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Der er subtile sproglige forskelle mellem mange af verdens 
sprog, som ikke tilgodeses i det sprogspecifikke SII eller 
LTASS. De nye Sprogspecifikke indstillinger, der er 
implementeret i Bernafons Oasis-tilpasningssoftware, er 
udviklet til at løse dette ved at anvende sproglige faktorer i 
beregningsmodellen, der typisk ikke tages hensyn til af 
LTASS. Denne tilgang er udviklet til at gøre talesignalerne, 
der adskiller mange af verdens sprog, tilgængelige for 
ikke-engelsktalende eller flersprogede personer. 
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Et af de vigtigste, men mindst undersøgte, emner inden for høreområdet 
er de kliniske følger for mange brugere, der enten ikke taler engelsk eller 
har engelsk som deres andet- eller endda tredjesprog. Kliniske spørgsmål 
opstår med hensyn til om et høreapparat, der er programmeret til engelsk, 
bør indstilles på samme måde eller på en anden måde, når det tilpasses 
en bruger, hvis førstesprog ikke er engelsk. Der har for nylig været 
publiceret værker, der tyder på, at der meget vel kan være sproglige 
aspekter i et sprog, som det er nødvendigt at tage i betragtning i 
beregningsmodellen.1 – 7 Et eksempel er modifikationen for tonale sprog  
(fx kinesisk), der bruges af NAL NL2 tilpasningsrationalet, hvor forskellige 
meninger fremkommer ved pitch-ændringer i de lavfrekvente vokaler.8,9

Tilpasninger af høreapparater er som regel baseret på LTASS (Long Term 
Average Speech Spectrum).10 – 12 LTASS er repræsentationen af niveau- og 
frekvenskomponenterne i tale. Alle sprog i verden har en ens LTASS. 
Byrne et al.12 undersøgte LTASS for 12 sprog samt adskillige dialekter og 
konkluderede:

LTASS var ens for alle sprog ... Et “universelt” LTASS menes at være 
anvendeligt, for alle sprog, til mange formål, herunder anvendelse til 
udvælgelse af høreapparater … [s 2108]12

Dette er ikke overraskende, idet alle sprog i verden tales af mennesker,  
der alle har resonansrum med omtrent de samme dimensioner og med 
ens akustiske outputs. Men som det vil blive påvist, er dette ikke 
parameteret, der er nødvendigt at undersøge, når man skal fastlægge 
frekvensrespons og kompressionsændringer i forhold til engelsk.

Af større betydning end LTASS er et givent sprogs fonemiske eller  
sproglige egenskaber, der er betydningsfulde for en person, der taler 
sproget. På russisk kan fx alle lyde palataliseres eller ej, og dette forandrer 
ordets betydning, hvilket ikke er tilfældet på engelsk. Palatalisering har et 
fonetisk signal i 3000 Hz regionen (omkring den tredje formant).  
Russisk-talende ville have behov for mere forstærkning ved 3000 Hz, når 
de lytter til russisk, i modsætning til når de lytter til engelsk. Nogle af disse 
signaler er synlige i Speech Intelligibility Index (SII)13 og andre er ikke. 
SII-forskelle vil kun give ændringer i frekvensresponsen, men giver ingen 
information om tidskonstanter for kompression eller mængden af gain, der 
er påkrævet til lave inputniveauer. Og begge kan variere dramatisk fra 
sprog til sprog.

Sprogspecifikke ændringer er tidligere blevet beskrevet af Chasin,1,3 – 6  
og kan opsummeres ved brug af følgende tre kategorier:

1) Sprog med tonale, mora-bestemte eller lavfrekvente nasaler/
vokaler. Sprog, der er tonale (fx kinesisk), mora-bestemte (fx japansk) 
eller har en proliferation af lavfrekvente nasaler og vokaler (fx portugisisk), 
kræver mere lavfrekvent gain end engelsk. Sådanne ændringer i 
frekvensresponsen kan ligeledes ses i semitiske sprog (fx arabisk og 
hebræisk), men i disse tilfælde skal der være mere højfrekvent gain end en 
tilsvarende indstilling for engelsk som følge af proliferationen af sprogligt 
særegne højfrekvente konsonanter.
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Disse sprogligt særegne sprogkarakteristika vil kun resultere i ændringer i 
frekvensresponsen, og de kan alle observeres af det sprogspecifikke SII. 
Oplysningerne i tabel 1 er taget fra Chasin,1 og viser nogle tilfælde, hvor 
modifikationer kan være nødvendige i forskellige frekvensområder. Der er 
også nogle sprogeksempler.

LAVFREKVENS-GAIN
(under 2000 Hz)

MELLEMFREKVENS-GAIN
(centreret omkring 

3000 Hz)

HØJFREKVENS-GAIN
(over 3000 Hz)

Tonal (fx kinesisk)
Morae (fx japansk)

Palatal (fx russisk)
Retroflekst /r/ (fx kinesisk)

Uvulære stop (fx arabisk)
Frikativer (fx hebræisk)

Tabel 1: Eksempler på lavfrekvent, mellemfrekvent og højfrekvent ekstra forstærkning, 
der kan være nødvendig for nogle ikke-engelske sprog. Disse ændringer vil fremkomme 
på sprogspecifikke SII-målinger.

 

2) Sprog med en rigid morfologisk struktur, der kræver konsonant-
vokal-konsonant (CVC) modifikationer. Sprog som fx japansk og i 
mindre grad vietnamesisk kræver en hurtigere release time for 
kompressionskredsløbet end en person, der taler engelsk med en lignende 
audiometrisk konfiguration. De intervokale konsonanter med lav intensitet 
skal have tilstrækkelig gain til at opnå tilstrækkelig hørbarhed og vil evt. 
skulle behandles med en mere lineær form for behandling. Denne ændring 
i release time fra en tilsvarende person, der lytter til engelsk, vil ikke kunne 
ses på en sprogspecifik SII. Siden flerkanalers kompression og andre 
systemer, som fx ChannelFree™,14 – 17 kom frem, er dette problem nok ikke 
så relevant i dag, som det var tidligere.

3) Sprog der bruger ordrækkefølgen subjekt-objekt-verbum (SOV). 
Sprog som hindi/urdu, iransk (farsi), tyrkisk, japansk, somali og koreansk 
kræver mere gain ved lave inputniveauer end engelsk. Disse sprog har  
et forholdsvist lavintenst, sætningsfinalt kendetegn, som følge af  
manglen på sætningsfinale substantiver, der er mere fremherskende i  
subjekt-verbum-objekt-sprog (SVO) som fx engelsk.

Substantiver har et højere lydniveau end ikke-substantive syntaktiske 
elementer, som fx verber, adjektiver og andre funktionsord. Som sådan 
kan sætningsfinale elementer i sprog med SOV-ordrækkefølge kræve mere 
gain ved lave inputniveauer (sætningsfinale) end ved sprog som engelsk 
med en SVO-ordrækkefølge. Lige som de morfologisk begrænsede sprog 
(CVC-ordstruktur) vil dette behov for ekstra gain ved lave inputniveauer 
heller ikke blive observeret på en sprogspecifik SII.

Tabel 2, der ligeledes er taget fra Chasin,1 viser tilfælde, hvor en hurtigere 
release time eller mere gain ved lave inputniveauer end engelsk kan blive 
nødvendigt. Der er også nogle sprogeksempler.

SYNTAKTISKE 
STRUKTURER

ÆNDRING FRA ENGELSK SPROGEKSEMPLER

CVC morfologisk struktur Hurtigere release time* Japansk, vietnamesisk
SOV-ordrækkefølge Mere gain ved lave 

inputniveauer
Tyrkisk, iransk (farsi), 

hindu-urdu

Tabel 2: Eksempler på sprog, hvor gain ved lave inputniveauer vil være forskellig fra 
engelsk som følge af sætningsfinalt lave niveauer i SOV-sprog såvel som hurtigere 
release time i morfologisk begrænsede sprog, således at den mellemliggende 
konsonantlyd er tilstrækkelig hørbar. *En hurtigere release time var muligvis et større 
problem med enkeltkanals-høreapparater end med de nuværende digitale 
høreapparater.
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Sådan gøres det nemt (eller nemmere)

Det kan være en krævende opgave at holde styr på disse oplysninger  
om sprogforskelle i en travl klinik. Derfor har Bernafon indarbejdet 
Sprogspecifikke indstillinger i Oasis-tilpasningssoftwaren. Disse ændringer 
i gain og kompression er baseret på detaljerede sproglige (fonetiske, 
fonemiske, morfologiske og syntaktiske) analyser, der blev omtalt tidligere.

Anvendelse af gainjusteringer med henblik på at generere Sprogspecifikke 
indstillinger i tilpasningsprocessen er udviklet til at gøre talesignaler,  
der ikke almindeligvis behandles af LTASS, hørbare. Der er udviklet ni  
sproggrupper baseret på det arbejde, der blev gennemgået tidligere i 
denne artikel. Et eksempel er koreansk, hvor mere gain anvendes på 50 dB 
og 65 dB inputmål mellem 2000 Hz og 8000 Hz for at øge hørbarheden af 
lave højfrekvente konsonanter, der forekommer i slutningen af sætninger.

Foruden at gøre mange specifikke talesignaler hørbare er Sprogspecifikke 
indstillinger udviklet til at nedsætte behovet for justeringer efter tilpasning, 
der kan have været nødvendige tidligere for at sikre, at tale kan forstås af 
ikke-engelsktalende. Hele udvalget af modifikationer af tilpasningsmålene 
anvendes kun i Bernafons egenudviklede BernaFit Comfort og BernaFit NL 
tilpasningsrationaler, der er baseret på NAL NL1.18

Sådan bruges Sprogspecifikke indstillinger

Når høreapparattilpasseren ønsker at bruge Sprogspecifikke indstillinger, 
behøver han/hun kun at vælge sproget fra listen i drop down-menuen 
under skærmbilledet Personlige data i Oasis, som vist på figur 1. Denne liste 
er baseret på ISO 639-1 (2002) Kode19 for repræsentation af sprognavne.

Figur 1. En liste over sprog baseret på ISO 639-1-listen i skærmbilledet Personlige data.
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Når først man har valgt et sprog, vil de Sprogspecifikke indstillinger blive 
anvendt automatisk i alle programmer, hvor det at lytte til tale er det 
primære mål, som det kan ses i figur 2. I dette eksempel anvendes de 
japanske sprogindstillinger på Program 1 – Multifunktion og Program 2 – 
Telefon. De japanske sprogindstillinger anvendes ikke i Program 3 – 
Komfort i kraftig støj, da dette program ikke er udviklet til 
taleforståelighed, men derimod til at reducere generende støj. De japanske 
sprogindstillinger anvendes heller ikke i Program 4 – Livemusik, idet 
taleforståelighed ikke er et mål for dette program, og at lavere gain er 
nødvendig for de mere intense outputs, hvilket er karakteristisk for musik. 

 

Den ISO 639-1-baserede liste over sprog er ret lang, så det kan være 
ønskeligt at forkorte den afhængigt af, hvilke sprog brugerne og deres 
familier taler inden for et givet geografisk område. Man kan se alle de 
sprog, der kan vælges i Oasis-tilpasningssoftwaren ved at klikke i drop 
down-menuen under overskriften og så scrolle op eller ned i listen.

Når der er sat et flueben i feltet ved et sprog, vil dette sprog blive vist i en 
forkortet liste ved alle efterfølgende tilpasninger (figur 3). Når et sprog 
vælges, uden at der sættes flueben i feltet, vil dette sprog kun være 
tilgængeligt for den aktuelle tilpasning. Hvis man klikker på “Mere... ” efter 
at have oprettet en forkortet liste, vil alle sprog, der tidligere er blevet sat 
flueben ved, have et felt ved siden af. Hvis et sprog imidlertid ikke længere 
ønskes på den forkortede liste, kan man blot fjerne fluebenet.

Figur 2. Et eksempel på tildeling af Sprogspecifikke indstillinger til programmerne.
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Yderligere overvejelser under tilpasninger

Tilpasningsprocessen for høreapparater kræver ofte et kompromis mellem 
det ønskede gainniveau og reduktion af den negative virkning af okklusion. 
Okklusion kan påvirke et bredt udsnit af personer med mange forskellige 
slags høretab.20,21 For de fleste kan brug af et åbent tilpasset høreapparat 
reducere fornemmelsen af okklusion. Når tilpasningen er åben, sker der  
en reduktion i akkumuleringen af lavfrekvensenergi. Den åbne tilpasning 
betyder, at lavfrekvente lyde kan trænge ind i øregangen på en naturlig 
måde. Mange af indstillingerne i Bernafons Sprogspecifikke indstillinger – 
som fx tonale sprog (fx kinesisk) og mora-bestemte sprog (fx japansk) –  
vil øge lavfrekvent forstærkning. Denne vil dog blive reduceret med en 
åben tilpasning.

I nogle tilfælde kan det således være ønskeligt at lukke tilpasningen lidt 
ved at bruge en dome med vent i stedet for en åben dome for eksempel 
for at reducere de negative virkninger på lavfrekvensforstærkning. Disse 
beslutninger baseres derfor på høreapparattilpasserens præferencer og 
tilpasningsmål, når han/hun forsøger at løse brugerens problem.

Konklusioner 

Der er subtile sproglige forskelle mellem mange af verdens sprog, som 
ikke tilgodeses i det sprogspecifikke SII eller LTASS. De Sprogspecifikke 
indstillinger, der er implementeret i Bernafons Oasis-tilpasningssoftware, 
er udviklet til at løse dette ved at anvende sproglige faktorer i beregnings-
modellen, der typisk ikke tages hensyn til af LTASS. Denne tilgang er 
udviklet til at gøre talesignalerne, der adskiller mange af verdens sprog, 
tilgængelige for ikke-engelsktalende eller flersprogede personer.

Figur 3. Et eksempel på en forkortet liste over sprog hentet fra den ISO 639-1-baserede 
liste.
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