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  )مقاله پژوهشی( 

 شنوایی انسان بازشناختنهای عصبی در  توسط شبکه صدابندی  طبقهثیر أت
 

 ، مصطفی محمدی کوثر*عالءالدین ملک

 دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس

39/40/9311، پذیرش: 40/40/9318دریافت:   

 چکیده
 صددا، (( بسامد و شدت  یها سنج براساس شبه یمصنوع یعصب یها توسط شبکه صدا یبند طبقه   : الف(یبه دو موضوع اساس ،مقاله نیادر 

خور با  بندی صدا توسط یک شبکه عصبی پیش طبقه. شود پرداخته میفرد سالم،  کیبا  سهیمختلف در مقا یها سالمت گوش انسان یابیارز  

غیرشدنیداری   بنددی صدداهای شدنیداری و    دو ورودی به شکل بسامد و شدت صدا و دو الیه نهانی پیشنهاد شده است. این فرایند به مقوله

 توسدط  نیماشد  یریادگید اسدتااده از روش   ،مربوطه یها سنج با داشتن شبه ،گوش سالم صیدر تشخ .انجامد )خطرناک( برای فرد سالم می

گوش  با قیاسدر  ماریگوش فرد ب یو دردناک ییشنوا ی ها آستانه ای، سیمپسون و ذوزنقه عددیگیری  و انتگرال خور شیپ یعصب یها شبکه

قدادر اسدت تدا بدا      قید تحق نید شدده در ا  که روش ارائده  هستند تیواقع نیا انگریب و نمودارهای منقوش یعدد جی. نتاشود می یابیسالم ارز

 .بازشناسی کندفرد را  کیسالمت گوش  ،یپزشک اضافی دانش نیاز به بدون یاضیر سازی شبیه

 

 .گیری عددی انتگرالی دردناکی،  ، آستانهصدابندی  عصبی مصنوعی، یادگیری ماشین، طبقه های شبکه :ها کلیدواژه

 

    هقدمم. 1

 گدوش . است ییحواس انسان، حس شنوا نیتر از مهم یکی

 صددا ها با آن  یکی از ابزار این حس شنوایی است که انسان

درک  یبرا صدا ی از عوامل محدودکنندهکنند.  را درک می

به بسامد و  توان یم یک انسان سالم آن توسط گوش یحس

 یاعضدا  نیتدر  از حساس یکیاشاره کرد. گوش  صدای بلند

بده آن، باعد     بیبدن انسان است که در صورت بدروز آسد  

درمان  عیسر یلیخ دیشود که با یم یاریبروز مشکالت بس

توسط گدوش   ،اف ما هستندکه در اطر صداهایی همهشود. 

