
Wprowadzenie
Potencja³y s³uchowe stanu ustalonego (auditory steady

state responses – ASSRs) zosta³y po raz pierwszy opisane
przez Galambosa i innych w 1981 roku [Galambos (i in.)
1981]. Jednak¿e do koñca ubieg³ego wieku by³y stosowane
tylko w celach badawczych. Gdy w ostatnich latach opraco-
wano pierwsze, ³atwe w obs³udze, urz¹dzenia komercyjne
[John, Picton 2000], metoda ta prze¿y³a gwa³towny rozkwit.
ASSR s¹ wywo³ywane poprzez szybk¹ stymulacjê uk³adu
s³uchowego, co prowadzi do nak³adania siê kolejnych
odpowiedzi na siebie. W mózgu tworzony jest w ten sposób
rodzaj stanu ustalonego odpowiedzi i mo¿na zmierzyæ sk³a-
dowe potencja³ów o czêstotliwoœci odpowiadaj¹cej czêstotli-
woœci powtarzania bodŸca akustycznego. Obecnie prowa-
dzone s¹ intensywne prace nad rozwojem tej metody, przede
wszystkim nad opracowaniem nowych metod analizy sygna-
³u odpowiedzi, które uczyni³yby t¹ metodê bardziej wiarygod-
n¹ i u¿yteczn¹ klinicznie. Pojawiaj¹ siê nowe dziedziny zas-
tosowañ, w których technika odpowiedzi stanu ustalonego
przynosi niespodziewanie dobre efekty (np. w badaniach

przesiewowych s³uchu, dopasowaniu aparatów s³uchowych,
itp.).

W niniejszej pracy do analizy sygna³ów ASSR zastoso-
wano metody czasowo-czêstotliwoœciowe. Takie podejœcie
uzasadnione by³o faktem ¿e potencja³y stanu ustalonego
razem z aktywnoœci¹ EEG – wbrew temu co sugeruje ich
nazwa – s¹ ju¿ sygna³em niestacjonarnym. Jest to widoczne
ju¿ w trakcie pomiarów wykonywanych za pomoc¹ komer-
cyjnych systemów takich jak chocia¿by Master czy Audera.
Œledz¹c kolejne stadia pomiaru mo¿na zauwa¿yæ nierówno-
mierny przyrost mocy odpowiedzi w czêstotliwoœciach
stymulacji (Master) czy te¿ du¿y rozrzut faz odpowiedzi
(Audera). Interesuj¹ce zatem wydaje siê byæ zbadanie jak
czêsto odpowiedzi pojawiaj¹ siê w czasie.

Podstawow¹ metod¹ czasowo-czêstotliwoœciow¹ jest
okienkowa transformata Fouriera. Niestety nie jest ona 
w stanie zapewniæ wystarczaj¹cej rozdzielczoœci w analizie
ASSR. Nawet przy zastosowaniu klasycznej transformaty
Fouriera, która umo¿liwia uzyskanie odpowiedniej rozdziel-
czoœci stosuje siê kilkusekundowe okna analizy. Z tego
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Streszczenie

S³uchowe potencja³y wywo³ane (Auditory steady state responses – ASSRs) s¹ obecnie efektywnie wykrywane i analizowane w dziedzinie czês-
toœci za pomoc¹ analizy Fourierowskiej. Jednak¿e odpowiedzi te s¹ ukryte w sygnale elektroencelegraficznym – EEG, a ich amplituda podle-
ga fluktuacjom pomiêdzy kolejnymi przebiegami pomiaru. Dlatego te¿ wydaje siê interesuj¹ce zbadanie czy mo¿na wydobyæ czasowe w³aœci-
woœci tych odpowiedzi z EEG. W niniejszej pracy ewolucja odpowiedzi ASSR w czasie zosta³a zbadana za pomoc¹ metod czasowo-czêstotli-
woœciowych. Do tego celu wykorzystano metodê aproksymacji adaptywnych. Najpierw analizowano sygna³y symulowane i wp³yw ró¿nego
poziomu szumu na detekcjê odpowiedzi. Nastêpnie dokonano analizy rzeczywistych sygna³ów, a tak¿e podjêto próbê wykorzystania metod
czasowo-czêstoœciowych do detekcji odpowiedzi.
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Summary

Auditory steady state responses (ASSRs) are effectively detected and analyzed in frequency domain by Fourier analysis. However, the
responses are hidden in EEG activity and there are fluctuations of their amplitude between trials. Therefore it seems interesting whether time
properties of  those responses can be extracted from EEG. In the present study time evolution of ASSRs was investigated by means of time-
frequency methods. For this purpose high resolution algorithm of adaptive approximations was chosen. As a first step simulated signals were
analyzed. The influence of noise and number of sinusoidal components was studied. Finally time-frequency properties of real recorded signals
were investigated. 
Key words: electrophysiology, auditory evoked potentials, time-frequency methods.
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powodu praktycznie nie jest mo¿liwe zmniejszenie wartoœci
czasu analizy i jednoczesne wydobycie informacji o odpo-
wiedziach.

