
Wprowadzenie
Nieustanny wzrost poziomu ha³asu, na który nara¿ony

jest wspó³czesny cz³owiek powoduje sta³e zwiêkszanie siê
liczby osób z objawami niedos³uchu, spoœród których czêœæ
wymaga stosowania aparatu s³uchowego. Pomimo rozwoju
technologii aparatów s³uchowych i wprowadzenia na rynek
aparatów zminiaturyzowanych, umieszczanych w ca³oœci 
w przewodzie s³uchowym, w niektórych przypadkach nadal
konieczne jest stosowanie aparatu s³uchowego typu zausz-
nego (BTE, ang. Behind The Ear). Ma to miejsce w sytuacji,
gdy wymagane s¹ du¿e wzmocnienia poziomu dŸwiêku 
(w aparatach miniaturowych powstawa³yby sprzê¿enia
zwrotne) oraz gdy stosowanie aparatów umieszczanych
wewn¹trz przewodu s³uchowego jest k³opotliwe (np. u osób
starszych). 

W aparatach s³uchowych typu zausznego mo¿na wy-
ró¿niæ czêœæ elektroniczn¹ – uk³ad dokonuj¹cy wzmacniania
dŸwiêku w celu skompensowania ubytku s³uchu i realizuj¹cy
operacje poprawiaj¹ce zrozumia³oœæ mowy, oraz dŸwiêko-
wód – uk³ad akustyczny prowadz¹cy fale dŸwiêkowe od s³u-
chawki aparatu do przewodu s³uchowego osoby nosz¹cej
aparat. DŸwiêkowód w aparacie s³uchowym typu BTE sk³ada
siê z wk³adki usznej (ang. earmold), umieszczanej w przewo-
dzie s³uchowym, ro¿ka (ang. earhook), mocowanego do obu-
dowy aparatu oraz przewodu (ang. tubing), ³¹cz¹cego ro¿ek
z wk³adk¹ [Valente, Valente, Potts 2000]. Ca³y dŸwiêkowód

ma postaæ przewodu o niewielkiej œrednicy. Uk³ad taki zacho-
wuje siê jak filtr – ogranicza pasmo czêstotliwoœci, a ponad-
to zniekszta³ca widmo dŸwiêku, wprowadzaj¹c wyraŸne mak-
sima charakterystyki (rezonanse).

Podczas dobierania i strojenia aparatu s³uchowego
g³ówny nacisk k³adzie siê na odpowiednie ustawienie cha-
rakterystyk czêœci elektronicznej aparatu. Doborowi dŸwiêko-
wodu poœwiêca siê znacznie mniej uwagi. Tymczasem Ÿle
dobrany dŸwiêkowód mo¿e zniekszta³ciæ dŸwiêk tak, ¿e syg-
na³ mowy staje siê niezrozumia³y. W ten sposób wysi³ek w³o-
¿ony w strojenie czêœci elektronicznej aparatu mo¿e zostaæ
zniweczony [Konopka 1995]. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê
na fakt, ¿e w przypadku osób z upoœledzonym s³uchem na-
wet niewielkie zmiany wzmocnienia aparatu s³uchowego
(rzêdu 2–3 decybeli) mog¹ mieæ wp³yw na zrozumia³oœæ mo-
wy. Zatem odpowiedni dobór charakterystyki dŸwiêkowodu
aparatu, który pozwoli zwiêkszyæ w maksymalnym stopniu
wzmocnienie sygna³u w tych zakresach czêstotliwoœci, 
w których jest ono najbardziej potrzebne (poprzez zmianê
po³o¿enia maksimów i minimów charakterystyki) mo¿e mieæ
korzystny wp³yw na poprawê zrozumia³oœci mowy.

Elementy tworz¹ce dŸwiêkowód aparatu s³uchowego
(g³ównie wk³adki uszne i przewody ³¹cz¹ce) dostêpne s¹ 
w wielu odmianach, ró¿ni¹cych siê rozmiarami i kszta³tem
kana³u przewodz¹cego dŸwiêk. Liczne prace badawcze do-
wodz¹, ¿e ró¿nice te wp³ywaj¹ na charakterystyki czêstotli-
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woœciowe uk³adu akustycznego, a wiêc na charakter filtracji
wprowadzanej przez dŸwiêkowód [Konopka 1995]. Obecnie
proces dobierania dŸwiêkowodu opiera siê przede wszystkim
na wiedzy osoby dokonuj¹cej dopasowywania aparatu. Czê-
sto procedura ta odbywa siê metod¹ prób i b³êdów, co jest
d³ugotrwa³e i mêcz¹ce dla u¿ytkownika aparatu.

