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Samenvatting

Samenvatting

De meest gehoorde klacht van hoortoestelgebruikers is dat het erg moeilijk is om
spraak te verstaan in rumoerige omgevingen. Hoortoestelfabrikanten proberen de
moeilijkheden met spraak in rumoer (“ruis”) te verminderen door hoortoestellen te
voorzien van signaalbewerkingsalgoritmes die de achtergrondruis moeten vermin-
deren. De meest voorkomende variant is een ruisonderdrukkingsalgoritme, dat op
basis van één ingangssignaal inschat of er ruis aanwezig is of niet. Als het algoritme
de aanwezigheid van ruis detecteert, wordt de hoortoestelversterking aangepast om
de ruis te verminderen. Daarbij moet eventueel aanwezige spraak onaangetast blijven.

In Nederland zijn er ongeveer 650 000 hoortoestellen in gebruik, waarvan de over-
grote meerderheid ruisonderdrukking bevat. Het is daarom opmerkelijk dat er
slechts weinig bekend is over de implementatie en perceptieve effecten van ruison-
derdrukking. Voor audiologen en audiciens die hoortoestellen voorschrijven en in-
stellen is niet bekend wat er precies verandert aan het signaal wanneer ze de ruison-
derdrukking activeren in een specifiek toestel, en of dit verschilt tussen toestellen. Dat
betekent dat het voor tienduizenden hoortoestelgebruikers niet zeker is of hun hoor-
toestel optimaal is gekozen en ingesteld om te compenseren voor het probleem van
verminderd spraakverstaan in ruis.

Dit proefschrift beschrijft verschillende onderzoeken naar de effecten van ruisonder-
drukking op perceptieve uitkomstmaten, zoals spraakverstaan, luisterinspanning, en
persoonlijke voorkeur. Het grootste deel van het proefschrift (Hoofdstukken 2 tot en
met 5) beschrijft onderzoeken naar ruisonderdrukking in commerciële hoortoestellen.
Hoofdstukken 6 en 7 beschrijven onderzoeken waarin gebruik wordt gemaakt van
state-of-the-art ruisonderdrukkingsalgoritmes uit de literatuur om de kennis over
enkele aspecten van ruisonderdrukking te verdiepen.

Hoofdstuk 1: Introductie

In Hoofdstuk 1 worden de basisprincipes van ruisonderdrukking uitgelegd. Over het
algemeen bestaat ruisonderdrukking uit twee delen. Ten eerste moet worden geclas-
sificeerd of de omgeving bestaat uit ruis, spraak, of spraak in ruis. Deze stap resul-
teert meestal in een schatting van de momentane signaal-ruisverhouding per frequen-
tiekanaal. De tweede stap is het aanpassen (of gelijk houden) van de hoortoestelver-
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sterking op basis van de geschatte signaal-ruisverhouding. Daarbij is de belangrijkste
uitdaging het vinden van een optimum in de trade-off tussen het verminderen van de
ruis en het behouden van de spraakkwaliteit. Omdat voor beide stappen veel verschil-
lende benaderingen mogelijk zijn, is het niet zo dat één algoritme als representatief
kan worden gezien voor alle ruisonderdrukkers. Conclusies van onderzoeken met
het ene algoritme kunnen daarom niet zo maar worden gegeneraliseerd naar andere
algoritmes. Om die reden zijn in dit proefschrift verschillende ruisonderdrukkingsal-
goritmes gebruikt, zodat we ook tussen algoritmes konden vergelijken in plaats van
alleen het effect te meten van het aan- of uitzetten van één algoritme.

Hoofdstuk 2: Methode om ruisonderdrukking in hoortoestellen te vergelijken

In Hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe we een methode hebben ontwikkeld en
gevalideerd om ruisonderdrukkers uit verschillende hoortoestellen met elkaar te kun-
nen vergelijken, zonder dat andere verschillen tussen hoortoestellen deze vergelijking
beı̈nvloeden. Voor ieder hoortoestel werd een inverse filter gemaakt dat corrigeerde
voor verschillen tussen toestellen in de frequentierespons die er ondanks zorgvuldige
aanpassing van de hoortoestelversterking nog waren. Nadat het filter op alle opnames
van een hoortoestel was toegepast, konden normaalhorende proefpersonen geen ver-
schillen meer horen tussen vijf verschillende toestellen met lineaire versterking zonder
verdere signaalbewerkingen. Wanneer eenmaal een filter gemaakt is voor een speci-
fiek toestel, kan dat filter ook worden toegepast op opnames van dat toestel waarbij
de ruisonderdrukking is ingeschakeld. Hierdoor wordt het mogelijk om alleen naar
het effect van ruisonderdrukking te luisteren, zonder de invloed van andere hoor-
toesteleigenschappen. Deze methode voor het maken en filteren van hoortoestelop-
names vormt de basis van de volgende drie hoofdstukken, waar implementaties van
ruisonderdrukking in verschillende hoortoestellen onderling worden vergeleken.

