
taleaudiometri



Gratulerer
alle sammen!!!!!!!!!





Ca 70 år f kr. ( Cesar er ennå ung)
var grekeren Apollonius Molon (Rhodos) 
talelærer for Cicero .
(han ble senere ble valgt til konsul pga god kjennskap 
til signal støyforholdproblematikken).

Øvelsene foregikk på en rullestenstrand.



Rhodos ca år 70 f kr

73 m



Dette var det nærmeste han kom mumling 
fra 3000 tilskuere i friluft,  eller bakgrunn 
støyen fra flere hundre menn i  samtale 
senatet.  

Apollonius brukte altså
en bakgrunnstøy
som simulerte  mange 
stemmer samtidig.



http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Maccari-Cicero.jpg



Hopper nå til ca 1890

A G Bell var talelærer for døve.
Han ønsket å lage et instrument som 
synliggjorde  talen for døve barn, slik 
at de lettere skulle lære å snakke.

Instrumentet var mislykket, men 
videreutvikling av dette førte til 
oppfinnelsen av telefon.



NYE PROBLEMER



Dårlige telefonforbindelser!



De første testlistene ble 
utarbeidet ca 1910  (Campbell ) 
for å teste kvaliteten på
telefonlinjene.



Første innspilte taletest for
å beregne taleterskel var: 
Fletcher (1929).
”Western Electric 4A” utviklet ved 
Bell Laboratories.
Denne ble revidert til 4C og brukt 
til å screene hørsel i vanlig skole.



Dagens standard



FIGUR FRA KATZ 



NORSKE FORHOLD



Q H  1965









Mor til Frank Mikkelsen



Hva gir best uttrykk for 
hørselproblemer ?

Taleaud ( test over terskel) eller 
rentoneaud? (terskel test )

Er det noen sammenheng 
mellom prøvene?



FIGUR FRA KATZ 





Hva skyldes denne spredningen ?
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Best sammenheng mellom
tale i støy test  (før ha tilpassing)
og tilfredshet med ha etter 
tilpassing.



50 dB HL

flatt
audiogram



S/N-forhold

• Vi kaller det som vi ønsker å høre for 
”signalet” (S) og det som er uønsket lyd 
for ”støy” (Noise -N)

• Lydstyrkeforholdet mellom disse to 
størrelsene kaller vi for signal/støy –
forholdet

• S/N-forhold, SNR (N- Noise)



Signal-Støy forhold og 
taleforståelse

• Det er anstrengende å
oppfatte tale i et dårlig 
signal/støy – forhold, men hvis 
vi skjerper oss vil vi som 
normalthørende ha et slikt 
oppfattelsesforhold

Signal/støy – forhold (dB)
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Arne Vik: Klasseromsakustikk for arkitekter

Performance-Intensity
funksjon

(PI-funksjon)



Effekten av bakgrunnsstøy

Reduksjon i taleinformasjon / taletydelighet
når S/N (Signal-støy-forhold) < 10 dB.

Naturlig tale –
pakker med energi



TRENGER BÅDE VANLIG 
AUDIOMETRI OG 
TALEAUDIOMETRI.  DE NESTE 
INNLEGGENE ER 
PRESENTASJON AV DE NYE 
TALETESTBATTERIENE DERE 
KAN  ( SKAL) BENYTTE I 
FRAMTIDEN.
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