W zwi¹zku z powy¿szym do analizy czasowo-czêstotli-
woœciowej wykorzystano metodê aproksymacji adaptywnych
– Dopasowanie Krocz¹ce (Matching Pursuit – MP). Jest 
to iteracyjna, nieliniowa procedura rozk³adaj¹ca sygna³ na
liniow¹ sumê znanych funkcji wybranych z bardzo du¿ego
zbioru funkcji. W tym przypadku zbiór ten zosta³ utworzony 
z sinusoid o obwiedni Gaussowskiej. Metoda MP rozk³ada
sygna³ na komponenty o okreœlonej czêstotliwoœci, latencji,
czasie trwania i amplitudzie.

Materia³
Materia³ badañ stanowi³y sygna³y s³uchowych potencja-

³ów wywo³anych stanu ustalonego zmierzone przez systemu
MASTER (firmy Biologic). Stosowano stymulacjê obuuszn¹
tonami o czêstotliwoœciach 0.5, 1, 2, 4 kHz modulowanych
czêstotliwoœciami oko³o 82, 84, 87, 89, 91, 94, 96, 99 Hz. 

Metoda
Algorytm Dopasowania Krocz¹cego zosta³ zapropono-

wany przez Mallata i Zhanga w 1993 roku [Mallat, Zhang
1993]. Metoda ta opiera siê na adaptywnej dekompozycji
sygna³u na funkcje (zwane równie¿ atomami) z du¿ego i re-
dundantnego zbioru funkcji (zwanego s³ownikiem). S³ownik
podstawowych funkcji mo¿na stworzyæ na przyk³ad poprzez
skalowanie, przesuwanie i modulowanie funkcji okna. W re-
zultacie dostajemy rozk³ad z³o¿onego sygna³u na sk³adowe 
o konkretnych czêstotliwoœciach, dodatkowo opisane rów-

nie¿ przez takie parametry jak amplituda, latencja, czas trwa-
nia i faza. Wyniki MP mo¿na zobrazowaæ w przestrzeni czas-
czêstotliwoœæ poprzez zastosowanie transformaty Wignera
do ka¿dej z wybranych funkcji. Dok³adny opis procedury
mo¿na znaleŸæ np. w [Jedrzejczak (i in.) 2004].

Na ryc. 1 pokazano zastosowanie metody MP do analizy
sygna³u symuluj¹cego zapis EEG z odpowiedziami ASSR.
Utworzono sygna³ z³o¿ony z 8 sinusoid i dodawano bia³y
szum o amplitudzie 1 i 2 razy wiêkszej. Mo¿na zauwa¿yæ ¿e
nawet gdy amplituda szumu jest dwa razy wiêksza metoda
MP jest w stanie odnaleŸæ sk³adowe oscyluj¹ce.

Wyniki

Ewolucja odpowiedzi ASSR w czasie
Dla zobrazowania przebiegu czasowego sygna³u EEG,

w którym spodziewamy siê wykryæ s³uchowe potencja³y sta-
nu ustalonego mo¿na zastosowaæ okienkow¹ transformatê
Fouriera. Jednak¿e wydobywanie informacji o sk³adowych
ASSR z map uzyskanych z okienkowej transformaty Fouri-
era nie ró¿ni³oby siê tak naprawdê od stosowanej zwykle
metody opartej o klasyczn¹ transformatê Fouriera. Dlatego
do ekstrakcji poszukiwanych sk³adowych znacznie lepiej na-
daje siê metoda Matching Pursuit. Wynikiem jej zastosowa-
nia nie jest sam rozk³ad gêstoœci energii w przestrzeni czas-
czêstotliwoœæ lecz opisane parametrycznie poszczególne
sk³adowe sygna³u. Mo¿na je przedstawiæ w postaci map
czas-czêstotliwoœæ (ryc. 2) stosuj¹c transformatê Wignera. 
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Ryc. 1. Mapy gêstoœci energii w przestrzeni czas-czêstoœæ uzyskane za pomoc¹ algorytmu MP dla sygna³u z³o¿onego z 8 sinusoid,  kolejno
bez szumu i z bia³ym szumem o amplitudzie 1 i 2 razy wiêkszej od amplitudy sinusoid. Liniami przerywanymi zaznaczono dodatkowo czêstoœ-
ci sinusoid

Ryc. 2. Mapa gêstoœci energii w przestrzeni czas-czêstoœæ tego sygna³u ASSR wywo³anego bodŸcami podawanymi do obydwu uszu wyko-
nana za pomoc¹ metody Matching Pursuit. Mapa przedstawia 48 sekund pomiaru
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Detekcja odpowiedzi ASSR w oparciu o metodê MP
Jedn¹ z najpopularniejszych metod detekcji odpowiedzi