Hoofdstuk 3: Ruisonderdrukking in lineaire hoortoestellen (normaalhorenden)

In Hoofdstuk 3 worden ruisonderdrukkers uit vier verschillende hoortoestellen per-
ceptief met elkaar vergeleken. De ruisonderdrukkers bleken onderling te verschillen in
de mate waarin ze de ruis verminderden volgens normaalhorende proefpersonen. Bij
lage signaal-ruisverhouding (-4 dB), waar het moeilijker is voor de ruisonderdrukking
om spraak en ruis te onderscheiden, werd de spraak minder natuurlijk door ruisonder-
drukking. Scores voor spraakverstaanbaarheid en luisterinspanning verschilden niet
tussen ruisonderdrukking aan en uit, en slechts weinig tussen verschillende ruison-
derdrukkers. Wel waren er verschillen in voorkeur voor de verschillende ruisonder-
drukkers. De voorkeursresultaten bevestigen dat resultaten van één ruisonderdrukker
niet kunnen worden gegeneraliseerd naar andere ruisonderdrukkers. De resultaten
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lieten verder zien dat niet alleen ruisonderdrukkers van elkaar verschillen, maar dat
ook luisteraars van elkaar verschillen in de mate waarin hinderlijkheid van ruis en
natuurlijkheid van spraak meewegen in de persoonlijke voorkeur.

Hoofdstuk 4: Ruisonderdrukking in lineaire hoortoestellen (slechthorenden)

In Hoofdstuk 4 worden dezelfde perceptieve metingen beschreven als in Hoofd-
stuk 3, maar nu met slechthorende proefpersonen en met drie in plaats van vier
hoortoestellen. De resultaten van slechthorende proefpersonen kwamen grotendeels
overeen met die van normaalhorende proefpersonen in Hoofdstuk 3. Er was nu echter
een kleine achteruitgang in spraakverstaanbaarheid door de ruisonderdrukker die de
meest positieve scores behaalde op hinderlijkheid van de ruis, natuurlijkheid van de
spraak en persoonlijke voorkeur. Dit ondersteunt de algemene aanname dat ruison-
derdrukking gepaard gaat met een trade-off tussen spraakverstaanbaarheid en luister-
comfort. Omdat bij de gebruikte signaal-ruisverhouding (+4 dB) de spraakkwaliteit
niet werd aangetast, kon nu geen analyse worden gedaan van de individuele voorkeur
voor de weging tussen hinderlijkheid van ruis en natuurlijkheid van spraak zoals in
Hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 5: Ruisonderdrukking in compressie-hoortoestellen

In Hoofdstuk 5 worden metingen beschreven met dezelfde drie hoortoestellen als
in Hoofdstuk 4, maar nu werd ruisonderdrukking gecombineerd met compressie,
wat in de praktijk vaker voorkomt in hoortoestellen dan lineaire versterking. Uit
akoestische analyses bleek dat compressie voor onze ingangssignalen met een signaal-
ruisverhouding van +4 dB een negatief effect had op de signaal-ruisverhouding. De
ruisonderdrukking corrigeerde voor dit negatieve effect. Uit perceptieve metingen
met slechthorende proefpersonen bleek dat de combinatie van ruisonderdrukking en
compressie geen invloed had op de spraakverstaanbaarheid. Ook kreeg de combinatie
van ruisonderdrukking en compressie in geen van de hoortoestellen significant hogere
voorkeur dan lineaire versterking zonder ruisonderdrukking. Dit in tegenstelling tot
ruisonderdrukking in lineaire toestellen (zie Hoofdstuk 4, de voorkeur voor ruisonder-
drukking met lineaire versterking was significant hoger dan voor lineaire versterking
zonder ruisonderdrukking). Hieruit blijkt dat het van belang is om bij het ontwerpen
en testen van ruisonderdrukking voor toepassing in hoortoestellen rekening te houden
met compressie.

Hoofdstuk 6: Ideale en niet-ideale ruisonderdrukking

In Hoofdstuk 6 worden perceptieve metingen beschreven met vier verschillende
variaties op een ruisonderdrukkingsalgoritme. Twee condities hadden een “ideale”
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ruisschatter, wat betekent dat ze de spraak en ruis van het ingangssignaal afzon-
derlijk ontvingen en daarmee de beschikking hadden over de werkelijke signaal-
ruisverhouding. Eén van deze condities verwijderde per tijdseenheid het signaal uit
alle frequentiebanden waarin ruis overheerste (“ideal binary mask”), terwijl bij de an-
dere conditie de verzwakking beperkt was tot een maximum van 10 dB (“tempered
mask”), wat meer overeenkomt met de hoeveelheid verzwakking die bij ruisonder-
drukking in hoortoestellen wordt toegepast. De resultaten van deze “ideale” condities
lieten een trade-off zien tussen kwaliteit en spraakverstaanbaarheid, die gerelateerd
was aan de hoeveelheid verzwakking: oneindige verzwakking gaf de sterkste verbe-
tering in spraakverstaanbaarheid, maar verminderde de geluidskwaliteit door de grote
en snelle veranderingen in versterking. De andere twee condities bestonden uit realis-
tische ruisschatters, gecombineerd met de verzwakking volgens de “tempered mask”.
Doordat deze condities fouten maakten in de schatting van spraak en ruis, verbeter-
den ze de spraakverstaanbaarheid niet. Wel werd de ruis minder hinderlijk, waardoor
de proefpersonen voorkeur hadden voor ruisonderdrukking boven geen ruisonder-
drukking. Het lijkt daarom zinvoller om in de ontwikkeling van ruisonderdrukking in
te zetten op het verbeteren van de subjectieve voordelen van ruisonderdrukking (waar-
bij in de gaten moet worden gehouden dat de spraakverstaanbaarheid niet achteruit
gaat) dan te proberen de spraakverstaanbaarheid te verbeteren ten koste van het sub-
jectieve voordeel.