 . ستندیدرک ن  انسان قابل

 24 نیب معموالً براساس بسامد ها انسان ییشنوا ی محدوده

امدوا   محددوده   نید خدار  از ا  [.9] استهرتز  240444تا 

وجود دارند که قابل شدنیدن توسدط گدوش     صوتی دیگری

سنج دیگدری کده بدرای درد در گدوش      شبه نیستند.انسان 

ه تذکر ب . الزم( استدا)بلندی ص داتراز شدت صمهم است 

قبول نیز حتی اگر تدراز شددت    های قابل است که در بسامد

بدا   شود. یگوش م و آسیبباع  درد  ،زیاد باشد بسیار داص

را درک  صددایی گوش انسدان   ،کم خیلی یداشدت صتراز 

 ییشنوابسامد  ی که در بازه یمختلا اموا  صوتی کند. نمی

                                                            
 :نویسنده پاسخگو mala@modares.ac.ir 

 صددا شددت  تراز از  یخاص ی بازه کیدر د، نقرار دار انسان

هدای متاداوت    )بدرای سدن   با گدذر زمدان   .دنشو شنیده می

و زندان   مدردان در  صدوتی بسدامد و شددت    نید ا ها( انسان

ی تدراز شددت    [. آستانه9] کند یم رییصورت جداگانه تغ به

بده   توجده  بابرای بسامدهای مختلف متااوت است.  یصوت

. لددذا اسددت عیانسددان وسدد ییشددنوا ی مددوارد فددوح ناحیدده

کنندده   دقیق سالمت گوش یدک انسدان مراجعده    تشخیص

انسدان از تدابع    ییشدنوا  ی بازه پذیر نیست. سادگی امکان به

تدابعی  دسدت آوردن   هبد نتیجده   در، کند ینم یرویپ یخاص

گیدر   وقدت  صداد و تراز شدت براساس سن، جنسیت، بسام

 .است

امدوا    ابتددا  یعصدب  یهدا  مقاله با استااده از شبکه نیدر ا

 امدوا  صدوتی  صورت که  ، بدینشوند بندی می طبقه صوتی

و  دنیشن قابلبه دو صورت   انسانگوش  یبرا افتیقابل در

 .شدوند  مدی  یبندد  و ناسدالم طبقده   دنیشدن  رقابلیغو سالم 

 ی و آسددتانه ییشددنوا ی آسددتانه یبددرا نمددودار کسددپس یدد

 بدا اسدتااده از   .گدردد  مدی صورت جداگانه رسم  به یدردناک

مسدداحت سددط   یدردندداک ی و آسددتانه ییشددنوا ی آسددتانه

حاصدل  افدراد سدالم    یبدرا  محددوده دو  نید ا نیمحصور بد 

کار باعد    چنین .گردد می سهیمقا ماریو با افراد ب شود می

 مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران

27-22، صفحات: 1، شماره: 8، دوره: 1911سال   
 مقاله پژوهشی
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فدرد چندد درصدد     کید گدوش   کده  شدود  یماین تشخیص 

و چندد درصدد   انسان سدالم را داراسدت    کیگوش  ییتوانا

بدا توجده بده اسدتااده از      مطالعه نیدر ا. گوش سالم است

 انگدوش انسد   ییاز تواندا  یتر قیدق جینتا نیماش یریادگی

 .شود ارائه می یصورت درصد به

نادر در   ونیلیم 364 یآمار سازمان بهداشت جهان براساس

کده از  اند  شده  تشخیص دادهشنوا  ناشنوا و کم 2492سال 

 لیهددا را کودکددان تشددک نادر از آن  ونیددلیم 32 انیددم نید ا

تجدویز داروهدای    از عدوار   یکد یکه  ییجا آن . ازدهند یم

کودکدان   و اسدت  ییشدنوا  اخدتالالت  ،سدرطان  یماریبضد

 در ،سددتندیبدده دور ن مشددکل نیددا بدده سددرطان از مبددتال

، سدنجی دقیقدی نشدوند    صورت مداوم شنوایی که به یصورت

 ای ییشنوا کمتحت درمان قرار گرفتن دچار ممکن است با 

تواند به کودکان تحدت   این تحقیق می .[2] شوند ییناشنوا

 شدنوایی  یدا کدم  درمان سرطان کمک نماید تا از ناشدنوایی  

 در امان بمانند. ،شدهتجویزدلیل استااده از داروهای  هب

 