W celu usprawnienia procesu doboru elementów dŸwiê-
kowodu zaproponowano metodê wykorzystuj¹c¹ symulacje
komputerowe. Model komputerowy dŸwiêkowodu pozwala 
w prosty i szybki sposób zbadaæ wp³yw zmian rozmiarów 
i kszta³tu dŸwiêkowodu na jego w³aœciwoœci akustyczne. 
W ramach prac badawczych prowadzonych w Katedrze Sys-
temów Multimedialnych Politechniki Gdañskiej opracowano
kompleksowy model komputerowy aparatu s³uchowego,
obejmuj¹cy równie¿ czêœæ elektroniczn¹ [Szwoch, Kostek,
Czy¿ewski 2000; Szwoch, Kostek, Czy¿ewski 2001]. Umo¿li-
wia to dokonywanie symulacji przetwarzania dŸwiêku przez
aparat s³uchowy. Poniewa¿ w modelu tym zastosowano no-
watorsk¹ metodê modelowania dŸwiêkowodu, w niniejszym
artykule ograniczono siê jedynie do opisu modelu tej czêœci
aparatu s³uchowego.

Model dŸwiêkowodu aparatu s³uchowego

Modelowanie falowodowe
W literaturze naukowej mo¿na znaleŸæ niewiele opisów

badañ naukowych dotycz¹cych modelowania dŸwiêkowodu
aparatu s³uchowego. Prowadzone do tej pory prace wyko-
rzystywa³y g³ównie podejœcie oparte na cyfrowych filtrach
falowych (WDF, ang. Wave Digital Filters) [Egolf, Tree, Feth
1978]. Wad¹ tego rozwi¹zania jest skomplikowana imple-
mentacja, trudnoœæ w doborze parametrów modelu i du¿a
z³o¿onoœæ obliczeniowa. Z tych powodów metoda ta nie zys-
ka³a szerszego zastosowania.

W opisywanych badaniach wykorzystano metodê mode-
lowania nie posiadaj¹c¹ wymienionych wy¿ej wad. Metoda
modelowania falowodowego (ang. waveguide modeling) zo-
sta³a opracowana na uniwersytecie w Stanford na pocz¹tku
lat 90-tych ubieg³ego stulecia [Smith 2004]. Model falowodo-
wy jest komputerowym algorytmem umo¿liwiaj¹cym symu-
lacjê propagacji fal dŸwiêkowych w ustroju nazywanym falo-
wodem. Zak³ada siê, ¿e wystêpuje jedynie jednowymiarowa
propagacja fal, poprzeczne mody drgañ s¹ pomijane. Wa-
runek ten jest spe³niony, je¿eli œrednica falowodu jest wystar-
czaj¹co ma³a w porównaniu z d³ugoœci¹ fali dŸwiêkowej. 
Z uwagi na charakter elementów tworz¹cych dŸwiêkowód
aparatu s³uchowego, warunek ten jest w tym przypadku spe³-
niony [Szwoch, Kostek, Czy¿ewski 2001].

Metoda modelowania falowodowego by³a do tej pory
stosowana z powodzeniem w syntezie dŸwiêku instrumen-
tów muzycznych (modelowanie instrumentów) [Smith 2004],
natomiast mo¿liwoœci tej metody nie by³y do tej pory wyko-
rzystane do modelowania innych ustrojów akustycznych. 
W opisywanych pracach badawczych podjêto próbê zastoso-
wania metody modelowania falowodowego do stworzenia
komputerowego modelu dŸwiêkowodu aparatu s³uchowego.

