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Appendiks IA - Real Ear Attenuation at Threshold - REAT
Formål
Det primære formål med de subjektive målinger er at kontrollere, hvorvidt der er elementer,
der påvirker dæmpningen, som der ikke tages højde for ved de objektiv målinger. Det
ønskes at teste:
!

At dæmpningen af proppen udgør min. 15 dB over hele frekvensspektret.

!

Hvilken prop der er mest hensigtsmæssig til TEMH.

!

Ved subjektiv vurdering at bestemme, hvorvidt en dyb tilpasset prop giver mindre
okklusion og gene end en almindelig tilpasset prop.

1

Teori

Ved at lave en subjektiv måling i frit felt (FF) testes på dæmpningen af hele apparatet i
passiv indstilling, som apparatet vil være monteret i ”real life”. Herved tages højde for
mulige lækager mellem prop og øregang, som der ikke tager højde for ved den objektive
måling.
Apparatet skal være i stand til at nedsætte impulslyde med lydtryksniveauer på op til 130
dB(C) SPL til et max output på 115 dB(C) SPL. Dermed skal apparat i passiv indstilling
være i stand til at dæmpe minimum 15 dB over hele frekvensspektret.
I forsøget testes på 3 typer af propper. En hård standard prop (HPstandard), en blød standard
prop (BPstandard) og en blød prop med dyb tilpasning (BPdyb). Der laves i forsøget ikke test
med en dyb tilpasning for en hård prop, da en hård prop ikke har den samme eftergivenhed
som en blød prop, og derfor vil påvirke hosterefleksen og være til gene i den benede del af
øregangen.

1.1 Den subjektive opfattelse
I forsøget er testpersonen af afgørende betydning for resultatet. Psykoakustiske elementer
som varighed af testen, tilvænning, omgivelserne, baggrundsstøj, testrækkefølge og
instruktion er afgørende for udfaldet af testen. Det er derfor vigtigt at minimere fejlkilder
forbundet hermed.
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1.2 Real Ear Attenuation at Threshold (REAT); ISO 4869 – 1:1990
Der tages udgangspunkt i standarden ISO 4869-1, der er en subjektiv metode for måling af
dæmpningen for høreværn ved hjælp af tærskelbestemmelse. Der testes med og uden
høreværn, og heraf bestemmes dæmpningen for høreværnet ved den pågældende frekvens.
Herunder er beskrevet de mest centrale kriterier for udførslen af målingen. Det indebærer
krav til testsignal, testopstilling og testperson.
1.2.1

Testsignal

Standarden lægger op til, at testsignalet skal indeholde pink noise i henhold til IEC 225.
Testen skal udføres ved følgende centerfrekvenser: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz,
4 kHz og 8 kHz. Målesteps må maksimalt være 2,5 dB.
1.2.2

Testopstilling

Det anbefales at skabe et diffust lydfelt, hvilket er opfyldt under følgende betingelser:
1. Med testpersonen placeret på en stol, må det målte lydtryksniveau målt med
omnidirektional mikrofon i en position af 15 cm fra referencepunktet (dvs. målt
foran, bagved, til højre, til venstre, op og ned) ikke afvige fra reference
lydtryksniveauet for pågældende testsignal med mere en ± 2,5 dB SPL.
Yderligere må forskellen mellem ekstrem ydreposition højre-venstre ikke overstige
3 dB SPL. Orienteringen af mikrofonen skal holdes konstant ved alle målinger.
2. Baggrundsstøjen i målerummet kan maskere testsignalet, og dermed give fejlagtige
måleresultater. Der bør ved en fritfelts måling stilles skærpede krav til
baggrundsstøjniveauet, da der er tale om en binaural test, og da der ikke er nogen
dæmpende effekt fra hovedtelefonerne. Baggrundsstøjen må ikke overstige
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værdierne i figur 1.

Frekvens [Hz]

Figur 1 - Maksimale niveau for baggrundsstøj ifølge ISO 4869-1

,5!$("!5#$,)#-#',53$&(')2/(&'#5675#+85$)

!""#$%&'()&!)*)"!((&+)&$%(,&--&$.)*)(/01#',&+)2#,3%#)4)5#!,! ""!
1.2.3
!

Testperson
Testpersonen skal have en høretærskel, der ikke er dårligere end 15 dB HL for
frekvensen 2000 Hz og herunder, og ikke dårligere end 25 dB HL for frekvenser
over 2000 Hz.

!

Når baggrundsstøjen i testrummet når maksimum værdier fra tabel 1, skal individer
med en høretærskel bedre end -10 dB HL udelukkes fra målingen.
Tærskelbestemmelsen, der anvendes som reference, laves med udgangspunkt i ISO
8253-2 (Test methods - sound field, pure tone and narrow-band).

!
1.2.4

Antallet af testpersoner skal udgøre minimum 16 individer.
Quasi-frit lydfelt

Da vægge og materiale i lokalet er hårde, vil der opstå refleksioner og stående bølger, der
gør, at lydtryksniveauet ikke aftager kontinuerligt i forhold til afstanden. Det traditionelle
rentone stimuli er derfor ikke anvendeligt som testsignal i det frie felt. I stedet benyttes
pink noise som beskrevet tidligere.
Det er hensigtsmæssigt at skabe et lydfelt, hvor målerummets refleksioner har moderat
effekt på lydfeltet, heraf quasi-frit lydfelt.

2

Apparaturliste

2.1 Kalibrering af frit felt
Katodefølger:

G.R.A.S (serienr.: 0054009)

Måleforstærker:

2636 Brüel & Kjær (serienr.: 1369260)

Mikrofon:

Brüel og Kjær 4190 (serienr.: 2639748)

2.2 Måling af baggrundsstøj
Software:

Delta audiometerLAB System Software (serienr.: 1.0.015)

FF mikrofon:

B&K 4190 ! (serienr.: 2662042)

Forforstærker:

B&K 2669 (serienr.: 2681703)

Måleforstærker:

B&K 2690 (serienr.: 2673695)

Dataopsamlingsenhed:

NI 9234 (serienr.: 145BA7F)
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2.3 Tærskelbestemmelse i frit felt
Apparat:

Apparatsæt A (serienr.: 15768593 & 15768983)

Propper:

Persontilpasset
Hård prop: methylmethacrylat (akryl)
Blød prop: silikone 2 komponent (Dreve DIN EN SO 4823 – type 2
CE 0044)

Slange:

PVC-Schlauch, Danaflex NO 600059

Højtaler:

RCF Reggio Emilia (serienr.: eksisterer ikke)

Måleforstærker:

Brüel & Kjær 2636 (serienr.: 1369260)

Software:

Affinity Suite 2.0.3 BETA 2 Interacourstics

Audiometer:

Affinity – Interacourstics (serienr.: 148822)

3

Forsøgsgang

Der stilles meget skærpede krav til måleopstillingen, som kan være svære at opfylde, dels
pga. manglende faciliteter til måling og dels på grund af tiden. Det er forsøgt så vidt muligt
at finde de faciliteter der bedst efterkommer ISO 4869-1. Opstillingen opfylder ikke alle
kriterier, og der testes ligeledes ikke på 16 individer, som standarden foreskriver, men blot
på 3 individer. Dette anses som rimeligt, da de subjektive målinger kun skal være med til at
understøtte de objektive målinger.
Hvis TEMH apparatet ud fra både subjektive og objektive målinger viser sig egnet som
musikerhøreværn, er hensigten senere at lave subjektive målinger på minimum 16
individer, som standarden foreskriver, dette under optimerede forhold.

3.1 Kalibrering af udstyr
Udstyret opstilles og kontrolleres efter gældende standard ISO 4869-1. Audiometret
kalibreres for samtlige testfrekvenser. Efterfølgende måles niveauet af baggrundsstøj.
Resultatet for målingen ses figur 2, næste side.
Målingen viser, at baggrundsstøjsniveauet er for højt for samtlige testfrekvenser. Den
primære årsag hertil er støj fra computeren. Som beskrevet tidligere stiller standarden
meget skærpede krav til niveauet af baggrundsstøj, disse er ikke mulig at opfylde.
Konsekvensen er, at referencetærsklen kommer til at ligge lavere i audiogrammet, da
testsignalet maskeres af baggrundsstøjen. Det giver mindre dæmpningseffekt, end man ville
se, hvis man opfyldte de skærpede krav. Det antages derfor, at målingerne stadig kan give
information om, hvorvidt TEMH er i stand til at dæmpe min. 15 dB over hele
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frekvensspektret, samt give information om elementer, der påvirker dæmpningseffekten,

Lydtryksniveau ['(!!)*+,!

som der ikke måles på ved de objektive målinger.
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Figur 2 - Niveau for baggrundsstøj. Baggrundsstøjsniveau ifølge ISO 4869-1 (rød) sammenholdt med målt
baggrundsstøjsniveau (blå).
"
!

Kontrol af lydfeltet
Lydtryksniveauet omkring referencepunktet kontrolleres med en mikrofon monteret på
stativ. Der måles i en afstand af 15 cm, foran, bagved, til højre, til venstre, op og ned i
forhold til referencepunktet. Herunder ses resultatet for målingen samt eksempel på
udregning af frekvensinterval.

Lydtryk i center - Pref
Frekvensinterval [Hz]
Lydtryk 15 cm foran
Lydtryk 15 cm bag
Lydtryk 15 cm til venstre
Lydtryk 15 cm til højre
Lydtryk 15 cm over
Lydtryk 15 cm under

125
72,5
70,5
75,5
73,5
72
72
72,5
74
73

250
62
59,5
64,5
62,5
61
61,5
62
61,5
63

Frekvens [Hz]
500 1k
2k
56 53,5 52,5
53,5
51
50
58,5
56
55
57
54 52,5
55 52,5 51,5
56,5 53,5
52
55,5 53,5 52,5
55
54
52
56 53,5 52,5

4k
51
48,5
53,5
51,5
51
50
51,5
51
51

8k
58
55,5
60,5
59
57
52,5
58
55,5
55,5

Tabel 1 - Værdier målt ved kalibrering sammenholdt med tilladt frekvensinterval. Lydtrykket er angivet i [dB
SPL].

Eks. på udregning af frekvensinterval:
Målt lydtryksniveau i referencepunkt v. 125 Hz: Pref = 72,5 dB SPL
Interval for grænseværdier for lydtryksniveau 15 cm over, under, til højre og venstre, foran
og bag referencepunkt ved 125 Hz:
72,5 dB SPL ± 2,5 dB = 70,5 – 75 dB SPL
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Det ses, at alle værdier ved alle testfrekvenser ligger inden for det tilladte interval ved
måling af den inverse afstandslov, dog med undtagelse af lydtryksniveauet 15 cm til

venstre målt ved 8 kHz.

Desuden foreskriver standarden, at den ekstreme højre-venstre variation ikke må overstige

3 dB. Dette er også opfyldt for alle frekvenser, med undtagelse af højre-venstre variationen
ved 8 kHz (afvigelse markeret med rødt i tabel 1).

Usikkerheden omkring 8 kHz gør, at der ikke i samme grad kan drages konklusioner om

proppens dæmpningseffekt ved pågældende testfrekvens.

I forsøget måles med én højtaler, dette på grund af manglende faciliteter. Der kan derfor

stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt det ønskede lydfelt er skabt. Da der ikke i samme grad
skabes refleksioner i forskellig retning. Som det ses ved målingen af lydtrykket omkring

referencepunktet er der en afvigelse ved 8 kHz. Det er derfor vigtigt at sikre at personens

hoved er i referencepunktet under målingen.

3.2 Måleopstilling og udførsel
Måleopstillingen er skitseret på figur 3 herunder.

Figur 3 – Kilde: Fremstillet med udgangspunkt i testopstilling fra ”Vejledning i opstilling og kalibrering af
udstyr til audiometri i frit felt – 2. Udgave; Delta”

Inden hver måling kontrolleres, at propperne er monteret korrekt for at undgå unødig

lækage mellem øret og proppen. Testpersonen placeres på stolen foran højtaleren. Stolen er

markeret med tape omkring benene, så stolen står samme sted hver gang, dette i en position

så testpersonens hoved er i referencepunktet, og testpersonen ikke kan se forsøgslederen.
Testpersonen informeres om, at de skal svare ja, når de hører tonen, også selvom den er

meget svag, og de næsten ikke kan høre den. Inden hver måling bedes testpersonen om at
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sige ah-ee-ah-ee-ah-ee for at sikre, at proppen sidder, som den ville i ”real life”. Herefter
røres der ikke ved proppen før målingen er slut.
Dernæst foretages den subjektive vurdering af geneeffekt og okklusion af proppen, dette ud
fra åbne spørgsmål stillet af tester, disse beskrives senere.
Tærskelbestemmelsen i frit felt udføres ved den ascenderende metode. Der testes ved
frekvenserne 125 Hz, 250Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz og 8 kHz. Dette i henhold til
standarden ISO 4869-1:1990 (4.1). Der testes i 2 dB step og længden af stimulustonen
sættes til 750 ms. Mellem hver måling holdes en pause for at sikre, at tærsklen ikke
påvirkes af manglende koncentration. Der laves retest 2 gange, hvoraf den ene retest ligger
tidsmæssigt forskudt, og den anden retest ligger i tidsmæssig forlængelse. Der testes med
proptyperne: HPstandard, BPstandard og BPdyb.

4

Databehandling

Målingerne er optaget via softwaren til anvendte audiometer. Herefter er tærskelværdierne
overført til Excel. I Excel er tegnet audiogrammer for hver enkelt testperson, samt lavet en
tabel over dæmpningseffekten for hver proptype. Her er nulpunktet sat som en midlet
referecenetærskel for hver testperson ud fra de to referencetærskler. Da der kun er optaget
to referencetærskler for hver testperson, kan en midlet referencetærskel synes som en
fejlagtig nulgrænse. Men som det ses af audiogrammerne, er variationerne mellem de to
tærskler på mellem 0-4 dB, med undtagelse af 500 Hz for testperson 3, hvor der ses en
variation på 6 dB. Der ses derfor godt overensstemmelse mellem test og retest.
Ved tærskelværdier for frekvensen 250 Hz med prop oplyser alle testpersoner problemer
med at skelne teststimulus fra eget åndedræt. Dette skyldes, at proppen giver okklusion, der
forstærker lyden af åndedrættet, hvorved det bliver svært at høre testtonerne. Der skal
derfor ved pågældende frekvens for målinger med prop tillægges en usikkerhed på 2-4 dB.
Audiogrammer og tabel for dæmpning ses på de 2 næste sider.
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Figur 4 - Audiogram for testperson 1: Referencetærsklerne er hhv. FF 1 og FF 2. HP standard = HP. BP –
alm. fit = BP standard. BP – deep fit = BP dyb.

+<'=.<032>1/?@!4'(!5+,!

;#%!
:!
#!
"!
&!
8!
;:!
;#!
;"!
;&!
;8!
#:!
##!
#"!
#&!
#8!
$:!
$#!
$"!
$&!
$8!
":!
"#!
""!
"&!
"8!
%:!

#%:!

--!;!

%::!

--!#!

;:::!

5*!

(*!A!?BCD!E=!

#:::!

":::!

(*!A!'//F!E=!;!

-./01/23!456,!
8:::!

(*!A!'//F!E=!#!

Figur 5 - Audiogram for testperson 2: Referencetærsklerne er hhv. FF 1 og FF 2. HP standard = HP. BP –
alm. fit = BP standard. BP – deep fit = BP dyb.
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Figur 6 - Audiogram for testperson: Referencetærsklerne er hhv. FF 1 og FF 2. HP standard = HP. BP –
alm. fit = BP standard. BP – deep fit = BP dyb.
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Tabel 2 – Dæmpningseffekten for forskellige proptyper. Nulpunktet for hver frekvens er
middelreferencetærskelen for hver testperson. TP = testperson

"

Dæmpning [dB]

Frekvens [Hz]
HP standard – TP 1
HP standard – TP 2
HP standard – TP 3
BP standard – TP 1
BP standard – TP 2
BP standard – TP 3
BP dyb – TP 1
BP dyb – TP 2
BP dyb – TP 3
BP dyb – TP 1, retest
BP dyb – TP 2, retest
BP dyb – TP 3, retest

125

250

500

1k

2k

4k

8k

2
7
11
12
15
23
10
29
29
8
25
35

4
12
10
8
18
26
10
26
36
8
26
34

4
17
9
7
17
19
11
37
23
9
29
21

10
17
16
14
19
24
14
31
30
12
27
28

14
30
15
20
30
21
18
32
29
20
32
27

18
30
26
28
32
36
28
38
40
32
38
48

16
34
22
22
34
40
24
36
40
30
36
44

4.1 Subjektiv vurdering af proppens geneeffekt og okklusion
Ved den subjektive vurdering spurgte forsøgslederen ind til geneeffekten af proppen samt
oplevelsen af okklusion. Spørgsmålene blev stillet som åbne spørgsmål formuleret i stil

med: ”Hvordan føles det at have proppen i øret?” og ”hvordan føles proppen du har i nu,
anderledes end proppen du havde i før?”. For BPdyb blev spurgt ind til, hvorvidt den
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påvirkede hosterefleksen. Det blev noteret hvad testpersonerne svarede, sådan som
testpersonen formulerede svaret. Vedlagt til dette appendiks ses testpersonernes svar.

5

Diskussion
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Ud fra målingerne af tærskelværdierne ses en meget individuel dæmpningseffekt. Der ses
ikke i alle tilfælde en dæmpning på 15 dB eller derover, hvilket kan skyldes niveauet af
baggrundsstøj. Den manglende dæmpning er et argument for at man, hvis TEMH senere
skal anvendes til musikere i praksis, altid bør lave en test af dæmpningseffekten på den
enkelte ved en subjektiv metode med apparatet passivt indstillet. Dette for at teste
dæmpningseffekten af proppen og dermed sikre, at produktet virker som et egentligt
høreværn.
Den subjektive måling viser overordnet en stor dæmpningseffekt for propperne, hvor det
ses, at den bløde prop (både BPstandard og BPdyb) dæmper mere end den hårde prop. I to af
tilfældene ses der ikke stor variation mellem BPstandard og HPstandard, mens der for testperson
3 ses en dæmpningsmæssig forskel.
Det ses ud fra tærskelbestemmelserne, at alle propperne generelt dæmper mere ved højere
frekvenser, hvilket stemmer overens med teorien om, at højfrekvent lyd bremses lettere end
lavfrekvent lyd.
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Den subjektive vurdering anvendes til at bestemme, hvilken prop der synes mest
anvendelig til TEMH. Testpersonernes svar sammenholdt med tærskelværdierne, skal være
med til at afgøre, hvilken prop der er mest egent til høreværnet, samt om alle typer af
propper vil være egnet. Herunder er et sammendrag af svarene fra den subjektive vurdering
af proppen samt en diskussion af proppens egnethed til TEMH.
Testpersonerne giver meget individuelle og varierende svar. Der gives bl.a. udtryk for
problemer med at sætte BPdyb korrekt i. Ligeledes opleves større geneeffekt ved BP end ved
HP.
BPdyb giver gene i den benede del af øregangen, og testpersonerne oplever okklusion.
Hensigten med en dyb tilpasning var netop, at hindre okklusion, og man bør derfor
overveje, om en dyb tilpasning er en løsning på okklusionsproblemet.
Der opleves mindre dæmpning ved HPstandard end ved BPstandard.
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Sammenholdes målingerne ses, at BPdyb ikke er den bedste løsning til TEMH, da proppens
længde gør, at den generer i den indre del af øregangen, og samtidig ud fra vurderingen af
de 3 testpersoner ikke afhjælper okklusionsproblemet. BPdyb bør derfor som standard ikke
anvendes til TEMH, men dermed ikke sagt, at den ikke kan være en løsning for nogen
musikere, der oplever okklusion.
Ved HPstandard oplevedes mindre gene og mindre dæmpning. Ved tærskelbestemmelsen blev
også set, at HPstandard i nogen grad ikke dæmpede lige så meget som BP.
Ved den subjektive vurdering blev oplyst, at det for HPstandard var nemmere at skabe lækage
mellem øret og proppen, hvilket kan gøre, at de målte tærskelværdier for HPstandard egentlig
er lavere, det vil sige mindre dæmpning, end målt. Ved målingen sidder testpersonen stille,
og laver kun lette bevægelser i kæbeleddet, hvorimod man ved tale, som ved subjektiv
vurdering og ved udøvelse af musik, bevæger sig mere, hvilket kan give lækager.
Sammenlignet hermed gav den bløde prop ikke samme lækageproblem, hvilket kan
skyldes, at den bløde prop er mere eftergivelig for bevægelserne i øregangen.
Problemerne med lækage og manglende dæmpning for HPstandard, sammenholdt med at
BPdyb ikke løser okklusionsproblemet, gør, at BPstandard som udgangspunkt er bedst egent til
TEMH.
De to kvindelige testpersoner gav udtryk for, at okklusionsproblemet ikke er større, end at
man kan vende sig til det. Hvorimod den mandlige deltager ikke gav udtryk for samme.
Dette kan skyldes, at okklusion opleves værre hos mænd end kvinder, da mandestemmer
generelt er dybere.
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Konklusion

De subjektive målinger viste, at en blød prop som udgangspunkt ville være mere egnet til
TEMH end en hård prop.
Der blev set en meget stor individuel variation i dæmpningen, og hvis TEMH bliver et
produkt, der skal anvendes til musikere, bør der derfor altid laves en test af
dæmpningseffekten ved at foretage en REAT-måling.
På grund af niveauet af baggrundsstøj og det faktum, at der kun er testet på 3 individer, kan
den subjektive måling ikke alene fastslå, om der generelt ses en dæmpning på 15 dB eller
herover. Forsøget kan dermed ikke enestående fastslå om TEMH vil være egnet som
høreværn, og resultatet bør derfor sammenholdes med de objektive målinger.
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Kommentar

Resultaterne fra denne rapport skal sammenholdes med resultaterne fra den objektive
måling for at kunne give et endeligt svar på, hvilken prop der er mest egnet samt om alle
proptyperne egner sig til TEMH. Ligeledes skal resultaterne her sammenholdes med de
objektive målinger, for at se hvilke elementer der ikke tages højde for ved de objektive
målinger.
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Testperson:

1

Køn:

mand

Alder:

28
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BPdyb
Okklusionseffekt:

Ja – opleves høj, forkølet, det samme som når man stikker
fingrene i ørene.

Gene af prop:

HØ:

går let imod ved den benede del af øregangen

VE:

nej

Hosterefleks:

Generer ikke

BPstandard
Okklusionseffekt:

Stemmen er inde i hovedet, kraftig irriterende.

Gene af prop:

Er det samme som før (ved BPdyb) – irriterer stadig meget.

HPstandard
Okklusionseffekt:

Opleves som ved BPstandard og BPdyb. Kan ikke lide egen
stemme, træls da de ikke føles som om de dæmper så meget
som de andre propper.
Føles akustisk gennemsigtige.

Gene af prop:

Mærkes ikke på samme måde, går ikke så langt ind.
Nemmere at sætte i (BP kan ikke selv sættes i af testpersonen).
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Testperson:

2

Køn:

kvinde

Alder:

29
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"

BPdyb
Okklusionseffekt:

Dæmper en hel del / meget.
Testpersonen taler betydelig højere med propper i ørene.
Oplever lettere summen i hovedet og anderledes stemme, men
siger man kan vende sig til det.

Gene af prop:

HØ:

Nej

VE:

Ubehagelig ift. den højre prop. Proppen vurderes for
lang af testperson.
Evt. øm i øret ved at tage dem i og ud flere gange i
streg.

Ubehagelige at have på, fordi hun ikke kan høre folk omkring
hende.
Hosterefleks:

Generer ikke

HPstandard
Okklusionseffekt:

Ja, men ikke generende, ikke så tillukket som før og dermed
mindre generende, men stadig ikke som normalt. Stemme
lyder anderledes ift. normalt, anderledes men ikke generende,
man kan vende sig til det.

Gene af prop:

Bliver ikke så varme, kan nemmere ændres, så de ikke dæmper
(i form af bevægelse af kæbeleddet), kan høre lækage, føles
ikke lige så tætte. Ikke ubehagelig at have i øret.

BPstandard
Okklusionseffekt:

Det samme som HP. Beskrives som en tillukkethed. Det føles
som om den lukker lidt mere tæt, men det er kun en lille
forskel.

Gene af prop:

Mere behagelig at have i ørene end BPdyb.
Ingen irritation
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Testperson:

3

Køn:

kvinde

Alder:

23
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BPdyb
Okklusionseffekt:

Okklusion kan fornemmes. Egen stemme lyder hul, specielt
ved AAAHHH-lyde.

Gene af prop:

Irriterer lettere i det venstre øre ellers ingen gene. Generer ikke
mere end man kan vende sig til.

Hosterefleks:

Generer ikke

BPstandard
Okklusionseffekt:

Mere okklusion, ”meget mere kraftig egen stemme” mere hul
og mere generende.
Dæmper ikke så meget som BPdyb, nu kan testpersonen ”høre
hvad der bliver sagt”.

Gene af prop:

Ikke ubehagelige at have på ift. ubehag i øret, heller ikke i
venstre øre, men mere træls at have på pga. okklusion.
Generer lige så meget når man trækker vejret, som ved BPdyb.

HPstandard
Okklusionseffekt:

Føles ikke som om de dæmper som ved BPstandard. Stadig en del
okklusion, men ikke så meget som ved BPstandard. Beskrives
som rungende, hul stemme (mere rungende end hul).
Vejrtrækning generer ikke så meget som før.

Gene af prop:

Generer overhovedet ikke ud over okklusion.
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Appendiks IB – TEMH´s dæmpningseffekt i passiv indstilling
Formål
Med forsøget ønskes at undersøge, hvorvidt TEMH er i stand til at dæmpe min. 15 dB
over hele frekvensspektret samt at undersøge dæmpningen ved forskellige størrelser
ventilation både for en blød og hård prop.

1

Teori

Til målingerne anvendes en 318-4 kobler beskrevet i standarden IEC 60318-4:2007.
Kobleren er designet til simulering af det okkluderede øre og er ifølge standarden i
stand til at virke som øresimulator i frekvensintervallet 100 Hz -10 kHz. Forsøget
udføres i lyddød boks for at undgå uønskede signaler og dermed styrke
gentageligheden ved retest. Testsignalet der anvendes er pink noise. Pink noise er
hensigtsmæssig som testsignal til målingen, da den spektrale densitet for signalet er
omvendt proportional med frekvensen. Dermed undgår man kraftige lydtryksniveauer
i det højfrekvente område, hvilket ikke er ønskeligt, da det overbelaster højtalerne, når
man ønsker at producere så høje lydtryksniveauer, som er hensigten med målingen.
Ved forsøget er kobler med apparat opstillet side om side om med en fritfelts
mikrofon. Ved at anvende lydtryksniveauet ved fritfelts mikrofonen som reference og
sammenligne det med lydtryksniveauet målt for kobler med TEMH apparatet på i
passiv indstilling kan dæmpningen for apparatet bestemmes.
Det ønskes at måle på dæmpningseffekten for en hård og en blød prop ved forskellige
størrelser af ventilation. Dette for at se om en ventilation er en mulig løsning på
okklusion, der er et hyppigt problem hos musikere, når de anvender ørepropper som
høreværn.
Ventilationskanalen skaber et rør, der tillader lyden at passere ud fra det residuale
volumen i den indre øregang, hvilket kan afhjælpe okklusion. Samtidig gør røret, at
lyden ude fra kan passere naturligt ind i øret, hvilket kan være et problem for
dæmpningseffekten. Dels på grund af den lyd kanalen tillader at slippe ind igennem
proppen, og dels da kanalen skaber et uønsket resonanspeak, hvorved øreproppen ved
pågældende frekvens for netop den ventilationsstørrelse ikke dæmper men forstærker.
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For eksempel ses der ved 1 mm ventilation et resonanspeak på 5 dB omkring 250 Hz
(Killion, DeVilbiss & Stewart, 1988).
Med forsøget ønskes derfor at se på, hvor stort et resonanspeak der er for pågældende
ventilation, og dermed hvor meget peaket påvirker proppens dæmpning.
Slangen der forbinder apparat og prop er et sidste element, man er nødt til at have
med i overvejelserne af, hvor godt apparatet dæmper. Det synes dog ikke nødvendigt
at teste separat på slangen, da man måler på hele apparatet ved måling på 318-4
kobler og dermed også på slangen. Viser det sig, at apparatet ikke er i stand til at
dæmpe som ønsket, bør man undersøge om dette skyldes slangen, der forbinder
apparat og prop.

2

Apparaturliste

Apparat:

A (serienr.: 15768593)

Propper:

Persontilpasset til testperson 1
Hård prop: methylmethacrylat (akryl)
Blød prop: silikone 2 komponent (Dreve DIN EN ISO 4823 – type 2
CE 0044)

Slangen:

PVC-Schlauch, Danaflex NO 600059

Højtaler:

Blue Sky 2 stk ITU - stereo setup (serienr.: 00100303 & 001003065)

Lydkort:

Fireface 800 (serienr.: eksisterer ikke)

Katodefølger: G.R.A.S 26AK (serienr.: 54009)
Forstærker:

Brüel og Kjær 2690 – OS2 (serienr.: 2654261)

Mikrofon:

Brüel og Kjær 4190 (serienr.: 2639748)

Kalibrator:

4231 (serienr.: 0909604)

Kobler:

Brüel og Kjær 318-4 kobler (serienr.: 1379277), mikrofon i kobler:
(serienr.:1375937)

3

Forsøgsgang

Inden måling kalibreres fritfelts mikrofonen og kobler. Opstillingen er som på figur 1
herunder, hvor input 1 er kobler, og input 2 er fritfelts mikrofonen.

-3!$("!3#$-)#.#'-30$&(')24(&'#3563#,73$)

!""#$%&'()&*)+)"!((&,)&$%(-&..&$/)+)0*1#'-&,)2#-0%#! !%#

)

Figur 1 - Måleopstilling for objektiv måling i lyddød boks med apparatet passivt indstillet

Til måling anvendes softwaren Adobe Audition 3.0. Lydinput består af et pink noise

signal genereret i Adobe Audition og har en varighed af 90 sekunder.

Samplefrekvensen sættes til 44,1 kHz, idet man ved denne måling ikke er interesseret

i at se på transienter og peaks.
Proppen med apparat monteres på kobler med Blu Tack1. Der måles på højre prop ved

alle målinger, og der laves retest, hvor proppen på ny monteres på koblerhovedet.
Ventilationskanalen monteres altid, så den sidder i nederste halvdel af koblerhovedet.

Inden hver måling tjekkes om der sker en overstyring, dette for at sikre at hele

signalet kommer med i målingen. Sker der en overstyring skrues der ned for

forstærkningen for pågældende kanal, hvilket der efterfølgende modregnes for ved

databehandlingen for at gøre resultaterne sammenlignelige.
For den hårde prop måles med lukket prop, 1 mm ventilation, 2 mm ventilation og 3

mm ventilation.

For den bløde prop måles med lukket prop, 1 mm ventilation, 2 mm ventilation, 3 mm

ventilation med indsat rør, 3 mm ventilation og 4 mm ventilation.
Røret for 3 mm er indsat for at sikre størrelsen af ventilationen, da det er svært at

definere størrelsen af ventilationen i en blød prop. Røret gør det muligt at definere

indvendige diameter i røret. Efter målingerne kalibreres igen.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!#Modellerlignende”

masse der sikrer, at der ikke er nogen lækage mellem proppen og kobler.!
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Databehandling

Data opsamles gennem Adobe Audition 3.0 og bearbejdes i noiseLAB, hvorefter
måledata eksporteres til Excel og videre til Matlab. Figurerne er lavet af Ellen Raben
Pedersen. Resultatet ses næste side, hvor første side viser dæmpningseffekten for den
hårde og den bløde prop, mens anden side viser gentageligheden ved test-retest. I
databehandlingen betegnes blød prop BP og hård prop HP. Efterfølgende angives
størrelsen af ventilationen. Eksempelvis forkortes blød prop med 1 mm ventilation
(BP1mm).
Ved analyse af data skal man være opmærksom på, at det ikke har været muligt at få
oplyst, i hvilket frekvensinterval pågældende kobler er i stand til at virke som
øresimulator. Der stilles derfor spørgsmålstegn ved, om kobleren er i stand til at virke
som øresimulator op til 10 kHz, som IEC 60318-4:2007 foreskriver.
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Figur 21 - Dæmpningseffekt ved forskellig størrelse af ventilation. Øverst blød prop og nederst hård prop.
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Figur 3 – Test-retest. Blød prop 6 øverste figurer og hård prop 4 nederste figurer
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Diskussion

For alle målinger ses stor gentagelighed for test-retest.
Det ses, at både HPlukket og BPlukket er i stand til at dæmpe 15 dB over hele
frekvensspektret.
For målingerne ses, at der dannes resonanspeaks, når der laves ventilation i proppen,
hvilket gør at apparatet i det lavfrekvente område ikke dæmper som ønsket, men
forstærker mellem 5-10 dB ved resonanspeaket.
For HP1mm ses resonanspeaks ved 200 Hz, og proppen begynder at dæmpe fra 300 Hz
og opefter. For HP2mm ses resonanspeaks ved 400 Hz, og proppen begynder at dæmpe
fra 600 Hz og opefter. For HP3mm ses resonanspeaks ved 630 Hz, og proppen
begynder at dæmpe fra 930 Hz og opefter.
Ud fra målingerne viser HPlukket sig egnet som prop til høreværn. Lige så snart der
laves ventilation, opfylder proppen ikke dæmpningskravet om 15 dB dæmpning over
hele frekvensspektret, da apparatet forstærker i det lavfrekvente område. Der stilles
derfor spørgsmålstegn ved, hvorvidt en ventilation er en mulig løsning på
okklusionsproblemet. Der ses nærmere på denne problemstilling i hovedopgaven.
For den bløde prop er størrelsen af ventilationen ikke veldefineret, da
eftergiveligheden i den bløde prop gør, at proppen ikke får den ønskede
ventilationsstørrelse ved opboring. Ligeledes kan ventilationen trykkes sammen, når
proppen sidder i øret på et menneske, hvorved ventilationen helt eller delvist lukkes.
Det kan derfor være svært at sige noget om, hvor resonanspeaks vil opstå, når
proppen sidder i øret på et menneske.
Ud fra målingerne ses, at BP1mm næsten dæmper lige så meget som en lukket prop.
Dette skyldes primært at ventilationshullet ikke var 1 mm, hvilket kunne ses med det
blotte øje ved målingen.
For BP2mm og BP3mm med indsat rør ses resonanspeaks næsten identisk med HP2mm.
Det kan derfor tilnærmelsesvist antages, at ventilationen for BP2mm og BP3mm med
indsat rør har en indre diameter i ventilationskanalen på 2 mm. Ligeledes ses, at
BP3mm og BP4mm er næsten ens, og at disse to målinger har samme konfiguration som
HP3mm.
Ud fra dette ses det muligt at lave en ventilation også i en blød prop, selvom dette
ikke er noget man i dag praktiserer ved fremstilling af bløde propper. Det eneste
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problem er at fremstille en prop med en ventilation på 1 mm vent. Men 1 mm vent.
for den bløde prop er heller ikke en brugbar løsning, da ventilationen er så lille, at
bevægelser i kæbeleddet kan få ventilationskanalen til at lukke til hvorved
okklusionsproblemet ikke er løst.
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Konklusion

Både den hårde og den bløde prop er i stand til at dæmpe 15 dB over hele
frekvensspektret for en lukket prop. Det ses, at den hårde og den bløde prop dæmper
næsten ens, hvorfor begge propmaterialer ud fra denne måling vurderes egnet til
høreværn.
Det er muligt at lave en ventilation i en blød prop, der også kan defineres. Dog er det
svært, hvis ventilationen kun skal være 1 mm, da bevægelse i kæbeleddet kan få
kanalen til at lukke til.
Overordnet synes en ventilation som en problematisk løsning på
okklusionsproblemet, da der skabes resonanspeaks i det lavfrekvente område på 5-10
dB, hvorved apparatet ikke dæmper 15 dB over hele frekvensspektret. En ventilation
ses derfor kun en mulighed, hvis det kan der kan argumenteres for, at lavfrekvent lyd
ikke er lige så skadelig som højfrekvent lyd.

7

Kommentar

Resultatet her skal sammenlignes med den subjektive måling og den objektive måling
i aktiv indstilling, før der kan drages en egentlig konklusion på, om begge proptyper
er egnet til TEMH, og om en ventilation er en mulig løsning på okklusionsproblemet.
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Appendiks IIA - TEHM´s dæmpningseffekt i aktiv indstilling
!

Formål
Det ønskes at teste, hvorvidt TEMH maksimalt reproducerer lydtryksniveauer på 115
dB(C) SPL i øregangen, samt at teste to forskellige apparaters output ved forskellige
størrelser af ventilation, proptype og lydstimuli.

Teori
Til forsøget anvendes 2 forskellige høreapparater, hvoraf den ene betegnes A og det
andet B. Det er ikke hensigten at sammenligne de to apparater. Det ønskes blot at se
på apparater af forskelligt fabrikat, da der inden for høreapparatindustrien anvendes
forskellige rationaler ved indstillingen af apparaterne, hvilket har indflydelse på om
apparaterne kan anvendes som høreværn.
For at se indstillingerne af apparaterne samt argumentation herfor se under
materialeafsnittet i hovedopgaven, samt vedlagte indstillingsrapporter bilag 3.
!
"#$%&''&()!
Til målingerne anvendes en 318-4 kobler beskrevet i standarden IEC 60318-4:2007.
Kobleren er designet til simulering af det okkluderede øre og er ifølge standarden i
stand til at virke som øresimulator i frekvensintervallet 100 Hz -10 kHz. Forsøget
udføres i lyddød boks for at undgå uønskede signaler og dermed styrke
gentageligheden ved retest.
Ved forsøget er kobler med høreapparat opstillet side om side om med en fritfelts
mikrofon. Herved kan lydtryksniveauet for de to sammenlignes og høreapparatet kan
analyseres på de forskellige parametre, der beskrives senere i teoriafsnittet.
Til den aktive måling anvendes kun 1 højtaler, dette for at undgå interferens, når der
testes med klassisk musik. Yderligere er afstanden mellem kobler og højtaleren
reduceret til 70 cm, dette for at øge lydtryksniveauet. Afstanden til højtaleren er i
realiteten underordnet for forsøget, da det er lydtryksniveauet lige foran apparatet og
fritfelts mikrofonen, der er interessant og afgørende for udfaldet af målingerne.
Det antages, at målemikrofon og kobler udsættes for samme lydtryksniveau.
De aktive målinger opdeles i fire delforsøg: 1) Muligheden for ventilation og
forskellig proptype i aktiv indstilling, 2) Høreapparaternes håndtering af stimuli, 3)
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Kontrol af limiting level og 4) Bestemmelse af Leq-værdien. Formålet med hvert
delforsøg beskrives her.
Muligheden for ventilation og forskellig proptype i aktiv indstilling
Det ønskes det at vurdere, hvorvidt en ventilation en er mulig løsning, når apparatet er
aktivt indstillet, dette både for en hård og en blød prop. Apparat A testes derfor med
forskellige stimuli, forskellige proptyper og forskellige størrelse ventilation. Det
ønskes at se på muligheden for ventilation for at give et billede af, hvorvidt en
ventilation er en brugbar løsning på okklusion, som er et problem for musikere ved
brug af høreværn.
Det forsøges så vidt muligt at sætte insertion gain (IG) lig 0 ved alle frekvenser både
for kraftige, moderate og svage lyde for alle størrelser af ventilation. Dette skyldes, at
ventilationen bevirker, at den lavfrekvente lyd kommer naturligt ind i øret, og dermed
ikke skal forstærkes. IG for TEMH sættes derfor til 0 dB for alle input uafhængig af
størrelsen af ventilationen, da apparatet som standard for måling er sat til en
tærskelværdi på 0 dB HL for alle frekvenser.
Indstillingsmæssigt skelnes der i softwaren ikke mellem dæmpningseffekten for en
hård og en blød prop, og indstillingerne er derfor de samme for begge proptyper. Det
eneste der ændres i softwaren, når proppen bores op, er ventilationsstørrelsen og IG.
IG forsøges så vidt muligt sat lig 0 dB, både for svage, middel og kraftige
lydtryksniveauer over hele frekvensspektret. Dette er dog kun muligt for en lukket
prop, og der ses derfor en lettere forstærkning i det lavfrekvente område, der stiger i
takt med at proppen bores op. Bagerst i dette appendiks ses, hvordan IG er sat ved
forskellige størrelser af ventilation.
Høreapparaternes håndtering af stimuli
Det ønskes, at teste apparat A og B´s håndtering af forskellig stimuli, herunder pink
noise og klassisk musik. Dette for at kunne analysere, om apparaterne er i stand til at
reducere høje lydtryksniveauer, mens lave og middel lydtryksniveauer stadig for lov
at passere. Herved undersøges om apparatet er transparent og lader lave og middel
lydtryksniveauer passere, samt stadig virker som høreværn og reducerer høje
lydtryksniveauer til et acceptabelt niveau.
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Kontrol af limiting level
Ved kontrol af limiting level ønskes at se på de to apparaters håndtering af
lydtryksniveauer på 120 dB SPL og derover. Dette testes ved at udsætte
høreapparaterne for skud. Her er formålet at sikre, at apparaternes output ikke
overstiger 115 dB SPL. Denne måling laves som supplement til ovenstående måling,
da højtaleren ikke er i stand til at producere et lydtryksniveau på mere end 120 dB
SPL ved høreapparatet og fritfelts mikrofonen.
Bestemmelse af Leq-værdien
Det ønskes, at bestemme apparaternes Leq-værdi, for at undersøge hvor egnet
høreapparaterne er som høreværn. Værdien bestemmes ved at udsætte apparaterne for
et klassisk musikstykke af 18 minutters varighed. Hvorefter en midlet værdi for
apparatets output kan bestemmes og sammenlignes med en midlet værdi for
lydtryksniveauet ved fritfelts mikrofonen. Leq-værdien giver også information om, om
apparatets MPO står for højt eller for lavt. Hvis apparatets Leq ikke overstiger 80 dB
SPL, som er LAeq-værdien fastsat af EU-direktivet, kan MPO-værdien evt. sættes
højere.
Valg af stimuli
Til målingerne anvendes 3 forskellige typer af stimuli: Pink noise, klassisk musik og
pop/rock. Med rapporten her ønskes kun at se på pink noise og klassisk musik, da
hovedformået med opgaven er at se på om TEMH vil være et brugbart produkt blandt
klassiske musikere.
Målingerne med pink noise viser, hvordan output er for apparatet i aktiv indstilling i
forhold til de tidligere målinger i passiv indstilling (appendiks IB). Det er samme pink
noise signal, der anvendes ved de passive og de aktive målinger.
Pink noise er hensigtsmæssig som testsignal til målingen, da den spektrale densitet for
signalet er omvendt proportional med frekvensen. Dermed undgår man kraftige
lydtryksniveauer i det højfrekvente område, hvilket ikke er ønskeligt, da det
overbelaster højtalerne, når man ønsker at producere så høje lydtryksniveauer, som er
hensigten med målingen (se modulationsanalyse for den frekvensmæssige fordeling
på næste side).
Det klassiske musikstykke tager udgangspunkt i et kendt stykke af Beethoven og er
valgt, så det afspejler det store dynamikområde, der er i klassisk musik. Dvs. det
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frekvensmæssigt indeholder toner over hele frekvensspektret fra 100Hz – 10kHz,

samt modulationsmæssigt og amplitudemæssigt har variationer.
Analyse af pink noise og det klassiske musikstykke ift. amplitude, root mean square

(RMS) og modulation ses her.

Figur 1 – Til højre ses amplitudesammenligning af pink nosie og klassisk musik. Til venstre øverst en
frekvensanalyse af begge signaler og nederst en modulationsanalyse. Frekvensanalysen er beregnet med 1/3
oktavbånd og RMS-niveauet er opgivet relativt til det maksimale niveau i computeren. Modulationsindekset er
beregnet som i Dreschler et al. (2001) med en opløsning på 1/3 oktav i frekvensområdet fra 0,5 til 50 Hz
(Dreschler, W. A.; Verschuure, H.; Ludvigsen, C. & Westermann, S. (2001): ICRA Noises: Artificial Noise
Signals with Speech-like Spectral and Temporal Properties for Hearing Instrument Assessment, Audiology, 40
(3), s. 148-157.) Kilde: Lavet af Ellen Raben Pedersen.

Apparaturliste
TEMH

Prop:

Persontilpasset til testperson 1

Hård prop: methylmethacrylat (akryl)

Blød prop: silikone 2 komponent (Dreve DIN EN ISO 4823 – type 2
CE 0044).

Slange:

PVC-Schlauch, Danaflex NO 600059

Apparat:

A (serienr.: 15768593)
B (serienr.: 032884)

Opstilling

Højtaler:

Tannoy 1 stk. (serienr.: 807128)

Lydkort:

Fireface 800 (serienr.: eksisterer ikke)

Katodefølger: G.R.A.S 26AK (serienr.: 54009)

Forstærker:

Brüel og Kjær 2690 – OS2 (serienr.: 2654261)
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Mikrofon:

Brüel og Kjær 4190 (serienr.: 2639748)

Kobler:

318-4 kobler (serienr.: 1379277), mikrofon i kobler:
(serienr.:1375937)

Kalibrator:

Brüel og Kjær 4231 (serienr.: 0909604)

Stimuli
Pink noise:

Genereret i Adobe Audition – midlet over 90 sek. + 2 sek. stilhed.

Klassisk:

Beethovens Symphony no. 5 Allegro, Allegro, første 90 sek.+ 2 sek.

stilhed.

Pop/rock:

Beatles ”I wanna hold your hand”, første 90 sek.+ 2 sek. stilhed.
For ovenstående 3 stimuli er niveauet hævet således, at signalets

amplitude maksimalt er 1. Dette ses også ud fra analysen af
musikstykket figur 1.