Hoofdstuk 7: Detectiedrempels voor vervorming door ruisonderdrukking

In Hoofdstuk 7 wordt een studie beschreven waarin we de trade-off tussen verminder-
ing van ruis en vervorming van het signaal verder bestudeerden. Deze beide effecten
werden kunstmatig van elkaar gescheiden, zodat we de detectiedrempel voor ver-
vorming konden meten zonder dat veranderingen in ruisniveau daar invloed op had-
den. De detectiedrempel was hoger voor slechthorenden dan voor normaalhorenden.
Dit suggereert dat ruisonderdrukking voor slechthorenden sterker kan worden in-
gesteld dan voor normaalhorenden zonder de subjectieve geluidskwaliteit te vermin-
deren. Echter, ten opzichte van hun detectiedrempel hadden slechthorenden voorkeur
voor een minder sterke ruisonderdrukking dan normaalhorenden. Dit suggereert dat
wanneer er eenmaal hoorbare vervorming aanwezig is, slechthorenden minder ver-
vorming tolereren dan normaalhorenden. Het eindresultaat was dat normaalhorenden
en slechthorenden gemiddeld gezien ongeveer eenzelfde sterkte prefereerden, maar
dat er grote individuele verschillen waren binnen beide groepen.
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Hoofdstuk 8: Samenvatting en algemene discussie

In Hoofdstuk 8 worden de voorgaande hoofdstukken samengevat en wordt bespro-
ken wat de resultaten betekenen voor de ontwikkeling en toepassing van ruisonder-
drukking en voor verder onderzoek naar de effecten van ruisonderdrukking. Om-
dat de effecten van ruisonderdrukking bleken te verschillen tussen hoortoestellen is
het wenselijk dat hoortoestelfabrikanten meer informatie geven over de implemen-
tatie van de belangrijkste parameters van de ruisonderdrukker. Daarnaast zouden er
binnen een hoortoestel meer mogelijkheden moeten zijn om ruisonderdrukking aan te
passen aan de individuele voorkeur van een gebruiker. Verder is het van belang dat de
gebruiker realistische verwachtingen heeft van de mogelijke voordelen en beperkin-
gen van ruisonderdrukking. Op basis van de resultaten uit Hoofdstukken 3 tot en met
5 kunnen geen conclusies worden getrokken over welk hoortoestel het beste is, maar
de resultaten laten wel zien dat er meer aandacht zou moeten zijn voor het aanpassen
van ruisonderdrukking aan de wensen van de individuele luisteraar. Zolang de in-
formatie over de implementatie van ruisonderdrukking beperkt is, zal met technische
metingen moeten worden uitgezocht hoe de ruisonderdrukker reageert in een speci-
fieke omgeving, en met voorkeursmetingen moeten worden bepaald welke vorm van
ruisonderdrukking het beste past bij een individuele hoortoestelgebruiker. Verder on-
derzoek zal nodig zijn om te karakteriseren welke verschillende implementaties van
ruisonderdrukking er zijn en hoe die gekoppeld kunnen worden aan de verschillende
wensen van de individuele hoortoesteldrager. De trade-off tussen vermindering van
ruis en vervorming van spraak lijkt hiervoor een goed uitgangspunt te zijn. Een an-
der belangrijk aandachtspunt voor vervolgonderzoek is het ontwikkelen, evalueren
en toepassen van objectieve maten om het mogelijke effect van ruisonderdrukking op
luisterinspanning te meten.

De resultaten van dit proefschrift laten zien dat ruisonderdrukking geen directe ver-
betering biedt voor het spraakverstaan in lawaai, maar desalniettemin positief kan bi-
jdragen aan het luistercomfort. Er is echter nog veel ruimte voor verbetering in het
selecteren en instellen van de ruisonderdrukking voor individuele hoortoestelgebruik-
ers. Gezien de grootschalige toepassing van ruisonderdrukking in hoortoestellen is het
de moeite waard om door te gaan met onderzoek om de kennis omtrent de perceptieve
effecten van ruisonderdrukking te vergroten.
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