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• Hva er taleaudiometri 
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– Oppsett 
– Hurtigtest med måleark 
– Adaptiv metode 

• Spatial release from masking 
– Problemet 
– Andre støytyper 

• Konklusjon 
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Taleaudiogram med normalkurver for treords ytringer og enstavelsesord 
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Høreterskel for tale måles med treords ytringer i HiST taleaudiometri 
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Høreterskel for tale måles med treords ytringer i HiST taleaudiometri 
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Høreterskel for 
tale 42 dB HL 

Høreterskel for tale måles med treords ytringer i HiST taleaudiometri 
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Diskriminasjonevne måles med enstavelsesord 
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Diskriminasjonevne måles med enstavelsesord 
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Diskriminasjonevne måles med enstavelsesord 
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Diskriminasjonevne måles med enstavelsesord 
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Diskriminasjonevne måles med enstavelsesord 

Diskriminasjonsevne 
87 % 
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I lydfelt måles det ofte med støy 
• Vurdering av funksjon i støy 
• Vurdering av høreapparter 
(Normalverdi for treords ytringer -6 dB SNR)  

Støynivå 65 dB SPL 

Høreterskel for tale i støy [dB SNR] 
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Måleoppsett 
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Standard DVD 5 kanals surroundssytem 
Avstand testperson høyttalere 1.85m 
Etterklangstid < 0.2 s over 200Hz 
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Uten romkorreksjon 
Snitt senter: 50.7 dB 
Variasjon alle kanaler: 
+6.9 - -7.3 dB i  
125-8000 Hz bånd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audyssey MultiEQ XT 
romkorreksjon 
Snitt senter: 50.0 dB 
Variasjon alle kanaler: 
+3.5 - -3.1 dB i 
125-8000 Hz bånd 
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Måleark: 
Målingene gjennomføres ved at 
20 treords ytringer spilles av. 
Nivået på talen reduseres for 
hver nye ytring. 
Totalt antall oppfattede ord 
registreres. Høreterskel for tale  
finnes av tabellen. 
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En adaptiv test er under utvikling i MATLAB 
• Sigmoid kurve beregnes med maximum likelihood estimation 
• Bootstrap analyse gjennomføres for å sjekke nøyaktigheten 36 
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Spatial release from masking (SRM) er 
differansen mellom høreterskelen med tale og 
støy samlokalisert og høreterskelen med støyen 
flyttet ut til siden 
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Konklusjon med hypotese for hvilken støytype 
gir størst SRM 

• Støyen må ha spektralt og temporalt innhold som gjør at 
retningshørselen vår kan benytte seg av interaurale tids 
differanser og interaurale nivå differanser for lokalisering og 
støyundertrykking 

• Temporale og spektrale åpninger i støyen kan medføre bedre 
hørbarhet med støy og tale samlokalisert og dermed mindre 
effekt av SRM 

• Hvis støyen inneholder forståelig tale kan vi ha 
informasjonsmaskering som gir mindre SRM 
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