Model falowodowy dŸwiêkowodu cylindrycznego
Rozpatrzmy najprostszy model falowodowy: model falo-

wodu w kszta³cie przewodu cylindrycznego o sta³ej œrednicy.
Odpowiada to sytuacji, w której dŸwiêkowód ma kszta³t prze-

wodu o jednakowej œrednicy na ca³ej d³ugoœci. Modelowanie
falowodowe oparte jest na ogólnej postaci rozwi¹zania rów-
nania falowego, które w dziedzinie cyfrowej mo¿na zapisaæ
w formie:

y(n,m) = y+(n-m) + y-(n+m)                                     (1)
We wzorze (1) n oznacza indeks bie¿¹cej próbki syg-

na³u, m – pozycjê wewn¹trz falowodu. Dwa sk³adniki wys-
têpuj¹ce we wzorze (1) reprezentuj¹ fale bie¿¹ce (ang. trav-
elling waves), przesuwaj¹ce siê w przeciwnych kierunkach
[Smith 2004; Välimäki 1995].

Ze wzoru (1) wynika, ¿e cyfrowy model falowodowy cy-
lindrycznego przewodu sk³ada siê z dwóch linii opóŸniaj¹-
cych (ang. delay lines) – buforów próbek. D³ugoœæ ka¿dej 
z linii opóŸniaj¹cych jest dana zale¿noœci¹:

gdzie d jest d³ugoœci¹ linii opóŸniaj¹cej w próbkach, 
l – d³ugoœci¹ dŸwiêkowodu, c oznacza prêdkoœæ dŸwiêku 
w falowodzie, fS – czêstotliwoœæ próbkowania przyjêt¹ w mo-
delu.

W modelu falowodowym nale¿y równie¿ uwzglêdniæ zja-
wiska zachodz¹ce na zakoñczeniach falowodu (czêœciowe
odbicie fal dŸwiêkowych) oraz zwi¹zane z t³umieniem fali 
w falowodzie (straty energii). Wymaga to dodania do modelu
dwóch filtrów cyfrowych, nazywanych filtrami: wejœciowym 
i wyjœciowym (ryc. 1).

Rys. 1. Model falowodowy przewodu cylindrycznego. Oznaczenia:
Fwe – filtr wejœciowy, Fwy – filtr wyjœciowy

Wspó³czynniki filtrów cyfrowych nale¿y dobraæ na pod-
stawie parametrów falowodu (œrednica, gêstoœæ oœrodka,
prêdkoœæ propagacji fal) oraz w³aœciwoœci oœrodka zewnêtrz-
nego – przewodu s³uchowego, s³uchawki aparatu. Wspó³-
czynniki te nale¿y skorygowaæ w taki sposób, aby uwzglêd-
niæ t³umienie fali wewn¹trz falowodu (zale¿ne np. od mate-
ria³u, z którego wykonano dŸwiêkowód). Jak widaæ, w przeci-
wieñstwie do metody wykorzystuj¹cej filtry falowe, metoda
falowodowa pozwala w jednoznaczny i intuicyjny sposób
obliczyæ parametry modelu na podstawie w³aœciwoœci fizycz-
nych rzeczywistego dŸwiêkowodu i oœrodka zewnêtrznego.

Model z³o¿onego dŸwiêkowodu
W praktyce dŸwiêkowód aparatu s³uchowego nie jest

przewodem o sta³ej œrednicy. Czêsto kana³ wk³adki usznej
ma wiêksz¹ œrednicê ni¿ przewód ³¹cz¹cy. W wielu przypad-
kach kana³ wk³adki usznej sk³ada siê z kilku odcinków 
o wzrastaj¹cej œrednicy, co pozwala wzmocniæ pasmo wy¿-
szych czêstotliwoœci.

Nale¿y zatem opracowaæ model falowodowy dŸwiêko-
wodu z³o¿onego z szeregu odcinków, z których ka¿dy mo¿e

Grzegorz Szwoch26

l
c
fd S= (2)

art05 - Szwoch - Komputerowe modelowanie.qxp  2006-09-03  20:09  Page 26



byæ traktowany jak odcinek cylindryczny. Modelem ka¿dego
z tych odcinków bêdzie para linii opóŸniaj¹cych. Pozostaje
jedynie problem zamodelowania po³¹czeñ odcinków cylin-
drycznych. Na styku dwóch odcinków cylindrycznych o ró¿-
nych œrednicach powstaje niedopasowanie impedancji
akustycznych, powoduj¹ce czêœciowe odbicie fali akustycz-
nej. Modelowanie po³¹czeñ dwóch odcinków cylindrycznych
dokonywane jest w sposób analogiczny jak w modelu
Markela-Graya, wykorzystywanym w modelowaniu traktu
g³osowego [Rabiner, Schafer 1978]. Model po³¹czenia sk³a-
da siê z czterech mno¿ników, których wartoœci obliczane s¹
na podstawie wspó³czynników odbicia, wyznaczanych we-
d³ug zale¿noœci:

gdzie Ak i Ak+1 oznaczaj¹ pola powierzchni przekroju s¹sied-
nich odcinków falowodu.

Model falowodowy dŸwiêkowodu z³o¿onego z N odcin-
ków cylindrycznych przedstawiono na ryc. 2. Charakterysty-
kê czêstotliwoœciow¹ modelu mo¿na obliczyæ na podstawie
wzoru:

Rys. 2. Model falowodowy dŸwiêkowodu z³o¿onego z N odcinków
cylindrycznych. Oznaczenia: Fwe – filtr wejœciowy, Fwy – filtr wyjœ-
ciowy, rk – wspó³czynniki odbicia, dk – d³ugoœci linii opóŸniaj¹cych

We wzorze (4) dk oznacza d³ugoœæ linii opóŸniaj¹cej
wyznaczon¹ dla k-tego odcinka falowodu, rk – wspó³czynnik
odbicia obliczony wed³ug wzoru (3). Dla uproszczenia zapisu
przyjêto, ¿e wspó³czynnik r0 oznacza transmitancjê filtru wej-
œciowego Fwe, a wspó³czynnik rN – transmitancjê filtru wyj-
œciowego Fwy. Jak wynika ze wzoru (4), model falowodowy
jest w praktyce filterm cyfrowym o nieskoñczonej odpowiedzi
impulsowej (IIR), którego transmitancja nie posiada zer [Ra-
biner, Schafer 1978; Szwoch, Kostek, Czy¿ewski 2001].

W przypadku gdy odcinek dŸwiêkowodu aparatu s³ucho-
wego nie jest cylindryczny, ale np. sto¿kowy (jego œrednica
zmienia siê p³ynnie), opisana metoda pozwala aproksymo-
waæ z wystarczaj¹c¹ dok³adnoœci¹ kszta³t dŸwiêkowodu przy
pomocy uk³adu odcinków cylindrycznych.

Modelowanie interakcji falowodu z oœrodkiem
zewnêtrznym

Najwa¿niejszym problemem przy konstruowaniu falowo-
dowego modelu dŸwiêkowodem aparatu s³uchowego jest od-
powiedni dobór wspó³czynników filtru wejœciowego i wyjœ-
ciowego, tak aby zamodelowaæ interakcje pomiêdzy dŸwiê-
kowodem a oœrodkiem zewnêtrznym.

Wk³adka uszna dŸwiêkowodu aparatu s³uchowego jest
umieszczana w przewodzie s³uchowym. Nale¿y zatem za-
modelowaæ wp³yw przewodu s³uchowego i b³ony bêbenkowej
na dŸwiêkowód. Zadanie to utrudnia fakt, ¿e w³aœciwoœci
tych ustrojów s¹ osobniczo zmienne. W przypadku przewodu
s³uchowego wystarczaj¹co dok³adnym przybli¿eniem (w za-
kresie czêstotliwoœci do 8 kHz) jest przewód cylindryczny 
o d³ugoœci 7,5 mm i œrednicy 22,5 mm. W modelu falowodo-
wym wystarczy zatem dodaæ kolejny model odcinka cylindry-
cznego o parametrach odpowiadaj¹cym podanym wy¿ej 
rozmiarom. Wspó³czynniki filtru wyjœciowego nale¿y nato-
miast obliczyæ na podstawie impedancji b³ony bêbenkowej.
W opisywanych pracach badawczych zastosowano uprosz-
czenie: wykorzystano uœrednione wyniki badañ dotycz¹cych
pomiarów impedancji akustycznej [Shaw 1997]. Na podsta-
wie wyników tych badañ uzyskano metod¹ interpolacji fun-
kcjê opisuj¹c¹ zale¿noœæ impedancji b³ony bêbenkowej od
czêstotliwoœci i wykorzystano j¹ do obliczenia wspó³czynni-
ków filtru wyjœciowego.

