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– vi forsTår sTAdig for lidT , 
Når Det gæLDer HøreLseN
Vores hørelse er så kompleks, at det stadig ikke er lykkedes at udviklet et høreapparat, der tager højde for 
alle typer høretab, forklarede professor Torsten Dau, Center for Applied Hearing Research på DTU

Af NAiA BANg / TexThuseT

Alle normalt-hørende kender proble-
met: Man står til en reception eller en 
konference og taler med en anden 
person – og bliver distraheret af al bag-
grundsstøjen. Det kaldes ”the cocktail 
party problem”.

– Særligt for ældre eller hørehæm-
mede er det svært at afkode tale, når de 
er i et rum med megen baggrundsstøj. 
De kan høre, men ikke forstå, hvad der 
bliver sagt, forklarede professor Torsten 
Dau, Center for Applied Hearing Re-
search på DTU. Han fortsatte:

– Hos alle hørehæmmede vil bag-
grundsstøj generelt forringe talegen-
kendelsen og dermed forståelsen. Og 
traditionelle høreapparater hjælper ikke 
på problemet.

I sit foredrag, ”Lydopfattelsen og hø-
relsens signalbehandling”, tog Torsten 
Dau tilhørerne med på en guidet tur 
gennem øret og gennemgik ørets funk-
tioner i forhold til hørelsen. Eksempelvis 
sidder der i det indre øre, i cochlea, en 
membran, basilarmembranen. Lyde sæt-
ter basilarmembranen i svingninger, der 
påvirker en række hårceller, der sender 
signaler til hjernen. Hvis disse sving-
ninger og signalerne til hjernen bliver 
påvirket som følge af høretab, får man 
problemer med at forstå tale.

HVOR KOM LyDEN FRA?

Torsten Dau beskrev, hvordan høreap-
parater kan kompensere for høretab – 
men ikke løse alle den hørehæmmedes 
problemer. Og uanset hvor avancerede 
moderne høreapparater er, vil det appa-
rat, der kan hjælpe den ene hørehæm-
mede, ikke kunne hjælpe andre med et 
tilsvarende problem. Det gælder både, 
når man taler om ”cocktail party syn-
drome”, og når det drejer sig om rumlig 
lydopfattelse.

Hvis en person i lokalet taber sine 

nøgler på gulvet, kan alle personer med 
normal hørelse umiddelbart høre, hvor 
det skete. Man behøver ikke at kigge 
sig omkring for at se, hvem der samler 
noget op. Personer med høretab har 
derimod svært ved at høre, hvor lyden 
kommer fra – og det arbejder forskerne 
på at løse. 

Torsten Dau beskrev, hvordan man 
arbejder med modeller til at skabe syn-
tetisk lyd og demonstrerede, hvordan 
det virker med visse typer lyd – men slet 
ikke med andre. Han forklarede også, 
hvordan man arbejder med matematiske 
modeller i et forsøg på at afkode lydens 
vej på vej til hjernen, hvor det bliver til 
lydopfattelse.

– Vi har løsninger – høreapparater, 
Cochlear-implantater – der løser nogle 
af problemerne. Men grundlæggende 
forstår vi stadig meget lidt, når det gæl-
der vores hørelse, indrømmede Torsten 
Dau.

Selv om der er sket store landvindinger 
inden for høreapparat-teknologien, har 
man stadig udfordringer - eksempelvis 
kan personer med høretab have svært 
ved at høre, hvor lyd kommer fra, for-
klarede professor Torsten Dau, Center 
for Applied Hearing Research på DTU.
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