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Samenvatting. 

In dit verslag wordt een onderzdek naar de invloed van spec

trale cpscherping van spraak op de verstaanbaarheid besproken. 

Daar algemeen uit de literatuur blijkt dat slechthorenden 

een slechter auditief frequentie-analyserend vermogen bezitten 

dan normaalhorenden, was de verwachting dat spectrale cpscherping 

de verstaanbaarheid bij slechthorenden zou kunnen verbeteren. 

Bij het onderzoek, dat zowel bij normaalhorenden (28) als 

slachthorenden ( 13) is uitgevoerd, is met een computer bewerkte 

spraak gebruikt. Met behulp van deze bewerking zijn de bandbreed

ten van de pieken in de omhullende van het spraakspectrum gevari

eerd tussen 4 en 1/8 keer de oorspronkelijke waarden. Voor deze 

in verschillende mate bewerkte spraak en ook voor onbewerkte 

spraak is de verstaanbaarheidadrempel in ruis bepaald. 

Uit de resultaten blijkt voor zowel normaal- als slechtho

renden de spraak het best verstaanbaar binnen het bereik van 

spectrale cpscherping tussen de normale en de met een faktor 2 

tot 4 versmalde bandbreedten. Door de slechthorenden wordt de 

computerspraak aanmerkelijk slechter verstaan dan de originele 

onbewerkt~ spraak. Uit het gemiddelde resultaat blijkt noch voor 

de normaal- noch voor de slechthorenden van duidelijke verbete

ring ten gevolge van de spectrale cpscherping sprake te zijn. Wel 

komt de verwachte verbetering in enkele individuele gevallen bij 

slechthorenden voor. Er is een vermoeden dat een mogelijke ver

staanbaarheidsverbetering afhankelijk is van de vorm van het au

diogram, met name of er van een meer met de frequentie gradueel 

toenemend of een plotseling sterk toenemend gehöorverlies sprake 

is. 

Alle gebruikte spraak was afkomstig van dezelfde spreekster, 

zodat alle resultaten betrekking hebben op slechts één stem. Het 

is mogelijk dat de spectrale cpscherping bij het gebruik van an

dere stemmen, mannenstemmen in het bijzonder, meer resultaat op-
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levert. 

Uit de vergelijking van de resultaten van enkele slechtho

renden in deze experimenten en eerdt:!re experimenten van Smits

(1979) en Linskens(1980) bleek een goede samenhang tussen het ef

fekt van de cpscherping op de verstaanbaarheid en de eerder be

paalde frequentieselektiviteit. 
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Summary. 

In this report an investigation is reviewed about the 

influence of speetral sharpening on the intellegibility of 

speech. Because it generally appears from literature that hearing 
• impaired persons have a worse auditive frequency analysing capa-

bility than normal hearing listeners, it was expected that 

speetral sharpening could improve speech intelligibility for the 

hearing impaired. 

In this investigation, wi th both normal hearing ( 28) and 

hearing impaired (13) subjects, the speech is computer pro

cessed. By means of this processing the bandwidths of the peaks 

of the speech spectrum envelope are varied between 4 and 1/8 

times the original values. For processed and also for untreated 

speech the intelligibility threshold in noise is measured. 

From the results it appears that for both normal hearing and 

hearing impaired persons speech used is most intelligible if 

bandwidths are between the original value and values 2 to 4 times 

smaller (sharpened). The hearing impaired subjectscan understand 

the processed speech considerably worse than the original un

treated speech. From the mean results sharpening appears to cause 

no improvement, both for the normal hearing and for the hearing 

impaired subjects. In the individual results of some hearing im

paired subjects the expected impravement does appear. It is sus

pected that a possible intelligibility impravement depends on the 

shape of the pure-tone audiogram, especially whether the hearing 

loss is increasing gradually or sharply with frequency. All 

stimuli were spoken by the same female speaker, so all results 

are related to one voice only. It is possible that speetral shar

pening will yield better results by using other voices, in parti

cular male voices. 

From the comparison of the results of some hearing impaired 

subjects in these experiments and earlier experiments by Smits 

(1979) and Linskens(1980), a high correlation emerges between the 

measured frequency selectivity and a positive effect of sharpe

ning on speech intelligibility. 
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HOOFDSTUK 1: Inleiding; frequentieselektiviteit. 

In de voorgaande jaren zijn er op het Instituut voor Percep

tie Onderzoek (IPO) onderzoeken gedaan naar de eigenschappen van 

het gehoor bij slechthorenden. In deze onderzoeken van Leshowitz 

(1977), Srnits(1979) en Linskens(1980) zijn vooral vergelijkingen 

gemaakt tussen de frequentieselektiviteit bij normaal- en slecht

horenden. De frequentieselektiviteit ofwel het frequentieoplos

sendvermogen, het vermogen om in een complex geluidsignaal ver

schillende spectrale componenten te kunnen onderscheiden (zie ap

pendix A-4), bleek in vrijwel alle gevallen bij slechthorende 

personen slechter te zijn. Bovendien lijkt er volgens Leshowitz

(1977) en Srnits(1979) een verband te bestaan tussen de spraakver

staanbaarheidsdrempel in ruis en de frequentieselektiviteit. Dit 

komt overeen met de resultaten van Bonding(1979), die een verho

ging van de spraakverstaanbaarheidsdrempel bij afname van de fre

quentieselektiviteit bij personen met cochleaire (in het slakken

huis) gehoorverliezen vindt; en met ideën van ondermeer Evans

(1975) en Zwicker & Schorn(1978). 

In het in dit verslag beschreven onderzoek is het verband 

tussen frequentieselektiviteit en spraakverstaan nader onderzocht 

volgens een geheel afwijkende methode. In de hiervoor genoemde 

onderzoeken, waarin een verband gezocht wordt tussen spraakver

staan irr ruis en onder andere de frequentieselektiviteit (Lesho

witz 1977, Bonding 1979) en ook in andere experimenten, is bij 

een aantal slecht(- en normaal)horenden een grootheid gemeten die 

verband houdt met de frequentieselekti vi te i t (zie appendix A-4) 

en daarnaast is de spraakverstaanvaardigheid in ruis gemeten. Ma

ten voor de spraakverstaanvaardigheid in ruis zijn het percentage 

korrekt verstane woorden of zinnen bij een bepaalde signaalruis

verhouding, en de spraakverstaanbaarheidsdrempel. Deze drempel is 

de signaalruisverhouding waarbij de kans op het korrekt en inkor

rekt verstaan van een stimulus even groot is, en komt overeen met 

de signaalruisverhouding waarbij 50% korrekt verstaan wordt. Uit 

de maat van de frequentieselektiviteit en de prestatie in de 

spraakverstaanbaarheidstest wordt dan een verband tussen de fre-
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quentieselektiviteit en de spraakverstaanvaardigheid gezocht. 

Bij het hier beschreven experiment is echter van het idee 

uitgegaan dat, wanneer ten gevolge van een slechtere frequentie

selektiviteit de spraakverstaanvaardigheid afgenomen is, de ver

staanbaarheid van spraak door het kompenseren van de verminderde 

selektiviteit verbeterd kan worden. Dit wordt nu aan de hand van 

onderstaande figuur toegelicht. 

,---------------l I SPREKER 
r--------------l 
I LUISTERAAR 

I 
stembanden 

j en/of ruisbron 

:1 spraak~ 

mond,neus en 
keelholte 

I I hersenen I 
1 I oor spectrale u__ 
1 l 

1 /- informatie I :
1 

? ~+ ·' 
~ spraakvormend frequ.anal. vr 

..._ _____ _, I I ~ temporele 
informatie L ____ _ 

.--· .. filter ~-+---""·· filter ~ 

__________ J L _____________ ~ 
Figuur 1.1: Een schematische weergave van het 

proces van spreken tot verstaan. 

In figuur 1.1 staan de belangrijkste stappen bij het spreken 

en verstaan schematisch weergegeven. Links staat een kader waar

binnen de akoestische processen volgens de bron-filter theorie 

(zie §2.2) getekend zijn; een brongeluid wordt door de mond-, 

neus- en keelholte gefilterd, zodat uit het bronsignaal, met een 

vlak spectrum, het spraaksignaal met een voor het desbetreffende 

stukje spraak karakteristieke spectrum ontstaat (zie bijvoorbeeld 

figuur 2.6 en 1.2). 

Rechts in figuur 1.1 staat het proces dat zich binnen de 

luisteraar afspeelt. Het spraaksignaal in de vorm van luchttril

lingen wordt door het oor omgezet in een signaal dat via de ze

nuwbanen naar de hersenen wordt geleid. Naast de tijdstruktuur 

van het signaal is, via het frequentieanalyserendvermogen van het 

gehoor, in de hersenen bovendien informatie van de spraak in het 
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frequentiedomein aanwezig. Zowel deze temporele als spectrale in

formatie zijn noodzakelijk voor het verstaan van de spraak 

Wanneer we nu spreken van een slechte frequentieselektivi

teit van het gehoor, wordt hiermee bedoeld dat het frequentieana

lyserende filter slecht functioneert. Door de slechtere frequen

tieselektiviteit worden de spectralé patronen breder dan normaal 

afgebeeld. 

De grondgedachte achter de hier beschreven experimenten is 

nu dat het mogelijk zou zijn het spraaksignaal zo te bewerken, 

dat de totale filtering van spraakvormend- tot en met analyserend 

filter toch normaal is, ondanks de slechtere frequentieselektivi

teit van het gehoor. De spectrale informatie die de hersenen dan 

bereikt is dan ook weer normaal en de bedoelde bewerking zal dan 

leiden tot een betere spraakverstaanbaarheid. Om dit idee te 

toetsen is gebruik gemaakt van met behulp van een computer be

werkte spraak, waarbij parameters die het spraakvormend filter in 

de computer beschrijven gevarieerd zijn (zie hoofdstuk 3). Het 

effekt van deze variaties is geïllustreerd in figuur 1.2. Aan de 

hand van deze figuur is een eenvoudige voorstelling te vormen van 

de verbreding van spectrale informatie ten gevolge van een gerin

gere frequentieselektiviteit en de voorgestelde remedie er tegen. 

In het midden van de figuur staat het normale spectrum van 

een spraaksegment. Daaronder staat 2 keer het spectrum van het

zelfde s~gment, echter respektievelijk 2 en 5 maal zo breed ge

filterd. Bij de 5 maal bredere filtering biedt het spectrum nau

welijks nog enige informatie. De 2 bovenste spectra van hetzelfde 

segment zijn ontstaan uit een 2 en 5 maal scherpere filtering. 

Als tengevolge van de slechtere freqentieselektiviteit de 

spectrale afbeelding 5 maal zo breed wordt, kunnen we dit verge

lijken met het 5 maal zo brede spectrum als informatie voor het 

verstaan, terwijl voor normaal verstaan het normale spectrum no

dig is. Wanneer echter het bovenste, 5 maal opgescherpte, spec

trum was aangeboden, zou de slechtere filtering mogelijk in het 

normale spectrum als informatie resulteren. 

Bij het onderzoek zijn losse woorden, gefilterd met smallere 

en bredere spraakvormende filters, oftewel spectraal opgescherpt 
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5x opgescherpt 

(20 %) 

2x opgescherpt 

(50 %) 

normaal 

(100 %) 

2x verbreed 

(200 %) 

5x verbreed 

(500 %) 

0 1 2 3 4 5 (kHz) 
frequentie 

Figuur 1.2: Opscherping en verbreding van een spraaksegment 
(frame 20 uit "Wie de schoen ••••• "). De spectra zijn onder
ling in vertikale richting verschoven om een duidelijker 
figuur te verkrijgen. 

en verbreed, aan zowel normaal- als slechthorende personen aange

boden. De invloed van de spectrale cpscherping op de verstaan

baarheid in ruis is nagegaan door bij verschillende opscherpingen 

de signaalruisverhouding van de verstaanbaarheidsdrempel te bepa-

len. 

Aangezien het verschil in signaalruisverhouding van de 

spraakverstaanbaarheidsdrempel tussen normaal- en slechthorenden 

gemiddeld ongeveer 10 à 15 dB bedraagt, en er zich dikwijls naast 
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een gebrek aan frequentieselektiviteit nog andere gebreken aan de 

slechthorende oren voordoen, is het te verwachten effekt van ver

betering van de verstaanbaarheid ten gevolge van cpscherping 

slechts enkele decibels signaalruisverhouding. 

Er is gekeken naar het verschil in resultaten tussen de nor

maal- en de slechthorenden, en naai eventuele korrelaties tussen 

de resultaten van de slechthorenden afzonderlijk en resultaten 

uit eerdere experimenten (Leshowitz, Smits, Linskens) met deze 

slechthorenden. 

Het overige deel van dit· verslag is als volgt ingedeeld: In 

hoofdstuk 2 staat een beschrijving van het menselijk spraakpro

duktiemechanisme. In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de 

spraaksynthese met de computer, waarbij in §3.1 wordt ingegaan op 

de achtergrond van de computerverwerking en in §3.2 en §3.3 meer 

specifiek voor dit onderzoek belangrijke punten naar voren ko

men. Voordat aan het hoofdexperiment begonnen is, is eerst een 

vooronderzoek gedaan. De opzet en resultaten van dit onderzoek 

staan vermeld in hoofdstuk 4. Aan dit vooronderzoek hebben 22 

normaalhorende personen deelgenomen. Bij het tweede experiment 

zijn naa$t 22 normaalhorenden (niet allen dezelfde als aan het 

vooronderzoek deelnamen) 13 slechthorenden betrokken geweest. De 

uitvoering en de resultaten van dit experiment staan in hoofdstuk 

5. In hoofdstuk 6 volgt een discussie over de behaalde resulta-

ten. 

Tot slot volgen nog enkele bijlagen, waarin ondermeer de au

diogrammen van de slechthorenden en een lijst met fonetische sym

bolen is opgenomen. 
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HOOFDSTUK 2: Akoestische spraakproduktie. 

Bij het normale spreken zijn de spraakorganen kontinu in be

weging. De tijdkonstante van deze beweging is zodanig dat het 

akoestisch spraaksignaal niet een opeenvolging van duidelijk ge-
• markeerde losse segmenten is, maar er is sprake van een min of 

meer geleidelijk overgaan van de ene naar de andere spraakklank. 

Deze overgangen zijn voor het onderscheiden van sommige klanken 

zelfs essentieel. Bovendien worden de karakteristieke eigenschap

pen van de diverse klanken in lopende spraak vaak slechts bena

derd en is identificatie slechts mogelijk met behulp van de kon

text. Hoewel het spraaksignaal dus bestaat uit een kontinu sig

naal van in elkaar overgaande spraakklanken, wordt ter vereenvou

diging in de hierna volgende beschrijving van spraakproduktie en 

spraaksignalen, de spraak behandeld als zijnde opgebouwd uit on

derscheidbare losse segmenten. De segmenten, de zogenaamde fone

men, zijn klanken als klinkers en medeklinkers. 

2.1 Spraakproduktie. 

Bij de beschrijving van de spraakproduktie gaan we uit van 

de bron-filtertheorie, die rond 1960 door onder andere Fant (Fant 

1960) gepubliceerd is. Voordat we hier verder op ingaan bekijken 

we eerst _de belangrijkste spraakorganen (figuur 2.1). 

De organen die van belang zijn strekken zich uit van de lon

gen tot de mond en neus. De longen vormen de energiebron voor het 

spraaksysteem. Door in het uitstroomkanaal van de lucht vanuit de 

longen naar buiten vernauwingen aan te brengen ontstaan geluids

bronnen, waarvan het voortgebrachte geluid afhankelijk is van de 

soort vernauwing. 

we kunnen 3 typen geluidsbronnen onderscheiden, en wel, 

bronnen voor periodieke signalen, voor ruis- en voor plofklanken. 

De belangrijkste geluidsbron wordt gevormd door de stemban

den in het strottehoofd. Wanneer deze bron gebruikt wordt, bij 

sternhebbende spraak, wordt de opening waardoor de lucht stroomt 

op een nauwe spleet na afgesloten door de stembanden. Door de 
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sterke luchtstroom door deze spleet worden de stembanden tegen 

elkaar gezogen (Bernoulli effekt) en sluit de spleet. Hierdoor 

neemt de druk onder de stembanden toe totdat de stembanden weer 

uiteenwijken, een weinig lucht doorlaten en onmiddelijk weer 

sluiten. Zo ontstaat een quasi periodieke luchttrilling. Dat de 

luchttrilling niet exakt periodiek is, komt voort uit het feit 

dat we te maken hebben met levende materie; er stroomt bijvoor

beeld een pulserende bloedstroom door en de spanning kan niet 

volledig konstant gehouden worden. De luchttrilling bepaalt de 

toonhoogte van de spraak en kan bestuurd worden met spanning van 

de stembanden en de lucht onder de stembanden. 

neusholte--lf-r<........_ 

keel
mondholte 

neusholte ---r-t• 

pa I at urn __",-"f'F---_..._.."~ 

st rottehoofd --~1"1'\\\ 

I u cht pijp ----1--ló·'l\\\lla. ~ 

Figuur 2.1: De belangrijkste spraakorganen 
(uit: Nooteboom en Cohen,1976) 

Door op andere plaatsen vernauwingen aan te brengen ontstaan 

in de lucht die erdoor gedreven wordt wervelingen, die in een 

hoorbaar ruisgeluid resulteren. De klank van de ruis is afhanke

lijk van de plaats van de vernauwing (vergelijk bijvoorbeeld een 

js! met een lfl>· 

Ook is het mogelijk het spraakkanaal gedurende enige tijd 

geheel af te sluiten en daarna plotseling te openen, waardoor een 

ruisstoot ontstaat met een zeer snelle inzet. De klanken die zo 
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ontstaan, zoals de lpl en de jkj worden plofklanken genoemd. 