Filtr wejœciowy powinien modelowaæ interakcje po-
miêdzy dŸwiêkowodem a s³uchawk¹ aparatu s³uchowego.
Wp³yw membrany s³uchawki na propagacjê fal akustycznych
w dŸwiêkowodzie jest jednak pomijalny. Zatem w opisywa-
nych eksperymentach zastosowano uproszczenie polega-
j¹ce na u¿yciu sta³ego wspó³czynnika odbicia r0 zamiast filtru
wejœciowego. Wartoœæ tego wspó³czynnika dobrano ekspery-
mentalnie. Poniewa¿ s³uchawka aparatu modyfikuje widmo
dŸwiêku (pasmo przenoszenia s³uchawki jest ograniczone),
s³uchawka ta jest modelowana za pomoc¹ filtru cyfrowego
umieszczonego przed modelem dŸwiêkowodu. Charakterys-
tykê tego filtru nale¿y dobraæ tak, aby odpowiada³a ona rze-
czywistej charakterystyce przenoszenia s³uchawki aparatu.
W opisywanych eksperymentach dokonano interpolacji cha-
rakterystyki czêstotliwoœciowej przyk³adowego modelu s³u-
chawki BK1600 firmy Knowles.

Opisane w niniejszym punkcie uproszczenia zosta³y
wprowadzone na potrzeby wstêpnych eksperymentów i nie
wp³ywaj¹ na dok³adnoœæ modelu. W przypadku praktycznym
nale¿y dokonaæ pomiarów parametrów przewodu s³uchowe-
go, b³ony bêbenkowej i s³uchawki aparatu s³uchowego oraz
obliczyæ parametry odpowiednich elementów modelu falowo-
dowego na podstawie wyników pomiarów.

Modelowanie kana³ów wentylacyjnych
We wk³adkach usznych aparatów s³uchowych czêsto

wykonywane s¹ dodatkowe kana³y (ang. vents), których
zadaniem jest wyrównywanie ciœnienia wewn¹trz i na zew-
n¹trz przewodu s³uchowego, a w rezultacie eliminacja efektu
okluzji („zatkanego ucha”). Wykonanie kana³u wentylacyj-
nego powoduje wprowadzenie znacznego st³umienia w za-
kresie niskich czêstotliwoœci.

Kana³y wentylacyjne zosta³y zaimplementowane w mod-
elu falowodowym dŸwiêkowodu przy u¿yciu modelu po³¹cze-
nia trzech odcinków cylindrycznych falowodu. Model taki jest
analogiczny do wykorzystywanego w modelowaniu otworów
w instrumentach muzycznych [van Walstijn, Scavone 2000].
Sam kana³ wentylacyjny jest modelowany jako falowód cylin-
dryczny, którego d³ugoœæ i œrednica mog¹ byæ modyfikowa-
ne.

Komputerowe modelowanie dŸwiêkowodu aparatu s³uchowego 27

1

1

+

+

+
−=

kk

kk
k AA

AAr (3)

( )

[ ] 
















−
=

∏

∏

=
−−

=

0
1

1

1
)(

1
0

0
N

k
dkdk

k

dk
k

dk

N

k
k

zzr
zrz

r

r
zH (4)

art05 - Szwoch - Komputerowe modelowanie.qxp  2006-09-03  20:09  Page 27



Eksperymenty
Opisany powy¿ej model falowodowy dŸwiêkowodu apa-

ratu s³uchowego zosta³ zaimplementowany przy u¿yciu sys-
temu komputerowego Matlab. Eksperymenty polega³y na
obliczeniu i wykreœleniu charakterystyk czêstotliwoœciowych
modelu dla ró¿nych przypadków odpowiadaj¹cych ró¿nym
rozmiarom (d³ugoœciom i œrednicom) poszczególnych ele-
mentów dŸwiêkowodu.

