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Samenvatting

Een systeem om automatisch vogelgeluiden te herken-

nen zou voor veel vogelaars en natuuronderzoek een

handige uitkomst zijn. In dit onderzoek worden drie

verschillende methoden besproken om deze taak uit te

voeren. Er wordt ingegaan op het extraheren van featu-

res, het classificeren met behulp van een kennissysteem,

het classificeren met behulp van machine learning en

tot slot een combinatie van beide systemen. Het ken-

nissysteem geeft duidelijk betere resultaten (accuraat-

heid 74%) dan het op machine learning gebaseerde sys-

teem(accuraatheid 7%), maar geeft niet een enkele vo-

gel als antwoord. Het gecombineerde systeem heeft geen

voldoende betrouwbaarheid(accuraatheid 31%), maar

er worden suggesties gegeven voor verbetering.

1 Inleiding

Samen - Door te identificeren welke vogels in een
bepaald (bos) gebied voorkomen en te weten hoe
deze vogels leven kan bepaald worden in welke staat
dit gebied is. Zo zijn bepaalde vogels aanwezig wan-
neer een bos gezond en voedselrijk is en afwezig
wanneer er minder voedsel te vinden is. Het bepa-
len van welke vogels in een bepaald gebied leven
wordt op het moment door mensen gedaan, vaak
met behulp van vogelgidsen en geluidsbibliotheken.
Het kost dus erg veel tijd en mankracht om de vo-
gelpopulatie in een bepaald gebied vast te leggen.

Het zou mooi zijn wanneer dit soort processen ge-
automatiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld in de
vorm van een vogeldetector. Rick Hoeksema van
Nature2U [1] kwam naar ons toe om de mogelijk-
heden te bespreken. Nature2U werkt aan vernieu-
wingen en innovaties in de natuureducatie.

1.1 Eerder onderzoek

Er zijn inmiddels enkele methoden ontwikkeld om
een systeem te bouwen dat vogels kan herkennen.
Echter zijn deze vaak beperkt in het aantal vogels
dat ze kunnen classificeren of ze zijn niet accuraat
genoeg. Zo bouwden Sha-Sha Chen en Ying Li [2].
een systeem die spectrogrammen van vogelgeluiden
opdeelde in kleine tijdseenheden en vervolgens deze
classificeerden aan de hand van machine learning
algoritme. Met dit systeem viel een redelijk hoge
accuraatheid te behalen, maar kon slecht tien vo-
gelsoorten classificeren. Panu Sumervuo en zijn col-
lega’s [3] bedachten een methode om individuele to-
nen van vogels te beschrijven, maar dit systeemde
herkende gemiddeld maar 40-50% van de tonen cor-
rect. Veel andere methoden stuitten op hetzelfde
probleem en ook deze methoden classificeerden met
behulp van machine learning.

Veel van de bovengenoemde voorbeelden gebrui-
ken machine learning, en in veel andere gevallen
kan het machine leren vervangen worden door een
kennisyssteem, wat vaak een stuk eenvoudiger is.
Wij vroegen ons af of wij dit ook konden doen voor
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een vogeldetector. Om hier mee te beginnen heb-
ben we een expert [4] gevonden die ons voorzien
heeft van vogelgeluiden, opgenomen in de echte we-
reld op verschillende locaties, en die dus verschil-
lende soorten achtergrondruis bevatten. Een pro-
bleem dat vooral in de praktijk voorkomt is dat
deze vogeldetectors ontwikkeld worden met hoge
kwaliteit opnames van vogels, in plaats van snelle
opnames met bijvoorbeeld een smartphone - ter-
wijl de vogeldetector uiteindelijk in de echte we-
reld gebruikt moet worden. Aangezien samples uit
de echte wereld meer achtergrondgeluid bevatten
dan van de beoogde vogel, is het aannemelijk dat
deze detectors hier minder goed presteren dan in
het lab[5].

1.2 Representatie van Vogelgeluiden

Marcel - Voordat de vogelgeluiden geclassificeerd
kunnen worden zijn een aantal stappen noodza-
kelijk. Allereerst moeten de vogelgeluiden omge-
zet worden naar een representatie waarmee ge-
werkt kan worden. De representatie waar wij voor
gekozen hebben zijn zogeheten cochleogrammen,
een structuur die sterk vergelijkbaar is met een
spectrogram.[6] Cochleogrammen zijn vernoemd
naar de cochlea, het auditieve deel van het bin-
nenoor. In deze cochlea bevindt zich het basilaire
membraan, dat verantwoordelijk is voor het verta-
len van binnenkomende geluidsfrequenties naar ac-
tiepotentialen. Over dit gehele membraan bevinden
zich haarcellen die elk gevoelig zijn voor een be-
perkt bereik aan frequenties. Afhankelijk van welke
haarcellen geactiveerd worden, maakt ons brein on-
derscheid tussen verschillende frequenties. Op de y-
as van een cochleogram staan kanalen die overeen
komen met een bepaalde groep haarcellen, en dus
een bepaalde groep frequenties. De reden dat we
voor cochleogrammen hebben gekozen is eenvou-
dig: de software die nodig is om cochleogrammen te
maken en ermee te werken (CPSP) is eerder door
Tjeerd Andringa en andere collega’s van de rug ont-
wikkeld, en ondanks dat het ontwikkeld was voor
spraak, kon de software ook makkelijk worden toe-
gepast op de transformatie van vogelzang.

Nadat twee stappen van voorbewerking zijn uit-
gevoerd (met tot doel zo veel mogelijk irrelevante
informatie uit de cochleogrammen te halen) wor-
den in deze cochleogrammen features gezocht, en
meer specifiek features van drie verschillende soor-

ten: gebaseerd op frequentie, textuur en structu-
reel.De structurele features zijn zeker de meest in-
teressante. Dit is de namelijk de meest natuurlijke
van de drie soorten - als wij een cochleogram bekij-
ken, zien we lange en korte toontjes, dalende en stij-
gende toontjes, toontjes die altijd hetzelfde of zijn
of juist heel veel verschillen als de vogel zijn zang
herhaalt. Deze kenmerkende eigenschappen zijn de-
gene die we hier willen opvangen en als feature ge-
bruiken. Deze kenmerkende eigenschappen hebben
we eerst geprobeerd handmatig te vinden, waarvan
de resultaten zijn terug te vinden in de appendix.

1.3 Classificatie Setups

Nadat de features geëxtraheerd zijn kunnen deze
als input gebruikt worden voor de classifiers. Er
zijn verschillende setups van classifiers getest.

1.3.1 Machine Learning

Sybren - De eerste setup maakt gebruik van een
classifier gebaseerd op machinelearning. Machine
Learning wordt veel toegepast in bijvoorbeeld ob-
jectherkenning, spamfilters of handschriftherken-
ning. In tegenstelling tot eerder onderzoek, richten
we ons vooral op de simpele manieren van Machine
Learning. We splitsen de data eerst op in kleine
plakjes en analyseren deze om er verschillende fea-
tures uit te halen. Vervolgens wordt er K-means
toegepast op alle data van zowel de training als het
fragment dat geanalyseerd moet worden en tot slot
wordt gekeken welke vogel het meest waarschijnlijk
is.

1.3.2 Kennissysteem

Robin - De tweede setup bestaat uit een classifier
gebaseerd op een kennissysteem. Hierbij zullen twee
variaties van het kennissysteem getest worden. In
de eerste variatie worden de waarden van de featu-
res bepaald als gemiddelde van het gehele geluids-
bestand van een vogel. In de tweede variatie zal het
geluidsbestand opgeknipt worden in delen van 3 se-
conden waarna per deel de waarden van de features
worden bepaald. Vervolgens wordt er bij beide vari-
aties per feature gekeken welk interval van waarden
het meest voorkomt en wordt de groep die bij dit
interval hoort gebruikt om te bepalen om welke vo-
gelsoort het gaat. In de methode sectie zal nader
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ingegaan worden op hoe de features gebruikt wor-
den om de vogels te classificeren. Vervolgens zullen
de resultaten van de twee variaties van het kennis-
systeem getoond worden en onderling worden ver-
geleken.

1.3.3 Gekoppeld Systeem

Omdat het kennissysteem vaak niet met één maar
meerdere vogels tot oplossing kwam, hebben we nog
een derde setup gebruikt die het kennissysteem en
machine learning combineert. Dit is het gekoppelde
systeem. Hierbij werd de lijst met opties van vogels
die uit het kennissysteem kwamen als shortlist van
mogelijke opties voor de machine learning classifier
gebruikt. Het voordeel van deze aanpak is dat het
Machine Learning systeem niet een grote hoeveel-
heid clusters hoeft te onderscheiden met een be-
perkte hoeveelheid features, wat de betrouwbaar-
heid alleen maar ten goede kan komen.

2 Methode

Samen - De methodesectie is in drie delen opge-
splitst. Het eerste deel beschrijft hoe een vogel-
geluid omgezet wordt in features die automatisch
door een computer te detecteren zijn. Het tweede
deel gaat in op Machine Learning en beschrijft zo-
wel de gekozen methode als hoe deze methode tot
stand is gekomen. Het derde deel legt uit hoe de
features uit eerste deel gebruikt zijn om een ken-
nissysteem geluiden te laten herkennen.

2.1 Dataset

Robin - De dataset bestaat uit 154 samples van
26 verschillende vogels, 21 soorten zangvogels en 5
soorten ganzen. De samples zijn opgenomen in het
wild op vele verschillende locaties in de Benelux.
De vogels zijn door onze expert uitgekozen als de
meest voorkomende zangvogels en ganzen, en waar
dus de meeste vraag naar is bij amateurvogelaars
om te kunnen onderscheiden.

In deze dataset is als eerst handmatig naar fea-
tures gezocht. Hiervoor is eerst alle data gevisua-
liseerd door van elk geluidsbestanden een cochleo-
gram te maken. Daarna zijn van elke vogelsoort de
kenmerken die opvielen in de cochleogrammen ge-
detailleerd beschreven. Hierbij is onder andere ge-
keken naar toonhoogte, duur van melodie, aantal

pulsen/roepen, vorm van melodie (bijvoordbeeld
van laag naar hoog), etc. Dit verslag is te vinden in
de appendix vogelanalyse.

Vervolgens zijn de gevonden kenmerken van elke
vogelsoort met elkaar vergeleken om te bepalen of
met de beschreven kenmerken enkele vogels van el-
kaar te onderscheiden waren. Van de kenmerken die
sterk genoeg leken is vervolgens een implementatie
bedacht en getest of het kenmerk er ook daadwer-
kelijk voor zorgde dat een groot deel van de vogels
van elkaar onderscheiden werd. Wanneer dit het ge-
val was is besloten om dit kenmerk als feature te
gebruiken.

De dataset is gesplitst in een trainingsset en een
testset, waar de eerste 70% van iedere file als trai-
ningsset wordt gebruik en de laatste 30% als testset.
Het systeem is in Matlab gëımplementeerd.

2.2 Feature extraction

2.2.1 Voorbewerking

Marcel - De eerste stap in het classificatieproces is
dus het voorbewerken van de .wav bestanden met
behulp van de CPSP software. De stappen worden
in deze volgorde uitgevoerd:

1. Afkappen van irrelevante kanalen

2. Berekenen van achtergrond met behulp van
een achtergrondmodel

3. Maken van een tweedelig masker:

• Deel dat kijkt of originele data genoeg
energie bevat

• Deel dat kijkt of verschil tussen voor- en
achtergrond hoog genoeg is

4. Toepassen van masker op voorgrond.

De belangrijkste parameters hiervoor zijn het
aantal segmenten (150) en de bovengrens van de
frequenties (10000 Hz). De software levert dan een
structuur D op met de originele energie, de ener-
gie logaritmisch weergegeven, en twee pas-waarden
(Peaks Above Surrounding) die we verder zullen
aanduiden als tonigheid en pulsigheid. Tonigheid
en pulsigheid worden beter uitgelegd in paragraaf
2.2.3.

Tijdens het testen bleek dat er geen tonen van de
vogelzang zich boven kanaal 90 (d.w.z frequenties
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lager dan 441 Hz) bevinden, terwijl het wel kan
voorkomen dat er achtergrond voorkomt op die ka-
nalen. Deze achtergrond wordt versterkt vanwege
het non-lineaire karakter van de y-as. Er wordt wel-
iswaar een functie gebruikt die de achtergrond eruit
filtert, maar als het zeker is dat alle energie boven
kanaal 90 achtergrond is, is er geen reden om dit
niet meteen weg te halen. Alle data terugbrengen
van 150 naar 90 door kanalen 91-150 af te knippen
is dan ook de eerste stap van de voorbewerking.

De volgende stap is het verbeteren van die ver-
kregen data door de achtergrond en andere irrele-
vante structuren uit het geluidsbestand te verwijde-
ren. Dit begint met het maken van een achtergrond
model. Dit model wordt gemaakt door de data te
benaderen met leaky integration met een tijdscon-
stante van 1 seconde. Het idee is dat dit patronen in
het cochleogram zoekt die constant zijn over inter-
vallen van 1 seconde. Vogelzang bestaat vooral uit
korte tonen, dus deze zullen niet in de benadering
terecht komen en de achtergrond wel. Er is gekozen
voor een tijdsconstante van 1 seconde omdat voor
veel van de vogels één hele zang ongeveer 1 seconde
duurt. Korter kan er dus voor zorgen dat delen van
de zang als achtergrond worden gezien, en langer
zorgt ervoor dat minder achtergrond wordt wegge-
haald. De ideale waarde verschilt per vogel, maar
1 seconde geeft een meer dan acceptabel resultaat
voor alle vogels. Dit achtergrondmodel wordt van
de logaritmisch verdeelde energie afgetrokkenen en
wat overblijft wordt verder verwerkt door het toe-
voegen van een masker.

Het masker is een matrix van dezelfde grootte als
de bestanden in de D-structuur, waar elk datapunt
gevuld is met een 0 of 1. Het uiteindelijke mas-
ker dat wordt toegepast op de overgebleven voor-
grond is een samenvoeging van 2 andere maskers: 1
masker kijkt of de logaritmisch weergegeven ener-
gie onbewerkt hoger was dan een bepaalde waarde
-18, de ander of het verschil tussen de logaritmisch
weergegeven energie en de berekende achtergrond
hoger is dan 7. Evenals de tijdsconstante zijn ook
de waarden die hier gebruikt worden waardes die
voor alle vogels aardig werken, maar de waarde die
voor een ideaal resultaat benodigd is verschilt per
sample, aangezien er hier naar absolute verschillen
wordt gekeken.

Het eerste deel van het masker zorgt ervoor dat
datapunten die in de originele data nauwelijks ener-
gie bevatten niet worden meegenomen. In eerste in-

stantie lijkt dit misschien overbodig, maar omdat
we met het verschil tussen originele data en achter-
grond werken worden deze datapunten aardig naar
de voorgrond gebracht wanneer kleine energiever-
schillen er voor zorgen dat de data het verwachtte
achtergrondmodel niet volgt.

Het tweede deel zorgt ervoor dat alleen datapun-
ten worden meegenomen waar het verschil tussen
voorgrond en achtergrond hoog genoeg is, om er
zekerder van te zijn dat de overgebleven data echt
relevante voorgrond is.

Deze maskers samen zorgen ervoor dat de over-
gebleven voorgrond nog verder gefilterd wordt. De
opgeschoonde voorgrond wordt gebruikt voor het
berekenen van de structurele features, en voor het
maken van beter leesbaardere plots. Het resultaat
van elke stap van de voorbewerking is weergegeven
in figuur 1.

2.2.2 Frequentie gerelateerde features

De eerste soort features die gebruikt worden voor
de classificatie zijn de features die te maken heb-
ben met de frequenties in de vogelzang. Douglas
Nelson [7] toonde al in 1989 aan dat frequentie een
sterke feature is. Deze features worden berekend op
de originele energie. Van de originele energie wordt
dan eerst een achtergrond model gemaakt wat van
originele energie wordt afgetrokken om de achter-
grond eruit te halen, zoals eerder bij de logaritmisch
weergegeven energie in detail is beschreven. Van het
resultaat wordt alle energie in 1 kanaal bij elkaar
op geteld, zodat we een array van 90 waarden over-
houden die de totale energie in een kanaal represen-
teert. Deze set bevat vier features: het kanaal met
de hoogste energie, de gemiddelde energie, een ge-
wogen gemiddelde, en de spreiding van de relevante
kanalen.

Het kanaal met de hoogste energie spreekt voor
zich. Voor de overige features wordt eerst berekend
welke kanalen genoeg energie hebben om relevant te
zijn. De gemiddelde energie wordt berekend door de
kanaalnummers van alle relevante kanalen te mid-
delen. Het kan voorkomen dat de verdeling van de
energie niet normaal verdeeld is. Om dit te compen-
seren is een weegfactor bedacht die de kanalen met
meer energie zwaarder mee laat tellen. Deze weeg-
factor wordt berekend door de gemiddelde energie
in alle relevante kanalen te berekenen, en de ver-
houding tussen deze gemiddelde energie en de ener-
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Figuur 1: Melodie van vogel in verschillende stadia van voorbewerking. Van boven naar beneden:
originele data, achtergrond berekend door achtergrondmodel, verschil originele data en

achtergrondmodel, masker over originele data, eindresultaat voorbewerking

gie in een specifiek kanaal te vermenigvuldigen met
het kanaalnummer. De laatste is de spreiding van
alle relevante kanalen, die berekent wordt door het
laagste relevante kanaalnummer van het hoogste re-
levante kanaalnummer afte trekken. Deze feature
voegt niet bijzonder veel toe, maar maakt toch on-
derscheid tussen een paar vogels en aangezien deze
al impliciet berekenend wordt voor het gemiddelde,
zaten er geen nadelen aan om deze erin te laten.

2.2.3 Textuur features

De tweede soort features zijn gebaseerd op de tex-
tuur van het geluid. De textuur van een geluidsfile
wordt beschreven in termen van tonen (horizontale
structuren in het cochleogram/sinusoiden), pulsen

(verticale structuren in het cochleogram), en ruis
(stochastische fijnstructuur). Bij de voorbewerking
berekent de software voor ieder datapunt twee zo-
geheten pas-waardes, EPAS_S en EPAS_P, die be-
rekend wordt door het verschil te nemen tussen de
werkelijke energie waarde in dat datapunt en een
smoothed versie. EPAS_P scoort hoog wanneer er
verticaal gesmoothed wordt, EPAS_S scoort hoog
wanneer er horizontaal gesmoothed is. In de prak-
tijk geeft EPAS_S een indicatie voor de tonigheid
van een datapunt, en EPAS_P een indicatie voor
de pulsigheid.

Op textuur was veel hoop gevestigd in het be-
gin van het project, maar tijdens de analyse bleek
dat vogelzang in veel gevallen alleen maar tonen
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bevat (met de ’trillers’ - een snelle opeenvolging
van pulsen - als uitzondering). Uiteindelijk zijn de
features uit deze categorie gebleven bij een gemid-
delde tonigheid en een gemiddelde pulsigheid, die
beide berekend worden door het gemiddelde van
alle EPAS_P of EPAS_S waarden te nemen.

2.2.4 Structurele features

De structurele features proberen de vorm van de
verschillende tonen waar een zang of roep uit op-
gebouwd is te volgen. Dit wordt gedaan door mid-
del van ridges: aaneenrijgingen van pieken in het
cochleogram. Een toon wordt gevormd door veel
energie geconcentreerd op bepaalde frequenties, en
dus zullen de energiepieken op die frequenties val-
len. Wanneer we deze pieken aan elkaar knopen,
ontstaat er een structuur die precies de toon volgt:
de ridge. Als we dan vervolgens patronen gaan zoe-
ken in de ridges, kunnen we de kenmerkende eigen-
schappen van elke vogels zang achterhalen en dit
gebruiken bij de classificatie.

Het maken van de ridges gebeurt in 2 stappen:
eerst maken we een peakmask, daarna de ridge.
De peakmask wordt gemaakt door de voorbewerkte
logaritmisch weergegeven energie te doorlopen en
alle punten die hoger zijn dan het punt ervoor en
het punt er na op te slaan. Daarna worden al deze
pieken doorlopen, en de pieken die binnen een be-
paalde scope van elkaar staan (in dit geval alleen
direct aangrenzende of diagonaal aangrenzende pie-
ken) worden samen in een ridge opgeslagen, om pre-
cies te zijn de framenummers en frequentie kanalen
van alle pieken. Er wordt in een richting (verticaal)
bekeken of een datapunt hoger dan het punt ervoor
en erna. Dit betekent dat een file twee maal doorlo-
pen moet worden, om ridges te vinden in verticale
richting en ook in horizontale richting. Als een ridge
gevonden is en langer dan 45 milliseconden, wordt
de ridge toegevoegd aan de output.

Eerder is vermeld dat de pieken worden gezocht
in energie ’landschap’ dat smoothed is. Dat bete-
kent dat het aannemelijk is dat de gevonden pieken
misschien niet precies op dezelfde plek gevonden
worden als de werkelijke pieken. Daarom worden
de ridges achteraf gëınterpoleerd, zodat er naast de
ridge met integere pieken ridges onstaan waar de
pieken tussen de kanalen liggen, wat zorgt voor een
ridge met een vloeiendere vorm. Uiteindelijk bevat
1 ridge dus de framenummers, frequentie kanalen,

’kanalen’ van de geinterpoleerde ridge, en de lengte
van de niet-geinterpoleerde ridge.

Aangezien ridges in 2 richtingen gezocht worden,
kan het voorkomen dat 1 ridge wordt opgesplitst
in meerdere delen wanneer een toon sterk stijgt of
sterk daalt. Daarom worden de 2 arrays van rid-
ges samengevoegd tot 1, waar ridges die overlappen
worden samengevoegd tot 1 ridge. De array van rid-
ges die overblijft zal worden gebruikt om patronen
te zoeken. Figuur 2 laat zien hoe de ridges (zwart)
en gëınterpoleerde ridges (wit) over de tonen heen
vallen.

Er is een poging gedaan tot het bouwen van een
patroonherkenner, met als doel de kenmerkende pa-
tronen beschreven in de appendix te vinden. Maar
deze is niet betrouwbaar genoeg gebleken om in het
systeem in te bouwen.

Als tussenstop is er een classificatie geschreven
die elk van de ridges een vorm toekent, zodat er ge-
keken kan worden uit welke vormen de verschillende
zangen zijn opgebouwd. Deze classificatie wordt ge-
daan aan de hand van 5 punten binnen de ridge: het
beginpunt van de ridge, het eindpunt, het midden-
punt, en het hoogste (frequentiekanaal) en laagste
punt. Hier moet worden opgemerkt dat de kanaal-
nummers beginnen te tellen bij de hoogste frequen-
tie, dus het hoogste kanaalnummer in de ridge is de
laagste frequentie. De classificate is gebaseerd op
hoe die punten samenhangen, en heeft een simpele
if/then/elseif structuur die verschillende vormen in
de volgende volgorde afwerkt:

1. Ridges die voor hun gehele lengte in hetzelfde
frequentiekanaal liggen

2. Ridges met een verschil van 1 tussen het hoog-
ste en laagste punt

3. Stijgende ridges (startpunt = hoogste punt,
eindpunt == laagste punt)

4. Dalende ridges (startpunt is laagste punt, eind-
punt is laagste punt)

5. Ridges in een u-vorm (hoogste punt in het mid-
den, laagste punt aan een van de uiteinden, en
het andere uiteinde zit dichter bij het laagste
punt dan het hoogste punt)

6. Ridges met een omgekeerde u-vorm (als
uvorm, maar laagste/hoogste omgedraaid).
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Figuur 2: Ridges (zwart) en gëınterpoleerde ridges (wit)

7. 4 variaties van ridges met een boogvorm (een
helft min of meer recht, andere helft stij-
gend/dalend)

8. Buitengewoon lange ridges (langer dan 250ms)

Als dan nog steeds niks is gevonden krijgt de ridge
classificatie ’rest’. De classificatie rest wordt ver-
der genegeerd in de huidige versie van het systeem,
maar lijkt ook maar aan hooguit 5% van alle ridges
toegekend te worden.

2.3 Machinelearning

Sybren - Aangezien het onderzoek zich niet richt
op het onderzoeken van iets onbekends met een be-
staande methode, maar zich juist right op het uit-
proberen van een nieuwe methode, is het proces een
belangrijk onderdeel van het onderzoek. Er is veel
aandacht besteed aan het selecteren van een me-
thode en de mogelijke uitbreidingen hiervan.

Er zijn een aantal dingen waarmee rekening ge-
houden is tijdens het brainstormproces. De focus
lag hierbij op een eenvoudige methode. Neurale net-
werken zijn niet transparant genoeg om te kunnen
bekijken hoe het systeem werkt en waarom het tot
bepaalde keuzes komt. De voorkeur ging uit naar
een systeem gebaseerd op K-means of K-nearest-
neighbour of iets vergelijkbaars. De reden hiervoor
was omdat deze technieken geheel wiskundig zijn en
daardoor zonder verdere informatie met data kun-
nen rekenen. Neurale netwerken zijn ook nog over-
wogen, maar omdat deze geen inzicht hebben in het
proces (en daardoor niet gemakkelijk kan worden
bepaald wat er aangepast moet worden voor betere
resultaten) is besloten deze optie niet te gebruiken
voor dit project. Uiteindelijk is gekozen voor K-
means omdat dit meer veelzijdig is en een aantal

mogelijk interessante uitbreidingen te bieden heeft.
Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor fuzzy-
C-means, wat ongeveer hetzelfde doet als K-means,
alleen is de winner-takes-all vervangen door kansen
op verschillende clusters.

Een groot verschil met het kennissysteem is dat
ervoor is gekozen om niet een heel bestand met ge-
luid in een keer in te lezen, maar deze op te hakken
in overlappende stukjes van 1 seconde. Deze noe-
men we frames. Dit is nodig omdat elk stukje van
een vogelgeluid andere eigenschappen heeft en het
ophakken ervoor zorgt dat er niet altijd een gehele
opname nodig is. Vogels maken daarnaast vrijwel
nooit meerdere keren exact hetzelfde patroon, wat
de prestatie van het geheel flink omlaag zou ha-
len. De reden dat de frames met elkaar overlap-
pen is de volgende: De features die er uitgehaald
worden zoals beschreven in 2.2 maken gebruik van
eenvoudige eigenschappen of patronen in het ge-
luid. Op het moment dat de overstap van frame N
naar frame N+1 precies een herkenbare eigenschap
in tween zou hakken, zou waardevolle informatie
verloren gaan

2.3.1 Analyse trainingsdata

Alle trainingsdata wordt ingelezen, opgedeeld in
frames, elk frame wordt geanalyseerd en de eigen-
schappen hiervan worden opgeslagen in een data-
base. Deze database bestaat uit alle frames van 1
geluidsfragment en van dit fragment is bekend bij
welke vogel het hoort. Omdat K-means werkt met
de euclidean distance tussen de datapunten, is het
van belang dat alle data genormaliseerd wordt. An-
ders zouden features met een grotere standaardde-
viatie zwaarder meewegen voor het eindresultaat.
Dit normaliseren gebeurt over alle data tegelijk en
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niet per vogelsoort, anders zouden alle vogels naar
elkaar toe trekken in plaats van dat het contrast
behouden blijft. Normaliseren resulteert in een ge-
middelde van 0 en een standaardafwijking van 1
over alle verschillende features

2.3.2 Testen van data

Het inlezen van een nieuw bestand gaat op dezelfde
manier als het analyseren van de trainingsdata. Het
enige verschil is dat het systeem van dit fragment
niet weet om welke vogel het gaat.

Vervolgens worden alle geanalyseerde frames van
zowel de trainingsdata als de te testen data sa-
mengevoegd en wordt het geheel door een K-means
algoritme getraind. Tijdens het trainen is gekozen
voor K=3*(Aantal verschillende vogels in trainings-
data). Aangezien het varieert hoeveel vogels worden
meegegeven vanuit het kennissysteem, was het be-
langrijk dat het aantal clusters werd vastgesteld op
basis van dit aantal. Er is gekozen voor 3 maal het
aantal vogels, omdat de gemiddelde variatie tussen
de clusters het grootst was bij deze optie in verge-
lijking met een andere factor.

Na het trainen wordt van elk cluster gekeken
welke vogel het vaakst voorkomt. Hierbij wordt re-
kening gehouden met het aantal samples uit de trai-
ningsdata, wat betekent dat een vogel die twee keer
zoveel frames heeft als de rest ook twee keer zoveel
punten in een cluster moet hebben om te winnen.

De vogel die de meeste clusters heeft geclassifi-
ceerd, wordt gekozen tot uiteindelijke winnaar. Een
alternatief zou zijn geweest om de beste twee of drie
vogels (of zelfs dynamisch) als resultaat te geven. In
dit onderzoek is ervoor gekozen om slechts een en-
kel resultaat op te leveren en het resultaat hiervan
te bekijken. Eventueel vervolgonderzoek kan ingaan
op de andere mogelijkheden.

2.4 Kennissysteem

Robin - Tijdens het bouwen van het systeem is
geëxperimenteerd met verschillende verhoudingen
van het opdelen van samples tussen training en
testsets. Uit de experimenten is gebleken dat het
kennissysteem het beste presteert met een verhou-
ding van 30 procent voor de trainingset en 70 pro-
cent voor de testset. Om de resultaten sectie bondig
te houden zijn alleen de resultaten weergeven van
het best presterende kennissyteem.

2.4.1 Opbouw kennissysteem: Features en
groepsindeling

Om het kennissysteem te bouwen zijn voor alle ge-
luidsbestanden uit de trainingsset de waarden van
de features vastgesteld. De gebruikte features zijn:

1. Kanaal met de hoogste energie

2. Gemiddelde frequentie

3. Gewogen gemiddelde frequentie

4. Gemiddelde tonigheid

5. Gemiddelde pulsigheid

Vervolgens is er voor elke feature een groepsindeling
gemaakt. Een overzicht van de groepsindelingen:

• Kanaal met de hoogste energie:
- Bereik: kanaal 1 tot en met 90.
- 14 groepen
- Groep 1: kanaal 1 tot en met 10
- Groep 14: kanaal 70 tot en met 90
- Groep 2-13: Verdeeld tussen kanaal 10 en 70
met een interval van 5 kanalen per groep.

• Gemiddelde frequentie:
- Groepsindeling is gelijk aan feature 1.

• Gewogen gemiddelde frequentie:
- Groepsindeling is gelijk aan feature 1.

• Gemiddelde tonigheid:
- Bereik: 0 tot en met 7.
- 14 groepen
- Groep 1-14: Verdeeld tussen 0 en 7 met een
interval van 0.5 per groep.

• Gemiddelde pulsigheid:
- Bereik: 0 tot en met 4.
- 16 groepen
- Groep 1-16: Verdeeld tussen 0 en 4 met een
interval van 0.25 per groep.

2.4.2 Opbouw kennissysteem: De twee va-
riaties

In de eerste variatie van het kennissysteem worden
de features berekend als gemiddelde over de gehele
file, zowel in de training als testset. In de tweede
variatie van het kennissysteem wordt voor het be-
rekenen van de features eerst de file opgedeeld in
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plakjes van 3 seconden. Vervolgens wordt van elk
plakje de waarde van de features berekend.

Bij het testen van het systeem wordt een sam-
ple op dezelfde manier ingelezen als dat gebeurde
bij het trainen en worden de features op dezelfde
manier geëxtraheerd. Bij het classificeren wordt ge-
bruikt gemaakt van een puntensysteem. Alle vogels
beginnen met nul punten. Daarna wordt per waarde
per feature gekeken in welke groep de waarde ervan
valt en wordt vervolgens elke vogel in deze groep
verhoogd met 1 punt. Wanneer alle features door-
lopen zijn wordt er bekeken welke vogels het meeste
aantal punten hebben gekregen en worden deze als
resultaat weergeven. Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen mogelijke opties voor wanneer de
sample zang is en wanneer deze roep is.

Het classificeren gaat in beide variaties van het
Kennissysteem op dezelfde manier. Het enige ver-
schil is dat bij de eerste variatie van het systeem
slechts één waarde, het gemiddelde over de hele
sample, per feature wordt berekend. Bij de tweede
variatie worden er een X aantal waarden voor elke
feature berekend, waarbij X de totale lengte van het
geluidsbestand gedeeld door 3 is. De waarden van
elk van de plakjes zullen gebruikt worden om de
gehele sample te kunnen classificeren. In de tweede
variatie van het systeem zullen dus meer punten
toegekend kunnen worden aan elke vogel.

2.4.3 Scheiding roep en zang

Veel soorten vogels kunnen verschillende soorten
melodieën produceren. Deze melodieën zijn onder
te verdelen in twee soorten, namelijk in zang en
roep. Zang is vaak een muzikale melodie, het kwet-
teren van vogels zoals wij kennen. Via roepgelui-
den kunnen vogels communiceren en kunnen deze
als waarschuwing dienen. Tussen roep en zang is
er vaak een structureel verschil in de cochleogram-
men (zie figuur 3) te zien en klinken ze ook totaal
verschillend van elkaar.

