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Περίλευε
Μεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ε θηλεηή ηειεθσλία εηζήιζε κε ηαρείο ξπζκνύο
ζηελ ςεθηαθή επνρή. Καηά ηελ εθαξκνγή σζηόζν ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηελ
θηλεηή ηειεθσλία αλέθπςαλ πξνβιήκαηα ζηνπο ρξήζηεο αθνπζηηθώλ βαξεθνΐαο,
εμαηηίαο ησλ παξεκβνιώλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ε αιιειεπίδξαζε απηώλ κε ην
θηλεηό ηειέθσλν. Ηιεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγεζνύλ
ζηα αθνπζηηθά βνεζήκαηα θαηά ηελ απνδηακόξθσζε ηνπ κεηαδηδόκελνπ ζήκαηνο
ηνπ ςεθηαθνύ θηλεηνύ ηειεθώλνπ από ηνλ εληζρπηή ηνπ αθνπζηηθνύ ιόγσ ηεο
παικηθήο θύζεο ηνπ ζήκαηνο απηνύ. Τν κέγεζνο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ
παξεκβνιώλ εμαξηάηαη από 3 παξακέηξνπο: α) ηελ έληαζε ηνπ ξαδηνζήκαηνο πνπ
ιακβάλεη ην θηλεηό ηειέθσλν, β) ηελ απόζηαζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ από ην
αθνπζηηθό βνήζεκα θαη γ) ηελ επαηζζεζία ηνπ αθνπζηηθνύ βνεζήκαηνο ζηηο
παξεκβνιέο απηέο.
Μέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ παξεκβνιώλ απηώλ ζα κπνξνύζαλ θαηαξρήλ λα
πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ηεο επίδξαζεο ηεο ηζρύνο ηνπ παικηθνύ
ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ ζηα αθνπζηηθά βνεζήκαηα κέζσ αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ
ησλ ζηαζκώλ – βάζεσλ, ή εθηξνπήο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ηεο
θεξαίαο ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ καθξηά από ην αθνπζηηθό βαξεθνΐαο κε ηε ρξήζε
εηδηθώλ βνεζεκάησλ. Η ρξεζηκνπνίεζε θεξαηώλ αλαδηπινύκελεο θαηεύζπλζεο ζην
ρώξν ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο απόζηαζεο αλάκεζα ζην
αθνπζηηθό βνήζεκα θαη ην θηλεηό ηειέθσλν ελώ αλάινγε θηινζνθία δηαπλέεη θαη ηε
ζρεδίαζε εηδηθώλ βξόγρσλ νη νπνίνη αλαξηώληαη από ην ιαηκό θαη ζπλδένληαη
επαγσγηθά κε ην πελίν ηειεθώλνπ ησλ αθνπζηηθώλ βαξεθνΐαο. Παξαιιαγή απηώλ
είλαη ζπζθεπέο πξνζνκνηάδνπζεο κε νπηζζνσηηαία αθνπζηηθά πνπ παξάγνπλ έλα
ηζρπξό ειεθηξνκαγλεηηθό ζήκα, ην νπνίν ζπιιακβάλεηαη από ην πελίν ηειεθώλνπ
ηνπ αθνπζηηθνύ βνεζήκαηνο, ή εηδηθέο θαηαζθεπέο πνπ ζπλδπάδνπλ ην αθνπζηηθό
βαξεθνΐαο κε έλα ζύζηεκα hands-free εθόζνλ όκσο ην αθνπζηηθό δηαζέηεη είζνδν
άκεζεο ππνδνρήο ηνπ αθνπζηηθνύ ζήκαηνο.
Η αληηκεηώπηζε ινηπόλ ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ παξεκβνιώλ ησλ θηλεηώλ
ηειεθώλσλ ζηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζε έλαλ θόζκν
πνπ θηλείηαη ζπλερώο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ςεθηαθώλ θαη αζύξκαησλ ιύζεσλ.
1) Ειζαγφγή
Τα θηλεηά ηειέθσλα απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηνλ
ζύγρξνλν θόζκν. Πξννδεπηηθά ε κεηάβαζε από ηελ αλαινγηθή ζηελ ςεθηαθή
ηερλνινγία ήηαλ αλαπόθεπθηε από ηε ζηηγκή πνπ ηα ςεθηαθά δίθηπα θηλεηήο
ηειεθσλίαο θάλεθαλ λα μεπεξλνύλ ηνπο ζνβαξνύο πεξηνξηζκνύο ρσξεηηθόηεηαο ησλ
αληίζηνηρσλ αλαινγηθώλ, ελώ εκθάληδαλ κεγαιύηεξε πηζηόηεηα ήρνπ, ιόγσ ηεο
απνηειεζκαηηθόηεξεο ρξήζεο ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ, ππνζηήξηδαλ επηπιένλ

