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INTRODUÇÃO

O Foto dos povilhões ouriculores e dos conois auditi
vos externos (C.fl.6.) estorem locolizodos em Iodos opos
tos do cobeço. Facilito o ocorrência de importantes Fenô
menos perceptuois auditivos, êsto disposição do siste
ma auditivo colaboro poro que o sincronização do infor
mação auditivo, o localização sonora e o discriminação
auditivo sejam perFeitos'^.

Baseando-se nessas inFormoções, o tecnologia digi
tal dos aparelhos de omplificoção sonora (BBS) tento tor
nar estes Fenômenos o mais similar possível ao do natu
reza. Com o desenvolvimento do tecnologia digital, espe
ra-se que o qualidade de som desenvolvida pelo
processador de sinal digital (PSD) venho diminuir os si
nais de interFerêncio , possibilitando uma melhor recep
ção do sinal de Fala^°^®.

Poro tonto, os pesquisadores estão procurando estu
dar mais o fisiologio auditivo binourol poro que, em li
nhas gerais, o engenharia eletrônica posso se aproximar
o melhor possível do sistema auditivo'^.

BENEFÍCIOS DA AUDIÇÃO
BINA URAL

Sabe-se que o localização do som no plano horizontal
é realizado através dos diFerenços interourois dados pelo
sistema auditivo central (S.FI.C.).

Para um mesmo estímulo, há diFerenços interourois de
nível e de Fase dos sinais nos duos orelhas. O S.fl.C. se
paro os sinais de coda orelha e os comparo. Dependendo
do localização do Fonte sonora, existem diFerenços no ní
vel interourol (ILDs) e no tempo interourol (ITDs) entre os
orelhas^2 (Figura 1).

fls diFerenços do nível interourol resultam do Fato de
que o cabeça delineia uma sombra acústico poro freqüên

cias agudos quando comparado ao tamanho do cabeça;
este efeito de "sombreomento do cabeça" é relativo prin
cipalmente òs freqüências acima de 1.000 Hz. Conseqüen
temente os níveis dos sinais de alto freqüência serão
menos intensos no orelha oposta à fonte sonoro® '.

fls diferenças de tempo interourol ocorrem em função
do chegado do som mais rápido no orelha mais próxima ò
fonte sonora.

No plano vertical, o modelo de filtro complexo promo
vido pelo pavilhão é o que proporciona os pistas de loca
lização efetiva".

fls pesquisas de campo demonstram que as caracte
rísticas de fase e magnitude das orelhas externas são
necessárias para a audição binourol normal'".

INTELIGIBILIDADE DA FALA

Sabe-se que quando o ruído está separado do sinal
de fala, o ouvinte normal pode alcançar a mesma
inteligibilidade com um nível de ruído mais alto do que
quando o ruído e o falo estão vindos de uma mesma fon
te.

Dois componentes contribuem poro o diferença de
inteligibilidade binourol: sombreomento do cabeça e
interação binourol".

fl orelha oposta ao ruído (orelha sombreada) apre
senta uma melhor relação sinal/ruído (S/R) porque os com
ponentes dos freqüências altas do ruído são atenuados
pelo sombreomento do cabeça'® (Figura 3).

Olsen e Carhart (1967) Já observavam que um ouvinte
monoourol teria uma desvantagem considerável quando
o ruído está no lado do orelha melhor".

experiências com ouvintes monoaurals estõo sendo
realizados para tentar melhorar a discriminação da fala
sob ruído, tendo como objetivo secundário melhorar tam
bém a localização sonoro'".
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