varje samtalspartner en egen trådlös mikrofon,  
med en “master-mikrofon” i nätverket som kontrollerar vilken av 
mikrofonerna som är öppen vid varje givet tillfälle (Endast  
en  mikrofon kan aktiveras åt gången, alla andra mikrofoner är 
dämpade). Det går snabbt att växla mellan mikrofonerna och det  

sker automatiskt enligt en först-till-kvarn-princip. Det är med 
 andra ord röstaktiviteten som styr växlingarna.
Varför är endast en mikrofon aktiv åt gången? Vanligtvis kan en 
person inte lyssna på två ljudkanaler samtidigt. I genomsnitt är 
signal-brusförhållandet (SNR) som bäst 0 dB om flera ljudkanaler 
kan höras, vilket inte är tillräckligt högt SNR för lyssnare med 
 hörselnedsättning. Därför är det inte logiskt att aktivera mer än  
en mikrofon åt gången. Ytterligare Roger Pen eller Roger Clip-On  
Mic kan läggas till när som helst. Det är även möjligt att bygga 
blandade nätverk med en eller flera Roger Pen eller en eller flera 
Roger Clip-On Mic inom nätverket.

Flera mikrofoner i ett trådlöst nätverk
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Se www.phonakpro.se/evidens

Phonak Field Study News: Roger and hearing instruments
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Wolfe, J. et al. (2013) Better speech recognition with digital RF system in study of cochlear implants. The Hearing Journal, vol 66,  
No. 7, pp. 24-26. 
Thibodeau, L. (2013) Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use  
hearing aids. International Journal of Audiology.
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Roger Pen är en branschledande trådlös mikrofon, som hjälper klienten att höra mer tal i starkt buller och på avstånd.  Inställningarna  
justeras automatiskt för att passa omgivningen, baserat på en analys av den akustiska miljön och dess läge. Bluetooth med bredbandsaudio 
för mobiltelefonsamtal avrundar den långa listan av funktioner som alla ryms i en diskret design.

Sammanfattning

Roger Pens diskreta design förväntas leda till ökad användar-
acceptans (se bild 6).
Pennans utformning har inte förändrats på årtionden. Den är ett 
vardagsföremål som inte väcker uppmärksamhet, medan en person 
med hörselnedsättning som lägger en gammaldags eller tydligt 
medicinsk enhet på bordet mitt i en grupp väcker frågor som vissa 
användare hellre undviker. En trovärdig vardagsdesign bidrar till  
att övervinna sådana acceptanshinder.
Roger Pens mekaniska design handlar inte bara om utformning.  
Den har även utformats med funktion, pålitlighet och intuitiv 
 användning i åtanke. Den speciella ytbehandlingen minskar brus 
som orsakas av kontakt med andra ytor, som exempelvis kläder,  
till minsta möjliga nivå.

Diskret design

Bild 6 
Roger Pen finns i tre färger. Petrol, Silver och Ruby.

02
8-

09
33

-0
9/

V1
.0

0/
20

13
-0

9/
8G

/P
rin

te
d 

in
 X

XX
 ©

 P
ho

na
k 

AG
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed


