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Samenvatting:  In dit artikel wordt  een manier gepresenteerd om automatisch modellen van klassen 

geluid  te  genereren  aan  de  hand  van  statistieken  gegenereerd  door  het  geluidsanalysesysteem  van 

Veenstra  (2010).  Hiernaast  wordt  een  afstandmaat  gespecificeerd  welke  de  afstand  van  een 

geluidssample  tot  een  klasse  geluid  aanduidt.  De  gegenereerde  modellen  geven  inzicht  in  de 

structuuropbouw van de geluiden binnen een klasse. Bij een classificatietaak op zeven klassen geluiden 

aan de hand van deze modellen en afstandmaat wordt een recall behaald van 0,55 en een precision van 

0,58, welke vergelijkbaar zijn met resultaten behaald door conventionele algoritmen. 

 

1. Inleiding 

Stel  je  voor,  je  zit  op  een  bankje  op  een  druk 

plein in de binnenstad van een grote stad. Om je 

heen  hoor  je  van  alles. Het waait  hard,  dus  je 

hoort  de  wind  langs  je  oren  razen.  Naast  je 

wordt  een  oude  krant  over  de  grond 

meegesleurd  door  de  wind,  wat  een  schurend 

geluid  oplevert.  Op  het  plein  is  het  markt  en 

zodoende  hoor  je  de  marktkoopmannen 

schreeuwen  om  hun  goed  te  verkopen.  In  de 

lucht  vliegen  meeuwen  die  azen  op  het 

weggegooide  fruit  dat  niet  meer  verkoopbaar 

was. Achter je is een weg waar af en toe een bus 

langs komt en waar  fietsers met hun  fietsbel de 

wandelaars  op  hun  komst  attent  proberen  te 

maken.  Al  deze  bronnen  bij  elkaar  vormen 

samen  het  auditieve  landschap,  ofwel  het 

soundscape. 

In  dit  soundscape  is  het  horen  en 

onderscheiden  van  geluiden  voor  de  meeste 

mensen geen enkel probleem. We kunnen hierbij 

bijvoorbeeld  praten  over  het  geluid  van  een 

vogel of dat van  een bus en  een auto en weten 

hierbij  allemaal  waar  we  aan  moeten  denken. 

Hoewel deze geluiden niet altijd exact hetzelfde 

klinken,  kunnen  mensen  toch  het  onderscheid 

maken  tussen  deze  geluiden. Men weet  al  snel 

de bron van het geluid, ook al zijn de verschillen 

slechts  subtiel,  zoals  het  verschil  tussen  het 

geluid  van  een  auto  en  een  bus.  Deze 

beslissingen  worden  gedaan  aan  de  hand  van 

kennis  over  het  concept  en  de  bijbehorende 

waarnemingen  die  men  in  het  verleden  heeft 

gedaan. 

Bij  geluidherkenning  wordt  getracht  dit 

probleem  geautomatiseerd  op  te  lossen. 

Geluiden worden met microfoons opgenomen en 

de  verkregen  signalen  worden  vervolgens met 

de computer geanalyseerd. Aan de hand van de 

gevonden  statistieken  over  de  karakteristieken 

van  de  geluidssignalen  wordt  geprobeerd  het 

geluid te classificeren. 

Een algemeen probleem van de kunstmatige 

intelligentie  komt  bij  dit  herkenningsprobleem 

naar  voren:  hoe  is  het  mogelijk  dat  mensen 

succesvol  redeneren en kennis afleiden op basis 

van algemene kennisrepresentaties welke volgen 

uit  lage  orde waarnemingen? Het  doel  van  dit 

onderzoek is dan ook om aan te tonen dat uit de 

structuren  van  een  signaal  kennis  te  halen  valt 

over  de  klasse  van  het  geluid.  Met  deze 

koppeling  is  het  mogelijk  om  van  nieuwe 

auditieve  waarnemingen  aan  te  geven  in 

hoeverre ze in een bepaalde klasse passen. 

De  onderzoeksvraag  die  gedurende  dit 

onderzoek beantwoordt zal worden  is als volgt: 

Hoe  kunnen  cognitief  gebaseerde  statistieken  van 

signalen  worden  gebruikt  bij  het  beschrijven  van 

klassen  geluid? Met  andere woorden;  hoe  is  het 

mogelijk om met op kennis gebaseerde gegevens 

over  een  geluidssignaal  een  klasse  geluiden  te 

beschrijven.  Er worden  dus modellen  gemaakt 

voor klassen geluid, zodat beschreven wordt hoe 

bijvoorbeeld  het  geluid  van  een man  klinkt,  of 

dat van water. 

Als  iemand  in de situatie op het plein, zoals 

hiervoor  beschreven, wordt  gevraagd wat men 

hoort,  dan  is  het  waarschijnlijk  dat  men  zal 

antwoorden  met  ‘een  markt’.  Zulke 

beschrijvingen  worden  auditieve  objecten 
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genoemd  (Kubovy  and Van Valkenburg,  2001). 

Mensen  hebben  de  gewoonte  om  niet  de 

signaalkarakteristieken  te beschrijven maar  juist 

de gebeurtenis die het geluid veroorzaakt. 
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Figuur 2.1: conventionele geluidsherkenning gaat op 

basis  van  karakteristieken  over  de  energie  van  het 

spectrum,  welke  worden  gebruikt  in  de 

classificatietaak. Bron: Veenstra (2010). 

Twee  vaak  gebruikte  methoden  van 

karakteristiekextractie  bij  geluid  zijn  de  mel‐

frequency  cepstral  coefficients  (MFCCs)  en 

matching  pursuit  (MP).  Chu  et  al.  (2008,  2009) 

gebruiken  deze  beide  technieken  bij  het 

onderscheiden van de geluiden van een drukke 

straat  van  de  geluiden  van  een  bos.  Samen 

beschrijven  deze  features  zowel  het  frequentie 

(de  MFCCs)  als  het  tijd‐frequentie  (de  MP) 

domein.  Voor  classificatie  wordt  gebruik 

gemaakt van een Gaussisch mixture‐model. Het 

experiment  toont  aan  dat  voor  deze  taak  de 

karakteristieken  met  dit  model  vergelijkbare 

resultaten  behalen  als mensen. Het  blijft  echter 

onduidelijk  of  deze  taak  representatief  is, 

aangezien de testset klein is en er geen specifieke 

geluiden worden onderscheden. 

Onderzoek  van  Andringa  (2008)  beschrijft 

een concept waarbij gebruikt wordt gemaakt van 

geluidsstructuren.  Er  worden  hierbij  drie 

geluidsstructuren  geïdentificeerd:  ruis,  puls  en 

toon. In dit onderzoek is een experiment gedaan 

welke moest  aantonen dat mensen gelijksoortig 

low‐level  perceptueel  onderscheid  zouden 

maken.  In  het  experiment  worden  afwijkingen 

tussen  geluiden  vergeleken  met  de  verschillen 

die worden gerapporteerd door mensen (Gygi et 

al.,  2007).  Wat  blijkt  is  dat  mensen  deze 

geluidsstructuren  gebruiken  om  in  eerste 

instantie een categorisatie te maken naar de bron 

van  het  geluid.  Het  gebruik  van  deze 

geluidsstructuren  is  dan  ook  interessant, 

aangezien het biologisch plausibel is. 

In dit artikel wordt gebruik gemaakt van het 

geluidsanalysesysteem  ontwikkeld  door 

Veenstra (2010). Dit systeem geeft beschrijvingen 

in  de  vorm  van  statistieken  over  de  structuren 

van  een  geluidsample.  Op  basis  van  deze 

statistieken  is  het  mogelijk  om  onderscheid  te 

maken  tussen  verschillende  klassen  geluid.  De 

statistieken  zijn  gevonden  door  afleidingen  te 

maken  aan  de  hand  van  observaties  in  het 

cochleogram en zijn opgebouwd uit zogenaamde 

‘patches’ welke een aaneengesloten deel  signaal 

van dezelfde  bron  beschrijven  in het  frequentie 

en  tijdvlak  die  ongeveer  dezelfde 

karakteristieken bevatten. 

Dit  artikel  zal  eerst  het  classificeren  van 

signalen  bespreken  en  de  daarbij  gebruikte 

dataset. Hierna wordt  een  uitleg  gegeven  over 

hoe  modellen  gemaakt  kunnen  worden  van 

klassen geluid. Vervolgens worden de resultaten 

van  de  classificatietaak  gepresenteerd  aan  de 

hand  van deze modellen, waarna  een discussie 

van de  taak volgt. Er wordt  afgesloten met  een 

conclusie  en  suggesties  voor  toekomstig 

onderzoek. 