 ها مواد روش. 2
های عصبی مصننوعی   توسط شبکه صدابندی  طبقه. 2-1

 یهای بسامد و شدت صوت سنج براساس شبه

و بدا   یهدای بسدامد و شددت صدوت     سنج ابتدا براساس شبه

هدای عصدبی    استااده از روش یادگیری ماشدین در شدبکه  

 بده دو  شدنود،  را کده یدک انسدان مدی     صدداهایی مصنوعی 

شددنیدن و  ( غیرقابددل2شددنیدن و سددالم  ( قابددل9ی  دسددته

های  . با استااده از شبکهنمودبندی  طبقهتوان  میخطرناک 

ی بسدامد و تدراز شددت    خور بدا ورودی دوتدای   عصبی پیش

شنیدن( یا  سالم و قابل اموا  صوتیو خروجی یک ) یصوت

ی  الیده شدنیدن( و دو  ناسدالم و غیرقابدل   اموا  صوتی) صار

. سدپس  شدود  نورون است، تشکیل می 99یانی که شامل م

هدای اولیده کده از     بده داده  ،بندی تر شدن طبقه دقیقبرای 

عنددوان  بددهآمددده، تعدددادی داده  دسددت طریددق آزمددایش بدده

ی  تعددادی داده و  ؛شدنیدن و سدالم   قابدل  یهای صدوت  داده

شدنیدن و   ابلهای غیرق عنوان داده به ،خار  از این محدوده

گیری بده شدبکه عصدبی    جهت یاد د ونشو اضافه میناسالم 

تدر شددن    چندین بدرای دقیدق    . همگردند میمصنوعی ارائه 

ی شنوایی قرار  هایی که خار  از محدوده بندی از داده طبقه

 تدر  ی شدنوایی بسدیار کدم    هایی کده از آسدتانه   دارند و داده

هسددتند  تددر ی دردندداکی بسددیار بددیش ند و از آسددتانههسددت

. بعد از یادگیری شبکه عصدبی مصدنوعی،   دشو استااده می

شده است که   نشان داده 9آمده در شکل   دست هی ب نتیجه

شدنیدن    سالم و قابل اموا  صوتینشان از  +های گرم  رنگ

ناسددالم و  امددوا  صددوتی بددرای    هددای سددرد  و رنددگ

 .هستندشنیدن  غیرقابل
 

 
 ساله 24قابل شنوایی برای یک مرد  اموا  صوتیبندی  طبقه 1 شکل

توسط یک شبکه عصبی با   ناسالم و دردناک اموا  صوتیو  +سالم 

 .میانی شامل یازده نورونی  دو ورودی و یک خروجی و دوالیه
 

 یمصدنوع  یعصب یها توسط شبکه صدا یبند طبقهدر زیر 

 شود. ارائه می یبسامد و شدت صوت یها سنج براساس شبه

 سددنجی زو  عملددی در آزمایشددگاه شددنوایی طددور بدده الددف(

برای یک  یهای بسامد و تراز شدت صوت سنج های شبه داده 

ی  داده از آسدتانه   زو  32سداله سدالم بده تعدداد      24مرد 

 گردد. شنوایی و دردناکی تهیه می

ی شنوایی و دردنداکی کده    آستانه داده میان  زو  986( (

سدالم قدرار داده   هدای   بدین داده  ،هآمدد  دسدت  ه( بد )الفدر 

 .شود می

ی ناشنوایی گوش انسان  ی تصادفی در ناحیه داده 204(  

سدالم در   سداله  24دناکی یدک فدرد   ی در و باالتر از آستانه

 گیرد. ی ناسالم قرار می دسته

ی میانی شدامل یدازده    الیها دوخور ب ( شبکه عصبی پیشد

های بسامد و تدراز شددت    داده  نورون داخلی با ورودی زو 

 (2)شدکل  دهدد  خروجی صار یا یک را تشکیل مدی ی صوت

[3]. 
 

 
ی میانی  الیهصبی با دو ورودی و یک خروجی و دوشبکه ع 2شکل 

 شامل یازده نورون.
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های مختلف در مقایسه  ارزیابی سالمت گوش انسان. 2-2