ιεηηνπξγίεο θαη παξείραλ ηα ερέγγπα γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα ζηε κεηάδνζε ησλ
πιεξνθνξηώλ.
Καηά ηελ εθαξκνγή σζηόζν ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηελ θηλεηή ηειεθσλία
αλέθπςαλ πξνβιήκαηα ζηνπο ρξήζηεο αθνπζηηθώλ βαξεθνΐαο, εμαηηίαο ησλ
παξεκβνιώλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ε αιιειεπίδξαζε απηώλ κε ην θηλεηό
ηειέθσλν.
2) Επιδεμιολογία
Η ζπρλόηεηα ηεο βαξεθνΐαο ππνινγίδεηαη όηη αλέξρεηαη ζην 15% ηνπ γεληθνύ
πιεζπζκνύ, ζηηο ρώξεο ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο θαη ζηηο Η.Π.Α. [Uimonen θαη ζπλ.
(1999), Davis, (1995)] θαη αθνξά θπξίσο άηνκα κεγαιύηεξα ησλ 55 εηώλ. Ωζηόζν
θιηληθά ζεκαληηθή αθνπζηηθή δπζιεηηνπξγία πνπ ρξήδεη αληηκεηώπηζεο κε αθνπζηηθά
βνεζήκαηα παξαηεξείηαη θαηά πξνζέγγηζε ζην 10% ηνπ πιεζπζκνύ ησλ ρσξώλ
απηώλ. Οη ρξήζηεο αθνπζηηθώλ βαξεθνΐαο ζηηο Η.Π.Α. αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε
6.000.000, αληηπξνζσπεύνληαο ην 2,14% ηνπ πιεζπζκνύ [Kochkin, (2000, 1992),
Cruickshanks θαη ζπλ., (1998), Propelka θαη ζπλ., (1998)], ελώ ζην Ηλσκέλν
Βαζίιεην θαη ηηο Σθαλδηλαπηθέο ρώξεο ε αληίζηνηρε ζπρλόηεηα θπκαίλεηαη κεηαμύ 1
θαη 3% ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ [Barton θαη ζπλ., (2001), Stephens θαη ζπλ., (2001)].
Καζ’ όζνλ αθνξά ηνπο ρξήζηεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ ν αξηζκόο ηνπο ππνινγίζηεθε όηη
αλεξρόηαλ ζηα 930.000.000 παγθνζκίσο [Nokia, (2002)], παξνπζηάδνληαο έληνλα
απμεηηθέο ηάζεηο.
Πξόζθαηε σζηόζν επηδεκηνινγηθή κειέηε θαηέδεημε όηη ην 62% ησλ ρξεζηώλ
αθνπζηηθώλ βαξεθνΐαο αδπλαηνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ςεθηαθό θηλεηό ηειέθσλν
(ρσξίο λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ζην αθνπζηηθό ή ην θηλεηό ηνπο), ελώ
κόλν ην 15% απηώλ θαηόξζσζε λα ιάβεη έλα θαζαξό ή έζησ θαηαλνεηό ζήκα. Τν
75% ησλ εμεηαζζέλησλ αλέθεξε παξεκβνιέο θαηά ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηνπο
ηειεθώλνπ από ηνπο ίδηνπο, ελώ ζρεδόλ ζην 50% παξεκβνιέο αλαθέξζεθαλ θαη θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ από άιινπο. Δπώδπλε αίζζεζε
αλαθέξζεθε από ην 10% ησλ ρξεζηώλ, ελώ πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 25%
αλαγθάζηεθε ηειηθά λα ρξεζηκνπνηήζεη εηδηθά βνεζήκαηα, λα θιείζεη, ή θαη λα
απνκαθξύλεη ην αθνπζηηθό βαξεθνΐαο πξνθεηκέλνπ λα αθνύζεη θαζαξόηεξα [Hearing
Concern, (2005)]. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ε ζύγρξνλε ρξήζε αθνπζηηθώλ θαη θηλεηώλ
ηειεθώλσλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ νθείινπκε λα αληηκεησπίζνπκε
δηόηη δελ πξέπεη ελα ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ λα κελ έρεη πξόζβαζε
ζηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη ηα όπνηα επξγεηήκαηά ηεο ζηελ ζύγρξνλε δσή.
3) Σσδήηεζε
Η βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ βξίζθεηαη ζηε ρξήζε ξαδηνθπκάησλ
ζπρλόηεηαο 450, 800/900 θαη 1800/1900 MHz. Κάζε δεδνκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή
ρσξίδεηαη ζε ζπλερόκελεο «θπςέιεο» ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηέρνπλ έλα ζηαζκό – βάζε
θαη έλαλ πνκπό θαη κεηαδίδνπλ δηαδνρηθά ηα ξαδηνθύκαηα απηά, θαζώο ν ρξήζηεο
(θαιώλ ή θαινύκελνο) θηλείηαη ζην ρώξν (ζρήκαηα 1 θαη 2).