Bij het analyseren van de vogelgeluiden uit de da-
taset is gebleken dat vogels middels hun zang goed
van elkaar te scheiden zijn. Dit was ook al gevon-
den door Tsai, Weiho and Xu [8]. Wanneer naast
de zanggeluiden ook de roepgeluiden van de vogels
toe worden gevoegd in blijken meerdere vogels el-
kaar te overlappen in bepaalde frequentie gebieden.
Dit komt omdat bij veel soorten vogels de roep vaak
korte pulsen zijn in het hoge frequentie gebied.

Figuur 3: Cochleogram: Structuur roep(boven) en
zang(onder)

In figuur 4 zijn twee plots te zien van de fea-
ture: het kanaal met de hoogste energie. Op de x-as
staan de samples uit de dataset. Op de y-as staat
het kanaalnummer. In de eerste plot is de roep en
zang van elke vogel bij elkaar gezet en hebben alleen
de verschillende soorten vogels een andere kleur.
Hierin is te zien dat veel vogels verspreid zijn over
het gehele frequentie gebied. In de tweede plot zijn
de roep en zang van elke vogel apart gekleurd. De
lijn in de tweede plot geeft de scheiding weer tussen
zang samples en roep samples. Voor de lijn staan
de samples met zang, achter de lijn staan de roep
samples. Wanneer we alleen kijken naar het zang-
gedeelte zien we ineens dat verschillende soorten
vogels clusters vormen en duidelijk te scheiden zijn
van andere soorten vogels. Om deze reden is er be-
sloten om een scheiding tussen zang en roep te ma-
ken in het kennissysteem. Deze scheiding wordt ech-
ter handmatig gedaan, omdat bij het automatisch
scheiden van roep en zang veel problemen ontston-
den.

2.5 Kennis en Machine Learning Ge-
koppeld

In de laatste test-setup zijn het Kennissysteem en
Machine Learning systeem aan elkaar gekoppeld.
In veel gevallen gaf het Kennissysteem meerdere
suggesties als antwoord en wij wilden kijken of

9



Figuur 4: Verschil tussen niet scheiden van roep en
zang (boven) en wel scheiden (onder).

dit terug te brengen is naar één antwoord. Hier-
bij werd het best presterende Kennissysteem ge-
bruikt. Het inlezen van de geluidsbestanden ge-
beurt op dezelfde manier zoals hierboven beschre-
ven is bij beide systemen. Het enige verschil is
dat het machine learning systeem een extra input
kreeg, namelijk de lijst met suggesties die het Ken-
nissysteem produceert. Op deze manier wordt de
zoekruimte voor het machine learning systeem klei-
ner. In plaats van dat deze een vogel moet kiezen
uit 26 opties, kiest deze alleen uit de lijst met opties
die het Kennissysteem aanlevert. Vaak is deze lijst
kleiner dan 5 opties. Het voordeel hiervan is dat het
de keuze voor het machine learning systeem mak-
kelijker moet maken.

3 Resultaten

3.1 Kennissysteem

Robin - Hieronder zijn de resultaten weergeven
voor beide variaties van het kennissyteem. Zowel
de score per vogelsoort als van het gehele systeem
is weergeven. In de eerste kolom is de naam van de

vogel met de aanduiding roep of zang te vinden.
In de tweede kolom is het aantal correct geclassi-
ficeerde samples weergeven en in de derde kolom
is het totaal aantal samples te vinden. In de laat-
ste kolom is het percentage correct geclassificeerde
samples te vinden. In tabel 1 zijn de resultaten
voor de eerste variatie van het kennissysteem weer-
geven en tabel 2 zijn de resultaten voor de tweede
variatie van het systeem weergeven.

Omdat er gebruik is gemaakt van een beperkt
aantal features is de kans groot dat meerdere vo-
gels evenveel punten hebben gekregen en daardoor
kunnen meerdere vogels als suggestie worden weer-
geven door het kennissysteem. In tabel 3 en 4 is
een overzicht gegeven van het aantal suggesties dat
gegenereerd werd tijdens het testen.

In de eerste kolom is het aantal suggesties weer-
geven. In de tweede kolom is het aantal correcte
classificaties weergeven. De derde kolom geeft aan
hoe vaak het aantal suggesties is voorgekomen. In
de laatste kolom is per aantal suggesties weerge-
ven hoeveel procent hiervan een correcte classifica-
tie gaf.

3.2 Machine Learning

Sybren - De belangrijkste variabele die aangepast
kan worden tijdens het proces is het aantal clus-
ters (K). In het meest ideale geval is het optimale
aantal clusters evenveel als het aantal vogels dat
geclassificeerd dient te worden. Dit aantal is onre-
alistisch omdat er teveel variatie bestaat tussen de
verschillende frames van een enkele vogel.

Een exploratieve data-analyse laat zien dat er te-
veel overlap zit tussen de gehele groep vogels om
dit betrouwbaar in clusters op te delen. Een aantal
korte tests bevestigt dit: Vaak wordt een groot ge-
deelte van de clusters als de verkeerde vogel geclas-
sificeerd. Het lijkt erop dat de features die gekozen
zijn niet voldoende uniek zijn. Nadere inspectie laat
zien dat in sommige gevallen geen van de clusters
als de goede vogel wordt geclassificeerd, wat duidt
op een verdeling van de datapunten die dusdanig
ongeordend is dat data van dezelfde vogel niet vol-
doende met zichzelf geclusterd is.

Van de 154 samples die gebruikt zijn als testdata,
classificeerde het systeem er slechts 11 correct. Dit
is vergelijkbaar met de gokkans. Het systeem heeft
dus geen onderscheidende features kunnen vinden
in de volledige groep van vogels.
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Tabel 1: Resultaten Kennissysteem(variatie 1)

Vogel C T %
Boerenzwaluw (zang) 2 3 67%
Boerenzwaluw (roep) 3 3 100%
Bonte Vliegenvanger (zang) 3 3 100%
Bonte Vliegenvanger (roep) 0 1 0%
Boomklever (zang) 8 8 100%
Boomklever (roep) 1 1 100%
Boomkruiper (zang) 1 1 100%
Boomkruiper (roep) 1 1 100%
Fitis (zang) 8 8 100%
Grasmus (zang) 8 9 89%
Grasmus (roep) 1 3 33%
Groenling (zang) 3 4 75%
Groenling (roep) 2 4 50%
Grote Lijster (zang) 4 4 100%
Grote Lijster (roep) 0 1 0%
Heggenmus (zang) 2 2 100%
Heggenmus (roep) 2 2 100%
Huismus (zang) 2 2 100%
Huismus (roep) 0 1 0%
Huiszwaluw (roep) 0 3 0%
Koolmees (zang) 5 7 71%
Koolmees (roep) 2 4 50%
Merel (zang) 3 4 75%
Merel (roep) 5 7 71%
Pimpelmees (zang) 5 7 71%
Roodborst (zang) 3 6 50%
Roodborst (roep) 3 3 100%
Tjif Tjaf (zang) 4 7 57%
Tjif Tjaf (roep) 3 3 100%
Tuinfluiter (zang) 4 5 80%
Tuinfluiter (roep) 0 1 0%
Winterkoning (zang) 3 3 100%
Winterkoning (roep) 4 4 100%
Zanglijster (zang) 3 4 75%
Zanglijster (roep) 1 1 100%
Kleine Rietgans 1 4 25%
Grauwe Gans 0 3 0%
Kolgans 4 5 80%
Brandgans 6 6 100%
Rotgans 4 5 80%
Kerkuil 0 1 0%
Totaalscore: 114 154 74%

Tabel 2: Resultaten Kennissysteem (variatie 2)

Vogel C T %
Boerenzwaluw (zang) 1 3 33%
Boerenzwaluw (roep) 0 3 0%
Bonte Vliegenvanger (zang) 2 3 67%
Bonte Vliegenvanger (roep) 0 1 0%
Boomklever (zang) 7 8 88%
Boomklever (roep) 0 1 0%
Boomkruiper (zang) 1 1 100%
Boomkruiper (roep) 1 1 100%
Fitis (zang) 4 8 50%
Grasmus (zang) 8 9 89%
Grasmus (roep) 2 3 67%
Groenling (zang) 4 4 100%
Groenling (roep) 3 4 75%
Grote Lijster (zang) 4 4 100%
Grote Lijster (roep) 0 1 0%
Heggenmus (zang) 0 2 0%
Heggenmus (roep) 0 2 0%
Huismus (zang) 2 2 100%
Huismus (roep) 0 1 0%
Huiszwaluw (roep) 3 3 100%
Koolmees (zang) 7 7 100%
Koolmees (roep) 3 4 75%
Merel (zang) 3 4 75%
Merel (roep) 6 7 86%
Pimpelmees (zang) 1 7 14%
Roodborst (zang) 2 6 33%
Roodborst (roep) 2 3 67%
Tjif Tjaf (zang) 7 7 100%
Tjif Tjaf (roep) 2 3 67%
Tuinfluiter (zang) 2 5 40%
Tuinfluiter (roep) 0 1 0%
Winterkoning (zang) 2 3 67%
Winterkoning (roep) 4 4 100%
Zanglijster (zang) 4 4 100%
Zanglijster (roep) 0 1 0%
Kleine Rietgans 0 4 0%
Grauwe Gans 3 3 100%
Kolgans 4 5 80%
Brandgans 6 6 100%
Rotgans 4 5 80%
Kerkuil 0 1 0%
Totaalscore 104 154 68%
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Tabel 3: Aantal opties Kennissysteem (variatie 1)

Aantal opties Correct Totaal Percentage
1 35 63 56%
2 37 43 86%
3 23 26 88%
4 15 17 88%
5 of meer 4 5 80%
Totaal 114 154 74%

Tabel 4: Aantal opties kennissysteem (variatie 2)

Aantal opties Correct Totaal Percentage
1 37 66 56%
2 29 45 64%
3 18 20 90%
4 15 18 83%
5 of meer 5 5 100%
Totaal 104 154 68%

Als de data getraind en getest wordt op een sub-
set van vier of vijf vogels, is de verdeling van de
clusters meer in evenwicht. Dit betekent dat de da-
tapunten beter verdeeld worden onder de clusters
en er minder overlap ontstaat.

3.3 Gekoppeld Systeem

Robin - In tabel 6 zijn de resultaten weergeven
Voor het gekoppelde systeem. Zowel de score per
vogelsoort als van het gehele systeem is weergeven.
Wederom is in de eerste kolom is de naam van de
vogel met de aanduiding roep of zang te vinden.
In de tweede kolom is het aantal correct geclas-
sificeerde samples weergeven en het totaal aantal
samples is te vinden in de derde kolom. In de laat-
ste kolom is het percentage correct geclassificeerde
samples te vinden.