2. Classificatie van signalen 

Voor  de  classificatie  van  signalen  is  altijd  een 

vorm  van  informatie  nodig  over  de  structuur 

van  het  signaal.  De  conventionele  vorm  van 

geluidsherkenning wordt besproken in sectie 2.1. 

Vervolgens  wordt  een  door  Veenstra  (2010) 

ontwikkeld  cognitieve  set  aan  statistieken  over 

signalen besproken in sectie 2.2. Hierna wordt de 

dataset  benoemd  in  sectie  2.3,  welke  wordt 

gebruikt  bij  een  classificatietaak  (2.4 &  2.5). Dit 

hoofdstuk  wordt  afgesloten  met  een  discussie 

van de classificatietaak in sectie 2.6. 

2.1. Conventionele geluidsbronherkenning 

Vandaag  de  dag  is  het  gebruikelijk  dat  de 

geluidsherkenningtaak  wordt  opgelost  met 

machine  learning  technieken.  Een  herkenner 

wordt getraind op basis van karakteristieken van 

het  signaal  en  er wordt  hierbij  geen  scheiding 

van bronnen toegepast. Tevens ontbreekt hierbij 

het  gebruik  van  kennis  over  de  opbouw  van 

signalen en geluidsbronnen. 

In  figuur  2.1  wordt  een  dergelijke 

geluidsherkenner afgebeeld. Allereerst wordt het 

signaal  opgedeeld  in  overlappende  stukjes  van 

 2 



Fr
eq

ue
nc

y 
(H

z)

time [s]
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Fr
eq

ue
nc

y 
(H

z)

time [s]
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1 2
2480

1640

1080

710

460

300

200

130

80

50

2480

1640

1080

710

460

300

200

130

80

50

Figuur  2.3:  Cochleogrammen  van  geluiden  met 

bronstructuur ‘puls’. (1) is typisch voor de individual 

pulse  statistiek.  (2)  is  typisch  voor  de  repetition 

frequency statistiek. Bron: Veenstra (2010). 

gelijke  grootte  door  middel  van  een  sliding‐

window.  Hierna  wordt  op  deze  stukjes 

signaalanalyse toegepast, die de karakteristieken 

van  het  signaal  extraheert.  Vaak  zijn  deze 

features  de  mel‐frequency  cepstral  coefficients 

(MFCCs), die  informatie  geven  over de  energie 

in  het  spectrum  of  de  matching  pursuit  (MP) 

features,  welke  de  beste  benadering  van  een 

signaal  beschrijven  als  factoren  van  gebruikte 

geluidselementen  uit  een  bibliotheek.  De 

herkenning gebeurt uiteindelijk op basis van de 

geëxtraheerde  features  en  na  deze  stap  wordt 

een mogelijke geluidsbron aangewezen. 

De MFCC en de MP features zijn wiskundige 

afleidingen  gemaakt  aan  de  hand  van  de 

signaalkarakteristieken.  Hiermee  wordt  niet 

zozeer de geluidsbron beschreven, maar juist het 

signaal.  Er  wordt  hierbij  geen  kennis  gebruikt 

over  de  manier  waarop  mensen  geluiden 

onderscheiden en de manier waarop de signalen 

fysiek ontstaan. Doordat  er geen kennis  is over 

de bron van het geluid, is het vrijwel onmogelijk 

om  geluiden  te  herkennen  in  ongecontroleerde 

omgevingen,  aangezien  de  omgeving  een  grote 

invloed heeft op het uiteindelijke signaal. 

2.2. Cognitief gebaseerde statistieken 

Veenstra  (2010)  heeft  in  zijn  masterscriptie 

onderzoek  gedaan  naar  de  mogelijkheid  om 

kennis  over  geluidsbronnen  en  over menselijke 

auditieve cognitie te gebruiken bij het herkennen 

van  brongeluiden. Hiervoor  heeft Veenstra  een 

systeem ontwikkeld dat  cognitief onderbouwde 

statistieken genereert over signalen. 

Zogenaamde  ‘patches’ worden  gegenereerd 

aan de hand van de energie in het signaal. Deze 

patches  zijn  rechthoekige  gedeelten  in  het 

cochleogram met daarin de delen van het signaal 

met  energie.  Gedeelten  van  het  signaal  met 

dezelfde  structuur  worden  gegroepeerd  en 

samen  in  een  patch  gezet  (figuur  2.2).  De 

gelijkheid van deze delen wordt bepaald aan de 

hand  van  structuur  binnen  de  patch.  Deze 

structuur  van  een  geluid  wordt  volgens 

Andringa  (2008)  opgedeeld  in  de  typen  puls, 

toon en ruis. 

Tonal PulsalNoisy
fre

qu
en

cy

time

Figuur  2.2:  patches  worden  op  basis  van

bronsctructuur uit het  cochleogram van  een  sample

geëxtraheerd en geanalyseerd. Bron: Veenstra (2010).

Voor  elk  van  de  typen  signaalstructuur 

worden  verschillende  statistieken  berekend  op 

basis  van  de  gegevens  in  het  cochleogram. De 

statistieken die worden berekend zijn gebaseerd 

op  de  fysische  eigenschappen  van  geluid  en 

geven zodanig ook fysische interpretaties van de 

bron. Om deze statistieken te kunnen berekenen 

wordt  allereerst  de  ruis  uit  het  signaal 

verwijderd door middel van een moving average 

filter. 

Van  patches  met  als  bronstructuur  ‘puls’ 

wordt de statistiek  repetition  frequency berekend, 

welke  het  aantal  herhalingen  van  een  puls 

binnen  de  patch  aangeeft.  Verder  wordt  de 

statistiek  individual  pulse  berekend,  welke 

aangeeft  of  de  patch  een  puls  bevat  en wat  de 

sterkte,  lengte  en het  frequentiebereik van deze 

puls  is.  In  figuur  2.3  worden  twee 

cochleogrammen  gegeven  van 

geluidsvoorbeelden  die  geschikt  zijn  voor 

analyse met de statistieken van de bronstructuur 

‘puls’. 

Patches met de bronstructuur  ‘toon’ worden 

geanalyseerd  voor  de  statistieken  isolated  tone, 

modulation of a tone, shear of a tone en tone complex. 

De statistiek isolated tone geeft de frequentie en 

de variantie van de  toon. Modulation of  a  tone 

geeft  informatie  over  de  amplitude  modulatie, 

namelijk  de  frequentie  en  de  diepte  van  de 

modulatie.  De  shear  of  a  tone  geeft  aan  of  de 

frequentie van een toon daalt of stijgt en geeft de 

hoek  aan  waarmee  deze  verandering 
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Figuur  2.4:  Cochleogrammen  van  geluiden  met

bronstructuur  ‘toon’.  (1)  is  typisch  voor de  isolated 

tone statistiek. (2) is typisch voor de modulated tone

statistiek.  (3)  is  typisch  voor  de  sheared  tone

statistiek.  (4)  is  typisch  voor  de  tone  complex

statistiek. Bron: Veenstra (2010). 

plaatsvindt.  De  statistiek  tone  complex  geeft 

informatie  over  de  basisfrequentie  van  het 

tooncomplex,  de  afstand  tussen  de  tonen,  het 

aantal  individuele  tonen en de harmoniciteit.  In 

figuur 2.4 worden vier cochleogrammen gegeven 

van voorbeeldgeluiden met bronstructuur ‘toon’, 

die typisch met deze statistieken kunnen worden 

geanalyseerd en beschreven. 

Statistieken  noise  spectrum  en  noise  band 

worden voor de patches met bronstructuur ‘ruis‘ 

berekend. De  eerste  geeft de  hellingsgraad  van 

het  spectrum  met  ruis,  waarmee  bepaald  kan 

worden of het om bruine, roze of witte ruis gaat 

en  de  laatste  statistiek  geeft  de  frequentie  en 

variatie van banden in ruis. In figuur 2.5 worden 

twee  cochleogrammen  gegeven  van  geluiden 

met bronstructuur  ‘ruis’, welke geanalyseerd en 

beschreven  kunnen worden met  de  statistieken 

noise spectrum en noise band. 

Naast  statistieken  over  het  signaal  worden 

een  zevental  statistieken  gegenereerd  over 

patronen van patches. Zo wordt als eerste  in de 

patches  gezocht  naar  het  samenvallen  van  ruis 

en  pulsen  en  wordt  de  zekerheid  van  de 

correlatie  opgeslagen  in  de  statistiek  correlated 

pulse  and  noise.  Hetzelfde  gebeurt  voor  de 

statistiek correlated tones and noise welke aangeeft 

of  tonen  en  ruis  tegelijk  optreden.  Als  derde 

patroon  wordt  gekeken  of  er  een  harmonisch 

complex  aanwezig  is  (harmonic  complex);  een 

tooncomplex met daarin harmonische tonen. Het 

vierde  patroon  is  de  modulated  tone  complex, 

waarin  een  tooncomplex  aanwezig  is  met 

gemoduleerde  toon.  De  sheared  tone  complex 

wordt herkend als er een tooncomplex aanwezig 

is  met  onharmonische  en  ongemoduleerde 

tonen. Als zesde wordt ruis met als aanvang een 

puls  herkend met  het  patroon  noise  with  pulsal 

onset  en  als  laatste wordt  een  tooncomplex met 

als  aanvang  een  puls  herkend met  het  patroon 

tone  complex  with  pulsal  onset.  In  figuur  2.6 

worden  een  zevental  cochleogrammen 

gepresenteerd  welke  duidelijke  voorbeelden 

geven van geluiden met de benoemde patronen 

van patches. 
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Figuur  2.5:  Cochleogrammen  van  geluiden  met

bronstructuur  ‘ruis’.  (1)  geeft  een  schoon  roze  ruis

spectrum.  (1)  en  (2)  zijn  typisch  voor  de  noise 

spectrum  statistiek.  (2)  toont  een  frequentieband  in

de  ruis. Dit  is  typisch voor de noise band statistiek.

Bron: Veenstra (2010). 

1 2 3 4

5 6 7

Figuur  2.6:  Patroon  cochleogrammen.  (1)  toont  het 

correlated  pulses  and  noise  patroon.  (2)  toont  het 

correlated  pulses  and  tones  patroon.  (3)  toont  het 

harmonic  complex  patroon.  (4)  toont  het modulated 

tone  complex  patroon.  (5)  toont  het  sheared  tone 

complex patroon. (6) toont het noise with pulsal onset 

patroon. (7) toont het tone complex with pulsal onset

patroon. Bron: Veenstra (2010). 

Deze patronen worden gebruikt om meer  te 

kunnen  zeggen  over  de  gebeurtenis  die  het 

signaal  teweegbrengt;  het  samenvallen  van 

verschillende  geluidsgebeurtenissen  wordt 

namelijk in een dergelijk patroon beschreven. De 

patronen  kunnen  dus  worden  beschouwd  als 

abstracties van fysische processen en zijn om die 

reden  interessant  om  mee  te  nemen  in  de 

beschrijving van een signaal. 

Ter  verduidelijking  zijn  alle  in  deze  sectie 

beschreven  statistieken  nogmaals  opgesomd  in 

Appendix I. 

2.3. Freesound.org dataset 

Om  daadwerkelijk  een  classificatietaak  te 

kunnen uitvoeren  is een dataset nodig voor het 

trainen  en  testen.  De  dataset  gebruikt  in  dit 

onderzoek  is  volledig  afkomstig  uit  de 

freesound.org  audio  database1.  The  Freesound 

                                                           
1 http://www.freesound.org 
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Project heeft  als doel het  creëren van  een grote 

database  met  audio  samples  welke  vrij 

beschikbaar worden  gesteld  onder  de  Creative 

Commons  Sampling  1.0  licentie2.  De  samples 

worden geupload door verschillende gebruikers 

en er worden geen eisen gesteld aan de samples, 

behalve  dat  ze  onder  deze  licentie  mogen 

worden verspreid. Dit betekent dat de vreemdste 

geluiden  in deze database  zijn  terug  te  vinden. 

Naast  het  uploaden  van  samples  worden  de 

samples  ook  door  de  freesound  community 

getagged.  Er  zijn  wederom  geen  eisen  aan  de 

klasse‐labels  en  een geluid kan meerdere  labels 

bevatten.  Duidelijk  moge  zijn  dat  in  deze 

database  zeer  veel  verschillende  geluiden 

aanwezig zijn met een variërende kwaliteit. 

Martinez et al. hebben  in 2009 een methode 

gesuggereerd  om  automatisch  niet‐geziene  en 

ongelabelde  geluiden  te  voorzien  van  een  tag. 

Hiervoor gebruikte zij MFCC  features en een k‐

nearest‐neighbor  classificator.  Tevens  geven  ze 

een  grondige  analyse  van  de  manier  waarop 

geluiden  op  de website worden  getagged. Het 

resultaat was  dat  77%  van  de  geluiden  uit  de 

testset  werden  voorzien  van  de  voorgestelde 

tags. Hiermee is de volledigheid van de database 

uitgebreid maar is er geen expliciete kennis over 

de geluidsklassen voorhanden. 

Als  testset  voor  ons  onderzoek  zijn  220 

geluiden geselecteerd (zie Appendix II) getagged 

als  bell,  explosion,  female,  male,  paper,  strings  en 

water. Per  klasse  zijn dit  31  tot  32  samples met 

een  lengte  tussen  de  1,5  en  6,5  seconden.  De 

geluiden  zijn  random  geselecteerd  uit  de 

database  met  als  enig  criterium  de  tag.  De 

dataset  die  hiermee  is  ontstaan  is  door  de 

willekeur aan uploaders een  realistische dataset 

waarbij geluidherkenning zelfs voor mensen een 

lastig probleem  is. Merk hierbij op dat het  label 

niet noodzakelijk de geluidsbron aanduidt en dat 

het mogelijk is dat een geluid met meerdere van 

de  geselecteerde  tags  is  gelabeld.  Zo  bevat  de 

testset een geluid  (sample  ID 80440) welke voor 

de klasse water is geselecteerd, maar wat door de 

meeste mensen als een geluid van de klasse bell 

wordt aangemerkt. 

                                                           
2 http://creativecommons.org/licenses/sampling+/1.0 

2.4. Methode van classificeren 

Om  te  onderzoeken  of  de  statistieken 

gegenereerd  door  het  systeem  van  Veenstra 

(2010)  voldoende  informatieve  waarde  hebben 

om  later  modellen  van  klassen  op  te  baseren 

wordt  allereerst  een  classificatie  gedaan  aan de 

hand  van  een  nearest‐neighbour  algoritme.  De 

statistieken  worden  gegenereerd  uit  het 

cochleogram  waar  wordt  gezocht  naar 

aaneengesloten  stukken  signaal  met  ongeveer 

dezelfde  karakteristieken.  Van  deze 

aaneengesloten  stukken  (patches)  wordt  de 

bronstructuur  bepaald  (toon,  puls  of  ruis)  en 

vervolgens  ook  bijbehorende  statistieken  over 

deze bronstructuur zoals beschreven in sectie 2.2. 

Om  een  geluid  te  classificeren wordt  voor  elke 

patch  van  een  sample  gezocht  naar  de  meest 

gelijkende  patch  van  een  ander  sample  binnen 

de  dataset. Hierbij  komen  enkel  die  patches  in 

aanmerking  welke  dezelfde  bronstructuur 

beschrijven. 

Van  de  statistieken  wordt  een  maat  van 

verschil  ( )  berekend  waarbij  het  absolute 

verschil  tussen  de  statistiek  van  de  vergeleken 

patch  ( 1 )  en  de  gezochte  patch  ( 2 ),  wordt 

gedeeld door de waarde van de statistiek van de 

patch die wordt vergeleken ( 1 ), zie formule 2.1. 

 

1

21







   (2.1) 

 

Van  de  dichtstbijgelegen  patch  wordt  het 

sample‐id  genoteerd  waaruit  deze  patch 

afkomstig is. Na het vergelijken van alle patches 

van  het  te  classificeren  sample  wordt  gekeken 

welk  sample  uit  de  dataset  het  grootste  aantal 

dichtstbijgelegen  patches  heeft. Het  kan  hierbij 

voorkomen  dat  er  meerdere  samples  als  ‘best 

matchend’  naar  voren  komen.  Het  gematchde 

sample  wordt  vervolgens  geclassificeerd  in  de 

categorieën  waarin  ook  het  meest  matchende 

sample is geclassificeerd. 

Het  classificeren  gebeurt  op  de  gehele 

dataset zoals beschreven  in sectie 2.3. Per klasse 

wordt  bijgehouden  hoe  vaak  een  sample  in  de 

voorspelde  klasse  wordt  geclassificeerd.  Er 

ontstaat  dus  een  7x7 matrix met  daarin  op  de 

horizontale  as  de  voorspelde  klasse  en  op  de 

verticale as de werkelijke klasse.  In de cellen zit 

een percentage dat aangeeft hoeveel procent van 
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de  samples  worden  geclassificeerd  in  de  die 

klasse.  Idealiter  zou  er  dus  in  de  cellen  op  de 

diagonaal  hoge  percentage  zitten,  terwijl  in  de 

overige cellen lage percentages zitten. 

Om  de  correctheid  van  het  nearest‐

neighbour  algoritme  te  controleren  wordt 

analysis of variance (ANOVA) toegepast op elke 

voorspelde  klasse  individueel  en  wordt  er 

gekeken  of  het  percentage  van  het  aantal  goed 

voorspelde  samples  afwijkt  met  een 

onbetrouwbaarheidsdrempel  van  0,05  van  de 

percentages aan gescoorde samples in de overige 

klassen.  Zodra  deze 

onbetrouwbaarheidsdrempel  wordt 

overschreden, betekent dit dat de klasse die deze 

drempel overschrijdt significant verschilt van de 

overige klassen. Hieruit kan vervolgens worden 

afgeleid  dat  het  algoritme  genoeg 

onderscheidend  vermogen  heeft  voor  deze 

klasse geluiden. 

2.5. Resultaten classificatietaak 

De resultaten van de classificatietaak uitgevoerd 

zoals  beschreven  in  methode  sectie  2.4  zijn 

weergegeven  in  figuur  2.7. Op  de  y‐as  zijn  de 

werkelijke  klassen  uitgezet  tegenover  de 

voorspelde  klassen  op  de  x‐as.  Elk  balkje  geeft 

een  percentage  aan  van  de  samples  uit  de 

werkelijke  klasse  die  als  de  voorspelde  klasse 

zijn  geclassificeerd. Het  kan  hierbij  voorkomen 

dat een  sample binnen  twee voorspelde klassen 

tegelijk  wordt  geclassificeerd.  De  percentages 

tellen hierbij dus niet op tot 100%. 

Op de diagonaal is te zien dat bij elke klasse 

het percentage in de juiste klasse geclassificeerde 

samples  het  hoogst  is, met  als  uitzondering  de 

klasse explosion. 
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Figuur  2.7: Classificatie van  testset  in verschillende

klassen  op  basis  van  ‘best  matchende  patch’‐

algoritme. Op  de  x‐as  is  de  geclassificeerde  klasse

afgebeeld, op de y‐as de werkelijke klasse. 

Samples uit de klasse bell worden voor 42% 

aangemerkt als van het klasse bell  terwijl er ook 

42%  van  deze  samples  wordt  aangemerkt  als 

zijnde van de klasse strings. In deze klasse is het 

aantal juist geclassificeerde samples dan ook niet 

significant, maar  (onder andere) wel het hoogst 

in de eigen klasse. 

Voor de klasse explosion geldt dat 38% van de 

samples  uit  deze  klasse  wordt  aangemerkt  als 

explosion  terwijl  41%  van  de  samples  wordt 

aangemerkt  als  van  de  klasse  male.  Ook  voor 

deze  klasse  geldt  dat    het  aantal  juist 

geclassificeerde samples niet significant is. 

In  de  klasse  female  is  het  percentage  aan 

samples  dat  juist  geclassificeerd wordt  78%  en 

significant verschillend van de overige klassen. 

Bij  de  klasse  male  komt  met  53%  juist 

geclassificeerde  samples  de  klasse male wel  als 

hoogst naar voren, maar dit is niet significant ten 

opzichte  van  de  overige  klassen.  De  klasse 

strings  komt  hier  met  47%  dan  ook  vlak 

achteraan. 

Bij  de  klasse  paper  en  strings  worden 

respectievelijk 71% en 87% van de samples  juist 

geclassificeerd.  Dit  is  voor  beide  klassen 

significant verschillend van de classificatie in de 

overige klassen. 

De  klasse  water  heeft  52%  van  de  samples 

juist  geclassificeerd,  maar  is  daarmee  niet 

significant verschillend. 

Hoewel  er  dus  een  voorkeur  is  voor  een 

classificatie  in  de  eigen  klasse,  is  enkel  in  de 

klassen  female,  paper  en  strings  het  aantal 

geclassificeerde samples significant hoger dan in 

de  eigen  klasse,  ten  opzichte  van  de  overige 

klassen. 

2.6. Discussie classificatietaak 

Het  toekennen  van  een  klasse  aan  een  signaal 

wordt het classificeren van een signaal genoemd. 

Een  signaal  kan  hierbij  in  meerdere  klassen 

tegelijk  worden  geclassificeerd  als  dit  signaal 

geluiden  van  meerdere  bronnen  bevat.  Bij  het 

classificeren  van  signalen  komen  een  aantal 

aspecten  naar  voren  die  voornamelijk  voor  de 

computer erg lastig zijn. 
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Allereerst  is een geluidssignaal erg variabel; 

zowel  de  kwaliteit  van  het  signaal  (mogelijk 

meerdere bronnen tegelijk) als de sterkte van het 

brongeluid  kan  erg  verschillen.  Mensen 

corrigeren uit  zichzelf voor dit  soort  fluctuaties 

in het  signaal, waar  computers moeten worden 

geprogrammeerd  om  met  deze  veranderlijke 

eigenschappen om te gaan. 

Als  tweede  wordt  de  classificatietaak 

bemoeilijkt  doordat  een  geluid  uit  een  klasse 

vrijwel  nooit  exact  hetzelfde  signaal  geeft. Het 

maken  van  een  model  voor  een  klasse  is 

zodoende  erg  lastig,  omdat  niet  eenvoudig 

gegeneraliseerd kan worden. Door enkel de bron 

van het geluid  in een andere  ruimte  te plaatsen 

kan al een compleet ander signaal ontstaan. Een 

klassebeschrijving  bevat  hoog  niveau  kennis 

welke  in  de meeste  gevallen  iets  zegt  over  de 

bron  van  het  geluid.  Deze  informatie  is 

doorgaans lastig uit de kale signaal‐informatie te 

halen.  

De  informatie  van  de  bij  conventionele 

geluidsherkenning  gebruikte  features  zegt 

tevens weinig  over  de  karakteristieken  van  de 

bron  van  het  geluid.  Er  is  hierbij  dus  weinig 

expliciete kennis over de bron terwijl het doel bij 

deze classificatie juist geluidsbronherkenning is. 

Na  classificatie van een  signaal kan worden 

gesproken over één of meerdere geluiden. In een 

sample kunnen meerdere geluiden aanwezig zijn 

en  tevens  kan  één  geluid  ook  tot  meerdere 

klassen  behoren.  Zo  kan  het  geluid  van  een 

draaiende  motor  worden  geclassificeerd  als 

‘motor’ en ‘auto’. 

Gezien  het  feit dat mensen met  hun  kennis 

deze  klasse  informatie  uit  het  signaal  kunnen 

halen  lijkt  het  erop  dat  deze  informatie 

daadwerkelijk beschikbaar is binnen het signaal. 

Een  classificator  die  signalen  aan  de  hand  van 

modellen van klassen goed classificeert, zou het 

bewijs zijn dat deze modellen daadwerkelijk de 

kennis  bevatten  die  noodzakelijk  is  om  de 

klassen goed  te beschrijven. Het  is dus zaak om 

dergelijke  modellen  te  vinden  die  een 

classificatie mogelijk maken. 

Naast  algemene  problemen  bij  een 

geluidsclassificatie  is de  in sectie 2.4 beschreven 

methode enigszins bevooroordeeld door het  feit 

dat  de  kans  hoger  is  om  een  ‘best‐matching’ 

geluid  te  selecteren  uit  de  database  dat  veel 

patches heeft, dan  een  geluid met maar weinig 

patches.  Dit  lijkt  echter  niet  veel  invloed  te 

hebben op de uitkomst aangezien de samples in 

de  eigen  categorie  het  best  scoren,  met 

uitzondering  van  de  samples  in  de  klasse 

explosion. 

Het  classificeren  volgens  dit  nearest‐

neighbour  algoritme  vereist  echter  wel  veel 

rekenwerk  en  opslagcapaciteit. Voor  elke  patch 

in  een  te  classificeren  sample  wordt  de  hele 

database  vergeleken  en  doorgerekend  welke 

patch  het  best  past.  Hierdoor  moet  ook  alle 

informatie  over  deze  bekende  samples,  patches 

en  labels beschikbaar zijn. Deze problematiek  is 

weg  te  nemen door  het  creëren  van  een model 

voor  een  klasse welke  genoeg  informatie  bevat 

om nieuwe samples juist te classificeren. 

Doordat het mogelijk  is om  een  classificatie 

uit  te  voeren  aan  de  hand  van  de 

vergelijkbaarheid  van  de  statistieken  van  de 

patches,  blijkt  dat  de  informatie  van  de 

statistieken  voldoende  is  om  onderscheid  te 

maken  tussen  samples  uit  de  verschillende 

klassen. Het  doel  is  nu  om  deze  informatie  te 

extraheren  uit  de  dataset,  zodat  een  algemene 

beschrijving kan worden gegeven van de klassen 

aan  de  hand  van  de  beschrijvende  statistieken. 

Hiermee  heb  je  een  model  in  handen  wat 

bruikbaar zou zijn bij de classificatie van nieuwe 

samples. 

3. Modellen van klassen geluid 

Bij  het  classificeren  van  samples  volgens  de 

methode  uit  sectie  2.4  is  veel  rekenwerk  en 

opslagcapaciteit  nodig. Verder  is  het  zo  dat  de 

database  impliciet kennis bevat over de klassen 

geluid,  maar  deze  kan  niet  expliciet  worden 

gemaakt. Om beide bovenstaande redenen is het 

idee  ontstaan  om  over  te  schakelen  van  een 

complete dataset naar een model, die een klasse 

geluiden  beschrijft.  Behalve  dat  dit  zorgt  voor 

een snelheidsverbetering tijdens het classificeren 

betekent  dit  tevens  dat  in  het  model  expliciet 

kennis  aanwezig  is  over  de  opbouw  van  de 

geluidsklassen. 

In  sectie  3.1  wordt  uitgelegd  hoe  is 

geprobeerd  om  handmatig  een  model  van  de 

klassen  geluid  te  maken  aan  de  hand  van  de 

Veenstra  statistieken  en  een  thresholdmodel. 

Hierna  wordt  in  sectie  3.2  besproken  hoe  de 

generatie  van  de  threshold‐modellen  is 

geautomatiseerd  en  welke  problemen  zijn 
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ondervonden bij deze automatisering. Als laatste 

wordt  in  sectie  3.3  een  andersoortig  model 

besproken  welke  het  mogelijk  maakt  een 

afstandmaat te genereren van een sample tot een 

geluidsklasse. 

3.1. Handmatige threshold‐modellen 

Om te onderzoeken wat de beste manier was om 

een model  van  een  klasse  geluid  te  creëren  is 

allereerst  goed  naar  de  data  gekeken  en 

geprobeerd om handmatig een  threshold‐model 

op te stellen. Dit  is gedaan aan de hand van het 

aantal patches per statistiek ten opzichte van het 

totaal  aantal  patches  dat  een  signaal  bevat;  de 

patch‐verhouding. Op basis van de gemiddelden 

van  deze  verhouding  per  klasse  is  gekeken 

welke combinaties van statistieken en thresholds 

ervoor  zorgen  dat  onderscheid  van  de 

verschillende klassen geluid mogelijk is. 

Ten tijde van het opstellen van deze methode 

was er de beschikking over de gegevens van de 

statistieken uit sectie 2.2, maar nog niet over de 

patronen  uit  deze  sectie.  Zodoende  zijn  in  dit 

model  enkel  de  statistieken  repetition  frequency, 

individual pulse,  isolated  tone, modulation of a  tone, 

shear of a tone, tone complex, noise spectrum en noise 

band  opgenomen. Tevens  is  informatie  gebruikt 

over  het  aantal  patches  met  als  bronstructuur 

puls, toon en ruis. 

Per klasse geluid zijn de patch‐verhoudingen 

gemiddeld en is een drietal theshold‐statistieken 

en  bijbehorende  waarden  genomen  welke 

tezamen  zouden  zorgen  voor  een  goed 

onderscheid  van  de  klassen.  Hierbij  bleek  het 

niet  mogelijk  om  op  basis  van  deze  ratios 

duidelijk  onderscheid  te  maken  tussen  de 

klassen male & female. 

Na  een  classificatie  van  de  testset  aan  de 

hand  van  de  thresholdwaarden  ontstond  een 

resultatenset  voor  elke  klasse.  Elk  sample  kan 

hierbij  in  meerdere  klassen  tegelijk  zijn 

geclassificeerd,  aangezien  een  sample  aan 

meerdere  thresholdwaarden  kan  voldoen.  Met 

ANOVA  is  gekeken  welke  modellen 

resulteerden  in een significante piek  in de eigen 

klasse. 

Voor  alle  klassen met  uitzondering  van  de 

klasse  paper, was de uitkomst dat  er  significant 

hoger  wordt  geclassificeerd  in  de  eigen  klasse 

ten opzichte van de andere klassen. Hieruit viel 

op te maken dat de patch‐verhouding voldoende 

informatie bevat om een classificatie op basis van 

een model met thresholds mogelijk te maken. De 

logische  volgende  stap  is  nu  het  automatiseren 

van  de  selectie  van  thresholds  om  automatisch 

modellen te kunnen genereren. 

3.2. Automatische  modelgeneratie  met 

thresholds 

Voor  het  automatisch  genereren  van modellen 

van  klassen  is  wederom  gebruik  gemaakt  van 

het  gemiddelde  van  de  patch‐verhouding  per 

statistiek,  de  patch‐verhouding  van  het  aantal 

patches met als bronstructuur puls, toon en ruis 

en  de  patch‐verhouding  van  het  totaal  aantal 

patches.  Daarbij  is  voor  de  zeven  klassen 

geluiden uit de dataset van  sectie 2.3  tevens de 

standaardafwijking  van  deze  gemiddelden 

berekend.  Per  geluidsklasse  is  gekeken  of  de 

gemiddelde  patch‐verhouding  van  deze  klasse 

meer dan een standaarddeviatie afwijkt van het 

gemiddelde van alle klassen. Indien dit het geval 

is  dan  wordt  deze  statistiek  als  kenmerkend 

beschouwd voor deze geluidsklasse. 

De  kenmerkende  statistieken  worden 

vervolgens  als  threshold  genomen  voor  die 

klasse geluid. De waarde van de threshold is het 

gemiddelde  plus  of  min  een  halve 

standaarddeviatie  van  de  statistiek,  afhankelijk 

of  de  waarde  van  de  geluidsklasse  boven  of 

onder het gemiddelde van alle klassen ligt. Er is 

voor  deze  waarde  gekozen  om  enige  speling 

mogelijk te maken binnen de klasse. 

Om  te  testen  of de modellen daadwerkelijk 

de  juiste kennis bevatten wordt  een  classificatie 

uitgevoerd  op  dezelfde  dataset.  Een  sample 

wordt  hierbij  geclassificeerd  volgens  de  klasse 

van een model zodra aan alle thresholds van het 

model wordt voldaan. Wederom wordt met een 

ANOVA  test  gekeken  of  het  aantal  juist 

geclassificeerde  samples  in  de  eigen  klassen 

significant anders is dan het aantal in de overige 

klassen.  Er  wordt  hierbij  een 

onbetrouwbaarheidsdrempel  van  0,05 

gehanteerd. 

Uit de resultaten van deze test was duidelijk 

te  zien  dat  deze  automatisch  gegenereerde 

modellen  de  data  niet  goed  konden 

onderbrengen  in  de  juiste  klassen.  Enkel  in  de 

klassen  explosion,  male,  paper  en  strings werden 

samples  juist geclassificeerd, maar ook daar was 
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het  aantal  correct  geclassificeerde  samples  erg 

laag. 

Opvallend  was  dat  voor  de  klasse  water 

helemaal  geen  thresholds werden  geselecteerd. 

Hierdoor  kon  geen  enkel  sample  worden 

geclassificeerd  als  water  en  zodoende  was  de 

score in deze klasse altijd 0%. 

Verder ontstaan problemen bij het genereren 

van modellen zodra er een groter aantal klassen 

wordt  gebruikt.  Dit  komt  doordat  er  gebruik 

wordt  gemaakt  van  het  gemiddelde  van  alle 

klassen. Voor hoe meer klassen een model wordt 

gegenereerd, hoe lastiger het wordt om als klasse 

een  grote  afwijking  van  het  gemiddelde  te 

hebben. Deze methode  is daarom ook niet goed 

schaalbaar. 

Er  dient  dus  gezocht  te  worden  naar  een 

andere  manier  van  het  gebruik  van  de 

statistieken,  waarmee  nieuwsoortige  modellen 

kunnen  worden  opgesteld  welke  schaling  wel 

toelaten en die ook betere resultaten behalen op 

een classificatietest. 

3.3. Automatische  modelgeneratie  met 

standaarddeviaties 

Om  klassen  geluid  te  beschrijven  dient  een 

algoritme  te  worden  ontworpen  waarmee 

automatisch op basis van de statistieken van het 

signaal  een model wordt gegenereerd van deze 

klasse  geluid. Om  dit  te  bewerkstelligen wordt 

van  elke  geluid  binnen  een  klasse  voor  elke 

statistiek  de  patch‐ratio  ( )  bepaald.  Deze 

patch‐ratio  wordt  berekend  door  het  aantal 

patches  ( )  van  de  desbetreffende  statistiek  in 

het  sample  te  delen  door  de  lengte  van  het 

sample  ( ).  De  patch‐ratio  is  dus  het 

gemiddelde aantal patches van een statistiek per 

seconde,  zie  formule  3.1.  Er  is  hierbij  gekozen 

voor  deze  maat,  in  tegenstelling  tot  de  patch‐

verhouding  uit  sectie  3.1  &  sectie  3.2,  omdat 

hiermee meer  informatie  in  de  statistiek wordt 

opgenomen.  Een  geluid  kan  bijvoorbeeld  in 

totaal  weinig  patches  bevatten  waardoor  de 

patch‐verhouding  relatief  hoog  is,  terwijl  de 

patch‐ratio in dat geval laag blijft. Dit laatste lijkt 

meer  gepast  voor  een  maat  van  vergelijking, 

aangezien de waarde hiermee voor alle geluiden 

eenzelfde  vergelijkbare  waarde  heeft  en  niet 

afhankelijk  is  van  de  overige  statistieken  en 

waarden binnen het signaal. 

 


    (3.1) 

 

Om  vanuit  deze  patch‐ratio  een model  van 

een klasse  te krijgen wordt per  statistiek  s voor 

alle  n  samples  uit  een  klasse  de  patch‐ratio 

berekend.  Van  deze  data  wordt  wederom  het 

gemiddelde  berekend  ( ,  zie  formule  3.2) 

evenals  de  standaarddeviatie  ( ,  zie  formule 

3.3). Deze  twee  getallen  beschrijven  samen  het 

model  van  een  statistiek  s  voor  een  bepaalde 

klasse. 

 





n

i
is n 1

1    (3.2) 

 





n

i
is n 1

2)(
1    (3.3) 

 

Deze  statistiek  model  generatie  is  gedaan 

voor  de  volgende  8  statistieken;  modulation, 

noiseband,  noisespectrum,  pulse,  repetition,  shear, 

tone, tonecomplex en de volgende 7 patronen van 

statistieken;  correlated  pulses  and  noise,  correlated 

pulses  and  tones,  harmonic  complex,  modulated 

tonecomplex,  pulsal  onset  plus  noise,  pulsal  onset 

plus tonecomplex, sheared tonecomplex. 

Samen vormen de gemiddelde aantal patches 

per  seconde  en  de  bijbehorende 

standaarddeviatie van alle statistieken het model 

van  een  klasse.  Dit  model  bevat  kennis  over 

welke cognitief gebaseerde statistieken veel in de 

klasse voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld over de 

klasse  female gezegd worden dat deze een hoge 

patch‐ratio  van  de  klasse  tone  complex  heeft  en 

dat  een  geluid  uit  deze  klasse  vrijwel  geen 

patches van de klasse repetition bevat. 

Om  ervoor  te  zorgen dat de vervuiling van 

de  dataset,  zoals  benoemd  in  2.3,  niet  teveel 

invloed  heeft  op  de  modellen  van  de  klassen 

wordt bij het berekenen van de gemiddelden en 

standaarddeviaties  een median  filter  toegepast. 

Hierbij  worden  de  twee  grootst  afwijkende  en 

twee klein afwijkende waarden per statistiek niet 

meegenomen  in  het  gemiddelde  en  de 

standaarddeviatie van deze statistiek. Eventuele 

fouten in de toegekende labels van de klasse van 

een  sample  kunnen  op  deze  manier  worden 

ondervangen aangezien deze een grote afwijking 
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zullen  hebben  ten  opzichte  van de  samples die 

wel tot de klasse behoren. Door van een dergelijk 

filter gebruik  te maken zullen deze outliers niet 

worden  meegenomen  in  het  model  van  de 

klasse. 

Tabel 3.1: Afstand ( ) voor de verschillende klassen 
per  sample. De  volgens  de  dataset  juiste  klasse  is 

onderstreept. Het  sample  is  geclassificeerd  volgens 

de dikgedrukte klasse. 

 

Sample ID  83339  48313  80440 

bell  4,27  0,73  0,43 

explosion  7,44  1,49  1,60 

female  1,38  1,04  1,13 

male  2,17  0,93  1,00 

paper  4,18  1,73  1,68 

strings  3,19  0,74  0,76 

water  4,38  1,21  0,82 

 

3.3.1 Methode 

Aangezien het model van  een klasse niet direct 

aangeeft welke samples binnen de klasse van dit 

model  passen  moet  een  classificatiemethode 

worden opgesteld. Er is hierbij voor gekozen om 

gebruik  te maken van de gemiddelde afwijking 

van het gemiddelde van de patch‐ratios van het 

model,  gedeeld  door  de  standaarddeviatie  van 

deze  patch‐ratios.  Hiermee  ontstaat  een 

afstandmaat  ( ) welke  aangeeft  in  hoever  een 

sample  afwijkt  van  een  klasse,  zie  formule  3.4. 

Deze  afstandmaat  is  vergelijkbaar  voor  de 

verschillende  klassen  geluid  omdat  deze  is 

gebaseerd op de afwijking in standaarddeviaties 

van het model. 



 







s

i s

ss

s 1

1




  (3.4) 

 

Zodoende  wordt  in  het  classificatieproces 

voor  elk  sample  de  patch‐ratios  van  alle  s 

statistieken  berekend  en  worden  deze 

vergeleken met de patch‐ratios van de modellen. 

De  afwijkingen  in  standaarddeviaties  van  alle 

statistieken  worden  bij  elkaar  opgeteld  en 

gedeeld  door  het  aantal  statistieken  zodat  een 

gemiddelde  afwijking  van  het  model  ontstaat. 

Het  sample  wordt  vervolgens  geclassificeerd 

naar  de  klasse  die  de  kleinste  gemiddelde 

afstand heeft tot het model. 

Aangezien  deze  methode  van  classificeren 

leidt  tot  een  classificatie met  een  enkele  klasse 

per  sample kan het algoritme worden getest  en 

vergeleken met het conventionele algoritme. Als 

vergelijkingsmaten zijn de recall genomen, welke 

aangeeft  welk  deel  van  de  dataset  juist  is 

geclassificeerd en de precision, die aangeeft welk 

deel  van  de  geclassificeerde  samples 

daadwerkelijk  juist  is geclassificeerd. Van beide 

maten  wordt  tevens  een  gewogen  gemiddelde 

van  alle  klassen  berekend  om  een  overall 

vergelijking  te kunnen doen. Dit gemiddelde  is 

gewogen aangezien de klassen  een verschillend 

aantal  samples  bevatten  (31  of  32  samples  per 

klasse). Verder wordt de f‐measure berekend; een 

algemene maat van prestatie van een algoritme, 

berekend volgens formule 3.5. 

 

recallprecision

recallprecision
F





2

  (3.5) 

 

Het  conventionele  algoritme  dat 

tegenwoordig,  en  daarom  ook  hier,  wordt 

gebruikt  bij  geluidsclassificatie,  maakt  gebruik 

van MFCC features en matching pursuit features 

voor het trainen van een support vector machine 

(Cowling  and  Sitte,  2003).  Vervolgens  wordt 

deze  support  vector  machine  gebruikt  bij  de 

classificatie van nieuwe samples. 

 

3.3.2 Resultaten 

Om  duidelijkheid  te  kunnen  geven  over  de 

werking  van  de  afstandmaat  zijn  enkele 

interessante  samples geselecteerd welke hier  en 

in  de  volgende  sectie  worden  gebruikt  als 

voorbeeld. Het  gaat hierbij  om de  samples met 

Freesound ID’s 83339, 48313 en 80440. 

In  tabel  3.1  is de  afstand van deze  samples 

tot de klassen weergegeven. De  afstand van de 

klasse waartoe  het  sample  van  origine  volgens 

de dataset behoort is onderstreept. Het sample is 

geclassificeerd  volgens  de  klasse  waarvan  de 

afstand is dikgedrukt. 

Sample  83339  wordt  juist  geclassificeerd 

volgens  de  classificatiemethode  uit  sectie  3.3.1. 

Het  sample  heeft  een  afstand  van  1,38 

standaarddeviaties  tot  het model  van de  klasse 

female. Sample 48313 wordt daarentegen niet als 

juist  geclassificeerd  door  deze  methode.  Dit 

sample wordt geclassificeerd als behorend tot de 

klasse  bell,  met  een  afstand  van  0,73 
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standaarddeviaties,  terwijl  het  volgens  de 

dataset in de klasse strings hoort. Merk hierbij op 

dat  het  sample  in  de  klasse  strings  een  afstand 

van  0,74  standaarddeviaties heeft. Dit  is  slechts 

0,01  standaarddeviaties  meer  dan  de  klasse 

waartoe  het  sample  is  geclassificeerd.  Sample 

80440  ligt volgens de afstandmaat het dichtst bij 

het model van de klasse bell,  terwijl het volgens 

de dataset uit de klasse water zou moeten komen. 

In  tabel  3.2  zijn  de  resultaten weergegeven 

van de classificatie van de  totale dataset aan de 

hand van het conventionele algoritme en  tevens 

de  resultaten  van  de  classificatie  aan  de  hand 

van  de  cognitief  gebaseerde  modellen  met 

afstandmaat. Opvallend is dat het conventionele 

algoritme geen enkel sample heeft geclassificeerd 

als de klasse strings. 

Het  conventionele  algoritme  haalt  een 

gemiddeld  gewogen  recall  van  0,58  en  een 

gemiddeld  gewogen  precision  van  0,61.  Het 

model  gebaseerde  algoritme  behaalt  een 

gemiddeld  gewogen  recall  van  0,55  en  een 

gemiddeld gewogen precision van 0,58. 

De  f‐measure  voor  het  conventionele 

algoritme  is  0,59  en  dat  van  het  model 

gebaseerde algoritme 0,56. 

 

3.3.3 Discussie 

Sample  83339  is  een  typisch  sample  wat  goed 

wordt  geclassificeerd  volgens  de  methode  uit 

sectie  3.3.1.  De  afstand  tot  de  klasse  waar  het 

geluid uit afkomstig is, is duidelijk het kleinst. In 

dit  geval  is  het  opvallend  dat  de  volgend 

dichtstbijzijnde klasse de klasse male  is, wat aan 

kan  duiden  dat  de  modellen  van  de  klassen 

female en male niet heel verschillend zijn. 
Tabel  3.2:  Resultaten  van  classificatietaak  aan  de 

hand  van  het  conventionele  algoritme  en  aan  de 

hand van de modellen met standaarddeviaties. 

 

Conventional  Model based  

Recall  Precis.  Recall  Precis. 

bell  0,20  0,60  0,48  0,52 

explosion  0,58  0,56  0,72  0,66 

female  0,96  0,84  0,57  0,53 

male  0,66  0,68  0,62  0,41 

paper  0,80  0,40  0,55  0,74 

strings  0,00  0,00  0,46  0,84 

water  0,28  0,60  0,63  0,16 

weighted 

average 
0,58  0,61  0,55  0,58 

f‐measure  0,59  0,56 

Sample  48313  is  een  voorbeeld  voor  een 

sample  waarbij  het  sample  niet  juist  wordt 

geclassificeerd, maar waarbij  de  afstand  tot  de 

goede  klasse  slecht  een  fractie  groter  is dan de 

afstand  tot  de  klasse waarin  het  sample wordt 

geclassificeerd. Dit  fenomeen werd bij meerdere 

samples  aangetroffen.  Hierover  kan  worden 

gezegd dat de  classificatie  op  zichzelf niet  juist 

is, maar dat de afstandmaat wel degelijk  inzicht 

geeft in de klassen waartoe het sample behoort. 

In  sectie  2.3  is  sample  80440  al  eerder  ter 

sprake  gekomen.  Hierin  werd  verteld  dat  dit 

sample  in de dataset als behorend  tot de klasse 

water  is  geselecteerd,  maar  dat  het  door  de 

meeste mensen als een geluid van de klasse bell 

wordt  aangemerkt.  Het  classificatiealgoritme 

zorgt bij dit sample voor een ‘foute’ classificatie, 

maar kent dit geluid wel  toe aan de klasse  bell. 

Bij  nader  onderzoek  bleek  dit  sample  ook 

getagged  te  zijn  met  het  label  bell.  Deze 

classificatie  zou  dus  niet  als  fout  moeten  zijn 

aangemerkt, hoewel dat in deze methode wel het 

geval was. 

Wat  opvalt  bij  de  resultaten  van  de 

classificaties  van  de  totale  dataset  is  dat  de 

classificatie  aan  de  hand  van  de modellen met 

standaarddeviaties  niet  veel  slechter  is  dan  de 

classificatie met het  conventionele  algoritme.  In 

de model gebaseerde  classificatie worden  enkel 

de  patch‐ratios  gebruikt  als  features,  welke 

klaarblijkelijk  een  hoge  informatieve  waarde 

hebben.  Aangezien  beide  algoritmen 

verschillende  feature  extractie  methoden 

gebruiken,  zou  het  combineren  van  deze 

algoritmen waarschijnlijk kunnen  leiden  tot een 

verbetering van de  classificatie. Beide presteren 

los  van  elkaar  ongeveer  even  goed,  wat  zou 

betekenen  dat  een  gecombineerd  algoritme 

wellicht  tot  een  wel  twee  keer  zo  goede 

classificatie zou kunnen leiden. 

Het  feit  dat  een  sample  in  een  bepaalde 

klasse  is  geclassificeerd  betekent  niet  dat  dit 

uitsluit dat er ook geluid van een andere klasse 

in het sample zou kunnen zitten. De afstandmaat 

gegenereerd volgens de methode uit sectie 3.3.1 

geeft  juist  een  maat  waarmee  gekeken  kan 

worden of een sample bijvoorbeeld ongeveer net 

zover van de ene klasse als van de andere klasse 

af ligt. Het zou dus lonen om te onderzoeken of 
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bij  de  fout  geclassificeerde  samples  de  juiste 

klasse als een tweede is aangemerkt, met slechts 

een klein verschil in afstand. In dit onderzoek is 

enkel  gekeken  naar  de  klasse  met  de  kleinste 

gemiddelde afstand tot het sample. 

Bij  het  vergelijken  van  het  conventionele 

algoritme met  het model  gebaseerde  algoritme 

voor  een  dataset  van  220  samples  zijn  niet  erg 

vergaande  conclusies  te  trekken. Uiteraard  valt 

op te maken dat de modellen genoeg informatie 

bevatten om een classificatie mogelijk  te maken, 

maar  het  is  onduidelijk  hoe  dit  algoritme  gaat 

presteren  bij  een  groter  aantal  samples  en 

klassen. 

De  kennis  gevangen  in  het model  van  een 

klasse kan worden gebruikt bij het opstellen van 

een  regelgebaseerd  kennissysteem  voor 

geluidsherkenning. De kennis wordt uitgedrukt 

in  het  gemiddelde  van  de  patch‐ratio  voor  een 

bepaalde  statistiek,  in  combinatie  met  de 

standaarddeviatie  hiervan.  Samen  kunnen  deze 

twee getallen per statistiek worden gebruikt voor 

een  afstandmaat  tot  een  bepaalde  klasse. Deze 

kennis kan volautomatisch worden geëxtraheerd 

uit de dataset, waardoor kan worden gesproken 

over geautomatiseerde kennisextractie. 

4. Conclusie 

Dit  onderzoek  geeft  aanwijzingen  dat  het 

mogelijk  is  om met de  statistieken  gegenereerd 

door  het  geluidanalysesysteem  van  Veenstra 

(2010)  een  geluidsclassificatietaak uit  te  voeren. 