 فرد سالمبا یک 

سن و جنسیت  ،یشدت صوت های بسامد، سنج اساس شبهبر

بددا اسددتااده از روش یددادگیری ماشددین در  چنددین  و هددم

های عصدبی   شبکه و بکارگیریهای عصبی مصنوعی  شبکه

ندورون و ورودی   هشت ی میانی که از الیه  خور با یک پیش

ی شدنوایی و   بسامد و خروجدی تدراز شددت بدرای آسدتانه     

اگانده شدبکه عصدبی    صورت جد به است اکیی دردن آستانه

نظدر   ادی کده از از افدر  . سپس بدا اسدتااده  شود تشکیل می

بدرای آسدتانه شدنوایی و    هدایی   دادهشنوایی سالم هستند، 

 ها برای با استااده از آن در ادامه گردد. میدردناکی حاصل 

 ذکر است هر  ه. الزم بشود یادگیری شبکه عصبی اقدام می

های اولیه کده از یدک فدرد سدالم گرفتده       چقدر تعداد داده

سدالمی کده در ایدن     افدراد  تعدداد و  باشدتر  ، بیششود می

ی بهتدری حاصدل    ، نتیجهتر باشند آزمایش قرار دارند بیش

ی  دو نمدودار آسدتانه  خواهد شد. بعد از یادگیری ماشدین،  

و مساحت سط  محصور آید  بدست میوایی و دردناکی شن

گیدری عدددی    بدا اسدتااده از انتگدرال    بین ایدن دو ناحیده  

 . شود سیمپسون حاصل می

وری  قیق برای یافتن درصد شنوایی یا بهرهدر زیر روش تح

کنندده ارائده    فرضی مراجعده  ی ساله 24شنوایی گوش فرد 

 .گردد می

ای سدنجی بدر   طدور عملدی در آزمایشدگاه شدنوایی     ( بده الف

های  سنج داده از شبه  زو  32ی شنوایی و دردناکی،  آستانه

سدالم و   سداله  24برای یک مرد  یو تراز شدت صوتبسامد 

 د.یگرد کننده تهیه  مراجعه ساله 24مرد 

سداله   24مرد  ی شنوایی و دردناکی ( نمودارهای آستانه(

با استااده از یدادگیری   کننده مراجعه ساله 24سالم و مرد 

خلی الیه دا  با یک خور ماشین برای یک شبکه عصبی پیش

 .[0] رسم گردید 3در شکل شامل هشت نورون 

سددالم و  سدداله 24ی شددنوایی مددرد    ( مسدداحت ناحیدده 

گیری عددی سیمپسون  کننده با استااده از انتگرال مراجعه

 ای حاصل شد. و ذوزنقه
 

 
 ی هیال  یکو  یخروج کیو  یورود یکبا  یشبکه عصب 9 شکل

 .نورون هشتشامل  یانیم

کنندده   مراجعده  ساله 24ی شنوایی  مرد  مساحت ناحیه د(

سدالم تقسدیم    سداله  24مدرد   ییشنوای  هیمساحت ناحبه 

 .گردید

رانددمان )بدازده( یدا     قسمت )د(آمده در   دست هنسبت ب ه(

 .کننده معرفی شد شنوایی فرد مراجعهوری  بهره

 24نمودار آستانه شنوایی و دردناکی برای گوش یک مدرد  

ایی و دردنداکی  و نمودار آستانه شنو 0سالم در شکل  ساله

در  9 ی کننده شدماره  مراجعه ساله 24مرد یک برای گوش 

در شدکل   2 ی نده شمارهکن مراجعه  ساله 24، مرد 2شکل 

ارائه ، ۷در شکل  3 ی کننده شماره مراجعه ساله 24، مرد 6

 .اند شده

 

 
ی دردناکی و آستانه شنوایی برای گوش یک  نمودار آستانه ۴ شکل

 کیو  یورود یکبا  یشبکه عصبسالم که توسط  ساله 24مرد 

 رسم شده است. نورون هشتشامل  یانیم ی هیال یکو  یخروج

 


ی دردناکی و آستانه شنوایی برای گوش مرد  نمودار آستانه ۵ شکل

 یورود یکبا  یشبکه عصبکه توسط  9کننده شماره  مراجعه ساله 24

 رسم شده است. نورون هشتشامل  یانیم ی هیال یکو  یخروج کیو 
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ی دردناکی و آستانه شنوایی برای گوش مرد  نمودار آستانه ۶ شکل

 یورود یکبا  یشبکه عصبکه توسط  2کننده شماره  مراجعه ساله 24

 رسم شده است. نورون هشتشامل  یانیم ی هیال یکو  یخروج کیو 

 

 
ی دردناکی و آستانه شنوایی برای گوش مرد  نمودار آستانه 7 شکل

 یورود یکبا  یشبکه عصبکه توسط  3کننده شماره  مراجعه ساله 24

 رسم شده است. نورون هشتشامل  یانیم ی هیال یکو  یخروج کیو 

 

 معادالت حاکم بر پوسته. 9

∫گیری سیمپسون  در روش انتگرال  ( )  
 

 
با یدک چندد    

تقریددب زده  [۲      ]ی  ای مرتبدده دوم در فاصددله جملدده

 .[2] گردد تعریف میصورت فرمول زیر  بهشود و  می

(9     )             ∫  ( )   
 

۳
 (   ۴   ۱     ۲)

   ۲

  
   

صدورت   ها، فرمول بده  بندی ن تعداد تقسیمبا فر  زو  بود

 آید. زیر درمی

(2) 

∫  ( )    ( )
  