De hiervoor gemoemde bronnen worden niet alleen afzonderlijk 

gebruikt. In wrijfklanken Cjvj en jzj) worden tegelijkertijd de 

stembanden, voor een stemhebbend geluid, en een vernauwing, voor 

een ruisgeluid, gebruikt. Hetzelfde geldt voor de stemhebbende 

plofklanken jbj en jdj. 

De meeste fonetische verschillen tussen de spraakklanken 

worden echter niet veroorzaakt door het verschil in geluidsbron, 

maar door de filtering van dit bronsignaal door het spraakka

naal. Voor alle klinkers bijvoorbeeld wordt dezelfde bron ge

bruikt: de stembanden. De verschillen worden echter veroorzaakt 

door de veranderingen van het spraakkanaal (zie figuur 2.2) 

'1--.. ... i\ 
\ 
i 
i 

/ ... 
. ~ . 

Figuur 2.2: Stand van de spraakorganen bij enkele 
russische klinkers(vgl.fig.2.1).(Uit: 
Fant, 1960) 

Door de kontouren van het spraakkanaal op röntgenfoto's over 

te trekken ontstaan afbeeldingen van de vorm van het spraakkanaal 

als in figuur 2.2. Wanneer we bij deze 2-dimensionale afbeelding 

bij elk punt weten hoe de dwarsdoorsnede eruit ziet, is er vol

doende bekend om de overdrachtsfunktie van deze akoestische reso-

nator te berekenen. Dit is echter zeer moeilijk vanwege de ui

terst grillige vormen. Ter vereenvoudiging kan de echte vorm 

stapsgewijs benaderd worden door een aaneenschakeling van stukjes 

pijp met verschillende doorsneden (zie figuur 2.3). Deze pijp met 

varierende doorsnede kan beschouwd worden als een aantal aaneen-

gekoppelde resonatoren. Het blijkt dat nog een verdere vereenvou

diging toe te passen is. In figuur 2.4 staan voor pijpen met 1 en 

2 diameters enkele voorbeelden ter illustratie van een zeer ver-
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gaande vereenvoudiging van het spraakkanaal. Er is voor een aan

tal pijpkonfiguraties het spectrogram van het uitgangssignaal ge

tekend. Het ingangssignaal hierbij is een periodiek geluid dat te 

vergelijken is met het menselijke stembandgeluid. De lengte van 

Figuur 2.3: Vereenvoudigd model van het spraakkanaal 
(naar: Nooteboom en Cohen, 1976) 

de pijp komt overeen met die van het gemiddelde spraakkanaal van 

een man. Duidelijk zijn in deze figuur de maxima die in de sig

nalen voorkomen te zien: bij pijp A, 500, 1500 en 2500 Hz. De 

maxima in de omhullende van het spraakspectrum heten formanten. 

De ligging van deze formanten bepaalt met welke spraakklank we te 

maken hebben. Zo zal het geluid 1lit pijp E als een I i I klinken. 

tijd-

pijp~n 

A E. 

Figuur 2.4: Spectrografische patronen geproduceerd door 
verschillende pijpen bij aanstoten met hetzelfde complexe 
periodieke signaal. (naar: Dew and Jensen, 1977) 
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In het voorgaande hadden we te maken met een pijp zonder 

vertakkingen. Wanneer echter het velum beweegt, zoals in figuur 

2.1 gestippeld aangegeven is, wordt parallel aan de mondholte de 

neusholte in het spraakkanaal opgenomen. Doordat het volume van 

het spraakkanaal hierdoor vergroot wqrdt zullen de resonanties 

bij wat lagere frequenties komen te liggen. Bovendien is er in de 

neusholte, door de grote oppervlakte-volume verhouding meer spra

ke van geluidenergie-absorptie dan -reflektie. De koppeling van 

neus- en mondholte kan een afname van de intensiteit in bepaalde 

frequentiegebieden veroorzaken. Dit is het tegenovergestelde ef

fekt van een resonantie, en we spreken dan ook van een anti-reso

nantie. Wanneer de neusholte in het spraaksignaal opgenomen 

wordt, bij nasale klanken, zullen in het algemeen de formanten 

bij wat lagere frequenties komen te liggen en kunnen door anti

resonanties sterke veranderingen in het fermantepatroon veroor

zaakt worden. Door de extra absorptie is bij nasale klanken het 

geluidnivo van het spraaksignaal lager bij eenzelfde nivo van het 

brongeluid. 

2.2 De bron-filtertheorie;forrnanten. 

De voorgaande beschrijving van de spraakproduktie komt er 

kort gezegd op neer, dat het spectrum van het spraakgeluid het 

produkt is van het geluidsbron spectrum en de overdrachtsfunktie 

van de filtering door het spraakkanaal. Dit kunnen we schrijven 

als: 

S(f) = H(f).B(f) 

met S(f) en B(f) de spectrale verdelingen van respektievelijk 

het spraak- en bronsignaal, en H(f) de overdrachtsfunktie van het 

spraakkanaal. 

Het maakt voor een schematische weergave (figuur 2.5) van 

dit bron-filterproces niet veel uit met welke van de 3 eerder ge

noemde bronnen we te maken hebben. De grootste verschillen tussen 

de ruis en het stemhebbende geluid zijn dat de ruis niet 
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periodiek is, en op diverse plaatsen gegenereerd kan worden, 

waarbij de lengte van het spraakkanaal, dat als filter optreedt, 

varieert. Bij onderstaande beschrijving van de spraakproduktie 

gaan we uit van een periodieke bron, maar voor de 2 andere bron

nen gelden soortgelijke beschouwingen • . . 
Het periodieke signaal dat onstaat door de stembandklapjes, 

heeft ongeveer de vorm van een zaagtand, en het bijbehorende 

spectrum bestaat uit een grondtoon met harmonischen. De amplitude 

van deze harmonischen neemt met toenemende frequentie af en wel 

12 dB per oktaaf (Fant 1960) (zie figuur 2.5). 

t - . 

geitvorm bron ~ 

spec•rum 
bron 

werkmg 
akoest1sch 

filter 

u'tstraf,ng 
m::ndopenmg 

çotfvorm spraak 

f 
spectrum 
spraak 

Figuur 2.5: schematische voorstelling van de spraakproduktie 
volgens de bron-filter theorie. (naar: Fant 1960 en Nooteboom 
en Cohen 1976) 

Het uitstralen van de spraak door de mondopening heeft tot 

gevolg dat de amplitude van de harmonischen met 6 dB per oktaaf 

toeneemt. Totaal resulteert dit in een spectrum dat 6 dB per ok

taaf afvalt. 

De overdrachtsfunktie van het spraakkanaal, dat is de fre

quentieafhankelijke verhouding van de geluiddruk aan het begin en 

het einde van het spraakkanaal, wordt zoals we al eerder zagen 

gekenmerkt door een aantal resonanties ten gevolge van de vorm 

van het kanaal. In figuur 2.5 is dit weergegeven voor een fre-

quentiegebied waarin 2 resonanties voorkomen. 

Figuur 2.5 geeft een schematische voorstelling van de tot

standkoming van spraak volgens de bron-filter theorie. In figuur 

2.6 is te zien wat de invloed is van een andere grondtoon en een 

andere overdrachtsfunktie van het spraakkanaal. 
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Wanneer de tijd tussen 2 stembandklapjes T0 is, heeft de 

bron een grondfrequentie fo= 1/To met harmonischen 2f0 , 3f0 , 4f0 , 

•••••• Is de tijd tussen de stembandklapjes korter, dan betekent 

dit een hogere grondtoon f 0 en de afstand tussen de harmonischen 

(=f0 ) zal dan ook groter zijn. Het gevolg is dat de toppen in de 

hullende van het spraakspectrum, de formanten, wel op dezelfde 

plaats blijven, maar omdat het spectrum minder gevuld is, zijn de 

formanten slechter bepaald (vergelijk figuur 2.6a met 2.6b). In 

figuur 2.6a en 2.6b is de gevormde klinker een ~~~ en komt over

een met het uitgangssignaal van pijp A in figuur 2.4. 
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Figuur 2.6: 
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De vorming V'à.n klinkers. 

a. 
lal met fo= 100 Hz 

b. I ê)l met fo= 200 Hz 

c. lal met fo= 200 Hz (uit Nooteboom en Cohen, 1976 

De spraakklanken worden onderscheiden door middel van de 

formanten (vergelijk figuur 2.6b en 2.6c). Elk van de formanten 

wordt gekarakteriseerd door: 

1 • de middenfrequentie F i, dat is de frequentie waar

voor de topwaarde wordt aangenomen (de x-coördinaat 

van de top) 

2. de bandbreedte Bi, dat is de breedte van de omhul-
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lende 3 dB onder de top 

3. de maximale amplitude van de formant meestal in dB's 

(de y-coördinaat van de top) 

Van de formanten dragen de eerste 3, en de eerste 2 in het 

bijzonder, bij tot het onderscheid tussen de fonemen. In voor

gaande figuur is het frequentiegebie~ zo~anig gekozen dat deze 

eerste 3 formanten duidelijk uitkomen. De hogere formanten bepa

len meer het natuurlijk klinken van de spraak. 

In onderstaande figuur, een zogenaamde klinkerdriehoek, is 

voor verschillende klinkers de gemiddelde waarde van F1 tegen die 

van F2 uitgezet voor zowel mannelijke als vrouwelijke sprekers. 

t 3000 
Hz 

2500 ~ e 
Fz /I 2000- & 

1800 y\, 7C2/ 1600 -

1400 ~ 
1200 

1000 
/o. 

OI 
u ...... ~ 

800 

250 300 400 500 600 700 BOD Hz 1!Dl 
F1-

Figuur 2.7: Gemiddelde posities van klinkers in het F1-F2 
vlak,. voor zowel mannelijke (o) als vrouwelijke (e) sprekers. 
(naar: Nierop, Pols en Plomp, 1973) 

De ligging van de formanten bepaalt grotendeels welke spraakklank 

wordt waargenomen. Daarom is het noodzakelijk, dat bij de interne 

afbeelding van de spraak via het gehoor deze informatie over de 

ligging van de formanten behouden blijft. Daar bij een geringere 

frequentieselektiviteit de spectrale informatie wordt "uitge

smeerd" (zie hoofdstuk 1), kan dit de waarneming van de formanten 

en daarmee de herkenning van de spraak bemoeilijken. 
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HOOFDSTUK 3: Spraakverwerking met de computer. 

Om de formantbandbreedtes naar wens (zie hoofdstuk 1) te 

kunnen veranderen is gebruik gemaakt van het spraakanalyse-syn

these systeem, dat op het Instituut voor Perceptie Onderzoek rond 

een P9202 computer is opgebouwd (zie Vogten en Willems 1977). 

In dit systeem wordt het spraaksignaal terruggebracht tot 

een aantal parameters die betrekking hebben op een geluidsbron en 

een filter (vergelijk §2.2). Naast het voordeel van de hierbij 

optredende datareductie hebben de gevonden parameters een fysi

sche betekenis of kunnen daarin rechtstreeks omgerekend worden. 

Door deze eigenschap van de parameters leent de geanalY:seerde 

versie van de spraak zich zeer goed om fysisch betekenisvolle 

veranderingen in het spraaksignaal aan te brengen. Nadat deze 

veranderingen aangebracht zijn, kan uit de (gewijzigde) parame

ters weer een spraaksignaal geconstrueerd worden, dat dan de 

gewenste wijzigingen, zoals de veranderde formantbandbreedtes, 

heeft. 

3.1 LPC - Linear Predictive Coding. 

Het is bij spraaktransmissie in de telecommunicatie en ook 

bij spraakonderzoek, waarbij spraak (in computers) opgeslagen 

moet worden, van belang de spraak zo efficient mogelijk te be

schrijven. Dat wil zeggen, de spraak door zo min mogelijk data, 

met behoud van voldoende kwaliteit, vast te leggen. Dit is onder

meer mogelijk door gebruik te maken van het feit dat het spraak

signaal relatief langzaam verandert. Hierdoor is het mogelijk, in 

een bemonsterd spraaksignaal (bemonstering is voor de verwerking 

met een digitale rekenmachine noodzakelijk), de waarde van een 

monster te voorspellen uit een lineaire kombinatie van een aantal 

voorgaande monsters (lineaire prediktie) (Atal en Hanauer 1971). 

Dit is in formulevorm te schrijven als: 
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Hierin is Sn de voorspelde waarde van het n-de monster, en wordt 

voorspeld uit de N voorafgaande monsters sn-1 tot en met sn-N• 

De coëfficienten ak zijn de bijbehorende regressie- of predik

tiecoëfficienten. De gemaakte fout e bij de voorspelling is: 

Doorde gemiddelde kwadratische fout te minimaliseren worden de 

waarden van ak verkregen (Makhoul 1975). 

Zoals appendix A-1 laat zien zijn de zo gevonden prediktie

coëfficienten gelijk zijn aan de filtercoëfficienten ak van fil

ter H, dat wanneer het ingangssignaal witte ruis of een puls is, 

een uitgangssignaal heeft waarvan het spectrum overeenkomt met 

die van het betreffende stukje spraak (figuur 3.1). 

. J filter H witt0efruis]t---~~ 
puls 1 

t---->~ 1 spraak 1 

figuur 3.1: Het spraakvormend filter H. 

Omdat het spraaksignaal een funktie van de tijd is, geven de 

berekende waarden van de prediktiecoëfficienten alleen een nauw

keurige monsterschatting in een interval dicht rond het tijdstip 

waarbij ze berekend zijn. Het is daarom noodzakelijk de predik

tiecoëfficienten regelmatig opnieuw te bepalen. 

Door de filtercoëfficienten van filter H steeds de waarden 

te geven die met de prediktiecoëfficienten overeenkomen, krijgen 

we een variabel filter dat, wanneer het ingangssignaal ruis of 

een pulsreeks is, het spraaksignaal weergeeft. Dit komt overeen 

met het bron-filtermodel dat in hoofdstuk 2 werd beschreven. 
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3.2 Het opscherpen. 

Bij het opscherpen van de formanten is hebruik gemaakt van een 

LPC analyse-synthese systeem dat grotendells uit software be

staat. Een blokdiagram van dit systeem is weergegeven in figuur 

3.2. 

toonhoogte ~ toonhoogte f-i 
r-il 

analyse f-t stemhebbendl-loos r-t 

:famplituder 

F1 B1 ~ Hsynthesej 

F2 B2 ~ lt 

opgeslagen LPC r-~ formanten f-t F3 B3 r- I~ spraak analyse bepaling 
F4 B4 ~ 

Fs Bs H 

Figuur 3.2: Blokdiagram van het LPC analyse-synthese systeem 

Het akoestische spraaksignaal wordt na elektroakoestische 

omzetting met 12 bits per monster en een bemonsteringsfrequentie 

van 10 kHz gedigitaliseerd, en in een schijvengeheugen 

opgeslagen. Hierna wordt de spraak met behulp van het LPC-analyse 

programma geanalyseerd. 

Uit diverse studies (onder andere Markel 1972) blijkt dat 

het optimale aantal filtercoëfficienten afhangt van de frequentie 

waarmee de spraak bemonsterd is. Als de bemonsteringsfrequentie F 

kHz is, dan ligt het optimale aantal filtercoëfficienten tussen F 

en F+4. Hier is zoals eerder vermeld de bemonsteringsfrequentie 
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10 kHz. Het aantal coëfficienten dat berekend wordt is 10. De 

LPC-analyse levert dus een 10-de orde digitaal filter. Tevens le

vert de analyse een amplitudeparameter. Deze parameter, een ver

sterkingsfaktor, brengt het verschil in geluidsterkte tussen de 

verschillende spraaksegmenten in rekening. 

Het 10-de orde filter kunnen w~ in het z-domein voorstellen 

als (zie appendix A-1): 

H(z) = 
1 

1 - 10 -k 
~ akz 

k'7::1 

Door het ontbinden van dit 10-de orde polynoom in kwadratische 

termen, kunnen we het 10-de orde filter beschouwen als een serie

schakeling van vijf 2-de orde filters: 

H(z) 5 
= 1t' 

i=1 
1 

De berekening van de coëfficienten pi,qi uit ak vindt plaats bij 

de formantfilter bepaling. De vijf 2-de orde filters kunnen we 

beschouwen als de 5 formanten (zie figuur 3.3); zoals in 

111 
0 ... 