Door  op  basis  van  het  aantal  patches  per 

statistiek per seconde een model op te stellen van 

een  klasse  geluid,  kunnen  resultaten  worden 

behaald welke  nagenoeg  de  resultaten  van  het 

conventionele  algoritme  doen  evenaren.  De 

modellen  bevatten  kennis  over  cognitief 

gebaseerde  statistieken  en  dus  kennis  over  de 

fysische  eigenschappen  van  een  type 

geluidsbron. 

Hiernaast kan met de verkregen afstandmaat 

van een sample worden aangegeven in hoeverre 

het bij een bepaalde klasse geluid past. Dit geeft 

mogelijkheden  om  minder  zwart‐witte 

beslissingen  te  nemen  ten  aanzien  van 

geluidsamples. 

5. Vervolg onderzoek 

In vervolg onderzoek zou het interessant zijn om 

te kijken in hoeverre het huidige algoritme stand 

houdt bij een uitbreiding naar een groter aantal 

samples  en  vooral  ook  naar  een  groter  aantal 

klassen geluid. 

Tevens  is  het  nuttig  om  te  kijken  hoe  goed 

een  hybride  oplossing  van  zowel  het 

conventionele  algoritme  in  combinatie met  het 

model gebaseerde algoritme zou presteren in een 

classificatietaak. 

Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid om 

buiten  alleen  de  patch‐ratio  van  de  statistieken 

ook gegevens als het frequentiebereik van ruis of 

de toonhoogte van een toon mee te nemen in het 

model  van  een  klasse  geluid.  Dit  zou  kunnen 

leiden tot nog specifiekere modellen van klassen 

geluid,  met  daarin  nog  meer  kennis  over  de 

geluidsbron. 
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Appendix I 

Statistieken gegenereerd door het systeem van Veenstra (2010): 

 

Statistiek  Bronstructuur  Afkorting 

repetition frequency  Puls  Repetition 

individual pulse  Puls  Pulse 

isolated tone  Toon  Tone 

modulation of a tone  Toon  Modulation 

shear of a tone  Toon  Shear 

tone complex  Toon  Tone‐complex 

noise spectrum  Ruis  Noise‐spectrum 

noise band  Ruis  Noise‐band 

 

Patronen gegenereerd door het systeem van Veenstra (2010): 

 

Statistiek  Afkorting 

correlated pulse and noise  Correlated‐pulses‐and‐noise 

correlated tones and noise  Correlated‐pulses‐and‐tones 

harmonic complex  Harmonic‐complex 

modulated tone complex  Modulated‐tone‐complex 

sheared tone complex  Sheared‐tone‐complex 

noise with pulsal onset  Pulsal‐onset‐plus‐noise 

tone complex with pulsal onset  Pulsal‐onset‐plus‐tone‐complex 

 

 

Appendix II 

Gebruikte Freesound sounds en hun maker. 

 
Freesound ID  User 

689  memexikon 

693  memexikon 

925  sleep 

1037  RHumphries 

1786  nicStage 

2161  nicStage 

2293  smallsushi 

2297  smallsushi 

3811  NoiseCollector 

6720  NoiseCollector 

6722  NoiseCollector 

9218  melack 

9508  petenice 

12012  SpeedY 

12014  SpeedY 

12023  SpeedY 

12025  SpeedY 

12035  SpeedY 

12037  SpeedY 

13366  schluppipuppie 

13369  schluppipuppie 

13372  schluppipuppie 

13377  schluppipuppie 

13378  schluppipuppie 

13379  schluppipuppie 

13380  schluppipuppie 

13392  schluppipuppie 

13842  adcbicycle 

13847  adcbicycle 

13850  adcbicycle 

15080  Jovica 

15081  Jovica 

15083  Jovica 

15875  JonathanJansen 

16953  scuola_rocca_di_botte 

17128  Incarnadine 

17151  lgarrett 

20435  AGFX 

20552  John Scott 

21735  pera 

21886  miscellany 

22034  dobroide 

26039  ashassin 

26389  roscoetoon 

26419  altemark 

26461  roscoetoon 

26934  chimeric_1 

26941  chimeric_1 

26942  chimeric_1 

27966  bcjordan 

28029  LG 

28742  teleport8 

29623  Pfujimoto 

30153  HerbertBoland 

30155  HerbertBoland 

30156  HerbertBoland 

30602  acclivity 

30603  acclivity 

30634  UncleSigmund 

30645  UncleSigmund 

31818  malexmedia 

31992  Miuq 

34799  ‐zin‐ 

34800  ‐zin‐ 

34803  ‐zin‐ 

34805  ‐zin‐ 

34938  SassyLaur 

35079  HardPCM 

35460  jobro 

35462  jobro 

35464  jobro 

35643  sandyrb 

37836  THE_bizniss 

38201  stickman 



38740  metamorphmuses 

39246  delphidebrain 

41176  M‐RED 

41667  digifishmusic 

41668  digifishmusic 

42843  FreqMan 

43023  NoiseCollector 

43674  stijn 

43788  digifishmusic 

44537  dataset 

44928  digifishmusic 

45116  rfhache 

45346  jaava73 

45654  Simon_Lacelle 

45656  csengeri 

46296  dobroide 

46317  delphidebrain 

46329  delphidebrain 

46332  delphidebrain 

46617  dangerbabe 

46625  123jorre456 

47313  FannyLH 

47390  melarancida 

47913  dobroide 

48254  digifishmusic 

48312  DKifer 

48313  DKifer 

48315  DKifer 

48317  DKifer 

48319  DKifer 

48322  DKifer 

49711  BoilingSand 

50155  Robinhood76 

50598  Robinhood76 

50862  Robinhood76 

51429  smcameron 

51463  smcameron 

51485  Robinhood76 

52324  stephsinger22 

54962  cidchili 

55303  CyberiaLainKittyKat 

55306  CyberiaLainKittyKat 

55378  ERH 

56095  Corsica_S 

56100  Corsica_S 

56273  Q.K. 

56588  Syna‐Max 

56589  Syna‐Max 

56599  Syna‐Max 

57703  sound‐master 

57773  uair01 

59536  juskiddink 

60394  uwesoundboiz 

60919  nicStage 

61031  davinci79 

61410  Corsica_S 

61412  Corsica_S 

61939  NoiseCollector 

62096  NoiseCollector 

63831  Benboncan 

65195  uair01 

65414  KGJones 

65417  KGJones 

65988  Robinhood76 

66056  blahbadeedooda 

66145  Corsica_S 

66217  PercussionFiend 

66381  LS 

66382  LS 

67177  jrssandoval 

67441  mjohansson 

67712  Corsica_S 

67746  Corsica_S 

67753  Corsica_S 

67786  SunnySideSound 

68671  mikaelfernstrom 

68716  mikaelfernstrom 

68732  mikaelfernstrom 

68894  aboe 

68896  aboe 

69155  milton. 

69200  Corsica_S 

69384  guitarguy1985 

69602  Corsica_S 

69971  Corsica_S 

72045  Timbre 

72050  Timbre 

72087  Corsica_S 

72949  KrisBenoit 

72951  Ishkurable 

73757  Corsica_S 

74496  Timbre 

74499  Timbre 

74500  Timbre 

74989  Timbre 

74994  steveygos93 

75328  Oddworld 

75330  Oddworld 

76341  tcpp 

76450  arytopia 

77544  Paul McNelis 

77570  Paul McNelis 

77573  Paul McNelis 

79140  Razzvio 

79222  axiyee 

80341  hyderpotter 

80400  steveygos93 

80401  steveygos93 

80440  juskiddink 

80498  ggctuk 

80634  Corsica_S 

80652  Corsica_S 

80683  Corsica_S 

81520  JohnLaVine333 

81522  JohnLaVine333 

81523  JohnLaVine333 

81524  JohnLaVine333 

81525  JohnLaVine333 

81945  Corsica_S 

82376  gynation 

82450  Vampirella17 

82498  Robinhood76 

82792  Corsica_S 

82909  Robinhood76 

83339  Corsica_S 

83745  braffe2 

83778  ssaada1 

83950  Nimbyc 

83960  Nimbyc 

85392  toiletrolltube 

86212  sandyrb 

86213  sandyrb 

86218  sandyrb 

86221  sandyrb 

86223  sandyrb 

86386  epanody 

86411  epanody 

86416  epanody 

86431  epanody 

86459  epanody 

87051  Corsica_S 

87529  Robinhood76 

87571  huluvu42 

87572  huluvu42 

88457  davidou 

88534  Timb 
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