 4

 
 

3
 ( 4  0 9  2 2  0 3

 2 0    2   2  0   9
   ) 

∫ ذوزنقه ایگیری  انتگرالدر روش   ( )  
 

 
با یک چندد    

تقریددب زده  [۱      ]ی  در فاصددله یددکای مرتبدده  جملدده

 .[2] گردد صورت فرمول زیر تعریف می هشود و ب می

(3                             )∫  ( )   
 

۲
 (      ۱)

   ۱

  
 

ها  در کل بازه  بندی سیمتق ای با گیری ذوزنقه فرمول انتگرال

 آید. صورت زیر درمی به

(0) 

∫  ( )    ( )
  

 
۰

 
 

۲
 ( ۰  ۲ ۱  ۲ ۲   

 ۲   ۱    ) 

و  شدود  هدای زو  تقسدیم مدی    ی شنوایی بده بدازه   محدوده

هددای  طددول بددازه hد )نددگرد انتخددا( مددی 94  و  9  

ی شددنوایی و  ت آسددتانهباشددد( و مسدداح شددده مددی تقسددیم

مسداحت محصدور بدین ایدن دو      آیدد.  دست می هب دردناکی

 ااضل این دوا تی شنوایی است ب که مساحت ناحیهآستانه 

 .شود آستانه حاصل می

فرمدول   داده شدود نمدایش   Hبا  طور مثال اگر فرد سالم به

ی شنوایی و  برای آستانه 9  گیری سیمپسون با  انتگرال

 صورت زیر محاسبه خواهد شد. بهدردناکی 

  ی دردناکی فرد سالم: مساحت آستانه

 

/

H x dx

h
 (H H H H H

H H H )  



    

   


20000

20

20 21 22 23 24

19998 19999 20000

4 2 4 2
3
2 4 2404804 7946

 

 ی شنوایی فرد سالم: مساحت آستانه

 

/

H x dx

h
 (H H H H H

H H H )  
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19998 19999 20000

4 2 4 2
3
2 4 298642 8890

 

ی شدنوایی و دردنداکی    مساحت سط  محصور بین آسدتانه 

 فرد سالم:

/ / /   2404804 7946 298624 8890 21061619056 
از   غیدر  بهشده  کننده، تمامی مراحل گاته برای افراد مراجعه

شود(  مینظر  علت مخر( بودن صرف ی )بهی دردناک آستانه

اگددر فددرد طددور مثددال  . بددهشددود بددار دیگددر تکددرار مددی یددک

گیدری   فرمول انتگرال نمایش داده شود، Sبا  کننده مراجعه

ی شدنوایی و دردنداکی    ای آسدتانه بر  9   سیمپسون با

 صورت زیر محاسبه خواهد شد. به
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 :9کننده شماره  ی دردناکی فرد مراجعه مساحت آستانه

 

/

S x dx

h
 (S S S S S

S S S )  
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 :9شماره کننده  ی شنوایی فرد مراجعه مساحت آستانه

 

/

S x dx

h
 (S S S S S

S S S )  
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16998 16999 17000

50 4 2 4 2
3
2 4 858515 3681

 

ی شدنوایی و دردنداکی    مساحت سط  محصور بین آسدتانه 

 :9کننده شماره  فرد مراجعه

/ / /   2035225 9241 858515 3681 1176710 5560 
ی یدک فدرد سدالم     آمدده بدر نتیجده    دست ی به حال نتیجه

 .شود میضر(  944تقسیم و در 

/ / / /  %   21061619056 1176710 5560 0 5586 100 55 86

فرد  ییشنوا یور بهره یاراندمان )بازده( آمده  دست جوا( به

 باشد. های سالم می نسبت به انسان 9شماره کننده  مراجعه

های فدرد   های شنوایی و ارزیابی گوش نتایج مساحت ناحیه

هدای   گیری کننده با استااده از انتگرال سالم و افراد مراجعه

در  94و  9هدای   ای با طول بازه عددی سیمپسون و ذوزنقه

 .اند شده ارائه 0تا  9شماره  ولاجد

 
و  ییشنوا ی آستانه نیمساحت سط  محصور بنتایج  1جدول 

گیری سیمپسون با  یی با استااده از انتگرالشنوا یور بهرهی و دردناک

  9. 