Σρ. 1

Σρ. 2

Δλώ ε θσδηθνπνίεζε ζηα αλαινγηθά ηειέθσλα βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ελόο
ειεθηξνληθνύ αληηγξάθνπ ηεο θσλήο ηνπ νκηινύληνο, ε ςεθηαθή ηερλνινγία
δηαρσξίδεη ηηο θσλεηηθέο πιεξνθνξίεο ζε κία αιιεινπρία αξηζκώλ 0 ή 1. Η κεηάδνζε
ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ γίλεηαη ζε παικνύο εμαξηώκελνπο είηε από ηε ζπρλόηεηα
(FDMA – frequency division multiple access), είηε από ην ρξόλν παικνύ (TDMA –
time division multiple access), είηε θσδηθνπνηεκέλνπο κε ηπραίν ηξόπν (CDMA –
code division multiple access). Τν ζύζηεκα GSM (global system for mobile
communications) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαζ’ νινθιεξία ζηελ Δπξώπε, απνηειεί έλα
TDMA ζύζηεκα.
Ηιεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγεζνύλ ζηα αθνπζηηθά
βνεζήκαηα θαηά ηελ απνδηακόξθσζε ηνπ κεηαδηδόκελνπ ζήκαηνο ηνπ ςεθηαθνύ
θηλεηνύ ηειεθώλνπ από ηνλ εληζρπηή ηνπ αθνπζηηθνύ ιόγσ ηεο παικηθήο θύζεο ηνπ
ζήκαηνο απηνύ [Fry θαη ζπλ., (2000)], πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξνπζία ελόο
παικηθνύ ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ γύξσ από ηελ θεξαία ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ
[Kuk θαη Nielsen, (1997)] (ζρήκα 3).

Σρ. 3
Τα κεηαιιηθά κέξε, ην κηθξόθσλν θαη ην πελίν ηνπ αθνπζηηθνύ κπνξεί λα
ζπιιάβνπλ ειεθηξνκαγλεηηθνύο παικνύο είηε ζπρλόηεηαο 217 Hz (θαη ησλ
αξκνληθώλ ηνπ), πνπ επεηδή επξίζθνληαη ζην θάζκα ησλ αθνπζηώλ ζπρλνηήησλ
γίλνληαη αληηιεπηνί σο έλα απμνκεηνύκελν ζθύξηγκα ζηα GSM δίθηπα ή έλα ζπλερή
«ιεπθό» ζόξπβν ζηα CDMA δίθηπα [Flemming, (2001), Skopec, (1998)]. Τν κέγεζνο
ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ παξεκβνιώλ εμαξηάηαη από 3 παξακέηξνπο: α) ηελ έληαζε
ηνπ ξαδηνζήκαηνο πνπ ιακβάλεη ην θηλεηό ηειέθσλν (ε νπνία βξίζθεηαη ζε άκεζε
εμάξηεζε κε ηελ απόζηαζή ηνπ από ην ζηαζκό – βάζε), β) ηελ απόζηαζε ηνπ θηλεηνύ
ηειεθώλνπ από ην αθνπζηηθό βνήζεκα θαη γ) ηελ επαηζζεζία ηνπ αθνπζηηθνύ
βνεζήκαηνο ζηηο παξεκβνιέο απηέο.

Η έληαζε ηνπ ξαδηνζήκαηνο πνπ ιακβάλεη ην θηλεηό ηειέθσλν είλαη ηόζν
κεγαιύηεξε όζν πην απνκαθξπζκέλα βξίζθεηαη από ην ζηαζκό – βάζε. Η έληαζε
απηή θηάλεη ζην κέγηζην επίπεδν ησλ 2W ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν ζηαζκόο – βάζε
πξνζπαζεί λα ζπλδεζεί κε ην θηλεηό, ελώ ζηε ζπλέρεηα ππνρσξεί ζε πνιύ κηθξόηεξα
επίπεδα.
Τν κέγεζνο ηεο παξεκβνιήο είλαη αληηζηξόθσο αλάινγν κε ην ηεηξάγσλν ηεο
απόζηαζεο ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ από ην αθνπζηηθό βνήζεκα [Sorri θαη ζπλ.,
(2003)] (ζρήκα 4).

Σρ. 4
Παξεκβνιέο σζηόζν έρνπλ αλαθεξζεί αθόκα θαη όηαλ ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ
θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη ηνπ αθνπζηηθνύ βαξεθνΐαο θπκαίλεηαη κεηαμύ 2 θαη 3 κέηξσλ
[Ravidran θαη ζπλ, (1997), Skopec, (1998)]. Τν ηειεπηαίν έρεη σο δπλεηηθή ζπλέπεηα
παξεκβνιέο ηνπ ηύπνπ ηνπ «αζώνπ πεξαζηηθνύ» ζην ρξήζηε αθνπζηηθώλ βαξεθνΐαο
θαηά ηε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ από ηξίηνπο [Flemming, (2001)]. Η άκεζε
επίδξαζε πάλησο ζεσξείηαη πεξηζζόηεξν ζεκαληηθή από ηηο έκκεζεο παξεκβνιέο
[Schlegel θαη ζπλ, (2001)], ελώ ε έληαζε ηεο παξεκβνιήο κεηώλεηαη ηαρύηεξα
απμαλνκέλεο ηεο απόζηαζεο ζηα CDMA δίθηπα από ηα αληίζηνηρα GSM [Skopec,
(1998)].
Τα νπηζζνσηηαία αθνπζηηθά βαξεθνΐαο ζεσξνύληαη πεξηζζόηεξν επαίζζεηα από ηα
αληίζηνηρα ελδνσηηαία ζηελ επίδξαζε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ παξεκβνιώλ
[Ravidran θαη ζπλ, (1997), Skopec, (1998)]. Τα γεγνλόο απηό κπνξεί λα εμεγεζεί από
ηελ εμαζζέληζε ηνπ παικηθνύ ζήκαηνο από ηνπο παξεκβαιιόκελνπο καιαθνύο ηζηνύο
ηνπ έμσ αθνπζηηθνύ πόξνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ ελδνσηηαίσλ αθνπζηηθώλ. Δμάιινπ
ηα ηειεπηαία δηαζέηνπλ ιηγόηεξα θπθιώκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπιιάβνπλ ην
ειεθηξνκαγλεηηθό ζήκα, ελώ δελ είλαη εθνδηαζκέλα ζπλήζσο κε ηα εηδηθά αθνπζηηθά
πελία πνπ βειηηώλνπλ ην ιόγν ζήκαηνο πξνο ζόξπβν. Αμηνζεκείσην είλαη αθόκα θαη
ην γεγνλόο όηη ην επίπεδν ηεο ερεηηθήο παξεκβνιήο εμαξηάηαη ηζρπξώο από ην
ζρεηηθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπ αθνπζηηθνύ βνεζήκαηνο σο πξνο ην θηλεηό ηειέθσλν
[Skopec, (1998)], ελώ όηαλ ην ζήκα παξεκβνιήο εηζέξρεηαη ζηελ πεξηνρή ειέγρνπ
ηνπ απηόκαηνπ θέξδνπο ηνπ αθνπζηηθνύ βαξεθνΐαο παξαηεξείηαη κείσζε απηνύ
[Skopec, (1998)]. Η πεξηνρή απηή έρεη θαζνξηζηεί ζηα 47 dB SPL γηα ηα δίθηπα GSM
[Hansen and Poulsen, (1996)], επίπεδν πάλσ από ην νπνίν ε ηθαλόηεηα δηάθξηζεο
νκηιίαο κεηώλεηαη ζεκαληηθά. Τνλίδεηαη πάλησο όηη ε ηειεπηαία ζπζρεηίδεηαη ζηελά
θαη κε ηελ θαζαξόηεηα ηεο νκηιίαο [Eisenberg θαη ζπλ, (1998)].
4) Ανηιμεηώπιζε
Η αληηκεηώπηζε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ παξεκβνιώλ ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζηα
αθνπζηηθά βαξεθνΐαο είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζε έλαλ θόζκν πνπ θηλείηαη

ζπλερώο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ςεθηαθώλ θαη αζύξκαησλ ιύζεσλ. Μέηξα
αληηκεηώπηζεο ησλ παξεκβνιώλ απηώλ ζα κπνξνύζαλ θαηαξρήλ λα πεξηιακβάλνπλ
ηε κείσζε ηεο επίδξαζεο ηεο ηζρύνο ηνπ παικηθνύ ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ ζηα
αθνπζηηθά βνεζήκαηα. Απηό ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί κέζσ αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ
ησλ ζηαζκώλ – βάζεσλ, ή εθηξνπήο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ηεο
θεξαίαο ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ καθξηά από ην αθνπζηηθό βαξεθνΐαο κε ηε ρξήζε
εηδηθώλ βνεζεκάησλ. Η ρξεζηκνπνίεζε θεξαηώλ αλαδηπινύκελεο θαηεύζπλζεο ζην
ρώξν ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο απόζηαζεο αλάκεζα ζην
αθνπζηηθό βνήζεκα θαη ην θηλεηό ηειέθσλν [DELTA, Telelaboratoriet, RNID & The
Mike Martin Consultancy, (1999)] (ζρήκα 5).

Σρ. 5
Αναδιπλούμενη κεπαία (απ.) ζε ζσέζη με κεπαία ζηαθεπήρ καηεςθύνζεωρ (δε.)

Αλάινγε θηινζνθία δηαπλέεη θαη ηε ζρεδίαζε εηδηθώλ βξόγρσλ νη νπνίνη αλαξηώληαη
από ην ιαηκό (εηθόλα 1) θαη ζπλδένληαη επαγσγηθά κε ην πελίν ηειεθώλνπ ησλ
αθνπζηηθώλ βαξεθνΐαο.

Δηθ.1
(ο βπόγσορ είναι μονηέλο LPS-1 ηηρ Nokia)

Παξαιιαγή απηώλ είλαη ζπζθεπέο πξνζνκνηάδνπζεο κε νπηζζνσηηαία αθνπζηηθά πνπ
παξάγνπλ έλα ηζρπξό ειεθηξνκαγλεηηθό ζήκα, ην νπνίν ζπιιακβάλεηαη από ην πελίν
ηειεθώλνπ ηνπ αθνπζηηθνύ βνεζήκαηνο (εηθόλα 2), ή εηδηθέο θαηαζθεπέο πνπ
ζπλδπάδνπλ ην αθνπζηηθό βαξεθνΐαο κε έλα ζύζηεκα hands-free (εηθόλα 3) εθόζνλ
όκσο ην αθνπζηηθό δηαζέηεη είζνδν άκεζεο ππνδνρήο ηνπ αθνπζηηθνύ ζήκαηνο.

Δηθ.2

Δηθ.3

(ηο ζύζηημα hands-free είναι καηαζκεςαζμένο (ηο ακοςζηικό βοήθημα είναι ηηρ εηαιπείαρ Oticon)
από ανεξάπηηηη από ηη Nokia εηαιπεία)

5) Σσμπεράζμαηα
Οη ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο ζπληζηνύλ έλα ππαξθηό πξόβιεκα γηα ηνπο
ρξήζηεο αθνπζηηθώλ βαξεθνΐαο. Η ζηξνθή ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο πξνο ηελ
πηνζέηεζε ςεθηαθώλ ιύζεσλ ζηελ θηλεηή ηειεθσλία κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ
ηζόηηκε πξόζβαζε ησλ αηόκσλ απηώλ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, θάηη πνπ έξρεηαη ζε
επζεία αληίζεζε κε ην όξακα ηεο ελσκέλεο Δπξώπεο ησλ πνιηηώλ. Η θαηάζηαζε
απηή εληείλεηαη από ην γεγνλόο ε αγνξά ησλ αθνπζηηθώλ βαξεθνΐαο εηδηθά ζηελ
Δπξώπε ζεσξείηαη αξθεηά ζπληεξεηηθή, κε απνηέιεζκα ηα ρξεζηκνπνηνύκελα
αθνπζηηθά βνεζήκαηα λα είλαη σο επί ην πιείζηνλ αλαινγηθά [Barton θαη ζπλ,
(2001)], ηα νπνία πηζηεύεηαη όηη είλαη πεξηζζόηεξν επαίζζεηα από ηα αληίζηνηρα
ςεθηαθά ζηηο παξεκβνιέο ησλ ςεθηαθώλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ [Flemming, (2001)],
αλ θαη ε θαηάζηαζε απηή αιιάδεη πξννδεπηηθά.
Πεξαηηέξσ ζρεδηαζηηθέο παξεκβάζεηο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο
ζπκβαηόηεηαο κεηαμύ αθνπζηηθώλ βνεζεκάησλ θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη
απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ απηή λα θαηνξζώζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο
λέαο επνρήο.

“The interaction between digital mobile phones and hearing aids
under the prospective of a new era”
Manolopoulos L ,Vlastarakos PV, Nikolopoulos T, Varela A, Giotakis I, Tzagaroulakis
A, Ferekidis E.
ENT Dept, Hippokration General Hospital and Atticon University Hospital.

Abstract
After the mid-90ties mobile telephony has entered the digital era at a strong pace.
However, a series of problems concerning hearing aid users arose, as a result of the
interference caused by mobile phones-hearing aids interaction. Electromagnetic
interference could be the result of the demodulation of the cell phone transmission
signal by the hearing aid amplifier, due to the pulsed nature of that signal. The extent
of electromagnetic interference depends on 3 parameters: a) the power of the radiosignal picked up by the mobile phone, b) the proximity of the mobile phone to the
hearing aid and c) the susceptibility of the hearing aid to electromagnetic interference.
Steps that should be taken towards dealing with electromagnetic interference could
include a reduction in the effect that the power of the pulsed electromagnetic field
exerts upon hearing aids, either through an increase in the number of base-stations, or
through the deflection of the electromagnetic radiation of the mobile phone antenna
from the hearing aid using certain devices. The use of “flip” cell phone antennas
could actually increase the distance between the hearing aid and the mobile phone,
along with the design of neckloops that can be inductively attached to the hearing aid
telecoil. Other solutions may include devices resembling behind-the-ear hearing aids
which produce a strong electromagnetic signal that could be picked up by the hearing
aid telecoil or modified hands-free kits for direct audio input to the hearing aid.
Dealing with electromagnetic interference of mobile phones to hearing aids is of great
importance, in a world that moves constantly towards digital and wireless solutions.

Οη εηθόλεο θαη ηα ζρήκαηα ηνπ παξόληνο άξζξνπ ειήθζεζαλ από ηελ ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε www.audiologyonline.com.
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