Opvallend is dat de setup met enkel het kennis-
systeem beter presteert dan de setups waarbij ma-
chinelearning is betrokken. Waar het beste kennis-
systeem een score van 74 procent haalt, behaalt het
machine learning systeem slechts een percentage
van 7 procent en het gekoppelde systeem een per-
centage van 31 procent. Wel dient genoemd te wor-
den dat het kennissysteem meerdere opties als ant-
woord geeft en de systemen met machine learning
slechts één optie geeft. In variatie 1 van het kennis-
systeem is 63 keer slechts 1 suggestie geven als out-
put en bij variatie 2 gebeurde dat 66 keer. In beide

Tabel 5: Resultaten Machine Learning

Vogel C T %
Boerenzwaluw (zang) 0 3 0%
Boerenzwaluw (roep) 0 3 0%
Bonte Vliegenvanger (zang) 0 3 0%
Bonte Vliegenvanger (roep) 0 1 0%
Boomklever (zang) 0 8 0%
Boomklever (roep) 0 1 0%
Boomkruiper (zang) 0 1 0%
Boomkruiper (roep) 0 1 0%
Fitis (zang) 0 8 0%
Grasmus (zang) 0 9 0%
Grasmus (roep) 0 3 0%
Groenling (zang) 0 4 0%
Groenling (roep) 0 4 0%
Grote Lijster (zang) 3 4 75%
Grote Lijster (roep) 0 1 0%
Heggenmus (zang) 0 2 0%
Heggenmus (roep) 0 2 0%
Huismus (zang) 0 2 0%
Huismus (roep) 0 1 0%
Huiszwaluw (roep) 0 3 0%
Koolmees (zang) 0 7 0%
Koolmees (roep) 0 4 0%
Merel (zang) 0 4 0%
Merel (roep) 0 7 0%
Pimpelmees (zang) 0 7 0%
Roodborst (zang) 0 6 0%
Roodborst (roep) 0 3 0%
Tjif Tjaf (zang) 0 7 0%
Tjif Tjaf (roep) 0 3 0%
Tuinfluiter (zang) 0 5 0%
Tuinfluiter (roep) 0 1 0%
Winterkoning (zang) 0 3 0%
Winterkoning (roep) 0 4 0%
Zanglijster (zang) 0 4 0%
Zanglijster (roep) 0 1 0%
Kleine Rietgans 0 4 0%
Grauwe Gans 2 3 67%
Kolgans 0 5 0%
Brandgans 0 6 0%
Rotgans 5 5 100%
Kerkuil 1 1 100%
Totaalscore: 11 154 7%
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Tabel 6: Resultaten gezamenlijk systeem

Vogel C T %
Boerenzwaluw (zang) 2 3 67%
Boerenzwaluw (roep) 2 3 67%
Bonte Vliegenvanger (zang) 3 3 100%
Bonte Vliegenvanger (roep) 0 1 0%
Boomklever (zang) 4 8 50%
Boomklever (roep) 0 1 0%
Boomkruiper (zang) 1 1 100%
Boomkruiper (roep) 1 1 100%
Fitis (zang) 5 8 63%
Grasmus (zang) 3 9 33%
Grasmus (roep) 0 3 0%
Groenling (zang) 2 4 50%
Groenling (roep) 0 4 0%
Grote Lijster (zang) 1 4 25%
Grote Lijster (roep) 0 1 0%
Heggenmus (zang) 2 2 100%
Heggenmus (roep) 2 2 100%
Huismus (zang) 2 2 100%
Huismus (roep) 0 1 0%
Huiszwaluw (roep) 0 3 0%
Koolmees (zang) 3 7 43%
Koolmees (roep) 1 4 25%
Merel (zang) 0 4 0%
Merel (roep) 3 7 43%
Pimpelmees (zang) 4 7 57%
Roodborst (zang) 0 6 0%
Roodborst (roep) 1 3 33%
Tjif Tjaf (zang) 1 7 14%
Tjif Tjaf (roep) 0 3 0%
Tuinfluiter (zang) 0 5 0%
Tuinfluiter (roep) 0 1 0%
Winterkoning (zang) 0 3 0%
Winterkoning (roep) 0 4 0%
Zanglijster (zang) 0 4 0%
Zanglijster (roep) 0 1 0%
Kleine Rietgans 0 4 0%
Grauwe Gans 0 3 0%
Kolgans 2 5 40%
Brandgans 2 6 33%
Rotgans 0 5 0%
Kerkuil 0 1 0%
Totaalscore 47 154 31%

gevallen was het aantal correct geclassificeerde sam-
ples ongeveer 56 procent bij 1 suggestie als output.
Bij een klein deel van de samples zijn meer dan 4
suggesties getoond.

4 Discussie

Omdat er in prinicipe 3 systemen gemaakt zijn
(kennissysteem, machinelearningsysteem, gekop-
peld), bespreken we ze alle 3 apart, na eerst een
stuk over de feature extractie zelf.

4.1 Discussie Features

Marcel - Voor de features zijn een aantal discussie-
punten aan te wijzen. Ten eerste valt in figuur 5 te
zien dat elk van de frequentiegerelateerde features
aardig onderscheid maakt, maar dat de tweede fea-
ture bijna niks toe voegt wanneer twee frequentie
features achter elkaar gebruikt worden. Wat ach-
teraf gezien wel logisch is, het verschil in frequentie
op zich is groot genoeg dat verschillende kenmer-
ken van die frequenties hetzelfde onderscheid ma-
ken. Waarschijnlijk was 1 feature ”frequentie”dus
genoeg geweest.

Het tweede discussiepunt is uiteraard waarom
het niet gelukt is de structurele features beter wer-
kend te krijgen. Het korte antwoord daarop is dat
we opnames gebruiken uit de echte wereld, geen op-
names uit het lab. Dat zorgt er voor dat er gewoon
zoveel factoren zijn die invloed hebben op hoe het
cochleogram eruit ziet dat er in elke sample wel een
verschil zit, wat het erg lastig maakt om constante
patronen te vinden of berhaupt dezelfde ridges te
krijgen voor meerdere opnames van dezelfde vogel.
Dat verschil hoeft niet direct merkbaar te zijn voor
ons, maar voor een computer kunnen de kleinste
verschillen al invloed hebben. Een toon van 200ms
op kanaal 35 ziet er voor ons bijvoorbeeld hetzelfde
uit als een toon van 210ms op kanaal 36, voor een
computer niet. Natuurlijk is het in principe moge-
lijk om deze op te vangen en voor een groot deel is
dit ook gelukt, maar niet gedetailleerd genoeg om
automatisch structurele features te maken die be-
trouwbaar zijn. Desondanks verwachten wij wel dit
soort structurele features de richting is waar in ver-
der gezocht moet worden, aangezien hier nog veel
meer te halen moet zijn dan wat in dit project is
gelukt.
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Figuur 5: Alle frequentiegerelateerde features bij elkaar geplot

4.2 Discussie kennissysteem

Robin - Zoals aan de hand van de resultaten te
zien is presteert de eerste variatie van het kennis-
systeem, welke de features berekend als gemiddelde
over de gehele sample, het beste. Dit systeem haalt
een accuraatheid van 74 procent, terwijl de tweede
variatie van het kennissysteem 68 procent behaalt.
Dit is een redelijke score voor het aantal vogels dat
geclassificeerd zijn. Zoals in de resultaten sectie ge-
noemd is worden bij veel test-samples meer dan 1
suggestie als output is gegeven. In eerste opzicht
lijkt een systeem niet bruikbaar wanneer een sys-
teem meerdere suggesties als antwoord geeft. Maar
het kan voor de gebruiker al behoorlijk behulpzaam
zijn wanneer slechts 2 of 3 vogels als suggestie wor-
den gegeven. Wanneer je in dit geval de gebruiker
zou voorzien van extra informatie over de opties die
zijn overgebleven, kan de gebruiker zelf aan de hand
van deze informatie de juiste vogel identificeren.

Het aantal opties dat is weergegeven per sample
is ook beperkt doordat er handmatig bepaald is of
het om een zang of roep sample gaat. Wanneer dit
niet gedaan zou zijn, dan zou het systeem een gro-
ter aantal suggesties weergeven. Het scheiden van
roep en zang is dus een goede manier om het aantal
suggesties te verlagen, Een gebruiker van het sys-
teem is vaak wel in staat om onderscheid te maken

tussen zang of roep, maar in het ideale geval ge-
beurt dit automatisch. Om dit te bereiken zal meer
onderzoek gedaan moeten worden naar features ge-
baseerd op structuur om op deze manier roep en
zang van elkaar te kunnen scheiden.

4.3 Discussie Machine Learning

Sybren - Ook bij K-means kan het scheiden van
zang en roep een positieve verbetering opleveren.
Zang en roep zijn duidelijk verschillend van elkaar,
maar krijgen momenteel wel hetzelfde label toege-
wezen. Dit is voor K-means ongunstig, omdat de
datapunten van roep en zang niet op elkaar lijken.
Een verbeterpunt voor vervolgonderzoek kan zijn
om dit te scheiden en hierna de prestaties opnieuw
te testen.

Een andere verbetering die op het moment van
schrijven nog niet gemplementeerd is, is kijken naar
het patroon van de geclassificeerde frames. Een
aantal opeenvolgende frames die als dezelfde vo-
gel worden geclassificeerd is vermoedelijk betrouw-
baarder dan hetzelfde aantal dat willekeurig ver-
deeld is over het hele geluidsfragment. Er wordt nu
ook niet gekeken naar de verhouding tussen ver-
schillende vogels binnen elk cluster. Het systeem
zal altijd kiezen voor een vogel die de meeste clus-
ters heeft, maar kijkt niet naar hoe overtuigend een
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bepaald cluster bij een vogel hoort. Bij twee vogels
die op elkaar lijken kan dus heel snel een verkeerde
beslissing genomen worden.

Dit laatste brengt meteen een ander punt met
zich mee. Het systeem geeft momenteel slechts een
vogel als resultaat. Een mogelijke uitbreiding is om
dit dynamisch uit te breiden naar meerdere vogels
als er geen duidelijke winnaar is.

Een andere optie voor verbetering is het wegen
van features. Dit wil zeggen: Maak de standaardaf-
wijking van alle metingen samen niet altijd 1, maar
varieer dit per feature om bepaalde features zwaar-
der mee te laten wegen.

4.4 Discussie koppelsysteem

Samen - Het gekoppelde systeem presteert beter
dan het machine learning systeem alleenstaand.
Het presteert niet beter dan het Kennissysteem,
maar dat is een logisch gevolg doordat de out-
put van het kennissysteem wordt gebruikt als in-
put voor het machine learning systeem. Het nadeel
hiervan is dat wanneer het Kennissysteem al niet
het goede antwoord vond, het machine learning sys-
teem deze ook niet zal vinden, aangezien deze niet
voorkomt in de lijst met opties. Het gekoppelde sys-
teem zal dus nooit beter kunnen presteren dan het
Kennissysteem, maar zal enkel meerdere suggesties
van vogels terugbrengen naar n suggestie.