-
~ -20 

-40 

0 

FORMANT 
FREQUENCY 

F 

FORMANT 
BANOWIOTH 

BW 

2 3 
FREQUENCY ( kHI) 

4 

Figuur 3.3: Een amplitude karakteristiek van een tweede
orde digitaal filter (naar:~latt 1980). 
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appendix A-2 te zien is kunnen de coëfficienten Pi en qi omgere

kend worden in de karakteristieken van de formant, te weten de 

formantfrequentie Fi en de formantbandbreedte Bi (zie §2.2). De 

onderlinge amplitudes van de formanten liggen vast door de mid

denfrequenties en bandbreedten van de 5 in seriegeschakelde for

mantfilters. 

De 10 filtercoëfficienten worden elke 10 ms opnieuw bepaald 

uit een stukje spraak (voor een nauwkeuriger beschrijving zie 

Vogten en Willems 1977 en Makheul 1975). Zo'n stukje spraak wordt 

in het vervolg een frame genoemd. 

In het toonhoogte meetprogramma vindt elke 10 ms de bepaling 

plaats van de 2 toonhoogteparameters uit een bevensterd spraak

segment van 35 ms. De parameters zijn de toonhoogte- en de stem

loos-stemhebbend parameter. Zoals we bij de beschrijving van de 

akoestische spraakproduktie in hoofdstuk 2 gezien hebben, is het 

spraaksignaal te beschouwen als het resultaat van de filtering 

van een brongeluid. Bij de computergestuurde spraakproduktie, zo

als hier beschreven, bepalen de parameters pi,qi het filter. Het 

brongeluid wordt hier bepaald door de toonhoogte- en de stemloos

-stemhebbend parameter. De stemloos-stemhebbend parameter bepaalt 

of het brongeluid uit respektievelijk ruis of een pulsreeks be

staat. Wanneer het brongeluid een periodiek signaal is (de puls

reeks), is het nog van belang de toonhoogte te weten, welke be

paald wordt door de herhalingsfrequentie van de pulsen en over

eenkomt met de frequentie van de stembandklapjes (§2.1). Wanneer 

de stemloos-stemhebbend parameter aangeeft dat de spraak stemheb

bend is, wordt de herhalingsfrequentie vastgelegd met de toon

hoogte parameter. 

Het gedigitaliseerde signaal wordt beschreven door 120 kbits 
# 

per seconde. Voor de beschrijving van het signaal in geanalyseer

de vorm met behulp van de genoemde parameters zijn slechts 14 

kbits per seconde nodig voor een redelijk tot goede kwaliteit 

spraak. Hieruit blijkt duidelijk dat de analyse een aanmerkelijke 

datreduktie betekent. 

Als we voor alle segmenten van een stuk spraak de parameters 

hebben bepaald, kunnen we met deze parameters de betreffende 
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spraak namaken. Bij de gebruikte computeropstelling kan deze re

synthese op 2 manieren plaatsvinden: 

1. met behulp van een hardware synthetisator (Rockland 

4512) 

2. door middel van software synthese 
• 

In het eerste geval sturen de parameters de bronnen en een 

10-de orde digitaal filter die hardware in de synthetisator aan-

wezig zijn. 

In het tweede geval wordt door de computer aan de hand van 

de parameterwaarden de bijbehorende digitale golfvorm berekend, 

die via een digitaal-analoog omzetter als signaal wordt uitge

voerd. De eerste methode werkt sneller, de tweede levert echter 

een betere kwaliteit spraak en is bij het maken van de stimuli 

gebruikt. 

om de bandbreedten van de formanten van een stuk spraak te 

veranderen hoeven alleen de waarden van de bandbreedteparameters 

Bi (zie appendix A-2) van alle frames van het stuk spraak in het 

geheugen vervangen te worden door de op de gewenste wijze veran

derde waarden. Hierna kan met deze gewijzigde parameters de 

spraak weer geresynthetiseerd worden en bezit dan de gewenste 

veranderingen. 

3.3 Energiekorrektie. 

Teneinde het effekt van de formantbandbreedteveranderingen 

op de verstaanbaarheid te kannen bepalen moet de behandelde 

spraak in een test aan proefpersonen worden aangeboden. De resul

taten van de test moeten een vergelijking tussen bewerkte en nor

male spraak mogelijk maken, om hieruit een eventuele verbetering 

van de verstaanbaarheid af te kunnen leiden. Het zal duidelijk 

zijn dat de geluidsterkte van de aangeboden spraak hierbij een 

essentiële rol speelt. Zoals uit appendix A-3 blijkt verandert de 

RMS-waarde van het spraaksignaal door de opscherpingsbewerking. 

Dit betekent dat de energieinhoud van de spraak, en daarmee de 

luidheid, ten gevolge van de bewerking zal veranderen en wel zo, 

dat cpscherping van de spraak in het algemeen tevens een verho-
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ging van de luidheid tot gevolg heeft. Aangezien we de onderlinge 

luidheidsverhoudingen van de verschillende stukken spraak niet 

ten gevolge van de bewerking willen wijzigen, moeten we deze 

luidsveranderingen korrigeren. 

Hierbij doen zich 2 moeilijkheden voor: 

1.Luidheid is een subjectieve grootheid, zodat de 

berekening ervan problemen met zich mee brengt. 

2 .Het blijkt dat de energietoename niet alleen 

afhankelijk is van de bewerking, maar ook van de 

spraak die bewerkt wordt. Uit appendix A-3 volgt dat 

de energie verandering afhankelijk is van de kwali

teits faktoren Qi van de formanten (het quotiënt van 

formantfrequentie en -bandbreedte). 

Als praktische oplossing is besloten naar de energieinhoud 

van de spraak in plaats van de luidheid te kijken, omdat de ener

gie direkt berekend kan worden en het gelijkhouden van de energie 

van een signaal waarvan de spectrale samenstelling niet te veel 

verandert tevens een ongeveer gelijke luidheid betekent. Het ge

lijkhouden van de energie van het spraaksignaal voor en na de be

werking gebeurt direkt bij de verandering van de waarden van de 

bandbreedteparameters in de computer. Nadat d~ veranderde waarden 

voor de bandbreedteparameters zijn ingevoerd, berekent de compu

ter voor alle frames van het desbetreffende stuk spraak de ver

houding van de energieinhoud van elk frame voor en na de verande

ring. Hiertoe wordt van elk frame zowel voor als na de opscher-
• 

ping een 16 punts FFT-spectrum berekend, dat wil zeggen, er wor

den 16 punten van het spectrum bepaalt. De 16 waarden worden 

gekwadrateerd en gesommeerd en leveren zo een benadering voor de 

energieinhoud van het frame. Er worden slechts 16 punten 

gebruikt, omdat bleek dat het nemen van meer punten (bijvoorbeeld 

128) slechts een gering verschil oplevert, maar wel een aanzien

lijke verlenging van de rekentijd tot gevolg heeft. Door bij elk 

frame de uitkomst van de sommatie voor de cpscherping te delen 

door de uitkomst na opscherping, krijgen we een verhoudingsgetal 

van de energie voor en na cpscherping binnen dat frame. Als we de 

wortel uit dat getal trekken en de amplitudeparameter met deze 
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waarde vermenigvuldigen, is de energie voor en na cpscherping 

gelijk (zie figuur 3.4). 

Naast het voordeel dat de nivokorrektie nu automatisch 

plaatsvindt, doet zich nog een groot voordeel voor. In het alge

meen geldt dat in spraak de klinkers luider zijn dan de medeklin

kers (Cardozo en de Jong 1970). Bij ~et opscherpen van de spraak 

stijgt het nivo van de klinkers gemiddeld meer dan dat van de 

medeklinkers. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in Q's 

(verhouding middenfrequentie-bandbreedte) van de formanten tussen 

klinkers en medeklinkers. Wanneer de nivokorrektie per woord (met 

een verzwakker) zou worden uitgevoerd, zou de cpscherping een 

ampl. 

frequ. 

a. zonder korrektie 

ampl. 
---opgescherpt 
~normaal 

frequ. 

b. met korrektie 

Figuur 3.4: De invloed van de energieko•rektie bij de cpscherping 

toename van het nivoverschil tussen de klinkers en medeklinkers 

tot gevolg hebben, hetgeen nadelig werkt op de verstaanbaarheid 

van het gehele woord. Door nu per frame te korrigeren wordt deze 

expansie tussen klinkers en medeklinkers voorkomen. Een illustra

tie hiervan is te vinden in figuur 3.5. Hierin is voor verschil

lende bewerkingen het verloop van de gekorrigeerde amplitudepara

meter in de tijd getekend. De amplitudeparameter (de verster

kingsfaktor) bepaalt samen met de hoogte en de ligging van de 

formanten de geluidsterkte vande spraak (zie §3.2). De soort be

werking wordt aangegeven door Bx ••• %, dit geeft aan hoeveel pro

cent de bandbreedte na bewerking is van de originele waarde. 
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Bx100% betekent dus dat we te maken hebben met spraak met normale 

bandbreedten (zie ook voetnoot op pagina 26). 

r 
amplitude 

Bx 200% 
Bx 100% 
Bx 25% 

tij~ 

Figuur 3.5: het verloop van de amplitude parameter in de 
tijd voor het woord "dag" bij verschillende opscherpingen. 

Voor alle duidelijkheid zij nog vermeld dat de korrektie de 

bestaande nivoverschillen tussen klinkers en medeklinkers niet 

verkleint, maar alleen voorkomt dat de verschillen nog groter 

worden. 

Zoals in dit hoofdstuk beschreven leent het LPC analyse-syn

these systeem zich zeer goed voor het aanbrengen van fysisch be

tekenisvolle veranderingen in het spraaksignaal, waarvan de for

mantbandbreedteveranderingen een voorbeeld zijn. Een voordeel is 

bovendien de datareduktie, waardoor het mogelijk wordt meer 

spraak (ruim 8 keer zo veel) in het computergeheugen op te 

slaan. Door de LPC analyse-synthese gaat de spraakkwaliteit ech

ter wel iets achteruit, maar dit lijkt gezien het geringe kwali

teitsverschil geen bezwaar. 

Een groter nadeel is de tijd die nodig is voor de bewerking 

van de spraak. Voor de analyse is ongeveer 50 maal de tijdsduur 

van het stuk te analyseren spraak benodigd. De bandbreedte veran

deringen met energiekorrektie kosten evenals de software synthese 

ook enige tijd. Ook zijn vanwege gemaakte analysefouten nog wel 

eens korrekties op de parameters nodig. Het aantal (korte)woorden 

dat in 1 uur bewerkt kan worden bedraagt dan ook slechts 5 à 10. 
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HOOFSTUK 4: Het vooronderzoek. 

Bij het opzetten van een experiment om de invloed van de op

scherping van de formanten op de verstaanbaarheid van spraak na 

te gaan komt een aantal vragen naar yoren. zo is het van te voren 

niet duidelijk welke mate van cpscherping van belang is. Het valt 

te verwachten dat, indien de fo~manten te ver worden opgescherpt 

het spraaksignaal dusdanig vervormd wordt, dat de verstaanbaar

heid afneemt (hier wordt in hoofdstuk 6 bij de "vulling van de 

formanten" verder op ingegaan). Ook lijkt het interessant na te 

gaan of verbreding van de formanten de spraakverstaanbaarheid 

aantast. Het meest nuttige gebied waarover de cpscherping en ver

breding zich uitstrekken zou men voordat het experiment uitge

voerd wordt willen kennen, om zodoende de bewerkte spraak zo ef

ficient mogelijk te kunnen gebruiken. 

Naast het vooronderzoek, dat dient als praktische evaluatie 

van een op theoretische gronden gekozen proefopzet, wordt er een 

ijkproef gehouden. Deze ijkproef dient om na te gaan of door de 

LPC-bewerking (zonder bandbreedte verandering) de verstaanbaar

heid van sommige stukken spraak niet te veel is aangetast. 

Tijdens het bewerken van de spraak is geluisterd naar ver

schillend bewerkte stimuli. Bij dit informeel proefluisteren leek 

het gebied van 2 maal zo brede tot 8 keer zo smalle formanten*> 

als in de originele spraak een redelijke schatting van het meest 

belangrijke gebied. Bovendien bleek uit dit proefluisteren dat, 

wanneer een aantal woorden, waarvan de cpscherping maximaal onge

veer een faktor 11"1'. toeneemt, achtereen beluisterd wordt, er 

geen duidelijkverschil te horen is tussen de opeenvolgende bewer

kingen 

*>In het vervolg wordt de bandbreedteverandering met een per

centage aangegeven. Dit percentage geeft aan hoeveel procent de 

bewerkte (opgescherpte of verbrede) formantbandbreedten van de 

originele zijn. Zo betekent 200% dat de bewerkte formantband

breedten 2 keer zo breed zijn als de originele. 
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4.1 De proefopzet. 

Als uitgangsmateriaal voor het maken van een stimulusband 

voor het experiment was een bandopname voorhanden met 4 (fone

tisch gebalanceerde) lijsten van 50 éénlettergrepige woordenge

sproken door een vrouwestem. Dergelijke lijsten worden in audio

logische centra gebruikt om de verstaanvaardigheid van patienten 

te testen. 

Voor het aanbieden van de spraak en de procedure om te bepa

len waar de optimale cpscherping ligt, zijn er diverse mogelijk

heden. Enkele methoden zijn: 

- de proefpersonen het nivo van de spraak te laten in

stellen met de cpscherping als parameter, zodat de 

spraak goed te verstaan is (Plomp 1976) 

- de proefpersonen telkens uit 2 woorden met diverse 

opscherpingsbewerkingen te laten kiezen welke het 

best te verstaan is (Speaks en Jerger 1965) 

- de proefpersonen de spraak te laten nazeggen en naar 

gelang de responsie goed of fout is, het nivo respek

tievelijk te verlagen of te verhogen (Plomp en Mimpen 

1979) 

Hier is voor de volgende proefopzet gekozen. Een proefper

soon krijgt via een koptelefoon op 1 oor een kontinu ruissignaal 

van gemiddeld konversatienivo (60 dB(A)) te horen. Samen met deze 

ruis worden woorden aangeboden. In de pauzes tussen de woorden 

moet de proefpersoon het woord, voorzover het verstaan is, nazeg

gen. Is de responsie korrekt, dan wordt het nivo van het volgende 

woord 2 dB verlaagd, is de responsie fout dan wordt het nivo 2 dB 

verhoogd. Door dit achtereenvolgens met een aantal woorden die 

dezelfde bewerking hebben ondergaan (zo'n groep woorden wordt in 

het vervolg een blok genoemd) te doen, kan de signaal-ruisverhou

ding op de drempel van de verstaanbaarheid van de desbetreffende 

bewerking gezocht worden. De drempel is de gemiddelde grens tus

sen het wel en niet verstaan van de woorden. Ter beperking van 

het computergebruik wordt de spraak op een magneetband opgeno

men. Op die band komen dan achter elkaar blokken bestaande uit 
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een aantal woorden met eenzelfde bewerking, waarvan de verstaan

baarheidadrempel in termen van de signaal-ruisverhouding bepaald 

moet worden. 

Bij de keuze van de bewerkingen is het feit in overweging 

genomen dat wanneer signaalbewerking een verbetering van de ver-
• 

staanbaarheid oplevert, dit pas goed naar voren komt wanneer de 

luisteraar de gelegenheid heeft aan de bewerking te wennen (Bar

ford 1979). Daarom is een reeks gekozen waarvan de cpscherping 

geleidelijk (faktor 1/V2) toeneemt: 

200%, 140%, 100%, 70%, 50%, 35%, 25% 18%, 13% 

Een nadeel van deze volgorde is dat door eventuele volgorde

effekten (andere dan bovengenoemd leereffekt, bijvoorbeeld het 

wennen aan het luisteren met oor), het mogelijk is, dat de 

prestatie van de proefpersonen met het verstrijken van de proef 

toeneemt, hetgeen totgevolg heeft dat bij verdere cpscherping de 

spraak beter verstaan wordt ten gevolge van de gekozen volgorde. 

Uiteraard is door effekten als vermoeidheid het omgekeerde effekt 

ook mogelijk. Om een indicatie van deze volgorde-effekten te heb

ben is aan het eind van de band nog een blok woorden met normale 

bandbreedten (100%) toegevoegd. 

Ter vergelijking van de gebruikte LPC-spraak met originele 

spraak is vooraan spraak toegevoegd die alleen digitaal opgesla-

gen is geweest. 

Omdat de proef in eerste instantie bedoeld is om de ver

staanbaarheisverbetering ten gevolge van cpscherping te testen en 

bovendien het verschil tussen 200% en 100% op het eerste gehoor 

niet zo groot is, is voor een zuinig woordgebruik het 140% blok 

achterwege gelaten. Dit alles resulteert dan in de volgende volg

orde van opscherpingskondities op de band: 

origineel, 200%, 100%, 70%, 50%, 35%, 25%, 18%, 13%, 100% 

Om de hoeveelheid werk te beperken (in verband met de beno

digde tijd) en zuinig te zijn met het stimulusmateriaal, is voor 
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het vooronderzoek alleen de eerste lijst ( 50 woorden) gebruikt. 

Deze zuinigheid heeft wel als nadeel, dat er per konditie slechts 

5 woorden ter beschikking zijn voor de bepaling van de drempel. 

Omdat het uiteraard niet bekend is waar de drempels liggen, is 

het goed mogelijk dat de keuze van pet nivo van het eerste van de 

5 woorden zodanig is, dat in 5 stappen van 2 dB de drempel niet 

bereikt wordt. Hierom wordt het eerste woord een aantal malen 

achtereen aangeboden ( repeteerwoord), te beginnen bij een laag 

nivo dat met elke herhaling 2 dB verhoogd wordt, totdat het woord 

korrekt verstaan is. Op deze manier zal de bij die bewerking be

horende drempel ongeveer bepaald zijn en kan met behulp van de 

volgende 4 woorden de drempelsignaalruisverhouding beter vastge

steld worden. 

Omdat niet van te voren vast staat hoe vaak het repeteer

woord herhaald moet worden, zijn deze op een aparte band opgeno

men, zodat tijdens het aanbieden van de volgende 4 woorden de re

peteerband snel met behulp van gemonteerde schakelband naar het 

volgende repeteerwoord gespoeld kan worden om zodoende de woorden 

die niet meer nodig zijn over te slaan. Het eerste repeteerwoord 

staat 15 maal herhaald op de band en de volgende 9 repeteerworden 

elk 10 maal. 

Bij de opname van de band zijn met behulp van een met de 

hand in te stellen verzwakker korrekties uitgevoerd om het ver

schil in ·versterking bij de inname van de woorden in de computer 

en het berekende nivoverschil ten gevolge van de door de computer 

toegepaste normering bij de resynthese te korrigeren. Ook is het 

nivoverschil tussen de LPC- en de originele spraak op het gehoor 

gekorrigeerd. 

De tijd tussen de woorden bij de uitgifte door de computer 

is zo gekozen (4,16 s) dat deze gelijk is aan de gemiddelde tijd 

tussen de woorden op de originele band. 

In figuur 4.1 staat de opstelling getekend zoals die bij het 

vooronderzoek gebruikt is. Met behulp van de FET-schakelaar kan 

gekozen worden tussen weergave van recorder 1 (proefband) en re

corder 2 ( repeteerband). Het uitgangssignaal van de schakelaar 

gaat via een door de proefleider in te stellen verzwakker naar 
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een mengunit waar spraakruis uit een generator bijgemengd wordt. 

Dit gemengde signaal gaat via een versterker naar de linker- of 

rechterschelp van de koptelefoon van de proefpersoon in de akoes

tische box. De proefleider hoort links de aangeboden woorden, 

terwijl op het linker ook kommentaar ingesproken kan worden. 

Rechts hoort hij via de mikrofoon i~ de box de responsies van de 

proefpersoon en aan de hand hiervan wordt verzwakker 1 bij gere

geld. Met recorder 3 wordt het verloop van de proef opgenomen. In 

bij lage 2 staat de bij de proef gebruikte apparatuur gespecifi-

ceerd. 

ruis verzwakker 
generator , 

2 l 
mengunit versterker 

recorder 1 1-4 

FET 
~ 

verzwakker j 
schakelaar 1 

recorder 2 ,-- -l 
I I 

rec.Ll Lof R 
mier. R I I 

uit L+R recorder 3 "" - Eroef-... I per200~1 
Q ' 

micr.L 
proef- I 1 
leider akoestische 

Q box L ____ j 
Figuur 4.1: De opstelling bij het vooronderzoek. 

De nivo' s van de ruis en de spraak zijn gemeten met behulp 

van een kunstoor ( Brüel en Kjaer 4153) en een geluidnivo meter 

(Brüel en Kjaer 2203) in de stand dB(A) slow. 

Alvorens het pilotexperiment te starten is eerst een ijk

proef gehouden. Hierbij zijn de gebruikte woorden zonder toevoe

ging van ruis aangeboden aan 5 normaahorende personen op een ge-
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middeld nivo van 60 dB(A). Deze LPC woorden hadden normale band-

breedten. Klankverwisselingen die bij meerdere personen optreden 

in deze ijkproef worden in het vervolg van het experiment niet 

fout gerekend. 

4.2 Resultaten. 

Bij de ijkproef waren de responsies op 8 van de 50 woorden 

bij meerdere personen fout. De fouten bestonden onder andere uit 

verwisselingen van jbj en jdj, jbj en ~~~' jPj en jtj, en ltl en 

jfj. Bij deze 8 woorden werden deze verwisselingen in het experi

ment niet als fout gerekend. 

Aan het vooronderzoek hebben in totaal 22 normaalhorende 

personen deelgenomen. Gezien de resultaten met deze normaalhoren

den leek het niet de moeite waard slechthorende proefpersonen in 

het vooronderzoek te betrekken. Tijdens de uitvoering kwamen na

melijk diverse punten naar voren die voor verbetering vatbaar 

waren. 

Bij de bepaling van de geluidnivo's (bij een vaste verzwak

kerstand) met behulp van het kunstoor en de geluidnivo meter, 

bleek het gemiddelde nivo van de 5 woorden niet in alle kondities 

gelijk te zijn. Uit figuur 4.2 blijkt dat het nivo nog toeneemt 

bij verd~re opscherping, ondanks de toegepaste korrekties. De 

drempels zoals die uit het experiment bepaald zijn, zijn achteraf 

voor de nivoverschillen gekorrigeerd. 

Het grootste probleem leverden de repeteerwoorden. Het kwam 

regelmatig voor dat, wanneer een repeteerwoord verkeerd was ver

staan, bij verhoging van het nivo deze foute responsie steeds 

herhaald werd en dien ten gevolge werd het nivo van het repeteer

woord te ver opgevoerd, zodat geen drempelwaarde bepaald werd. 

Voor het tweede woord moest dan een schatting van het drempelnivo 

gemaakt worden, hetgeen lang niet altijd goed lukte. Het kwam dan 

ook nog al eens voor dat de responsies op de 5 woorden binnen 1 

konditie alle 5 korrekt of alle 5 fout waren. Het gevolg hiervan 

is dat in eenaantal meetpunten geen drempel bepaald kon worden. 
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Figuur 4.2: Het verschil in geluidnivo tussen het 
gemiddelde over de 5 woorden in de verschillende kon
dities en het gemiddelde over alle woorden. 

Van de resultaten van de 22 proefpersonen zijn de resultaten 

van 2 ervan niet verder meegerekend, omdat de ene persoon de 

woordenlijst reeds vrijwel van buiten kende, en bij de andere in 

slechts de helft van het aantal meetpunten een drempel bepaald 
kon worden. 

Dat_ook bij andere proefpersonen nogal wat meetpunten werden 

gemist is te zien in tabel 4.1. In deze tabel staat het gemiddel

de resultaat van het pilotexperiment over de 20 personen. In de 

eerste kolom staan de diverse gebruikte kondities in de volgorde 

van aanbieding. De tweede kolom geeft het aantal waarden waarover 

het gemiddelde van de signaalruisverhouding is berekend. Wat 

hierin opvalt is dat slechts 1 keer 20 drempelwaarden bepaald 

konden worden, in alle andere gevallen is dit, soms zelfs aanmer

kelijk, minder. De standdaarddeviatie die vermeld staat, is die 

ten gevolge van interindividuele verschillen. 
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konditie n gemiddelde S/N standaarddeviatie 

origineel 11 -3,3 dB(A) 3,6 dB(A) 

200% 16 -3,7 3,6 

100%(1) 17 -1,8 5,6 

70% 12 -4,2 • 2,2 

50% 16 -4,3 5,2 

35% 18 -2,6 3,8 

25% 12 -4,0 2,8 

18% 20 -7,4 4,1 

13% 16 +4,3 3,0 

100%(2) 19 -6,2 4,0 

100%(1+2) 36 -4,2 5,3 

tabel 4.1: De gemiddelde signaalruisverhoudingen van de 

spraakverstaanbaarheidsdrempels bij verschillende op

scherpingskondities. 

De resultaten van tabel 4.1 staan in figuur 4.3 getekend. 

Vertikaal staat hier de signaalruisverhouding van de verstaan

baarhelsdrempel in dB en horizontaal de gebruikte cpscherping in 

%. De dubbelpijl (met stippellijn) op de vertikale as geeft de 

gemiddelde signaalruisverhouding van de drempel voor de originele 

spraak. De stippen met (1) en (2) bij 100% geven het gemiddelde 

van respektievelijk het eerste en tweede blok van 5 woorden met 

normale bandbreedten. Het verschil tussen deze 2 punten is vrij 

groot (ongeveer 4 dB). 

4.3 Conclusies. 

De belangrijkste gevolgtrekking uit dit vooronderzoek is dat 

de uitvoering van de proef niet voldoet. Het aantal van 5 woorden 

voor elk meetpunt is duidelijk te weinig en bovendien voldoet 
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Figuur 4.3: Het verloop van de gemiddelde signaalruis
verhouding van de verstaanbaarheidadrempel als funktie 
van de opscherping. 

het gebruik van de repeteerwoorden niet. Het herhalen van dit 

eerste woord heeft, zoals we gezien hebben, vaak tot gevolg dat 

de volgende 4 woorden de meting bepalen. In het meest gunstige 

geval bepalen de eigenschappen van 4 woorden het meetpunt. Vaak 

zijn dit slechts 2 of 3 woorden. Het zal duidelijk zijn dat 1 op 

zichzelf al minder goed verstaanbaar woord tussen 4( 3) goede 

woorden kan resulteren in een verkeerd bepaalde drempel. Naast 

het feit c!at in een vrij groot aantal gevallen (21 ,5%) er geen 

drempel bepaald kon worden, is dus bovendien de kwaliteit van de 

overige meetpunten gering. De verschillen tussen de meeste meet

punten in figuur 4.3 zijn dan ook niet significant. 

Over de resultaten, zoals in figuur 4.3 getekend, merken we 

nog het volgende op: 
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- De bandbreedteverandering van 200% tot 18% lijkt geen 

invloed op de verstaanbaarheid te hebben, maar bij 

13% neemt de verstaanbaarheid af. 

- Het is opmerkelijk dat de LPC-spraak niet slechter 

verstaan wordt dan de originele spraak. 

- Het tweede blok van 100% wordt beter verstaan dan het 

eerste en bovendien lijkt het zo , dat woorden later 

in de proef aangeboden iets beter verstaan worden dan 

eerder aangeboden woorden, afgezien van de 13% woor

den (en eventueel de 35%). 

Deze lichte verbetering kan mogelijk door het volgorde-effekt 

veroorzaakt zijn, terwijl natuurlijk ook de oorzaak gezocht kan 

worden in een positief effekt van de opscherping. Bij een volgend 

experiment lijkt het verstandig de volgorde zo te wijzigen, dat 

het verschil tussen volgorde-effekt en resultaat van de cpscher

ping beter onderscheiden kan worden. 

Ten aanzien van het hoofdexperiment kunnen we naar aanlei-

ding van het v6or onderzoek het volgende opmerken: 

- geen woorden meer herhalen 

- meer woorden per konditie gebruiken 

- verder verbrede spraak aan de proef toevoegen om vast 

te kunnen stellen waar de verstaanbaarheid ten gevol

ge van spectrale verbreding duidelijk afneemt. 

- verdere cpscherping dan tot 13% lijkt niet nodig, o~ 

dat bij 13% de verstaanbaarheid duidelijk afneemt 

- de volgorde van de achtereenvolgende konditles wijzi

gen om volgorde-effekt mogelijk te kunnen scheiden 

van verbetering ten gevolge van opscherping. 
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HOOFDSTUK 5: Het tweede experiment. 

Na afronding van het vooronderzoek is een tweede experiment 

opgezet. Bij dit tweede experiment zijn de nadelen die aan het 

vooronderzoek kleefden, en grotendeels aan het eind van het vori

ge hoofstuk opgesomd staan, zoveel mogelijk vermeden. 

5.1: De proefopzet. 

Bij dit tweede experiment is van dezelfde 4 lijsten van 50 

woorden uitgegaan als bij het vooronderzoek. Van de reeds in het 

vooronderzoek gebruikte en geanalyseerde 45 woorden zijn, ter be

sparing van tijd, de normale geanalyseerde versies voor het 

nieuwe experiment gebruikt. Van de meeste van deze woorden is de 

toegepaste cpscherping in het hoofdexperiment anders dan in het 

vooronderzoek. 

Vanwege het feit dat de aanbiedingsvolgorde van de opscherpings

waarden veranderd wordt teneinde volgorde- en opscherpingseffekt 

beter te scheiden, is het niet langer mogelijk de diverse op

scherpingskondities elkaar zo te laten volgen dat van een gelei

delijke overgang sprake is. Het heeft daarom geen zin om alle 

(dichtopeenliggende) waarden in de gebruikte opscherpingareeks te 

handhaven; de konditles met 70%, 35% en 18% cpscherping worden 

weggelaten. Om de verslechtering van de verstaanbaarheid ten ge

volge van verbreding van formanten beter waar te kunnen nemen, 

zijn er woorden met 4 maal de normale formantbandbreedte toege

voegd. Bij de keuze van de volgorde van de nu verkregen 8 blokken 

woorden met verschillende opscherpingawaarden is er op gelet dat 
• 

de 2 blokken met normale LPC-spraak(100%) ver uit elkaar staan en 

dat het verschil tussen de opeenvolgende opscherpingapercentages 

niet extreem is. Bovendien zijn de woorden die alleen digitaal 

opgeslagen zijn geweest (origineel), en in hoofdzaak dienen om 

het startnivo van de spraak bij het experiment te bepalen, geheel 

vooraan gezet. De volgorde van de opscherpingskondities van de 

opeenvolgende blokken woorden wordt dan: 
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origineel, 100%(1), 50%, 13%, 200%, 400%, 25%, 100%(2) 

Bij informeel luisteren bleek dat niet alle woorden uit de 4 

lijsten evengoed uit de LPC-analyse kwamen. Als ook de vrijveel 

"met de hand" uitgevoerde korrekties de duidelijk slechte woorden 

onvoldoende verbeterden, werd een dergelijk woord vervangen door 

een zo goed mogelijk gelijkend woord uit één van de lijsten. Ook 

indien een woord ten gevolge van het voorkomen in meerdere lijs

ten meer dan 2 keer in het experiment zou voorkomen, werd het 

vervangen. Hierdoor was het uiteraard niet mogelijk alle 200 

woorden te gebruiken. Evenwel leken 15 woorden in elk van de 8 

kondities, dus 120 in totaal, voldoende. Van de 15 woorden kunnen 

de eerste 5 indien noodzakelijk gebruikt worden om de waarde van 

de signaalruisverhouding van de drempel in 5 stappen van 2 dB te 

bereiken. Er blijven dan toch nog 10 woorden over om waarden rond 

de drempel aan te nemen. Hieruit is de drempel dan voldoende 

nauwkeurig te bepalen. 

Van de gebruikte 120 woorden komen er 17 tweemaal voor. Er 

is voor gezorgd dat deze niet vlak na elkaar voorkomen. De in het 

vooronderzoek al gebruikte woorden zijn over de 120 woorden ver

spreid, zodat elk blok ongeveer evenveel eerder gebruikte woorden 

bevat. Tijdens de verwerking van de spraak met de computer, en 

het opnemen van de band voor het experiment zijn dezelfde nivo

korrekties toegepast als bij het vooronderzoek. 

voor het bepalen van de drempelsignaalruisverhouding is weer 

dezelfde adaptieve methode als bij het vooronderzoek gebruikt, 

met uitzondering van de repeteerwoorden. Omdat nu slechts 1 sti

mulusband gebruikt is, is de opstelling ook enigszins aangepast. 

De gebruikte opstelling staat getekend in figuur 5.1. 

De gebruikte ruis is weer spraakruis uit een generator. Voor 

de normaalhorenden is het ruisnivo ingesteld op 60 dB(A). Voor de 

slechthorenden wordt het ruisnivo met verzwakker 2 zo ingesteld 

dat ''het goed te horen" is. Met verzwakker 1 wordt het nivo van 

de spraak, afkomstig van recorder 1, ingesteld door de proeflei

der. ~a de keuze van een beginnivo van de spraak, die samen met 

de ruis via een koptelefoon op 1 oor van de proefpersoon wordt 
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aangeboden, is gedurende het gehele verdere verloop van het expe

riment het nivo van elk woord bepaald door de responsies op de 

voorgaande woorden. Naar gelang een responsie goed of fout is, 

ruis ... verzwakker 
generator 

, 
2 

meng 
versterker 

unit 
recorder 1 verzwakker 

, 
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. ,-- -l 
I L of R I 
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Figuur 5.1: De opstelling bij het tweede experiment. 

wordt het volgende woord repesktievelijk 2 dB meer of minder ver

zwakt. Op recorder 2 worden de aangeboden woorden tezamen met 

kommentaar van de proefleider opspoor 1 opgenomen, op spoor 2 

worden de responsies van de proefpersonen geregistreerd. 

Voor de LPC-woorden, die nog niet eerder gebruikt zijn bij 

het vooronderzoek, is weer eerst een ijkproef uitgevoerd. De 

woorden werden met normale .bandbreedte op gemiddeld 60 dB(A), 

zonder ruis, aan enkele normaalhorende personen aangeboden. 
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5.2: Resultaten. 