ASSR jest obliczanie widma sygna³u i porównywanie energii
w czêstotliwoœciach stymulacji z energi¹ sygna³u w pozosta-
³ych czêstotliwoœciach. Proces ten jest realizowany poprzez
uœrednianie widm kolejnych odpowiedzi, a do samej detekcji
u¿ywa siê testu statystycznego. Jednym z najbardziej popu-
larnych jest test F. Standardowo widma obliczane s¹ za po-
moc¹ transformaty Fouriera. W niniejszych badaniach podjê-
to próbê zastosowania metody Matching Pursuit zamiast
transformaty Fouriera. Na ryc. 3 przedstawiono porównanie
tych dwóch podejœæ. Tym razem jednak zaprezentowano
œrednie z 9 widm liczonych na 16 sekundowych fragmentach
sygna³u. Na wykresach mo¿na zaobserwowaæ, ¿e widmo
uzyskane za pomoc¹ metody MP cechuje siê ni¿szym szu-
mem i wiêkszym stosunkiem sygna³u do szumu. Zaowoco-
wa³o to zarówno przyspieszeniem detekcji o jeden krok jak 
i wykryciem wiêkszej liczby odpowiedzi. 

Dyskusja
S³uchowe potencja³y stanu ustalonego ca³y czas budz¹

du¿e kontrowersje ze wzglêdu na nie do koñca poznany me-
chanizm ich generacji i dosyæ niski poziom tych odpowiedzi
w porównaniu z szumem. Pomoc¹ w ich zrozumieniu mog¹
s³u¿yæ metody czasowo-czêstotliwoœciowe, które coraz czêœ-
ciej pojawiaj¹ siê w publikacjach dotycz¹cych ABR np. [Brad-
ley, Wilson 2004; Zhang (i in.) 2006]. Jednak¿e do tej pory
nie stosowano ich do detekcji sygna³ów ASSR.

Jednym z bardzo interesuj¹cych zagadnieñ jest detekcja
odpowiedzi w szumie. Do tej pory stosowano do tego celu
uœrednianie lub najbardziej podstawowe metody statystycz-

ne np. [Stapells (i in.) 1987; Sturzebecher (i in.) 2005]. 
Z uwagi na coraz doskonalsz¹ konstrukcjê aparatury i nowe
metody analizy mo¿liwe jest nowe podejœcie do tej proble-
matyki. Metoda aproksymacji adaptywnych bardzo dobrze
radzi sobie ze z³o¿onymi sygna³ami i potrafi wy³owiæ sk³ado-
we oscylacyjne z szumu o du¿o wiêkszej amplitudzie np.
[Jedrzejczak (i in.) 2006].

Analiza czasowo-czêstotliwoœciowa wykaza³a, ¿e odpo-
wiedzi ASSR nie pojawiaj¹ siê w postaci d³ugich fal sinu-
soidalnych, a raczej pojedynczych „paczek” odpowiedzi (ryc.
1), które wybijaj¹ siê z szumu. Mo¿e to byæ wyjaœnieniem dla
problemów zwi¹zanych z tym pomiarem. Ze wzglêdu na
doœæ rzadkie pojawianie siê odpowiedzi potrzebny jest du¿y
czas pomiaru. Czêsto te¿ siê zdarza ¿e wynik nie jest wiary-
godny i powtarzalny.

Podobne wnioski mo¿na wysnuæ porównuj¹c mapy syg-
na³ów symuluj¹cych ASSR zawieraj¹cych sinusoidy z szu-
mem dodanym do map oryginalnych sygna³ów. Wystêpo-
wanie pomiêdzy nimi du¿ych ró¿nic mo¿e wskazywaæ na fakt
braku d³ugich fal w odpowiedziach a wystêpowanie raczej
krótkich fal odpowiedzi, podobnie jak w sygnale s³uchowych
potencja³ów wywo³anych pnia mózgu – ABR. Z drugiej strony
d³ugotrwa³a aktywnoœæ mo¿e byæ do tego stopnia zakryta
szumem ¿e nie mo¿na jej wykryæ nie stosuj¹c uœredniania.

Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e zastosowanie procedury
Matching Pursuit mo¿e pomóc w detekcji odpowiedzi. Bar-
dzo du¿a rozdzielczoœæ tej metody pozwala wykryæ odpo-
wiedŸ w tych przypadkach, w których inne metody zawodz¹.
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Ryc. 3. Widmo mocy dla sygna³u ASSR. Góra: wykonane poprzez uœrednianie widm uzyskanych za pomoc¹ FFT. Dó³: wykonane poprzez
uœrednianie widm uzyskanych za pomoc¹ MP. Przerywane linie oznaczaj¹ czêstoœci stymulacji
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