5 Conclussie

Samen - Over het algemeen zijn we niet ontevreden,
maar het is duidelijk dat er nog veel verbeterpun-
ten zijn. De huidige implementatie herkent vogels
niet goed genoeg om in de praktijk toegepast te
worden. Wij denken dat er vooral vooruitgang is
te boeken op het gebied van structurele features.
Als het lukt om een detector te maken die gebruik
maakt van structurele features, en vooraf kan bepa-
len of er sprake is van roep of zang, lijken er zeker
mogelijkheden om een vogeldetector te maken die
betrouwbaar genoeg is voor dagelijks gebruik
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BP vogelgeluid firstlook

19 november 2014

Methode

Om de informatie die volgt in dit bestand te verkrijgen, hebben we van elke vogel de vergelijkbare be-
standen naast elkaar gezet (zang naast zang, roep naast roep). Hier hebben we vervolgens waar nodig
de ruis achterweg proberen te halen door een passende mask te vinden in de vorm D.EdB > x. Van de
overgebleven plaatjes hebben we gekeken welke elementen terugkomen in alle bestanden en deze ge-
rapporteerd. Mocht er iets anders opvallen dat structureel naar voren komt bij 1 van de bestanden, is dit
ook gerapporteerd.

-Frequentie mapping van band naar frequentie is te vinden aan het einde van dit document.
-Duur van 1 segment is 5ms.

Vogels om het huis

Boerenzwaluw

Zang: Opeenvolging van korte tonen, 100-125ms lang, tussen frequentie kanalen 20 (4822Hz) en 35
(2898Hz). Soms afgesloten met trilling, een serie pulsen die elkaar opvolgen met een interval van onge-
veer 20ms. De pulsen zijn vooral hoorbaar op frequentiekanalen 10(6768Hz)-15(5713Hz).

Roep: Twee korte tonen, 1 toon van 20ms hoorbaar op frequentiekanaal 18(5160Hz)-20(4822Hz), 30ms
later gevolgd door een toon van 100ms hoorbaar tussen frequentiekanalen 15(5713Hz)-20(4822Hz).
Sample 6 laat andere roepjes horen, de niet overeenkomen met de roepjes in sample 4 en 5 op enig vlak
behalve de lengte van een roep.
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Bonte Vliegenvanger

Zang: Zang bestaat uit segmenten van zo’n 3 seconden, die op hun buurt lijken te bestaan uit ten-
minste 3 verschillende tonen van zo’n 150 ms. De tonen bevinden zich op frequentie kanalen 8(7243Hz)-
17(5338Hz), 20(4822Hz)-30(3434Hz), en 30(3434Hz)-40(2445Hz). Het einde van een segment wijkt vaak
af, en is vaak oplopend.

Roep: 1 korte toon van 55 ms, oplopen van kanaal frequentie 25 naar kanaal 15.

Boomklever

Zang: 2 verschillende zangen zijn te onderscheiden voor de Boomklever, maar ze hebben gemeen dat
beide zangen 1 bepaalde toon een onbepaald aantal keer herhalen op een regelmatig interval.
De toon van zang 1 is 200ms lang, en eerst luid te horen op frequentie kanaal 20(4822Hz)-23(4355Hz),
dooft dan iets uit, en is dan weer luid te horen op frequentie kanaal 36(2801Hz)-50(1740Hz). Toon 2 is
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luid, 75ms lang, en stijgt snel van frequentiekanaal 45(2063Hz) naar 32(3209Hz). Er is veel variatie te
zien in hoe vaak toon 2 wordt herhaald, en ook in het interval. Hoe vaker de toon herhaald wordt in 1
’sessie’, hoe korter het interval lijkt te zijn.

Zang 1:

Zang 2:

Roep: Hoge trilling van 300 ms, aflopend van frequentie kanaal 2(8876Hz) tot kanaal 12(6324Hz). De
trilling bestaat uit ongeveer 12 pulsen.

Boomkruiper

Zang: Vaste combinatie van 1250 ms, bestaande uit 3 tonen. Eerst een korte toon van 150 ms op
frequentiekanaal 16(5522Hz)-18(5160Hz), dan een oplopende toon van 150 ms van kanaal 22(4506Hz)
tot kanaal 19(4988Hz). De derde toon is een lange toon van 750ms, oplopend van kanaal 17(5338Hz)
naar kanaal 12(6324Hz). De derde toon maakt na 250ms een ’dip’ in toonhoogte naar kanaal 25(4070Hz)
en terug. Deze ’dip’ duurt 125 ms.
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Roep: Korte toon van 25 ms, zacht beginnend op kanaal 10(6769Hz) en direct luider wordend en dalend
naar kanaal 18(5160Hz).

Fitis

Zang: Zang van de fitis bestaat uit een serie van verschillende tonen van ongeveer 20-30ms die ongeveer
3 seconden duurt. Kenmerkend is dat de tonen elkaar over het geheel genomen in aflopende toonhoogte
opvolgen. De sequentie begint met tonen van 100ms die beginnen op kanaal 10(6768Hz) en dalen tot
kanaal 20(4822Hz). Dan volgen tonen van 100 ms die beginnen op kanaal 20(4822Hz), stijgen tot kanaal
10(6768Hz), en aan het eind een scherpe uithaal maken naar kanaal 25(4070Hz). Dan volgen vergelijk-
bare tonen van 150 ms, maar dan aan het eind een stuk terug naar boven gaan ( kanaal 20(4822Hz)).
Daarna volgen meestal tonen an 150 ms beginnend en eindigend op frequentiekanaal 34(2998Hz), die
een curve naar boven maken tot kanaal 25(4070Hz). Aan het eind vinden we tonen van 100 ms begin-
nend op kanaal 35(2898Hz), helemaal stijgend tot kanaal 20(4822Hz). Deze verschillende tonen zijn in
het grootste deel van de zangsamples terug te vinden, soms aangevuld met extra tonen, en soms een
paar kanaalnummers hoger of lager.
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Roep: Geen roep bestanden meegegeven voor de fitis

Grasmus

Zang: De zang van de grasmus is een lastige, er zitten veel verschillende elementen in zonder een
echt vaste structuur. Een paar elementen komen wel vaak terug: De zang begint vaak met een trilling
van 200ms die uiteindelijk in een toon overgaat. Deze begint rond frequentie kanaal 34(2998Hz), gaat
omhoog naar kanaal 26(3934Hz) en eindigt in een luide toon rond kanaal 30(3434Hz). Deze eerste
trilling/toon wordt vaak gevolgd door een luide dalende toon van 80 ms, beginnend op kanaal 25(4070Hz)
en eindigend op kanaal 33(3102Hz). Een ander opvallend element dat vaak terugkomt is een kort,
tweetonig geluid van 25ms op kanaal nummers 21(4661Hz) en 26(3934Hz), gevolgd door een constante
toon op kanaal 40(2445Hz) van 125 ms.

Roep: De roep van de Grasmus is 1 trillende toon van verschillende lengte, in de samples zijn roepen
tussen 150 ms en 350ms terug te vinden. De roep is een stijgende, luider wordende toon, beginnend op
kanaal 48(1863Hz) en eindigend op kanaal 40(2445Hz).
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Groenling

Roep: Interessant aan de groenling is dat de roep in vlucht enorm verschilt van de roep aan de grond. Ook
op de grond heeft een groenling 2 verschillende roepen: Een is een luide tril van 175ms, te horen tussen
frequentie kanalen 18(5160Hz) en 33(3102Hz). De tweede roep is een tweetonig geluid van ongeveer 1,2
seconde, eerst is vooral een toon te horen die oploopt van kanaal 38(2617Hz) naar kanaal 30(3434Hz),
na 500ms vooral een toon die oploopt van kanaal 43(2208Hz) naar 33(3102Hz)

In vlucht is de roep een een serie van korte, snel dalende tonen van 50 ms. Er zijn eentonige en tweetonige
varianten te onderscheiden. De eentonige variant begint op kanaal 32(3209Hz) en eindigt op kanaal
42(2364Hz).De tweetonige variant heeft een toon beginnend op kanaal 24(4210Hz) en eindigend op
kanaal 32(3209Hz), de andere toon begint tussen kanaal 34(2998Hz) en 40(2445Hz), en eindigt tussen
kanaal 40(2445Hz) en 50(1740Hz).
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Zang: De zang van de Groenling verschilt ook in de lucht en op de grond. In de zang op de grond zijn
4 elementen te herkennen. 3 elementen zijn tonen die een onbepaald aantal keer herhaald worden, het
4e element is een luide toon an 50ms op kanaal 27(3802Hz) die overgaat in een triller van 1,25s tussen
frequentie kanalen 30(3434Hz) en 35(2898Hz). Er is ook een ondertoon te zien op kanaal 40(2445Hz).
Iedere zang begint met een herhaling van korte, dalende tonen, zon 25ms lang en dalend van kanaal
34(2998Hz) tot 42(2284Hz). Soms houdt een stuk zang hier ook mee op. Een andere toon die vaak
herhaald wordt is ook dalend, van kanaal 32(3208Hz) naar 38(2617Hz), en duurt ongeveer 150ms.
Deze toon is vaak na de herhaling van de eerste toon te vinden, en er is veel variatie te vinden in deze
toon. Het laatste element dat vaak terug keert is een hogere toon van 50 ms, beginnend op kanaal
27(3802Hz), dan snel stijgend naar kanaal 20(4822Hz) en dan weer dalend naar kanaal 27(3802Hz).

De zang in de lucht lijkt veel op de roep in de lucht, maar af en toe onderbroken met tonen die ook
terugkomen in de zang op de grond.
452 3 Groenling 3 Zang.wav laat zien dat nog meer elementen in de zang kunnen voorkomen, maar deze
keren niet altijd terug

Grote Lijster

Zang: De zang van de grote lijster is lastig. De lijster zing in sessies van vloeiende tonen die (bijna)
allemaal tussen kanaal 30(3434Hz) en 50(1740Hz) te horen zijn. Een sessie duurt ongeveer 1s, varierend
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tussen 0.5 en 1.5s. In de sessie is weinig structuur te vinden - vaak begint een sessie relatief hoog,
gevolgd door wat lagere tonen en weer hoog eindigend. In de samples lijkt dezelfde vogel wel vaak
ongeveer hetzelfde lied te herhalen.

Roep: De roep van de grote lijster is luide trilling van 1s, hoorbaar tussen kanalen 10(6768Hz) en
30(3434Hz).