Przyk³adowe wykresy ilustruj¹ce wyniki symulacji 
komputerowych przedstawiono na wykresach. W przypadku
zwiêkszania wartoœci parametru modelu odpowiadaj¹cego
d³ugoœci kana³u wk³adki usznej (ryc. 3) nast¹pi³o zmniejsze-
nie czêstotliwoœci i zwiêkszenie amplitudy maksimów cha-
rakterystyki czêstotliwoœciowej. Zwiêkszanie œrednicy kana³u
wk³adki usznej (ryc. 4) spowodowa³o zwiêkszenie zarówno
czêstotliwoœci, jak i amplitudy maksimów charakterystyki. 
W eksperymencie polegaj¹cym na zwiêkszaniu wartoœci pa-
rametru odpowiadaj¹cego œrednicy przewodu ³¹cz¹cego
(ryc. 5) zaobserwowano zwiêkszanie amplitudy maksimów 
i niewielki wzrost ich czêstotliwoœci.

Rys. 3. Wp³yw zmiany d³ugoœci kana³u wk³adki usznej na charak-
terystyki modelu: (a) 2 mm, (b) 10 mm, (c) 20 mm

Rys. 4. Wp³yw zmiany œrednicy kana³u wk³adki usznej na charak-
terystyki: (a) 1,1 mm, (b) 2,4 mm, (c) 4 mm

Rys. 5. Wp³yw zmiany œrednicy przewodu na charakterystyki: (a) 1,5
mm, (b) 2,0 mm, (c) 2,5 mm

W opisanych wy¿ej eksperymentach nie symulowano
kana³u wentylacyjnego we wk³adce usznej. Zastosowanie
kana³u wentylacyjnego w modelu spowodowa³o znacz¹c¹ re-
dukcjê poziomu charakterystyki w zakresie niskich czêstotli-
woœci. Stopieñ st³umienia wzrasta przy zwiêkszaniu œrednicy
kana³u (ryc. 6).

Rys. 6. Wp³yw zmiany œrednicy kana³u wentylacyjnego na charak-
terystyki: (a) 1 mm, (b) 2 mm, (c) 3 mm

Weryfikacja poprawnoœci modelu polega³a na porówna-
niu wyników symulacji z wynikami pomiarów charakterystyk
rzeczywistych dŸwiêkowodów, zamieszczonymi w literaturze
[Konopka 1995]. Porównanie to wykaza³o prawid³owe dzia-
³anie modelu, tzn. zale¿noœci pomiêdzy zmian¹ odpowied-
niego parametru (np. rozmiaru jednego z elementów dŸwiê-
kowodu) a pomierzon¹ charakterystyk¹ dŸwiêkowodu zos-
ta³y prawid³owo odwzorowane w opracowanym modelu falo-
wodowym, co œwiadczy o jego poprawnym zaprojektowaniu.

Wnioski
Eksperymenty polegaj¹ce na przeprowadzeniu symu-

lacji komputerowych przy u¿yciu opracowanego modelu falo-
wodowego dŸwiêkowodu aparatu s³uchowego wykaza³y, ¿e
model ten, pomimo zastosowanych w nim uproszczeñ, wys-
tarczaj¹co dok³adnie symuluje dzia³anie rzeczywistego
dŸwiêkowodu. Mo¿e on byæ zatem wykorzystany jako pod-
stawa do skonstruowania komputerowego systemu doboru
dŸwiêkowodu aparatu s³uchowego. System taki móg³by byæ
pomocnym narzêdziem w procesie dopasowywania aparatu
s³uchowego do potrzeb jego u¿ytkownika. Przy u¿yciu symu-
lacji komputerowych mo¿liwe jest szybkie obliczenie i porów-
nanie charakterystyk dŸwiêkowodów o ró¿nych parametrach.
Na tej podstawie mo¿na wybraæ dŸwiêkowód najlepiej spe³-
niaj¹cy wymagania u¿ytkownika aparatu. Mo¿na równie¿ za-
proponowaæ wykorzystanie systemu do projektowania
dŸwiêkowodów aparatu s³uchowego. Poprzez modyfikowa-
nie parametrów modelu mo¿na uzyskaæ po¿¹dan¹ charak-
terystykê czêstotliwoœciow¹, a nastêpnie wykonaæ dŸwiêko-
wód o parametrach odpowiadaj¹cych u¿ytym w symulacji
komputerowej. Model falowodowy dŸwiêkowodu aparatu s³u-
chowego mo¿e zatem usprawniæ proces doboru aparatu s³u-
chowego, umo¿liwiaj¹c optymalne dopasowanie aparatu s³u-
chowego do potrzeb osoby z upoœledzonym s³uchem.
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