Aan de ijkproef hebben 4 normaalhorende personen deelgeno

men. Naar aanleiding van de resultaten werden 2 woorden door an

dere vervangen, omdat de responsies erop alle fout waren. Hierna 

waren er nog 4 woorden die bij meer dan 1 persoon een foute res

ponsie opleverden. De fouten die voorkwamen bestonden uit 

consonant verwisselingen. De gemaakte verwisselingen zijn: lml en 

jnl, lbl en ~~~' lml en ~~~' 111 en ~~~; terwijl een lhl niet 

werd gehoord. Deze verwisselingen en de resultaten van de ijk-

proef bij het vooronderzoek resulteren er in dat in totaal bij 14 

van de 120 woorden de genoemde verwisselingen niet als fout gere

kend zullen worden. 

Tijdens het verloop van de experimenten kwam naar aanleiding 

van de resultaten van een aantal proefpersonen het vermoeden naar 

voren dat ook bij deze proefopzet een volgorde-effekt duidelijke 

invloed zou hebben op de resultaten. Bij slechts 1 persoon werd 

namelijk de originele spraak beter verstaan dan de 2 blokken LPC

-spraak met normale bandbreedten gemiddeld, terwijl het tegendeel 

verwacht zou worden op grond van de wat slechtere kwaliteit van 

de LPC-spraak ten opzichte van de originele spraak. Bovendien 

werd ook door slechts 1 persoon het eerste blok met 100% woorden 

slechter verstaan dan het tweede, terwijl normaal bij 2 gelijk

waardige blokken het tweede blok ongeveer even vaak slechter als 

het eerste zou moeten verstaan zijn als omgekeerd, zodat de ge

middelde resultaten van blok 1 en 2 ongeveer hetzelfde zouden 

zijn. Om na te gaan of er inderdaad sprake is van een volgorde

effekt, is besloten een tweede stimulusband op te nemen, met 

hierop de woorden in de omgekeerde volgorde. De achtereenvolgende 

kondities op de band zijn dan: 

100%(2), 25%, 400%, 200%, 13%, 50%, 100%(1), origineel 

We noemen dit volgorde 2, en duiden de eerdere volgorde verder 

aan met volgorde 1. Met de band met de woorden in volgorde 2 is 
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dezelfde proef bij andere proefpersonen uitgevoerd. 

5.2a: Resultaten normaalhorenden. 

Aan het tweede experiment hebben 22 normaalhorende personen 

deelgenomen. Hiervan hebben 11 personen de proef uitgevoerd met 

de woorden in volgorde 1 en de andere 11 met de woorden in volg

orde 2. 

De onderlinge nivo's van de woorden, bepaald met een kunst

oor en een geluidnivometer in stand dB(A) slow, verschilden op de 

twee banden niet. De gemiddelde nivo's van de blokken verschilden 

minder dan 1 dB(A) en van een verband tussen de gemiddelde nivo's 

en het opscherpingspercentage, zoals zich bij het vooronderzoek 

voordeed, was hier geen sprake. 

volgorde 1 volgorde 2 
konditie 

S/N rang S/N rang 
(dB(A)) nummer (dB(A)) nummer 

origineel -4,8 1 -9,7 8 
400% -2,5 6 -1,7 3 
200% -5,4 5 -3,0 4 
100%(1) -9,0 2 -8,4 7 
100%(2) -5,8 8 -5,8 1 

50% -7,9 3 -6,6 6 
25% -2,8 7 -6,0 2 
13% -2,9 4 -3,7 5 

100%(1+2) -7,4 -7,1 

tabel 5.1: De gemiddelde signaalruisverhoudingen van de spraak

verstaanbaarheidadrempels bij verschillende opscher

pingskondities, bij normaalhorenden. 
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De resultaten bij volgorde 1 en volgorde 2 van de metingen 

bij de 22 normaalhorenden staan in tabel 5.1 en figuur 5.2. In de 

tabel zijn de signaalruisverhoudingen van de verstaanbaarheids

drempels, gemiddeld over de proefpersonen, bij de opscherpings

kondities gegeven. De standaarddeviaties van de meetpunten per 

persoon bedragen ongeveer 2 tot 4 dB. De standaarddeviaties bij 

de in tabel 5.1 gegeven waarden (ten gevolge van interindividuele 

verschillen) bedragen voor alle punten ook ongeveer 2 tot 4 dB, 

met uitzondering van de punten 25%(volgorde 1) en 400%(volgorde 

2), waar deze ongeveer 5 dB bedragen. 

In figuur 5.2 staat het verloop van de signaalruisverhouding 

als funktie van de cpscherping uitgezet, voor zowel volgorde 1 

als 2. De dubbelpijlen aan de vertikale as geven de drempelsig

naal ruisverhoudingen van de originele spraak. De omcirkelde pun

ten betreffen de resultaten van metingen met woorden in volgorde 
2. 

In figuur 5.3 is het gemiddelde gegeven van de 2 krommes uit 

figuur 5.2, met de bij de populatie horende standaarddeviatie. 

-1 

-1 

-1 

S/N 
(dB(A)) 

* volgorde 1 
e volgorde 2 

Figuur 5.2: Het verloop van de signaalruisverhouding van de 
verstaanbaarheidadrempel als funktie van de cpscherping bij 
normaalhorenden. 
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~ 
Figuur 5.3: Het verloop van de signaalruisverhouding van de 
verstaanbaarheidadrempel als funktie van de opscherping ge
middeld over 22 personen, met de woorden in zowel volgorde 1 
als 2. 

5.2b: Resultaten slechthorenden. 

Er hebben 13 slechthorenden deelgenomen aan dit experiment, 

dat evenals bij de normaalhorenden met de woorden in 2 volgorden 

is uitgevoerd. Het ruisnivo, dat per persoon werd ingesteld, zo

dat de ruis "goed te horen" was, varieerde van 60 tot 90 (!) 

dB(A). Uit deze waarden blijkt, evenals uit de audiogrammen (bij

lage 3), dat de gehoorprestaties · nogal wat verschillen van per-

soon tot persoon. 

Bij 3 personen (MdK, JL en PMS) waren dermate hoge nivo' s 

noodzakelijk dat, ondanks het tussenschakelen van een extra eind

versterker (+14 dB), het niet mogelijk was de meting uit te voe

ren. Resultaten van deze 3 personen worden dan ook niet vermeld. 

Voor 2 personen (JLAD en HvZ) leek vermoeidheid een te grote 

invloed op de resultaten te hebben, mede gezien het feit dat voor 
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het verstaan van het tweede blok LPC-woorden met normale band-

breedten meer dan 15 dB extra versterking ten opzichte van het 

eerste blok nodig was. De resultaten van deze 2 metingen worden 

niet bij het gemiddelde resultaat meegerekend. 

De resultaten van de metingen met de overige 8 slechthorende 

proefpersonen staan getekend in figuur 5.4 en 5.5. In figuur 5.4 

staat het verloop van de signaalruisverhoudign van de verstaan

baarheidadrempel als funktie van de cpscherping voor de 3 slecht

horenden, die de woorden in volgorde 1 aangeboden kregen. Hier, 

en ook in het vervolg, tenzij anders vermeld, is het gegeven punt 

bij 100% het gemiddelde van beide blokken met normale LPC-sEraak. 

5,0< 3 
(dB( A)) 

3 

3 

2 

2 

2 

I 

2'+ 

Figuur 5.4: Het verloop van signaalruisverhouding van de 
verstaanbaarheidsdrempel als funktie van de cpscherping bij 
3 slechthorenden. Woorden in volgorde 1. 

In figuur 5.5 staat het verloop voor de 5 slechthorenden met 

woorden in volgorde 2. De spreidingen per meetpunt zijn evenals 

bij de normaalhorenden 2 à 4 dB. Het gemiddelde resultaat van fi-
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guur 5.4 en figuur 5.5, respektievelijk de metingen in volgorde 1 

en 2, zijn in figuur 5.6 met een getrokken lijn aangegeven en het 

gemiddelde resultaat over zowel volgorde 1 als 2 met een gestip

pelde lijn. De standaarddeviatie bij de punten van de gestippelde 

lijn ten gevolge van interindividuele verschillen bedraagt onge

veer 9 dB. Deze standdaarddeviatie wordt in belangrijke mate ver

oorzaakt door het verschil in ligging van de gehele krommes in 

vertikale richting en niet zozeer door het verschil in vorm van 

de krommes. Aangezien we in de eerste plaats geïnteresseerd zijn 

in de vorm van de krommes en niet zozeer in het verschil in lig

ging van gehele krommes in vertikale richting,kunnen we de grote 

waarde van de standaarddeviatie verkleinen door de krommes onder-

S/N 

• AP, Ln=65dB(A) 

% PAP,Ln"'65dB(A) 

Figuur 5.5: Het verloop van signaalruisverhouding van de 
verstaanbaarheidadrempel als funktie van de cpscherping bij 
5 slechthorenden. Woorden in volgorde 2. 
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ling in vertikale richting te verschuiven. Verschuiven we de 

krommes zodanig dat de gemiddelde afwijking van de punten van el

ke kromme tenopzichte van het totaal gemiddelde resultaat zo 

klein mogelijk is, dan vinden we standdaarddeviaties van 3 à 4 dB 

bij de gemiddelde meetpunten van de gestippelde kromme in figuur 

5.6. Het gemiddelde resultaat wordt door deze onderlinge 

verschuivingen uiteraard niet beïnvloed. 

S/N 
(dB(A)) 

2 x 

2 

2 

2 

1 

1 

X volgorde 1 
(n=3) 

Xvolgorde 2 
(n=5) 

X totaal 
gemiddeld 

cpscherping 
(%) 

Figuur 5.6: Gemiddeld resultaat van 3 metingen in volgorde 
1 en van 5 metingen in volgorde 2, beide bij slechthoren
den. 

Om de invloed van individuele uitschieters in de meetresul

taten van de slechthorenden, zoals die met name bij DHB optreden, 

op het totale resultaat te verminderen kan de mediaan in plaats 

van het gemiddelde van de resultaten van de 8 slechthorenden be

rekend worden. Het resultaat van de mediaan berekening is in fi

guur 5.7 gegeven. 



- 46 -

S/N 
2 (dB(A)) 

1 

*~ */* -* "*'-----•-1 

cpscherping 
(%) 

Figuur 5.7: Het verloop van de mediaan van de drempel
signaalruisverhouding voor de 8 slechthorenden als een 
funktie van de opscherping. 

Een andere mogelijkheid om het totaal resultaat van de 8 

slechthorenden te berekenen, is gebruik te maken van de volgorde 

van de meet~unten van elke proefpersoon op de signaalruisverhou

ding-as, oftewel de rangorde in verstaanbaarheid. Een voordeel is 

dat de verschillen in absolute ligging van de krommes, die de 

grote standaarddeviaties bij de gemiddelden veroorzaakten, geen 

invloed op de gemiddelde rangorde hebben. Een nadeel van deze 

methode is echter dat er geen rekening wordt gehouden met de 

grootte van de intervallen tussen de punten van de kromme op de 

signaalruisverhouding-as, zodat de preciese vormen van de krommes 

geen invloed op figuur 5.8 hebben. Het in figgur 5.8 getekende 

resultaat is als volgt verkregen. Per persoon wordt de best ver

stane konditie 1 punt, de één na beste 2 punten, enzovoort, en de 

slechtst verstane konditie 8 punten gegeven. De zo verkregen pun

tenverdelingen worden tenslotte gemiddeld over alle 8 (slechtho

rende) personen •. In de figuur geeft elk punt dus het gemiddelde 

rangnummer dat een konditie op de verstaanbaarheids-as inneemt. 
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(%) 

Figuur 5.8: Grafische voorstelling van de gemiddelde 
ligging van de diverse opscherpingskondities op de 
verstaanbaarheidsschaal(zie tekst). 

5.3 Conclusies. 

Wanneer we de 2 krommes in figuur 5.2 bekijken blijkt hier

uit dat de volgorde van aanbieding invloed op de resultaten 

heeft. Het duidelijkst komt dit naar voren uit de ligging van de 

meetpunten behorend bij de originele spraak, op de vertikale as. 

Bij volgorde 1 worden deze woorden het eerst aangeboden, en wor

den gemiddeld bij een 5 dB hogere signaalruisverhouding verstaan 

dan bij volgorde 2, waar ze als laatste blok voorkomen. Ook uit 

de resultaten van de slechthorenden blijkt dat bij volgorde 2 de 

originele spraak relatief beter verstaan wordt dan bij volgorde 

1. Hoewel het verschil tussen de krommes in figuur 5.2 gezien de 

grootte van de standaarddeviatie in de meeste punten niet signi

ficant is, is het grotere verschil tussen de 200% en 25% punten 

toch opvallend. Het lijkt er namelijk op dat het blok woorden met 

400% bandbreedten negatieve invloed heeft op het erop volgende 

blok. Bij volgorde 1 volgt 200% de 400% en in de figuur is te 
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zien dat dit punt wat hoger ligt. Nog duidelijker is de hogere 

ligging bij 25%, dat bij volgorde 2 het 400% blok volgt. Bij een 

vergelijking va figuur 5.4 en 5.5 komen deze effekten bij enkele 

personen nog sterker naar voren. Een extreem geval doet zich voor 

bij DHB, hier lijkt het effekt zich over een langere tijd uit te 

strekken. De meetpunten bij 200%, 13% en vooral ook 50% liggen 

hoog ten opzichte van de andere meetpunten en volgen in de aan

biedingsvolgorde op de 400%. Een poging bij 3 personen(AP,AR en 

PAP) dit effekt te verkleinen, door een korte pauze van 2 à 3 mi

nuten na de 400% woorden in te lassen, heeft niet veel resultaat 

opgeleverd. 

Als illustratie van de beschreven effekten kan verder figuur 

5.9 dienen. Bij 1 slechthorende is het experiment 2 maal uitge

voerd met een half uur tussentijd. Hoewel de resultaten van deze 

proefpersoon wegens mogelijke vermoeidheid niet bij de gemiddelde 

resultaten zijn meegerekend, worden hier de resultaten toch als 

illustratie getoond, omdat het de enige proefpersoon is waarbij 
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Figuur 5.9: Een vergelijking van het meetresultaat van de 
twee aanbiedingavolgorden bij één proefpersoon(HVZ). 
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de woorden in beide volgorden aangeboden zijn. 

Eerst werd aan het rechteroor de band met volgorde 1 aange

boden, daarna aan het linkeroor de band met de woorden in volgor

de 2. Het resultaat van deze meting is in figuur 5.9 gegeven. 

Daar de verschillen tussen de audiogrammen van linker-en rechter

oor vrij groot zijn, en het hoofdzakelijk om een vergelijking van 

de vorm van de krommes gaat, zijn de krommes ten opzichte van el

kaar verschoven in vertikale richting, zodat de meetpunten bij 

100% samenvallen. Bij volgorde 1 volgen na de 400% de 25% en het 

tweede blok met woorden met normale bandbreedten ( 100%). Het 

meetpunt bij 25%(volgorde 1) en het gemiddelde van de twee 100% 

liggen dan ook te hoog. Bij volgorde 2 wordt de 400% gevolgd door 

200%, 13%, 50% en daarna nog een 100% blok. Ook hier liggen de 

punten die de 400% volgen weer hoog in de figuur. 

Door het samennemen van de resultaten van de metingen in de 

beide aanbiedingsvolgorden, worden de beschreven effekten wegge

middeld. In figuur 5.3 is van de volgorde-effekten dan ook niets 

terug te vinden en het resultaat ziet er plausibel uit: zoals te 

verwachten was, is er een opscherpingsbereik waar de bandbreedten 

zodanig zijn, dat de spraak optimaal te verstaan is. Verbreding 

of verdere cpscherping resulteren in een slechtere verstaanbaar

heid. De spraak van deze spreekster is voor normaalhorenden be

stand tegen enige cpscherping, terwij 1 verbreding de verstaan

baarheid aantast. De LPC-spraak met normale bandbreedten wordt 

ongeveer even goed verstaan als de originele spraak. Uit een re

cent onderzoek op het IPO: naar de verstaanbaarheid van diverse 

soorten LPC-spraak bleek een verschil tussen de hier gebruikte 

LPC- en originele spraak van 2 dB in signaalruisverhouding (Vog

ten 1980), waarbij opgemerkt dient te worden dat de proefopzet en 

vooral ook de ruis anders waren. Dit gegeven lijkt niet in tegen

spraak met het resultaat in figgur 5.3, zeker gezien de hier ge

vonden standaarddeviaties van ongeveer 3 dB. 

Om de reproduceerbaarheld van de meting na te gaan is bij 1 

normaal horende de proef na een maand nog 2 maal herhaald. Het 

resultaat van deze herhalingen had meer invloed op de absolute 
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ligging van de gemeten kromme dan op de vorm ervan. De verschil

len tussen de 3 metingen waren van dien aard dat de eerder bere

kende standaarddeviaties een redelijke maat voor de nauwkeurig

heid bleken te zijn. 

Bij de slechthorenden lopen de individuele resultaten nogal 

uiteen. Vooral het verschil in ligging van de krommes in de sig

naalruisverhouding richting valt op. Een mogelijke oorzaak hier

voor kan zijn dat bij een aantal slechthorenden het ruisnivo te 

laag is geweest, waardoor bij de drempelbepaling niet alleen de 

signaalruisverhouding van belang was, maar vooral ook het absolu

te nivo van de spraak. Vooral voor de extreem hoge ligging van 

het resultaat van GHVO in figuur 5.4 lijkt dit een redelijke ver

klaring, daar het ruisnivo van 65 dB(A) gezien het audiogram bij 

frequenties hogerdan 700 Hz slechts 10 dB boven de absolute ge

hoordrempel ligt en dien ten gevolge weinig invloed heeft. 