Heggenmus

Zang: De zang van de heggenmus is een zeer snelle opvolging van korte, schelle tonen. Ook hier is geen
100% vastliggend patroon te herkennen, maar een veel terugkomende combinatie is als volgt:
Eerst een toon van 75 ms, relatief constant te horen tussen kanaal 15(5712Hz) en 20(4822Hz). Na
50ms volgt een toon van 100ms, die constant te horen is rond kanaal 15(5712Hz). Deze wordt gevolgd
door 3 korte, zachtere toontjes, elk ongeveer 25ms lang, de eerste dalend van kanaal 22(4506Hz) naar
25(4070Hz), de tweede stijgend van kanaal 28(3676Hz) naar 25(4069Hz), en de laatste redelijk constant
rond kanaal 25(4069Hz). Dan volgt een langere toon van 125 ms, beginnend op kanaal 12(6542Hz) en
in 50ms dalend naar kanaal 22(4505Hz). Dan stijgt de toon naar kanaal 15(5713Hz), om af te sluiten met
een luid geluid van 60 ms, dalend van kanaal 15(5713Hz) naar kanaal 20(4822Hz). Hierna volgt een korte
toon van 30 ms, dalend van kanaal 19(4988Hz) naar 22(4505Hz). Dit wordt gevolgd tussen een trilling
van 5 pulsen die samen ongeveer 150 ms duren, hoorbaar tussen kanaal 5(8018Hz) en 30(3434Hz). De
nadruk van deze trilling ligt op verschillende frequenties in de samples. De combinatie sluit af met een
toon van 150 ms, beginnend op kanaal 20(4822Hz), die dan in 75 ms daalt naar kanaal 30(3434Hz), en
in de laatste 75 ms weer terugstijgt naar kanaal 20(4822Hz).
De combinatie wordt niet altijd helemaal uitgevoerd, en er worden soms nog tonen toegevoegd, vooral
aan het eind.
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Roep: De roep van de heggenmus is een enkele toon van 200 ms, licht dalend tussen kanaal 15(5713Hz)
en 20(4822Hz) . De toon kan ook meerdere malen voorkomen in een roep, de duur per toon is dan iets
korter.

Huiszwaluw

Roep: De roep van de huiszwaluw is een constante trilling van 150ms, te horen tussen frequentie ka-
naal 20(4822Hz) en 40(2445Hz). Ook een langere, dalende trilling van 350ms, beginnend op kanaal
27(3802Hz) en dalend tot 32(3209Hz). Deze tweede roep heeft een boventoon van 200 ms, die halver-
wege de hoofdtoon begint. Deze boventoon is te horen rond kanaal 20(4822Hz).
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geen bestanden van zang opgegeven ... soortenbank zegt "Zang babbelende variatie op roep, zonder
muzikale tonen"

Kerkuil

2 typen ’krijsen’:
1: Hoge energie tussen band 35(2898Hz) en 50(1740Hz)
- Duratie: 300 segmenten
2: Iets hogere krijs die activatie rond meer banden heeft:
- Duratie: 170 segmenten
- Bestaat uit minimaal 3 a 4 banden: rond 30(3434Hz), 25(4069Hz), 15(5713Hz), 5(8018Hz)

Koolmees

Feature 1: Herhaling van twee opeenvolgende tonen (hoog naar laag). Toon 1 ligt rond band 26(3934Hz)
en toon 2 ligt rond 32(3209Hz) Samples 1 2 3
- In sample 3 heeft de koolmees een hogere melodie: wisselt tussen band 25(4069Hz) en 10(6768Hz)
- Duratie van afzondelijke tonen zijn ongeveer: toon 2 = 15 segmenten(75ms) en toon 1 = 30 segmen-
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ten(150ms)

Feature 2: 2 a 3 korte pulsen van 20 segmenten reikend van band 22(4505Hz) tot en met 28(3676Hz)
met daartussen 40 segmenten sample 4

Feature 3: Roep, opeenvolging van pulsen die 2 a 3 banden hebben. Band 1: 39(2530Hz) - 51(1682Hz),
band 2: 20(4822Hz)-33(3102Hz), band 3: 6(7751Hz) - 17(5338Hz). Duratie van puls is 10 segmenten.
Vaak 4 tot 7 pulsen achter elkaar.
- Puls is zo snel dat er bijna geen rust te zien is tussen de pulsen, 1 a 2 segmenten en soms in elkaar
overgelapt.
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Feature 4: Juveniel: Pulsen met twee a drie frequentiebanden een duratie van 30 segmenten. Hierin is
de hoogste band het meest aanwezig. Banden liggen rond 10(6768Hz), 25(4069Hz) en 32(3209Hz).
- In die 30 segmenten daalt de toon. In de hoogste band gaat hij van 8(7243Hz) naar 14(5910Hz). 2e
gaat van 23(4355Hz) naar 27(3802Hz) en 3e gaat van 29(3553Hz) naar 34(2998Hz). vaak minimaal 3
pulsen.

Merel

Merel:
Feature 1: Zigzaggend patroon die van laag naar hoog gaat. Van band 55(1468Hz) naar 10(6768Hz).
Elke melodie duurt ongeveer 500 segmenten.Dit segment valt op te delen in twee delen. Bulk van melo-
die zit in de eerste 300 segmenten en werkt zigzaggend omhoog van band 50(1740Hz) naar 25(4069Hz).
Dit wordt gevolgd door een aantal tonen rond band 12(6324Hz). Deze is in elke herhaling van de melodie
evengoed terug te vinden.
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Feature 2: Roep. Korte pulsen met meeste energie in band 25(4069Hz) tot en met 52(1626Hz). Deze pul-
sen kunnen gevolgt worden door hogere pulsen met de meeste energie tussen 10(6768Hz) en 30(3434Hz),
maar het hoeft niet. De hogere pulsen lijken soms 2 banden te hebben, (kan ook komen door zachte op-
name hiervan. Hiervan reikt band 1: 13(6114Hz) - 21(4661Hz) en 2: 25(4069Hz)- 30(3434Hz).Wat wel
opvalt in de samples is dat de lage pulsen altijd vooraf lijken te gaan aan de hoge.Duratie 10 segmenten
per puls, rust tussen pulsen kan verschillen: zie 30 segmenten (Merel 2.jpg) en 5 segmenten in (Merel
3.jpg)
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Merel 2.jpg

Merel 3.jpg

Pimpelmees

Pimpelmees: Samples 1 2 4 5 lijken elk verschillende tonen weer te geven die pimpelmees kan maken.
Feature 1: Patroon dat steeds herhaalt wordt is weergeven in de afbeelding hieronder.
Patroon begint met een toon rond 8294Hz(band 4). Dit wordt gevolgt door 2 pulsen die van 6768Hz
(band 10) naar 4988Hz (19). Dit word gevolgt door 8 tot 14 pulsen tussen band 4355Hz (band 23) en
5338Hz (band 17), toonhoogte blijft constant.Dit wordt vaak (niet altijd) gevolgt door 3-5 pulsen reikend
van 5338Hz (band 17) tot en met 7492Hz (band 7), met wat lichte uitlopers naar 3209Hz. (band 32)
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Feature 2: sample 2, Patroon van 2 hoge pulsen gevolgd door 1 lagere puls. De eerste twee pulsen
zijn dalend van 5(8018Hz) naar 18(5160Hz).De laatste puls is dalend van 10(6768Hz) naar 23(4355Hz).
Herhaling van dit patroon lijkt willekeurig, dan slechts 1x en dan weer 4x achter elkaar.

Feature 3: Sample 4, De sample bestaat uit wat pulsen wat op een roep lijkt plus wat hoge tonen.De
pulsen en hoge tonen volgen elkaar niet op in een bepaald patroon en lijken willekeurig. Maar het is lastig
te bepalen of de tonen en de pulsen los van elkaar voorkomen. Misschien scheiden als feature.Puls(roep-
achtig): tussen band 5(8018Hz) en 20(4822Hz), met een duratie van 10 segmenten per puls en 5 seg-
menten rust tussen de pulsen. 4 tot 9 pulsen achter elkaar.Hogere tonen: Tussen band 5(8018Hz) en
10(6768Hz) met een duratie van 30 segmenten. Lijkt eerst iets lager te beginnen dan te stijgen en vervol-
gens weer te dalen, maar bij herhaling van deze toon in de sample gaat deze weer alleen van hoog naar
laag. daling van 7(7492Hz) naar 11(6542Hz).
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Feature 4: Roep? van sample 5 Twee soorten pulspatronen. Patroon 1 lijkt van laag naar hoog te
gaan en steeds luider te worden. Lijkt tussen band 24(4210Hz) en 26(3934Hz) te zitten en in onge-
veer12 pulsen uit te lopen naar een puls dat reikt van band 15(5713Hz) naar 27(3802Hz). Hierin zijn
weer 2 duidelijke banden te zien rond 18(5160Hz) en 23(4355Hz). Bij de laatste 4 pulsenlijken extra
banden in de lagere frequenties mee te resoneren, rond band 40(2445Hz) en rond 48(1863Hz). Pa-
troon 2: Lijkt een V vorm te hebben. De puls heeft in het begin 2 duidelijke banden rond 20(4822Hz) en
30(3434Hz) zitten. Dit daalt in 4 pulsen naar 25(4069Hz) en 33(3102Hz) en vervolgensstijgt dit in 6 pul-
sen naar 18(5160Hz) en 27(3802Hz). Ook lijkt de roep steeds harder te worden over ongeveer 10 pulsen.

Roodborstje

Roodborstje: Lastig om een duidelijke feature te maken. Melodieeen lijken vaak een willekeur van tonen.
Bepaalde patronen van melodieen lijken te herhalen, maar varieeren allemaal iets.
Twee veel voorkomende patronen zijn beschreven in feature 1 en 2.
Feature 1: Begint met enkele hoge tonen tussen band 3(8580Hz) en 10(6768Hz) met een duratie van 20
segmenten. Dit wordt gevolgd door een golvend patroon tussen 20(4822Hz) en 37(2708Hz). Dit kan weer
gevolgd worden door dezelfde tonen die vooraf gingen, maar is niet noodzakelijk het geval. Soms wordt
dit gevolgd door een golfvormvan tonen rond band 15(5713Hz).
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Feature 2: (Roodborstje 2.jpg) Melodie lijkt een trechter vorm te hebben, begint klein en de zigzag lijkt
steeds wijder uit te slaan. Begint tussen 30(3434Hz) en 35(2898Hz) en lijkt uit te slaan naar 15(5713Hz)-
40(2445Hz). In dit patroon is weer een patroon te vinden van 1 hogere toon gevolgt door enkele lagere
tonen, de lagere tonen lijken constant rond band 32(3209Hz) te blijven, maar de hogere tonen lijken steeds
hoger te worden. Begin van de melodie zit deze rond band 27(3802Hz) en eindigt rond 18(5160Hz).

Feature 3: Hoge pulsen reikend van band 3(8580Hz) tot en met 23(4355Hz). Duur van een puls is zeer
kort, ongeveer 5 segmenten. De rust tussen pulsen kan erg varieren. Kan elkaar snel volgen, maar kan
af en toe ook 1 puls zijn met redelijke lange rust tot volgende puls.
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Tjiftjaf

Tjif Tjaf:
Feature 1: Sample 1, Melodie dat bestaat uit 2 tonen. De hogere toon zit rond band 15(5713Hz) en
de lagere toon rond 21(4661Hz). De pulsen hebben een characteristieke vorm, puntig in de boven en
onderkant en de bulk in het midden. Er is niet een bepaalde volgorde waarin de twee tonen elkaar
afwisselen. Duur van een puls is 20(4822Hz) segmenten en de rust tussen opeenvolgende pulsen is
50(1740Hz) segmenten.