Skud:

Affyret med luftpistol 1 m foran apparatet

Forsøgsgang
Inden måling kalibreres fritfelts mikrofonen og kobler. Opstillingen er som på figur 2

herunder. Hvor input 1 er kobler, og input 2 er frit felts mikrofonen.

Figur 2 - måleopstilling for objektiv måling - aktiv indstilling

Til måling anvendes softwaren Adobe Audition 3.0. Samplefrekvensen for de aktive

målinger sættes til 96 kHz, med undtagelse af måling med skud, hvor

samplefrekvensen sættes til 192 kHz. Samplefrekvensen sættes højere end for de
passive målinger, da det for de aktive målinger er interessant at se på peak-værdierne.
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Proppen med apparat monteres på kobler med Blu Tack1. Ventilationskanalen
monteres altid, så den sidder i nederste halvdel af koblerhovedet.
Inden hver måling tjekkes om der sker overstyring, dette for at sikre at hele signalet
kommer med i målingen. Sker der en overstyring skrues der ned for forstærkningen
for pågældende kanal, hvilket der efterfølgende modregnes for ved databehandlingen
for at gøre resultaterne sammenlignelige.
Først måles på muligheden for ventilation og forskellig proptype i aktiv indstilling.
For den hårde prop (HPstandard) måles med lukket prop, 1 mm ventilation, 2 mm
ventilation og 3 mm ventilation.
For den bløde prop (BPstandard) måles med lukket prop, 1 mm ventilation, 2 mm
ventilation, 3 mm ventilation med indsat rør, 3 mm ventilation og 4 mm ventilation.
Røret for 3 mm er indsat for at sikre størrelsen af ventilationen, da det er svært at
definere størrelsen af ventilationen i en blød prop. Røret gør det muligt at definere
indvendige diameter af ventilationskanalen.
Disse målinger laves med et stimulus sammensat af pink noise, klassisk musik og
prop rock som beskrevet under apparaturliste, hvorfor både muligheden for
ventilation og apparatets håndtering af forskellig stimuli testes ved disse målinger.
Efterfølgende laves målinger, hvor proptypen holdes konstant, og begge apparater
testes på forskellige parametre. BPstandard anvendes til efterfølgende målinger. Begge
apparater udsættes for det klassiske musikstykke af 18 min. varighed. Til sidst affyres
skud for at kontrollere limiting level for apparatet.
Ved måling på apparat A laves retest, hvor apparatet tages af koblerhovedet og på ny
monteres med Blu Tack. For målingerne hvor apparaterne sammenlignes, bliver
proppen siddende i koblerhovedet og blot apparatet skiftes. Der måles på højre prop
ved alle målinger.
Efter målingerne kalibreres kobler og fritfelts mikrofon igen.
Der laves test-retest for alle målinger, med undtagelse af bestemmelse af Leq-værdien.
Der forventes gentagelighed for alle målinger med undtagelse af målingen med skud.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!#Modellerlignende” masse der sikrer, at der ikke er nogen lækage mellem proppen og kobler.!
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Måleresultater
Data opsamles gennem Adobe Audition 3.0 og bearbejdes i noiseLAB, hvorefter
datasættet eksporteres til Excel og videre til Matlab. Resultatet ses næste side. Alle
figurer er udarbejdet af Ellen Raben Pedersen.
Først ses måleresultater for 1) Muligheden for ventilation og forskellig proptype,
dernæst 2) Høreapparatets håndtering af stimuli. Øvrig datamateriale inddrages først
under databehandling og diskussion.
Ved analyse af data skal man være opmærksom på, at det ikke har været muligt at få
oplyst, i hvilket frekvensinterval pågældende kobler er i stand til at virke som
øresimulator. Der stilles derfor spørgsmålstegn ved, om kobleren er i stand til at virke
som øresimulator op til 10 kHz, som IEC 60318-4:2007 foreskriver.
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Figur 3 – Muligheden for ventilation BP, stimulus: pink noise, dæmpningseffekt ift. Leq-værdien (frekvensmæssigt). Til venstre test, til højre retest.
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Figur 4 – Muligheden for ventilation BP, stimulus: pink noise, dæmpningseffekt ift. peak-værdierne (set over tid). Til venstre test, til højre retest.
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Figur 5 – Muligheden for ventilation BP, stimulus: klassisk musik, dæmpningseffekt ift. Leq-værdien (set over tid). Til venstre test, til højre retest.
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Figur 6 Muligheden for ventilation BP, stimulus: klassisk musik, dæmpningseffekt ift. peak-værdieren (set over tid). Til venstre test, til højre retest.
!
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Figur 7 – Muligheden for ventilation HP, stimulus: pink noise, dæmpningseffekt ift. Leq-værdien (frekvensmæssigt). Til venstre test, til højre retest.
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Figur 8 – Muligheden for ventilation HP, stimulus: pink noise, dæmpningseffekt ift. peak-værdierne (set over tid). Til venstre test, til højre retest.
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Figur 9 – Muligheden for ventilation HP, stimulus: klassisk musik, dæmpningseffekt ift. Leq-værdien (set over tid). Til venstre test, til højre retest.
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Figur 10 - Muligheden for ventilation HP, stimulus: klassisk musik, dæmpningseffekt ift. peak-værdieren (set over tid). Til venstre test, til højre retest.
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Figur 11 – Lydtryksniveau som funktion af tiden. Her sammenlignes Leq(FF) med Leq(kobler). Øverst 6
figurer viser test og nederst 6 figurer viser retest. Til venstre apparat A, til højre apparat B.
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Figur 12 - Lydtryksniveau som funktion af frekvensen. Øverst 6 figurer viser
test og nederst 6 figurer viser retest. Til venstre apparat A, til højre apparat B.
!

!
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Figur 13 – Lydtryksniveau som funktion af tiden. Her sammenlignes Peak(FF) med Peak(kobler).
Øverst 6 figurer viser test og nederst 6 figurer viser retest. Til venstre apparat A, til højre apparat B.
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Databehandling og diskussion
Efter proppens type angives i databehandlingen størrelsen af ventilationen.

Eksempelvis forkortes blød prop med 1 mm vent. (BP1mm).
Generelt ses der for alle målingerne gentagelighed, da der er god overensstemmelse

mellem test-retest, hvilket fremgår af måleresultaterne på de foregående sider.

Muligheden for ventilation og forskellig proptype i aktiv indstilling

Det ses både for BPlukket og HPlukket, at propperne er i stand til at reducere
lydtryksniveaet fra ca. 120 dB SPL til ca. 100 dB SPL (se figur herunder).

Figur 14 - Dæmpningseffekt for BPlukket og HPlukket

I forhold til frekvensmæssige input ses en meget ens dæmpningskarakteristik af pink

noise for BPlukket og HPlukket. Hvoraf det rent dæmpningsmæssigt ses, at både den
hårde og bløde prop ud fra disse målinger kan anvendes til TEMH (se figur herunder).

Figur 15 - Frekvensmæssige dæmpningseffekt for BPlukket og HPlukket.
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Muligheden for ventilation ses for den hårde prop ikke mulig fra 2 mm vent. og

opefter og for den bløde prop ikke mulig for 3 mm vent. og opefter. Når det antages,
at HP1mm og BP2mm svarer til 1 mm ventilation (hvilket blev set ved de passive

målinger), viser målingerne, at 1 mm ventilation giver en dæmpning fra 300-400 Hz

og opefter (se figur herunder). Inden da ses der et resonanspeak omkring 200 Hz for

HP1mm og BP2mm. Hvorvidt det er muligt at lave en ventilation, når der ikke ses en
dæmpning i det lavfrekvent område, ses der nærmere på i diskussionsafsnittet i

hovedopgaven.

Figur 16 - Muligheden for ventilation for HP, lignende konfiguration ses for BP.

