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A gyakorlat célja 

A gyakorlat a korábbiakhoz képest rendhagyó alkalom volt, mivel nem foglalkoztunk 

ténylegesen végrehajtható laborfeladatokkal, hanem olyan előadást hallgattunk, ami 

mélyreható ismereteket ad a hallókészülékek jelenlegi lehetőségeiről, szolgáltatásairól 

és technológiáiról. 

 

A gyakorlat helyszíne 

A gyakorlat az Audio Computer Studio Kft. 1081 Budapest, Kun u. 7. szám alatt 

található telephelyén volt megtartva. 

 

A jegyzőkönyv jellege 

Tekintettel a rendhagyó alkalomra, a jegyzőkönyv szerkezete a szokásoshoz képest 

eltérő lesz. Jelen jegyzőkönyvben előbb általánosságban, pusztán felsorolás szintjén 

ismertetni fogom az elhangzott témákat, majd kiemelek pár részt, melyet én személy 

szerint érdekesnek, vagy inspirálónak találtam. Ezeket pár mondatban, részletesebben 

bemutatom. Végül összegzem a gyakorlat tapasztalatait. 
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A gyakorlaton elhangzott témák 

Nem célom, hogy részletesen ismertessek mindent, ami a gyakorlat diasorában 

amúgy is fellelhető, csupán címszavakban ismertetem az elhangzott témákat. 

 

 Az Audio Computer Studio ismertetése. 

 Mobil és akadálymentesített audiológiai kabinok. 

 Diagnosztikai eszközök: tympanométer, nizstagmográf, elektromos objektív 

audiometria. 

 Hallókészülékek fejlesztése nemzetközi szinten. 

 Nyitott kérdések: hang agyi feldolgozása, beszédértés agyi folyamatai. 

 Hallókészülékek története. A tölcsértől az egyedi modellekig. 

 Mai fejlesztések: frekvencia kompenzálás, program módok, intelligens 

automatika, zajszűrés. 

 Hallójárati készülékek (nano család, beültetett eszközök). 

 Phonac ma: Binaural voice stream, Speech in wind, Zoom, Dual phone, 

Automatikus akklimatizáció 

 Sound Recover: spektrumtranszformáció. 

 SoundFlow Quest: automata programváltás. 

 Eszközök objektív kalibrációja. 

 Ha túl nagy a távolság: akusztika, rádiós rendszerek, teremhangosítás. 

 Speciális fülesek, speciális hangosítás. 
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Érdekességek 

Hallókészülékek fejlesztése 

Bár az igény komoly, a hallókészülékek fejlesztése kiesik a main stream orvosi 

műszerfejlesztésből: kis országok kisebb vállalati fedik le a piacot nagyon magas 

szintű, rendkívül specializált termékekkel. A mai hallókészülékek már gyakorlatilag 

csak digitális alapokon, speciális, egyedi fejlesztésű és gyártású DSP chipekkel 

működnek. A termékek egyedi platformokra épülnek, melyek jellemzően 3 éves 

életciklussal rendelkeznek. 

Jelenlegi kihívások 

Bár rendkívül sok, a használhatóságot és az életminőséget jelentősen javítani képes 

funkció érhető el a jelenlegi hallókészülékekben, és további hasonló szolgáltatások 

implementálása várható, a fejlesztés fő iránya ma sem ez, hanem az eszközök 

miniatürizálása, energiatakarékossá tétele és az algoritmusok optimalizálása. A kis 

akkumulátor és méret miatt a hallókészülék DSP-k alacsonyabb számítási kapacitása 

sok szoftveres fejlesztésnek gátja. 

Irányhallás és zoom 

Érdekes, hogy míg az egészséges ember -6 dB-es SNR mellett is képes kiszűrni 

beszélgetőpartnere szavainak legalább felét a zajból (kritikus beszédértés), addig a 

halláskárosultaknak ehhez 4-20 dB SNR kellhet. Ez nagyon megnehezíti a 

beszédértést zajos környezetben, ami miatt nagy igény van az SNR-t adaptívan emelő 

iránykarakterisztikák fejlesztésére. Ehhez a mai rendszerek mindkét hallókészüléken 

két-két mikrofont, és eszközök közti vezeték nélküli kommunikációt használnak. 

Sound recover 

Rendkívül innovatív és a gyakorlatban is bizonyító eljárás a hangtér olyan 

frekvenciatranszformációja, mely a magasabb, második formáns feletti frekvenciákat 

lineárisan összenyomja, és így alacsonyabb frekvenciára transzformálja őket. Ezzel 

lehetőség van arra, hogy olyan páciensek hallását is javítsuk, akik a felső 
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frekvenciákon például a szőrsejtek pusztulása miatt egyáltalán nem hallanak. Külön 

érdekesség, hogy a módszer a gyakorlati tapasztalatok alapján nem befolyásolja a 

zene élvezetét sem. 

Összegzés 

A gyakorlaton kiderült, hogy a mai csúcshallókészülékek igaz high-tech termékek, 

melyek ötvözik a legújabb szoftveres, jelfeldolgozási, kommunikációs és elektronikus 

megoldásokat azért, hogy a hallássérültek életkörülményeit minél nagyobb 

mértékben javítsák. A hallókészülékek terjedésének legnagyobb gátja azonban még 

mindig a vélt vagy valós társadalmi megítélés: a páciensek jellemzően a 

hallásromlásuk jelentkezésétől számítva 10 év alatt jutnak csak el a hallókészülék 

használatáig, amiben nagy szerepe lehet annak, hogy míg a szemüveg ma már 

mindennaposan elfogadott segédeszköz, a hallókészülékek még nem váltak 

mindennapjaink részévé. Ez mutatja, hogy a halláskárosodás ellen nem csak 

technológiai, de társadalmi szinten is küzdeni kell, hogy minél szélesebb körben 

legyenek ismertek a technológiai előnyei, és hogy minél elfogadottabb legyen az 

ilyen jellegű kezelés. Ezzel együtt rendkívül fontos az egyre kisebb és egyre kevésbé 

látható eszközök fejlesztése is. 

 