Het effekt van de cpscherping dat volgt uit de vorm van de 

kromme vertoont voor de diverse slechthorenden aanzienlijke ver

schillen. Terwijl voor een aantal personen het zo lijkt te zijn 

dat er een gebied is waar de opscherping, wat de verstaanbaarheid 

betreft, optimaal is en dat zich uitstrekt van ongeveer 100% tot 

tussen de 50 en 25%, wijkt dit voor DHB, AR en JB nogal af. OVer 

het resultaat van DHB is bij de volgorde-effekten al geschreven. 

Bij AR levert een verder gaande cpscherping een steeds betere 

verstaanbaarheid op in het hele gebied waarin gemeten is, terwijl 

voor JB spectrale verbreding enige verbetering blijkt te geven. 

Op dit verschil in effekt van cpscherping wordt in de discussie 

in hoofdstuk 6 nog teruggekomen. 

Wanneer we het gemiddelde resultaat over de 8 slechthorende 

personen bekijken valt een grote overeenkomst op met het gemid

delde resultaat van de 22 normaalhorenden. Voor de duidelijkheid 

zijn in figuur 5.10 deze gemiddelde resultaten in 1 figuur gete

kend, waarbij de signaalruis-assen ten opzichte van elkaar 21 dB 

verschoven zijn. De krommes vallen in het gebied van spectrale 

verbreding geheel samen; bij cpscherping lijkt bij de slechtho

renden de afname van de verstaanbaarheid bij een grotere opscher

pingawaarde te beginnen dan bij de normaalhorenden, hoewel dit 
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verschil niet significant is. Wel duidelijk significant is het 

feit dat de slechthorenden de LPC-spraak ten opzichte van de cri

verstaan dan de normaalhorenden. ginele spraak slechter 
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S/N bij slecht
horenden dB(A) 
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Figuur 5.10: Vergelijking van de gemiddelde (%) 
resultaten van normaal(+)- en slechthorenden(<)). 

In figuur 5.11 is een soortgelijke vergelijking als hierbo

ven gemaakt, nu echter voor de mediaan van de resultaten van de 8 

slechthorenden (zie figuur 5. 7) en de mediaan van de resultaten 

van de 22 normaalhorenden. Ook hier is gezien de gro~e spreidin

gen het verschil tussen de krommes niet significant. Wel blijkt 

ook hier weer dat de slechthorenden de LPC-spraak slechter ver

staan ten opzichte van de originele spraak dan de normaal horen

den. Bij vergelijking van figuur 5.10 en 5.11 blijkt inderdaad de 

mediaan van de resultaten minder door individuele uitschieters 

beïnvloed te worden (zie bijvoorbeeld het punt bij 50%). Voor het 

overige leveren de berekening van de mediaan en het gemiddelde 

weinig verschil. 

Tot slot is het opmerkelijk hoe zeer de resultaten van de 

normale middeling, zoals in figuur 5.6 is aangegeven, en de ge-
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Figuur 5.11: Vergelijking van de mediaan van 
resultaten van normaal(O)- en slechthorenden(*)• 
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Figuur 5.12: Vergelijking van de gemiddelde resultaten 
van de slechthorenden volgens normale middeling(*) en 
volgens een ordening naar verstaanbaarheid(O). 
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middelde rangordes uit figuur 5.8 overeenkomen. Wanneer de 

schaaleenheid van de onverstaanbaarheid (zie figuur 5.8) gelijk

gesteld wordt aan 2 dB kunnen we beide resultaten in 1 figuur 

weergeven (zie figuur 5.12). Niet alleen is de vorm van de krom

mes vrijwel identiek, ook de ligging ten opzichte van de origine

le spraak is in beide gevallen vrijwel hetzelfde. 

Samenvattend zijn de belangrijkste conclusies: 

- De metingen worden toch nog door volgorde-effekten be

ïnvloed. Door middeling van de metingen in volgorde 1 

en 2 lijkt deze invloed weggemiddeld. 

- De aanbieding van woorden met 4 keer verbrede formanten 

(400%) lijkt een rol te spelen in deze volgorde-effek

ten. 

- Bij de slechthorenden zijn er vrij grote individuele 

verschillen in de meetresultaten, zowel wat de ligging 

als de vorm van de gemeten krommes. 

- Het verschil in ligging van de krommes is mogelijk mede 

veroorzaakt door niet voldoende aangepaste ruisnivo's. 

De slechthorenden verstaan de LPC-spraak relatief 

slechter dan de normaalhorenden. Voor normaalhorenden 

is er geen verschil tussen de verstaanbaarheid van de 

normale LPC-spraak en de originele spraak. Voor de 

slechthorenden bedraagt dit verschil 5 à 6 dB ten 

nadele van de LPC-spraak. 

- Er is voor zowel de normaalhorenden als de slechthoren

den een opscherpingsbereik waarbinnen de spraak het 

best verstaan wordt, en dat zich uitstrekt van ongeveer 

100% tot 50 à 25% van de normale bandbreedten. Spectra

le verbreding of cpscherping ten opzichte van dit op

scherpingsbereik verslechtert de verstaanbaarheid. 
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HOOFDSTUK 6: Discussie. 

In dit hoofdstuk volgen als afsluiting de discussie en de 

belangrijkste conclusies. De discussie gaat nader in op het 

stimulusmateriaal(de spraak), de gehooreigenschappen van de 

slechthorenden en de proefopzet. Dit gebeurt achtereenvolgens in 

§6. 1, 6. 2 en 6. 4. In de tussenliggende §6. 3 wordt gekeken naar 

mogelijke verbanden tussen de hiergevonden resultaten en de 

resultaten uit het werk van Leshowitz, Smits en Linskens. De be

langrijkste conclusies van dit verslag zijn in §6.5 samengevat • 

. 6.1 De spraak. 

Bij de in dit verslag beschreven experimenten is slechts 

spraak van 1 spreekster gebruikt. Het is daarom niet na te gaan 

in hoeverre de eigenschappen van de gebruikte stem de gevonden 

resultaten beïnvloed hebben. De in verband met dit onderzoek 3 

belangrijkste eigenschappen, die per spreker kunnen verschillen 

zijn de bandbreedten van de formanten, de grondtoon en de helling 

van het spectrum van de geluidsbron bij de spraakproduktie 

(§2.2). 

- De bandbreedte ~an de diverse formanten. 

Vanwege het in hoofdstuk S ~evonden optimale opscher

pingabereik valt het te verwachten dat de spectrale op

scherping voor een spraaksignaal met bredere formanten 

een positiever effekt op de verstaanbaarheid zal hebben 

dan de cpscherping van spraak met van nature al smalle

re formantbandbreedten. 

- Tussen mannen- en vrouwenstemmen doet zich een belang

rijk verschil voor in de grondtoon van het brongeluid. 

Voor een mannenstem beweegt de toonhoogte zich ongeveer 

tussen de 80 en 200 Hz, voor vrouwenstemmen is dit on

geveer tussen de 200 en . 300 Hz (Nooteboom en Cohen 

1976). Dit heeft tot gevolg dat de harmonischen in het 

bronspectrum bij een vrouwenstem verder uiteenliggen 

dan bij een mannenstem (zie figuur 2.6 a en b). Omdat 
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de gemiddelde formant frequenties en -bandbreedten 

slechts weinig verschillen tussen mannen- en vrouwen

stemmen (Nierop et al 1973 en Fujimura en Lindquist 

1971) zijn bij een mannenstem de formanten beter ge

vuld, dat wil zeggen ze bevatten meer harmonische kom

ponenten, dan bij een vrouwenstem. Naast het nadeel 

hiervan bij de LPC-analyse, waar ten gevolge van deze 

slechtere vulling eerder analysefouten gemaakt worden, 

kan het bij de opscherping voorkomen dat één of meerde

re formantbandbreedten zo klein worden ten opzichte van 

de afstand tussen de harmonischen, dat de informatie 

over één of meerdere formanten verloren gaat. Met ande

andere woorden, het kan voorkomen dat door de opscher

ping, met name in vrouwenspraak, er geen harmonische 

komponenten binnen bepaalde pieken in de filterkarak

teristieken van het spraakvormendfilter vallen, hetgeen 

betekent dat er formanten verdwijnen. 

- Bij de beschrijving van het brongeluid bij de spraak

produktie in §2.2 is vermeld dat het bronspectrum met 

12 dB per oktaaf afvalt. Dit is echter een gemiddelde 

waarde. De helling van het spectrum is afhankelijk van 

de vorm van het periodieke signaal, dat door de stem

bandklapjes ontstaat. Wanneer dit signaal een zaagtand

vorm heeft is de afval 12 dB p~r oktaaf. Heeft het sig

naal een meer sinusvormig verloop dan bedraagt de afval 

meer dan 12 dB per oktaaf. Is het verloop meer puls 

vormig dan is de afval minder dan 12 dB per oktaaf. In 

dit .laatste geval hebben de hogere frequentiekomponen

ten een relatief hoger nivo dan normaal; de hogere for

manten zijn dan beter te horen. 

Naast de invloed van de 3 genoemde punten op de verstaan

baarheid van de originele spraak, .is er ook een stemafhankelijke 

invloed op het effekt dat met de opscherping bereikt kan worden. 

Bij de formantbandbreedten en de grondtoon is dit al beschreven. 

Voor het derde punt, de helling of afval van het bronspectrum is 
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de invloed hiervan geïllustreerd in figuur 6.1. In deze figuur is 

voor verschillende bewerkingen het spectrum van een frame weerge

geven (met ener<iiekorrektie). Duidelijk is te zien dat voor dit 

spraaksegment het spectrum met toenemende cpscherping meer 
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Figuur 6.1:De verandering 
van de helling van het 
spectrum van een frame ten 
gevolge van de cpscherping 
(frame 20 uit "dag") 

afvalt. Het nivoverschil tussen de lagere en hogere formanten 

wordt door dit stukje groter ten gevolge van de opscherping. Dit 

kan tot gevolg hebben dat lagere formanten hogere formanten ~ 

keren. Dus, met name voor een vrij sterk met toenemende frequen

tie afvallend spectrum, kan ten gevolge van de cpscherping het 

nivoverschil tussen lagere en hogere formanten zodanig groot wor

den, dat de hogere formanten niet waargenomen kunnen worden, ter

wijl dit zonder cpscherping wel het geval zou zijn. 

Voor zowel de normale als de tot 13% opgescherpte versie van 

het frame uit figuur 6.1 is het verloop van de specifieke luid

heid (luidheid per frequentie) berekend volgens de methode Zwic

ker (ISO 532B, Paulus en Zwicker 1972, Zelle 1980). Bij deze 
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methode wordt rekening gehouden met de maskeerpatronen van nor

maalhorenden. Uit het verloop van deze luidheden (zie figuur 6.2) 

blijkt dat voor normaalhorenden de formant bij ongeveer 2 kHz 

(zie pijl) in de opgescherpte versie (13%) vrijwel geheel gemas-

100 % 13 ' 

Figuur 6.2: Het verloop van de luidheid (in soon) als 
funktie van de frequentie (in Bark) voor de spectra 
behorend bij Bx400% en Bx13% in figuur 6.1. 

keerd is door de formant bij ongeveer 800 Hz, terwijl dit in de 

normale versie ( 100\) niet het geval is. Voor personen met een 

slechtere frequentieselektiviteit dan normaal speelt deze maske

ring al b~j kleinere nivoverschillen een rol. 

Het dient hier echter opgemerkt te worden dat deze toename 

van de afval van het spectrum voor hogere frequenties door op

scherping zich alleen bij bepaalde spectra voordoet, getuige fi

guur 1.2 waar het hier beschreven probleem niet optreedt. 

Een nngelijke korrektie voor het beschreven effekt van de 

helling zou, indien nodig, kunnen geschieden met behulp van de 16 

punten van de FFT-spectra die voor de energiekorrektie berekend 

worden. Door voor en na de cpscherping de richtingscoëfficient 

van de rechte te bepalen die zo goed mogelijk door de 16 punten 

past en deze te vergelijken kan een indikatie verkregen worden 

van de verandering van de helling van het spectrum. Door middel 
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van een pre-emphase kan hier dan een korrektie voor worden uitge

voerd. 

6.2 De proefpersonen; gehooreigenschappen. 

Het toepassen van een pre-emphase, waardoor de hogere fre

quenties relatief luider worden, lijkt voor de meeste slechtho

renden, gezien hun audiogram, de verstaanbaarheid van de spraak 

te kunnen verbeteren. Behalve een meer geleidelijk aflopend ver

loop (CTG, JLAD, PMS, AP en AR), waarvoor de pre-emphase geschikt 

lijkt, vertonen ook een aantal audiogrammen een vrij duidelijke 

knik, waarboven het gehoorverlies over een klein frequentiegebied 

met tientallen decibels toeneemt (JB, DHB, PAP). Om een idee te 

krijgen wat een dergelijke knik mogelijk voor effekt kan hebben, 

is voor 3 normaalhorenden de meting na 2 maanden herhaald, echter 

nu met een steil laagdoorlaat filter (96 dB/oktaaf), dat in de 

opstelling (figuur 5.1) is opgenomen voor de eindversterker. 

Over de invloed van laag - en hoogdoorlaatfiltering op de 

verstaanbaarheid van spraak is in de literatuur wel het nodige te 

vinden, maar niet over de gevolgen van de filtering op het effekt 

van de opscherpingabewerking. In figuur 6. 3 is het verloop van 

het percentage korrekte responsies als funktie van de afsnijfre

quentie van zowel een laag- als een hoogdoorlaatfilter gegeven, 
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Figuur 6.3: Het percentage korrekt verstane woorden 
als funtie van de afsnijfrequentie van een laagdoorlaat
en een hoogdoorlaatfilter(naar: French and Steinberg,1947) 
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zoals dat te vinden is in een artikel van French en Steinberg 

(1947). Bij de experimenten van French en Steinberg werden man

nen- en vrouwenstemmen gebruikt. Duidelijk is in figuur 6. 3 te 

zien dat door het toevoegen van een laagdoorlaatfilter met een 

afsnijfrequentie van 1 kHz de score zeer sterk afneemt. Dit komt 

overeen met de resultaten van 1 proefpersoon, die ook alleen fre

quenties tot 1 kHz aangeboden werden. Ondanks het hoge nivo, de 

spraak werd gemiddeld op ruim 80 dB (A) aangeboden en de ruis 

daarbij was 60 dB(A), werden slechts 19 van de 120 woorden ver

staan. Wat hierbij opvalt is dat 6 van de 19 verstane woorden uit 

het blok niet LPC-spraak (origineel) komen. Bij de 2 andere per

sonen werd de afsnijfrequentie op 2 kHz ingesteld. Bij beide per

sonen was ten opzichte van de vroegere meting ongeveer 5 dB extra 

signaalruisverhouding nodig om de originele spraak te verstaan. 

Een nog belangrijker resultaat is dat het effekt van de cpscher

ping door de laagdoorlaatfiltering afneemt. 

Om een eenvoudige maat te hebben voor de mate waarin de op

scherping de verstaanbaarheid al dan niet verbetert, wordt hier 

de maat "het effekt van de opscherping" ingevoerd. Het effekt van 

de cpscherping is hier en in het vervolg gedefinieerd als het 

verschil van de gemiddelde verstaanbaarheidadrempel signaalruis

verhouding van de 2 blokken met normale LPC-spraak en de blokken 

met 2 en 4 maal smallere bandbreedten (50% en 25%). Door voor el

ke proefpersoon bij de berekening van het effeKt van de cpscher

ping gebruik te maken van het gemiddelde van de 50 en 25% blokken 

en het gemiddelde van de 2 blokken met normale LPC-spraak wordt 

de invloed van het volgorde-effekt op deze grootheid sterk ver

minderd. 

Zoals hiervoor al vermeld, nam het effekt van de opscherping 

door de laagdoorlaatfiltering af. Bij de. eerste meting, zonder 

dit filter was het effekt voor de beide personen nog +2,8 en +0,1 

dB. Na toevoeging van het filter ~t een afsnijfrequentie van 2 

kHz werd dit respektievelijk -5,1 en -5,5 dB. Dit zou erop kunnen 

wij zen dat bij een aantal slechthorenden het effekt van de op

scherping te niet wordt gedaan doordat er in het audiogram een 

sterke knik voorkomt. Dat het effekt van de cpscherping voor per-
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sonen met een sterke knik in het audigram bij een vrij lage fre

quentie gering is, valt enigszins te verwachten daar in het be

perkte frequentiegebied slechts 1 of hoogstens 2 formanten voor

komen. Wanneer er slechts 1 formant gehoord wordt, kan cpscher

ping uiteraard niet leiden tot een beter onderscheid tussen for

manten en de daaruit voortvloeiende verstaanbaarheidsverbetering. 

Het is niet verwonderlijk dat bij het alleen doorlaten van fre

quenties onder de 1 kHz de normaalhorende proefpersonen slechts 

hier en daar een woord verstond, aangezien bijna geen enkele 

tweede formant onder de 1 kHz ligt. 