Feature 2: Roep. steeds 1 puls met redelijke tussenpauze tot volgende puls. Puls gaat van laag naar
hoog (band 40(2445Hz) tot 20(4822Hz)) in 35 segmenten.
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Tuinfluiter

Tuinfluiter: Uitbreiden! Feature 1: Sample 1. Vrij lange melodie/kwebbels varierend van 600 tot 1000
segmenten (Tuinfluiter 1.jpg, Tuinfluiter 2.jpg, Tuinfluiter 3.jpg) (grootste herkenningspunt?) In veel van de
melodieën lijkt de toon op rond band 35(2898Hz) te zitten. Hoe beschrijving uit te breiden?
Feature 2: Grootste deel van melodie lijkt tussen band 20(4822Hz) en 40(2445Hz) te liggen. Melodie
zigzagged.
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Feature 3: Roep, veel last van achtergrond geluid. Harder dan roep. Pulsen van band 40(2445Hz) tot
en met 10(6768Hz), met duratie van 10 segmenten en tussenpozen van 40.Nergens in de puls is een
duidelijke toon aanwezig. Meer een gakkelend geluid, gaat bijna richting het geluid van eens gans.

Winterkoning

Winterkoning: Feature 1: (Winterkoning 1.jpg) geeft de characteristieke melodie weer van de winterko-
ning. Deze bestaat uit 6 delen.
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- Het begint vaak met een melodie patroon die begint met twee tonen tussen band 10(6769Hz) en
15(5713Hz), met daarna 2 tonen tussen 15(5713Hz) en 20(4822Hz), dan komt er een toon rond band
5(8018Hz) en daarna een toon tussen 20(4822Hz) en 25(4069Hz) en als laatste een toon rond 15(5713Hz).
- Dan komt er een opeenvolging van pulsen. De eerste reeks pulsen gaan van laag naar hoog van band
23(4355Hz) tot en met 10(6768Hz). Een puls duurt 15 segmenten en de rust tussen de pulsen is onge-
veer 15 segmenten. Vaak komen er 5 tot 7 pulsen hiervan.
- Vervolgens komt er een ander pulspatroon: Deze puls bestaat uit een afwisseling van 2 tonen. Eer-
ste deel zit de toon tussen band 5(8018Hz) en 10(6768Hz) en de tweede toon zit tussen 13(6114Hz) en
28(3676Hz). De tweede toon gaat van hoog naar laag in 10 segmenten. De eerste toon heeft een duratie
van 15 segmenten. Duratie tussen tonen is 5 segmenten

- Dit wordt gevolgt door 1 toon die van laag naar hoog gaat in 20 segmenten van 34(2998Hz) naar
22(4505Hz).
- Dan komt er een ritmische reeks van pulsen. (Winterkoning 3.jpg) De meeste energie van deze puls
zitten tussen 10(6768Hz) en 20(4822Hz). De duratie van een puls is 2 segmenten met een rust van 3 a 4
segmenten tussen de pulsen. Minimaal 20 pulsen achter elkaar.
- Als laatste wordt dit gevolgd door het pulsenpatroon dat ook vooraf ging aan de ritmische pulsen.

Roep 1: Opeenvolging van pulsen die reiken van band 10(6768Hz) tot en met 30(3434Hz) met een duratie
van 10 segmenten en tussenpozen van 15 segmenten
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Roep 2 : Sample 7 Wederom opeenvolging van pulsen maar veel sneller: Duratie van 4 segmenten,
rust ook 4 segmenten. Pulsen zijn dubbel zo snel. Daarnaast is de toonhoogte hoger, namelijk tussen
3(8580Hz) en 10(6768Hz). Sommige pulsen blijven iets lager in toon en anderen weer hoger.

Zanglijster

Lijkt veel soorten patronen te hebben:
Het lijkt dat de Zanglijster niet te classificeren is op patronen in melodie, misschien op iets simpels zoals
bepaalde frequenties.
Toch heb ik een paar herkenbare patronen proberen te vinden:
Feature 1:Melodie die alterneert tussen dalende tonen 23(4355Hz) naar 35(2898Hz) en 30(3434Hz) naar
44(2134Hz). Duratie per toon is 40 segmenten
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Feature 2: Pulsen die reiken van band 13(6114Hz) tot en met 43(2208Hz). Heeft 2 duidelijke frequentie
banden (bollen) rond band 32(3209Hz) en 38(2617Hz). Duur 9 segmenten, rust 9 segmenten.

Feature 3: Omgekeerde V vormen. Frequentie die stijg en weer daalt. van 47(1927Hz) naar 37(2708Hz)
naar 47(1927Hz). Parallel daaraan loopt een toon op band 28(3637Hz). Er voor en erna is er nog een
toon op band 34(2998Hz). Duratie 70 segmenten
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Feature 4: Twee tonen rond band 33(3102Hz) gevolgt door 1 toon rond band 44(2134Hz). Duratie van
tonen 12 segmenten

Roep: Hoge pulsen die af en toe voorkomen. Er zit geen ritmisch patroon in. Frequentie ligt tussen band
1(9181Hz) en 10(6768Hz) in. Duratie van een puls is 8 segmenten.
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Ganzen

Brandgans

De roep van een Brandgans is een viertonig geluid van 100-150 ms, alle tonen zijn ongeveer 3 frequentie
kanalen breed en te vinden tussen kanaal 37(2708Hz) en 60(1237Hz). Af en toe zijn er 2 extra tonen te
vinden rond kanalen 15(5713Hz) en 25(4069Hz).

Grauwe gans

De roep van een grauwe gans is ook een meertonig geluid van 100-150ms. Kenmerkend van de grauwe
gans is de energie rondom frequentie kanalen 25(4069Hz)-35(2898Hz).

Kolgans

In vergelijking met andere ganzen heeft de kolgans een hoger klinkende gak. Dit is terug te zien in de
features, de kolgans maakt nog steeds een meerbandig geluid van 100 ms, maar de banden liggen hoger,
tussen kanaal 10(6768Hz) en 40(2445Hz).
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Kleine Rietgans

De roep van de kleine rietgans is een meertonig geluid tussen de 75 en 175 ms. Er is sprake van een toon
die veel duidelijker terug te vinden is dan de rest rond kanaal 50(1740Hz). Zeker in de vlucht is vooral
deze ene toon te horen. In vlucht is zijn roepen van verschilende kleine rietganzen ook moeilijker van
elkaar te onderscheiden dan andere ganzen. Een roep van de kleine rietgans kan varieren tussen 50 tot
300ms. Het contactroepje is vergelijkbaar, maar meer nadruk op hogere frequenties.

Normale roep:

Contact:

26



Grote Rietgans

nofiles

Rotgans

De roep van de rotgans is de laagste van alle ganzen, maar is qua structuur hetzelfde. De roep is iets
langer ( 200ms) en gaat zo laag als kanaal 80 (624Hz).

Frequentiemapping

Hieronder een mapping van banden op frequenties. Deze lijst is van toepassing wanneer bij startu-
pexample het aantal segmenten 150 is en de hoogste frequentie 10.000Hz

1 Band|Hz
2 1 9181 ,461688
3 2 8875 ,587902
4 3 8579 ,892063
5 4 8294 ,035502
6 5 8017 ,690816
7 6 7750 ,541498
8 7 7492 ,281572
9 8 7242 ,615243

10 9 7001 ,25656
11 10 6767 ,929085
12 11 6542 ,365581
13 12 6324 ,307701
14 13 6113 ,505695
15 14 5909 ,718125
16 15 5712 ,711585
17 16 5522 ,260437
18 17 5338 ,146549
19 18 5160 ,15905
20 19 4988 ,094083
21 20 4821 ,754578
22 21 4660 ,950018
23 22 4505 ,496229
24 23 4355 ,215164
25 24 4209 ,9347
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26 25 4069 ,488443
27 26 3933 ,715535
28 27 3802 ,460469
29 28 3675 ,572914
30 29 3552 ,907542
31 30 3434 ,32386
32 31 3319 ,686049
33 32 3208 ,86281
34 33 3101 ,727214
35 34 2998 ,156554
36 35 2898 ,032207
37 36 2801 ,239497
38 37 2707 ,667564
39 38 2617 ,209237
40 39 2529 ,76091
41 40 2445 ,222425
42 41 2363 ,496958
43 42 2284 ,490906
44 43 2208 ,113779
45 44 2134 ,2781
46 45 2062 ,899304
47 46 1993 ,895636
48 47 1927 ,188065
49 48 1862 ,700188
50 49 1800 ,358145
51 50 1740 ,090533
52 51 1681 ,828325
53 52 1625 ,504792
54 53 1571 ,055424
55 54 1518 ,417859
56 55 1467 ,531808
57 56 1418 ,33899
58 57 1370 ,783063
59 58 1324 ,809559
60 59 1280 ,365823
61 60 1237 ,400952
62 61 1195 ,865737
63 62 1155 ,712606
64 63 1116 ,89557
65 64 1079 ,370171
66 65 1043 ,093429
67 66 1008 ,023796
68 67 974 ,1211041
69 68 941 ,3465243
70 69 909 ,6625185
71 70 879 ,0327978
72 71 849 ,4222808
73 72 820 ,7970536
74 73 793 ,1243307
75 74 766 ,3724175
76 75 740 ,510674
77 76 715 ,5094798
78 77 691 ,3402003
79 78 667 ,9751533
80 79 645 ,3875782
81 80 623 ,5516045
82 81 602 ,4422227
83 82 582 ,0352554
84 83 562 ,3073298
85 84 543 ,2358508
86 85 524 ,7989752
87 86 506 ,9755865
88 87 489 ,7452709
89 88 473 ,088294
90 89 456 ,9855779
91 90 441 ,4186796
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92 91 426 ,3697697
93 92 411 ,8216122
94 93 397 ,7575445
95 94 384 ,1614587
96 95 371 ,0177824
97 96 358 ,311462
98 97 346 ,0279442
99 98 334 ,1531605

100 99 322 ,6735101
101 100 311 ,575845
102 101 300 ,8474546
103 102 290 ,4760513
104 103 280 ,4497565
105 104 270 ,7570865
106 105 261 ,3869401
107 106 252 ,3285852
108 107 243 ,571647
109 108 235 ,1060959
110 109 226 ,922236
111 110 219 ,0106939
112 111 211 ,3624084
113 112 203 ,9686195
114 113 196 ,8208589
115 114 189 ,9109399
116 115 183 ,2309485
117 116 176 ,7732338
118 117 170 ,5303995
119 118 164 ,4952954
120 119 158 ,6610094
121 120 153 ,0208592
122 121 147 ,568385
123 122 142 ,2973419
124 123 137 ,2016926
125 124 132 ,2756011
126 125 127 ,5134252
127 126 122 ,9097107
128 127 118 ,4591848
129 128 114 ,1567501
130 129 109 ,9974789
131 130 105 ,9766074
132 131 102 ,0895304
133 132 98 ,33179582
134 133 94 ,69909985
135 134 91 ,18728183
136 135 87 ,79231953
137 136 84 ,51032457
138 137 81 ,33753798
139 138 78 ,27032584
140 139 75 ,30517517
141 140 72 ,43868987
142 141 69 ,66758684
143 142 66 ,98869226
144 143 64 ,39893787
145 144 61 ,89535755
146 145 59 ,47508384
147 146 57 ,13534473
148 147 54 ,87346042
149 148 52 ,6868403
150 149 50 ,57297995
151 150 48 ,52945829
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