Ved målingen af ventilationer på 2 mm og opefter ses ingen dæmpning eller en
decideret forstærkning. Forstærkning kan skyldes, at IG som beskrevet i teoriafsnittet

ikke kan sættes til 0 dB i det lavfrekvente område, og dermed giver en forstærkning.

På ovenstående figur ses eksempel på forstærkning i forhold til frekvensen.
Herunder ses forstærkningen i forhold til tiden for BP4mm.

Figur 17 - eksempel på forstærkning ved ventilation, her BP4mm vent.
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Frekvensmæssigt ses, at forstærkningen ligger i det lavfrekvente område.
Forstærkningen kan dels skyldes IG, men kan også ses som et resonanspeak, som det

også blev set ved de passive målinger. Der er højst sandsynlig tale om en blanding, da

det ses, at resonanspeaket bliver mere højfrekvent, i takt med at ventilationen bliver

større og samtidig ses det, at forstærkningen bliver kraftigere, i takt med at
ventilationen bliver større. En anden forklaring kan være refleksioner i kobleren. Er

dette tilfældet, kan man stille spørgsmålstegn ved, hvor godt pågældende kobler er til

at simulere ørets resonansfrekvenser.
Ud fra apparatets håndtering af stimuli ses der ved klassisk musik, at apparatet for

HPlukket og BPlukket er i stand til at reducere lydtryksniveauet for peaks (se figur

herunder).

Figur 18 - NB! Værdierne på 2. akserne er forskellig. Muligheden for ventilation ved klassisk musik.

På figurerne til højre ses, at apparatet med lukket prop er i stand til at dæmpe de høje

variationer i musikken, der tidsmæssigt ligger mellem 22 til 42 sekunder og 62 til 84

sekunder. Samtidig ses, at apparatet dæmper passagerne med mindre
amplitudevariationer, der tidsmæssigt ses fra 0 til 22 sekunder og fra 42 til 62

sekunder. For BP2mm og HP1mm (svarer til 1 mm vent.), ses ingen dæmpning, hverken
for de høje variationer eller for passagerne med mindre amplitudevariationer. Dette er

ikke ønskeligt for TEMH, og på den baggrund ses en ventilation som en problematisk
løsning på okklusion. Der ses nærmere på dette i diskussionsafsnittet i hovedopgaven.
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Høreapparaternes håndtering af stimuli

Apparat A

For apparat A fremgår det af målingen for pink noise, at apparatet er i stand til at

reducere lydtryksniveauer fra ca. 117 dB SPL til ca. 98 dB SPL for peaks og fra 103
dB SPL til ca. 85 dB SPL for Leq. For klassisk musik som stimulus ses, at apparat A

for peaks reducerer fra ca. 117 dB SPL til ca. 98 dB SPL for de høje

amplitudevariationer og for Leq reducerer fra ca. 102 dB SPL til ca. 88 dB SPL for de
høje amplitudevariationer.

Figur 19 - Måleresultater for apparat A. Øverst med pink
noise som stimulus. Nederst med klassisk musik som stimulus.

Af figur 11 fremgår, at lydtryksniveauet for de mindre amplitudevariationer ligger
mellem 90 og 105 dB SPL. Da det ses, at der for passagerne med mindre

amplitudevariationer også sker en dæmpning, bør man overveje om MPO evt. kan

sættes højere. Afgørelsen bør træffes ved at sammenligne resultatet fra denne figur

med den beregnede Leq-værdi for apparat, hvor der måles på apparatet over 18

minutter, samt målingerne for apparatets forvrængning.
For apparat A ses ved lydtryksniveauet som funktion af frekvensen en dæmpning over

hele frekvensspektret. Målingen for klassisk musik viser, at lavfrekvent lyd dæmpes

mere end højfrekvent lyd (se figur 20). Ud fra disse målinger synes apparat A egnet til
TEMH.
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Figur 20 - Frekvensmæssig dæmpning for apparat A. Øverst med
pink noise som stimulus, nederst med klassisk musik som stimulus.

Apparat B

Ud fra pink noise målingerne ses det, at apparat B giver meget lille dæmpning af

peak-værdierne (ca. 9 dB) og tilsvarende lille dæmpning for Leq-værdierne (ca. 4 dB).
Det ses, at apparat B i forhold til klassisk musik som stimulus ikke dæmper ved de

lavere amplitudevariationer, mens apparatet dæmper ca. 4 dB for Leq og ca. 7 dB for
peak ved de høje amplitudevariationer. Ud fra dette dæmper apparat B med de givne

indstillinger ikke nok for at være anvendeligt til TEMH (se resultater herunder).

Figur 21 - Måleresultater for apparat B. Øverst med pink
noise som stimulus, nederst med klassisk musik som stimulus.
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Kontrol af limiting level
Resultaterne for denne måling er ikke databehandlet, da målingerne ikke er brugbare.
En måling der siger noget om apparatets håndtering af lydtryksnvieauer over 120 dB
er afgørende for, at man kan verificere apparatet som transparent elektronisk
musikerhøreværn. Man bør derfor finde en anden metode til at undersøge apparatets
håndtering af lydtryksniveauer på over 120 dB. Det kan være svært at måle dette, da
der også kan stilles spørgsmålstegn ved måleudstyrets kunnen i forhold til så kraftige
lydtryksniveauer.
Bestemme af Leq-værdien
Resultater for de aflæste Leq-værdier ses herunder for apparat A og B.
Apparat A
Apparat B

Leq-værdi frit felt
98,89
98,86

Leq-værdi kobler
85,07
97,52

Tabel 1 - værdier for Leq aflæst ud fra datasættet til bestemmelse af Leq

Det ses, at apparat A formår at reducere lydtryksniveauet 13,8 dB. Dette er en
betydelig reducering, og ud fra disse målinger ses apparat A egnet til TEMH. Værdien
for Leq kommer ikke ned omkring LAeq-værdien på 80 dB SPL, men man skal her
huske, at LAeq-værdien er middel lydtryksniveauet for 8 timer, og med i
betragtningerne skal derfor også, hvilke lydtryksniveauer personen udsættes for resten
af dagen, og hvor lang tid personen bruger på at spille klassisk musik.
Det ses for apparat B, at lydtryksniveauet kun reduceres 1,3 dB, hvorfor apparat B
med de givne indstillinger ikke egner sig til TEMH.

Konklusion
I aktiv indstilling viser målingerne, at en ventilation er en problematisk løsning på
okklusionsproblemet. Målingerne viser, at apparat A med klassisk musik som
stimulus og 1 mm vent. hverken formår at reducere lydlydtryksniveauer med store
amplitudevariationer eller lydtryksniveauer med mindre amplitudevariationer. Bliver
ventilationen større end 1 mm giver apparatet en decideret forstærkning, der blev
større i takt med, at ventilationen bores op.
Ud fra bestemmelse af Leq og måling med forskellige stimulustype, viser målingerne,
at apparat A med givne indstillinger egner sig til TEMH. Dette er ikke tilfældet for
apparat B.
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For bestemmelse af limiting level, var måleresultaterne ikke brugbare, hvilket er
nødvendigt for at kunne verificere apparatet som høreværn, da man er nødt til at have
kendskab til apparatets håndtering af lydtryksniveauer højere end 120 dB SPL. Der
bør derfor findes en anden metode til at kontrollere apparatets håndtering af
lydtryksniveauer på over 120 dB SPL.

Kommentar
Målingerne her skal sammenlignes med resultaterne for de passive målinger (her
specielt de subjektive målinger) før der kan drages konklusioner om, hvorvidt
apparaterne med tilhørende propper egner sig til TEMH.
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!
1 mm ventilation:

2 mm ventilation og 3 mm ventilation med indsat rør:

!
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!
3 mm ventilation:

!
3,5 mm ventilation i prop (blød prop indstillet til 4.0 mm ventilation):

!
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