Naast deze problemen die door het sterke frequentie afhanke

lijke gehoorverlies worden veroorzaakt, en waarvoor freqentie- en 

nivoafhankelijk versterking een verbetering kunnen betekenen 

(Villchur 1973), zijn er meer verschillen tussen de normaal- en 

de slechthorenden die van invloed zijn op het resultaat en die 

niet direkt iets met de frequentieselektiviteit van het gehoor 

hebben te maken. In het bijzonder kunnen de leeftijd, het geheu

gen en de taalkundige achtergrond hierbij een rol spelen (Davis 

et al 1976, Smith & Prather 1971). 

Behalve de verschillen tussen de normaal- en de slechthoren

den, zijn er ook vrij grote verschillen tussen de slechthorenden 

onderling. Uit verschillen in de audiogrammen van de slechthoren

den zijn mogelijke verbanden gezocht tussen de gehooreigenschap

pen en resultaten van het hier uitgevoerde onderzoek. Als kenmer

ken voor het gehoor, afgeleid uit het audiogram, zijn bekeken: 

1. het gemiddelde van het gehoorverlies bij 500, 1000 en 

2000 Hz (AHL of Fletcher Index) 

2. de knikfrequentie, de frequentie waarboven het gehoor

verlies plotseling sterk toeneemt 

3. de helling, dat is de gemiddelde helling in dB per ok

taaf van het audiogram over het eerst oktaaf na de 

knikfrequentie 

Bij de resultaten van het experiment is gekeken naar: 

1. de drempelsignaalruisverhouding van de verstaanbaar

van de originele spraak 

2. de gemiddelde drernpe lsignaa lruisverhouding van de 2 
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blokken met normale LPC-spraak (100%) 

3. het effekt van de cpscherping (zoals hiervoor gedefini

eerd) 

Bij het bekijken van mogelijke verbanden tussen audiogram 

eigenschappen en bovenstaande verstaanbaarheidsdrempels, valt het 

op dat de audiogram eigenschappen beter met de gemiddelde drempel 

van de 2 LPC blokken correleren dan met de drempel van de origi

nele spraak. 

Er is een significante lineaire samenhang tussen het gemid

delde gehoorverlies (AHL) en het verstaan van spraak, uitgedrukt 

in de signaalruisverhoudingwaarde van de verstaanbaarheidsdrem

pel. Deze samenhang geldt voor de data van de slechthorenden ge

noemd in figuur 5.4 en 5. 5 met uitzondering van JMV. Aangezien 

JMV een nogal afwijkend audigram heeft ten opzichte van de andere 

slechthorenden, is de AHL, die hier als gemiddeld gehoorverlies 

is gebruikt een slechte maat voor het gehoorverlies in vergelij

king met de andere slechthorenden. Voor de 7 slechthorenden geldt 

een correlatiecoëfficient van 0,72 tussen het gehoorverlies en de 

originele spraak en 0, 88 voor de normale LPC-spraak ( 100%). Deze 

samenhang kan er zowel op duiden dat het verschil in meetresulta

ten tussen de slechthorenden inderdaad beïnvloed is door het niet 

voldoende aanpassen van de ruisnivo's (§5.3), als op een verband 

tussen het gemiddeld gehoorverlies en het spraakverstaan in ruis, 

zoals bijvoorbeeld ook uit Bonding 1979 Çlijkt. 

Er is nog een punt dat er op duidt dat bij de slechthorenden 

gebruikte ruisnivo's in een aantal gevallen te laag zijn geweest, 

zeker ten opzichte van het sensatienivo (SL) die de ruis bij de 

normaal horenden had. Zoals uit een vergelijking van figuur 5.2 

en 5.6 blijkt, is het zogenaamde volgorde-effekt bij slechthoren

den groter dan bij normaalhorenden. Zoals in hoofdstuk 5 is ge

concludeerd, lijkt het er op dat de 4 keer verbrede spraak (400%) 

invloed op het volgorde effekt heeft. Een mogelijke verklaring is 

wegens de slechte verstaanbaarheid van deze spraak het aanbie

dinganivo zo hoog is, dat er auditieve vermoeidheid (eng: fati

gue) optreedt. Uit Parker et al 1980 volgt dat het effekt van de

ze vermoeidheid op de spraakverstaanbaarheid bij normaalhorenden 
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geëlimineerd kan worden door de spraak in ruis met een matig nivo 

(ongeveer 50 dB SL) aan te bieden. Voor een aantal slechthorenden 

was het ruisnivo duidelijk minder dan 50 dB SL, hetgeen dus een 

vergroting van het volgorde effekt zou betekenen. 

Wat betreft de verstaanbaarheidadrempel van de spraak is het 

verder het meest vermeldenswaard de hoge correlatie (R2=0,95) 

tussen de drempel van de normale LPC-spraak enerzijds en de knik

frequentie en helling van het audiogram anderzijds, bij tweevou

dige lineaire regressie. 

Het effekt van de cpscherping blijkt zowel significant 

(p=0.05) negatief te correleren met de knikfrequentie als de hel

ling. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de knikfrequentie en 

de helling onderling goed correleren (R=0,91). 

6.3 Vergelijking met de resultaten van Leshowitz, Smits en 

Linskens. 

Van belang is uiteraard in eerste instantie een verband tus

sen de frequentieselektiviteit van het gehoor en het effekt van 

de opscherping. Gegevens over de frequentieselektiviteit van de 

slechthorenden zijn af te leiden uit de resultaten van experimen

ten van Leshowitz(1977), Smits(1979) en Linskens(1980), waaraan 

een aantal van de in dit verslag genoemde slechthorenden ook heb

ben deelgenomen. 

Uit de gegevens van Leshowitz, te weten maskeerpatronen met 

een maskeerder bij 1 kHz (zie appendix A-4), zijn de breedtes van 

de maskeerpatronen zo goed mogelijk bepaald. Vanwege de vorm van 

de patronen was het voor JMV en GHVO niet mogelijk een breedte te 

bepalen en voor de overige personen was de bepaling van de breed

te meestal zeer lastig. AR heeft aan de metingen van Lesbowitz 

niet deelgenomen. De verkregen breedtes van de maskeerpatronen, 

een maat voor het frequentieselektief vermogen, van de overige 5 

slechthorenden (CTG, JB, DHB, AP en PAP) bleken geen verband te 

hebben met het effekt van de opscherping. 

Op pagina 63 van Linskens ( 1980) is een tabel gegeven met 

filterbreedtes van het auditief systeem bij 1 en 1,5 kHz en een 
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nivo van 50 dBSPL, voor 4 slechthorenden en 2 normaalhorenden.De 

filterbreedtes van de 4 slechthorenden, die aan het hier beschre

ven experiment hebben deelgenomen en het gemiddelde van de 2 nor

maal horenden staat in tabel 6.1 vermeld. 

persoon bij 1 kHz bij 1,5 kHz effekt Vqn cpscherping 

JB 85 Hz 105 Hz -7,8 dB 

HvZ 100 140 -4,6 

CTG 11 0 180 +1,9 

PAP 140 170 -0,4 

normaal 95 115 -

tabel 6.1: Filterbreedtes van het auditief systeem bij 1 

en 1,5 kHz en een nivo van 50 dBSPL (naar Linskens 

1980). In de laatse kolom staat het effekt van de 

cpscherping zoals bij het hier beschreven experiment 

is gevonden. 

In de laatste kolom staat het effekt van de cpscherping ver

meld bij de slechthorenden. Bij de in de tabel genoemde personen 

komt ook HvZ voor waarvan het resultaat hier, in tegenstelling 

tot hoofdstuk 5, wel wordt meegeteld, aangezien anders ter verge

lijking slechts 3 personen resteren. In figuur 6.4 zijn de gege

vens van de slechthorenden uit tabel 6.1 uitgezet. Door deze pun

ten zijn 2 rechten bepaald met behulp van de methode der kleinste 

kwadraten. De richtingscoëfficient is van beide rechten 0,13. De 

correlatie tussen het effekt en de filterbreedte is voor de fil

terbreedte bij 1 kHz niet en bij 1,5 kHz wel significant 

(p=0,05). 

Volgens conclusies in Smits(1979) geldt voor slechthorenden 

in het frequentiegebied met absolute drempelverhogingen kleiner 

dan ongeveer 25 dB, dat het maskeer patroon ontstaat uit een op-
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effekt r 
(dB) 

Figuur 6.4: Het effekt van de opscherping als funktie van 
de auditieve filterbreedte bij 1 kHz(*) en 1,5 kHz(O). 

telling in dB' s van maskering en absolute drempel, waarbij de 

maskering gelijk is aan die voor norma.alhorenden. Aangezien de 

frequentieselektiviteit samenhangt met maskeerpatronen en deze, 

in de frequentiegebieden met gering gehoorverlies, met de absolu

te drempel, zou er dus een verband kunnen bestaan tussen het ef

fekt van de opscherping en de absolute drempelverhoging. Uit ver

gelijking met resultaten uit Linskens(1980) werd een verband ge

vonden tussen het effekt en de bandbreedte van het auditieve fil

ter bij 1,5 kHz. Daarom is het verband nagegaan tussen het gehoor 

verlies bij 1,5 kHz, indien niet te groot, en het effekt van de 

opscherping. Het resultaat voor de 5 slechthorenden die aan de 

genoemde voorwaarden voldoen staat in figuur 6.5.Hieruit blijkt 

inderdaad een verband tussen het gehoor verlies bij 1,5 kHz, mits 
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niet te groot, en het effekt van de opscherping. 

Uit een vergelijking van de resultaten van dit experinment 

en gegevens uit onderzoeken van Smits en Linskens blijkt dus dat 

het effekt van de cpscherping samenhangt met de frequentieselek

tiviteit van het gehoor bij een aantal slechthorenden, en wel in 

het bijzonder met de auditieve filtereigenschappen bij 1,5 kHz. 

Dat een vergelijking met data van Leshowitz niets opleverde moet 

waarschijnlijk worden toegeschreven aan het feit dat de breedtes 

van de maskeerpatronen slecht te bepalen waren. 

effekt r 
(dB) 

R=0,86 

gehoorverlies 

dB 

Figuur 6.5: Het effekt van de cpscherping als funktie van 
het gehoorverlies bij 1,5 kHz. 

6.4 De uitvoering van de experimenten. 

Enige opmerkingen over een aantal zaken die betrekking heb

ben op de uitvoering van de experimenten zijn hier op zijn 

plaats. 

In de eerste plaats iets over mogelijke woord-effekten. 

Hiermee wordt bedoeld dat tengevolge van toevallig een aantal 

makkelijk of moeilijk te verstane woorden in een blok woorden met 

een bepaalde cpscherping de gemeten verstaanbaarheidsdrempel be-
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invloed wordt. Deze relatief "makkelijke" en "moeilijke" woorden 

kunnen veroorzaakt zijn door de LPC verwerking, waaruit niet alle 

woorden evengoed geresynthetiseerd worden, en ook door de bekend

heid van de woorden bij de proefpersonen. De woord-effekten kun

nen verminderd worden door dezelfde woorden in meerdere opscher

pingaversies op te nemen, of het experiment ook als kontrole uit 

te voeren met alle woorden in normale LPC-versies. 

Om meer te weten te komen over de invloed van de cpscherping 

op het verstaan van de diverse spraakklanken is het nuttig ver

warringsmatrices op te stellen. Uit deze matrices, die de voorge

komen verwisselingen tussen de spraakklanken weergeven, is dan 

m:>gelijk informatie te halen over welke dingen er bij het ver

staan fout gaan. Door gebrek aan tijd hiervoor is dit tot nu toe 

nog niet gedaan. Wel is er globaal naar de verwisselingen geke

ken, waarbij opviel dat bij de slechthorenden aanmerkelijk meer 

klinker verwisselingen optreden dan bij de normaalhorenden. Voor

beelden van voorkomende verwisselingen zijn het verwisselen 

van de lrl en de lal, de 1)1 en de IEl en de la:j en de loeYI· De 

eerste twee verwisselingen zijn aan de hand van figuur 2. 7, de 

zogenaamde klinkerdriehoek, te verklaren. De eerste formanten 

zijn voor de verwisselde klanken ongeveer hetzelfde. Het grootste 

verschil tussen de 2 klanken zit in de tweede formant. Wanneer de 

informatie in frequenties hoger dan ongeveer 1800 Hz niet gehoord 

wordt, valt het karrakteristieke verschil tussen de lrl en de lal 
en de 1)1 en de IEl weg, en zal de proefpersoon moeten gokken of 

het de ene dan wel de andere klinker is. Bij lopende spraak biedt 

de kontext hierbij nog enige houvast, maar bij losse woorden zo

als hier gebruikt zijn, wordt de goede keuze moeilijker. 

Een ander belangrijk punt is de bepaling van de geluidni

vo' s. Dit is gedaan met een geluidnivo meter in de stand dB(A) 

slow. Deze methode is zeer geschikt voor min of meer stationaire 

signalen, zoals bijvoorbeeld de gebruikte ruis, maar voor korte 

en snelvarierende signalen zoals de gebruikte spraak niet. Mede 

gezien de spektrale verschillen tussen de diverse opscherpingen 

lijkt een betere methode gewenst, daar we in luidheden en niet 

zozeer in energiën (eventueel gewogen) zijn geïnteresseerd. Sinds 
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kort is op het IPO de apparatuur aanwezig om luidheden van signa

len te berekenen (Zelle 1980). Bij de uitvoering van de experi

menten kon dit echter nog niet worden toegepast. 

Tot slot zijn er nog gewenning- en leereffekten. Hierbij 

zijn te onderscheiden effekten op de korte termijn, tijdens het 

uitvoeren van het experiment, en effekten opde langere duur. De 

korte termijn effekten dragen bij tot de in hoofdstuk 4 en 5 ge

signaleerde volgorde-effekten. Willen we weten hoeveel baat een 

slechthorende mogelijk heeft bij een hoorapparaat waarin een be

paalde signaalbewerking plaatsvindt, dan is het effekt op de lan

ge duur van belang. Volgens Barford( 1979) kan het resultaat van 

een proef een slechte maat zijn voor het effekt op de lange duur, 

hetgeen het trekken van conclusies omtrent een mogelijke toepas

sing van de spectrale cpscherping op de hier beschreven manier 

ten behoeve van slechthorenden in hoorapparaten moeilijk maakt. 

Ten aanzien van zo'n toepassing lijken enkele opmerkingen op 

zijn plaats. In de eerste plaats is bij de spraakbewerking geble

ken dat de spraakopname die voor de LPC-analyse gebruikt wordt 

aan een aantal voorwaarden moet voldoen. De belangrijkste voor

waarde is wel dat er niet te veel ruis bij het spraaksignaal ge

mengd mag zijn, hetgeen toepassing in dagelijkse situaties zeer 

beperkt. Ten tweeede is de gebruikte LPC-spraak voor de slecht

horenden niet van voldoende kwaliteit, daar de LPC-spraak bedui

dend slechter dan de normale spraak wordt verstaan. Dit verschil 

is zo groot dat ook door cpscherping verbeterde LPC-spraak 

slechter te verstaan is dan geheel onbewerkte spraak. MOgelijk 

kan gewenning dit nog wat verbeteren. 

6.5 Conclusies. 

Samengevat luiden de belangrijkste conclusies: 

- Er is een opscherpingsbereik waarbinnen de verstaan

baarheid van spraak optimaal is. Spectrale verbreding 

of cpscherping ten opzichte van dit bereik leidt tot 

afname van de verstaanbaarheid. Bij de gebruikte spraak 
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lag dit bereik tussen de 100% en 50 à 25% van de nor

male bandbreedtewaarden. 

- Uit het gemiddelde resultaat van de slechthorenden 

blijkt geen verbetering van de verstaanbaarheid door 

spectrale opscherping. Individueel komt bij de slecht

horenden zowel verbetering als verslechtering ten ge

volge van opscherping voor. 

- Een sterk frequentieafhankelijk gehoorverlies heeft een 

negatieve invloed op de verstaanbaarheidsverandering 

ten gevolge van spectrale opscherping. Voor slechtho

renden met een min of meer geleidelijk aflopend audio

gram levert de opscherping een lichte verbetering van 

de verstaanbaarheid. 

- Voor een aantal slechthorenden is er een samenhang ge

vonden tussen het effekt van de opscherping en frequen

tieselektive eigenschappen van het gehoor bij 1,5 kHz, 

zoals die blijken uit resultaten van Smits en Linskens. 

- Het ruisnivo waarbij de experimenten zijn uitgevoerd 

lijkt invloed te hebben op zowel het zogenaamde volgor

de-effekt als op een verschuiving van de resultaten 

langs de signaalruisverhouding-as. 

In tegenstelling tot normaalhorenden wordt de LPC

spraak door de slechthorenden aanmerkelijk slechter 

verstaan dan de originele spraak. Mogelijk is dit ver

schil te verkleinen door gewenning of door gebruik te 

maken van andere stemmen. 
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In de eerste plaats wil ik alle proefpersonen die aan dit onder

zoek hebben deelgenomen, speciaal de slechthorenden en zij die 
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Paul Boers voor de verleende hulp en gastvrijheid. 
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Appendix A-1 A-1 

De z-transformatie van het spraaksignaal. 

Ter vereenvoudiging van het rekenwerk bij de overdracht van 

signalen door systemen wordt vaak de Laplace-transformatie toege

past. Hiermee wordt overgegaan van de tijdfunktie x(t) naar een 

funktie X(s) in het s-domein volgens de volgende formule: 

X(s) =
0
/:(t).e-stdt (1) 

Voor bemonsterde signalen wordt de hiermee verwante z-transforma

tie gebruikt. De z-getransformeerde X(z) van x(t) verkrijgen we 

door in ( 1) z=esT in te vullen (zie voor verdere details bij

voorbeeld v.d. Grinten en Lenoir 1973). 

Wanneer we een kontinu signaal bemonsteren met een bemon

steringstijd T, krijgen we een signaal s*(t) ter grote van het 

kontinue signaal s op de bemonsteringstijdstippen en 0 daartus-

sen. 

00 

In formule: s*(t) = n~0 s(t).8(t-nT) 

Dit zullen we nu toepassen op de lineaire prediktie in §3.1. 

Uit §3.1 volgt dat het spraaksignaal ten tijde t(=nT) voorspeld 

kan worden uit voorafgaande samples. Dit kunnen we schrijven als: 

~(nT) = a 1.s(t).8(nT-T) + a2 .s(t).8(nT-2T) + ••• + aj•S(t).8(nT-jT) 

(2) 

wanneer we s op t = nT voorspellen uit j voorgaande samples. 
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Transformeren naar het z-domein levert: 

Door met behulp van het kleinste kwadraten kriterium de prediktie 

coëfficienten a 1 tot en met aj te optimaliseren, nadert ~(z) de 

werkelijke waarde S(z). Vullen we dit in, dan vinden we bij ver

waarlozing van de gemaakte fout: 

S ( z) = (a 1 • z-1 

Hieruit volgt: 

ofwel: 

-2 + a2•Z + •••••• + aj. z-j). S ( z) 

1 
S(z) = -----

j -k r ak.z 1 -
k=1 

S(z) = H(z).1 ( 3) 

1 waarin H(z) een overdrachtsfunktie is,met H(z) = ----~------
j -k r ak.z 1 -

k=1 

Aangezien zowel witte ruis als een puls een vlak spectrum hebben, 

kunnen we de betekenis van formule (3) als volgt formuleren: 

a. Als het ingangssignaal van een filter met overdrachts

funktie H(z) witte ruis of een puls is, is het uitgangs

signaal een signaal waarvan het spectrum overeenkomt met 

het spectrum van het stukje spraak waarover de prediktie 

zich uitstrekte (figuur A-1a). 

b. We kunnen bovenstaand proces ook beschrijven als het zoe

ken naar de set filtercoëfficienten van filter 1/H die 

bij het desbetreffende spraakspectrum als ingang, witte 

ruis als uitgangssignaal heeft (figuur A-1b). Als we dan 

het filter inverteren kunnen we door het met ruis of 

pulsen te sturen het spraaksignaal weer maken. 
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a. spraak ~filter H ~----~~witte ruis l 
b. witte ru3 ,filter 1/HI 

of spraak 
~----~~ spraaksignaal 

figuur A-1: Modellen van de LPC-methode: 

a. produktie model 
b. analyse model 

(naar: Wakita 1976) 

Als we formule ( 2) en ( 3) vergelijken volgt hier het belangrijk

ste resultaat uit namelijk dat de filtercoëfficienten gelijk zijn 

aan de prediktiecoëfficienten. 
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Een tweede-orde digitaal filter. 

De overdrachtsfunktie van een tweede-orde digitaal filter is 

algemeen te schrijven als: 
A 

H(z) = 1 + p.z-1 + q.z-2 

Een dergelijke overdrachtsfunktie is volgens onderstaand blok

schema te realiseren: 

x(t) - r-- y(nT) 

"'A + ... , ... 
ingang - f\~ 

uitgang 

vertraging T 

r---

-p,; 
....._ 

vertraging T 

r---

-q.i 

-
figuur A-2: Blokschema van een digitaal tweede-orde filter. 

y(nT) = A.x(nT) - p.y(nT-T) - q.y(nT-2T) 

z-transformatie: 

Y(z) = A.X(z) - p.Y(z).z-1 - q.Y(z).z-2 

A 
H ( z) = ~--"=""----=oor 1 + p.z-1 + q.z-~ 

De frequentieresponsie van H( z) kan verkregen worden door z te 

vervangen door ejwt. Een mogelijke frequentieresponsie (afhanke

lijk van de coëfficienten A, p en q) is gegeven in figuur 3.3. De 

vorm van de frequentie responsie wordt grotendeels bepaalt door 

de resonantiefrequentie F en de bandbreedte B.Voor de bandbreedte 

B en de resonantiefrequentie F gelden de volgende relaties (Gold 
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en Rabiner 1968): 

(4) 

(5) 

Stellen we A = 1 + p + q , dan is voor zeer lage frequenties het 

uitgangssignaal gelijk aan het ingangssignaal (versterking 1). 

Omwerking van vergelijking (4) en (5) leveren tenslotte: 

en 

B - ..!!:...s, 
- -27fT 

F = - 1
- arccos 

2
-pq 

27fT 

(6) 

(7) 
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Energieverandering ten gevolge van bandbreedteverandering van een 

tweede-orde filter. 

In A-2 zagen we dat de overdrachtsfunktie van een tweede-orde 

digitaal filter algemeen geschreven kan worden als: 

H(z) A 
= p.z-1 q.z-2 1 + + 

met A = 1 + p + q 

q = e-271"BT 

p = -2e-71"BT.cos(27l"FT) 

Vervangen we z door ejwT dan vinden we de frequentieresponsie: 

A A 
H(w)= 1+pe-JWT+qe-2JWT =(1 ) '( i · 2 ) +pcoswT+qcos2wT +J -ps nwT-qs~n wT 

Daar A reëel is en ook geldt: ' 1 I 1 
H(jw) = jH(jw) j 

wordt de vermogensoverdrachtfunktie: 

A2 
IH(w) 12= ~------,-..,...-------...,.. 

(1+pcoswT+qcos2wT)~+(-psinwT-qsin2wT)~ 

A2 
= 1+p2+q2+2pqcoswT+2pcoswT+2qcos2wT 

A2 
= --~~-r--------~------------~--1+p2+q2-2q+2p(1+q)coswT+4qcos2wT 

met k=1+p2+q2-2q, l=2p(1+q) en m=4q is dit te schrijven als: 

A2 
IH(w) 12 = 

k+lcoswT+mcos~wT 

Bij witte ruis (vlak vermogenspectrum) als ingangssignaal van dit 

filter is IH(w)l2 de vermogensdichtheidfunktie (vermogen per fre

quentie eenheid) van het uitgangssignaal. 

Het totale vermogen van het uitgangssignaal is dan evenredig met 
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!IH(w)j2dw, waarbij de integraal zich uitstrekt over het frequen

tiegebied dat door de overige apparatuur wordt doorgelaten. In 

verband met de bemonstering geldt: 0 < w > n;T 

Het uitgangsvermogen is dus 

/

lf'lr A2 

I = k+lcoswT+mcos2wT dw 
0 

evenredig met: 

= ~ ~~~-c-o-s~ry-x-------1------------
uu ~ + (1/m)cosx + (k/m)dx 

0 (8) 

Veranderen we de filterbandbreedte van B1 in B2 dan vinden we via 

nieuwe waarden van p en q de nieuwe waarden k2 , 12 en m2 en daar

mee is de nieuwe integraal I2 te berekenen. 

Daar het vermogen evenredig is met I1 respektievelijk I 2 voor en 

na de verandering, is de verhouding van vermogen na tot voor ver

andering r 2;I1• 

Of in decibels uitgedrukt: L = 10 log(I2/I1) = L2- L1 

met L = 10 log I 

Door I met behulp van formule (8) voor verschillende waarden van 

F en B te berekenen, is het mogelijk met de uitkomsten hiervan 

onderstaande figuur te tekenen. Hiermee is het mogelijk de nivo

veranderingen ten gevolge van bandbreedtewijziging bij enkele 

resonantiefrequenties(F) te bepalen. In deze figuur staat verti

kaal L(=10logi) in decibels, en horizontaal de kwaliteitsfaktor Q 

(quotient van middenfrequentie en bandbreedte) van het filter 

uit. 

Voorbeeld: Een filter met een resonantiefrequentie van 1 kHz 

(F=1kHz) en bandbreedte 250 Hz (Q=4) wordt gewijzigd in een 

filter met F=1kHz en B=125Hz (Q=8). Dan volgt uit figuur A-3 

een nivotoename van (9,3-6,3=)3,0 dB. 

Wat opvalt in de figuur is dat voor smalle banden (hoge Q's) de 
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nivotoename 3 dB per faktor 2 in cpscherping bedraagt. Voor lage 

Q's is deze toename kleiner of zelfs negatief, afhankelijk van de 

resonantiefrequentie. Voor extreem lage Q's worden de bandbreed

tes zo groot dat het spectrum min of meer recht wordt en er geen 

sprake meer is van een resonantiefrequentie. 

F=4000Hz 

r 
(d~) 

I 
I 

3~/~t/ 

I 
I 

0,06 0,25 1 4 16 64 

. tussen energienivo en kwalitiets-Figuur A-3: De relat~e t' 
faktor verandering bij enkele vaste resonantiefrequen ~es 
(alleen de bandbreddte varieert). 
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Het Q-gebied dat door de formantfilters bij de gebruikte 

spraak (zowel verbreed als opgescherpt) bestreken wordt loopt on

geveer van 0, 13 tot 64. De hoogste Q-waarden gelden voor opge

scherpte klinkers. De laagste Q-waarden worden bereikt door be

paalde verbrede consonanten (medeklinkers). 

In werkelijkheid bestaat het spraakfilter niet uit 1 tweede

orde filter, maar uit een serieschakeling van 5 van deze filters, 

elk met eigen resonantiefrequentie en kwaliteitsfaktor, hetgeen 

de berekening van de nivoveranderingen nog moeilijker maakt. 
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Het meten van de frequentieselektiviteit van het gehoor. 

Bij de auditieve frequentieanalyse kunnen we onderscheid maken 

tussen frequentiediscriminatie en frequentieselektiviteit: 

frequentiediscriminatie is het vermogen 2 na elkaar aange

boden tonen te onderscheiden op grond van het frequentie

verschil 

frequentieselektiviteit is het vermogen een frequentiekom

ponent in de aanwezigheid van anderen te kunnen horen 

Bij het verstaan van spraak is dit laatste punt, de frequentiese

lektiviteit van belang om in het complexe spraaksignaal de for

manten (zie §2.2) waar te kunnen nemen. Daarom zijn we speciaal 

geïnteresseerd in het frequentieselektive deel van het frequentie 

analyserende vermogen. Deze selektiviteit kan afgeleid worden uit 

zowel neurofysiologische als psychofysische metingen. Voorbeelden 

van dergelijke metingen zijn repektievelijk het meten van de ak

tiviteit in zenuwvezels en maskeerproeven. 

Zowel uit metingen in zenuwvezels (bij dieren) als uit maskeer

proeven kunnen zogenaamde afstemkrommes (tuningcurves) worden af

geleid. In figuur A-4 zijn fysiologische tuningcurves weergege

ven. Zo'n tuningcurve geeft voor een enkele zenuwvezel uit de ge

hoorzenuw voor een stimulustoon het nivo als funktie van de fre

quentie waarop de vezel juist respondeert. Het psychofysische 

analogon wordt bepaald door gebruik te maken van 2 tonen, waarbij 

de proefpersoon de variabele stimulustoon vergelijkt met een vas

te sondeertoon, zoals bijvoorbeeld bij de pulsatiedrempel methode 

(zie de Gruyter en Linskens 1977). De breedte van de tuningcurve 

is een maat voor de frequentieselektiviteit van het gehoor bij de 

frequentie waarbij de curve een minimum heeft ( afstemfrequen

tie). Vaak wordt als maat de Q1o genomen. Dit is het quotiënt van 

de afstemfrequentie en de breedte van de tuningcurve 10 dB boven 

het minimum. 

Door het aanbieden van 2 tonen waarvan de stimulustoon zowel 

een vast nivo als vaste frequentie heeft en de sondeerton bij va-
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Figuur A-4: Tuning-curves van een kat. (Kiang,1965) 

riahele frequentie rond een te bepalen drempelnivo varieert, kun

nen zogenaamde maskeerpatronen bepaald worden. In figuur A-5 is 

Figuur A-5: Een maskeerpatroon 

bij een maskeerder van 1 kHz 

en 75 dB SPL~(uit:Leshowitz 1977) 

M 
c 

Q2 Q5 12 5 1020 
SIGNAL FREQUENCY (kHz) 
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een voorbeeld van een maskeerpatroon gegeven. Bij maskeerder M 

(een toon van 1 kHz met een nivo van 75 dB SPL) geeft de in de 

figuur gegeven kromme het verloop van de hoorbaarheidadrempel als 

funktie van de frequentie. De breedte van het maskeerpatroon 

(bijvoorbeeld 10 dB onder de top) is dan een maat voor de fre

quentieselektiviteit. 

Een ander veel gebruikte maat voor de frequentieselektivi

teit is de kritieke band (Zwicker et al 1957). De breedte van de 

kritieke band neemt evenals de effektieve bandbreedte van de tu

ningcurven met oplopende frequentie toe. In figuur A-6 is het 

verloop van de breedte van de kritieke band als funktie van de 

middenfrequentie aangegeven. De kritieke banden spelen een essen-

Figuur A-6: Het verloop van de 

kritieke band als funktie van 

de middenfrequentie. 

(naar: Zwicker et al 1957) 
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tiële rol bij de luidheide bepaling van complexe signalen (zie 

bijvoorbeeld ook Zwicker en Feldtkeller 1955). Binnen de kritieke 

banden wordt de energie gesommeerd, terwijl voor de totale luid

heid de luidheden van de diverse kritieke banden gesommeerd wor-
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den. Bovendien is volgens Plomp(1964) een frequentie verschil van 

minstens 1 kritieke band tussen 2 tonen noodzakelijk om ze afzon

derlijk waar te kunen nemen. 

Binnen de kritieke band spelen de fase relaties van de 

diverse componenten een rol, terwijl dit voor meer dan een kri

tieke band uiteen liggende komponenten niet het geval is. Van 

deze eigenschap is gebruik gemaakt bij het onderzoek van 

Linskens(1980), waarvan enkele resultaten in tabel 6.1 vermeld 

staan. Bij dit onderzoek moesten de proefpersonen peiodieke pul

sen en periodieke ruis vergelijken (Het verschil tussen de 2 sig

nalen bestaat alleen uit de fase relaties tussen de onderlinge 

komponenten) • 

Naast deze methoden zijn er nog diverse andere om een maat 

voor de frequentieselektiviteit te bepalen, zoals de hoorbaarheid 

van de aan- of afwezigheid van hoge harmonischen in een signaal 

(bijvoorbeeld Duifhuis 1969 en Linskens 1980) en maskering met 

kamfilterruis (bijvoorbeeld Hougast 1972, Piek et al 1977). 
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Bijlage 1 B-1 

Lijst van in dit verslag voorkomende fonetische symbolen. 

klinkersymbolen: jaj als in tak 

ja: I als in taak 

1(1 als in pen 

Je: I als in peen 

I I I als in pit 

lil als in Piet 

1)1 als in pot 

jo: I als in poot 

lul als in boer 

lyl als in buur 

I ()I als in de (neutrale klinker of "schwa") 

joej als in dus 

joj als in deur 

joeYj als in buis 

medeklinkersymbolen: 

De b,d,f,h,k,l,m,n,p,s,t en z hebben hun normale 

uitspraak, de overige symbolen volgen hieronder: 

I~~ als in geel 

jvl als in van 

1)11 als in waar 

gebruikte symbolen overeenkomstig IP~ 1949. 
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Bijlage 2 

De bij de opstellingen van figuur 4.1 en 5.1 gebruikte 

apparatuur. 

recorder 

recorder 2 

recorder 3 

ruisgenerator 

verzwakker 1 

verzwakker 2 

PET-schakelaar 

mengunits 

versterker 

koptelefoon (proefpersoon) 

koptelefoon (proefleider) 

microfoons 

microfoonvoorversterker 

akoestische box 

later toegevoegd: 

versterker (zie §5.2b) 

filter (zie hoofdstuk 6) 

Revox A77, 2 sporen 

Revox A77, 2 sporen 

Philips N4419 

Wandel und Gelterman RG1 

Daven 30 x 2 dB 

Solarton AT201 

IPO 

IPO 

Philips PM5175 

Pioneer SE-700 

Sennheiser HD224 

Philips N8500 electret 

IPO 

Amplisilence 

Philips PM5175 

Krohn-Hite model 3433 

B-2 
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Bijlage 3 B-3 

Audiogrammen van de slechthorende proefpersonen. 
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Bijlage 3 B-3 

Audiogrammen van de slechthorende proefpersonen (vervolg). 
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Bijlage 3 B-3 

Audiogrammen van de slechthorende proefpersonen (vervolg). 
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