 فرد
مساحت سط  محصور بین 

 ی شنوایی و دردناکی آستانه

 یور بهره

ییشنوا

1426/2946969 سالم  944 

 کننده مراجعه

 9 شماره
2264/99۷6۷94 86/22 

 کننده مراجعه

 2 شماره
8809/2486338 42/11 

 کننده مراجعه

 3شماره 
1۷30/943042۷ 41/01 

 

  

 

و  ییشنوا ی آستانه نیمساحت سط  محصور ب نتایج 2جدول 

گیری سیمپسون با  انتگرال با استااده از ییشنوا یور و بهره یدردناک

  94. 

 فرد
بین مساحت سط  محصور 

 ی شنوایی و دردناکی آستانه

 یور بهره

ییشنوا

 944 262۷/2946969 سالم

 کننده مراجعه

 9 شماره
063/99۷1۷03 49/26 

 کننده مراجعه

 2 شماره
8842/2486338 42/11 

 کننده مراجعه

 3شماره 
3899/9433139 41/01 

 

و  ییشنوا ی آستانه نیمساحت سط  محصور ب نتایج 9جدول 

گیری ذوزنقه با  انتگرال با استااده از ییشنوا یور و بهره یدردناک

  9. 

 فرد
مساحت سط  محصور بین 

 ی شنوایی و دردناکی آستانه

 یور بهره

ییشنوا

 944 6236/2946969 سالم

 کننده مراجعه

 9 شماره
220۷/99۷6۷94 86/22 

 کننده مراجعه

 2 شماره
۷368/2486338 42/11 

 کننده مراجعه

 3شماره 
۷322/9430464 41/01 

 

و  ییشنوا ی آستانه نیمساحت سط  محصور بنتایج  ۴جدول 

گیری ذوزنقه با  انتگرال با استااده از ییشنوا یور و بهره یدردناک

  94. 

 فرد
مساحت سط  محصور بین 

 ی شنوایی و دردناکی آستانه

 یور بهره

ییشنوا

 944 2602/2932662 سالم

 کننده مراجعه

 9 شماره
3888/99۷1811 20/22 

 کننده مراجعه

 2 شماره
0302/2992833 4۷/11 

 کننده مراجعه

 3شماره 
0۷34/9430420 09/08 
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2۷ 

 

 گیری نتیجه. ۴

انسددان بددا اسددتااده از  ییشددنوا ییآوردن توانددا دسددت بدده

 هدیجد نتدتوان یم یمصنوع یدشبکه عصب ندیماش یادگیری

کده در نگداه اول    یدد ارائده نما  یصورت درصد به یتر یقدق

 ییکده دچدار کدم شدنوا     یافدراد  یکار بدرا  یندقت ا یدشا

کدار   یدن ارزش ا یول .نداشته باشد یچندان یتهستند اهم

 ییهدا  یمداری بمبتال بده   شخص هشود ک یمشخص م یزمان

ی درمان خود داروهدا  یدر ط غیره، و ساِ ماِ ،مانند سرطان

یسدین،  بلئوما ین،پالتد  یسسد  مانندد  ییعوار  شنوا یدارا

کده   کند یرا مصرف م و غیره موستارد فلوروراسیل، نیتروژن

داده  یصتشدخ  ییشدنوا  ی در محددوده  ییدر موقع تغ اگر به

 .دگدرد  یمد  ییدر شنوا یا یدهنشود باع  بروز مشکالت عد

شود که انسان  یباال شروع م های در بسامد عمدتاًاتااح  ینا

 . باگردد نمی ییبازه شنوا ینمتوجه از دست دادن ا معموالً

محسددوس  ییددرتغ پددس ازتددوان  یروش مدد یددناسددتااده از ا

 ،کنندده  فدرد مراجعده   ییشدنوا  یور بهره یاراندمان )بازده( 

نجدات   ییشدنوا نادارو شخص را از عدوار    ییربا تغ یعاًسر

 .داد

 

 . تقدیر و تشکر۵
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Abstract 

In this paper, we focus on two basic issues: (a) the classification of sound by neural networks based on 

frequency and sound intensity parameters (b) evaluating the health of different human ears as 

compared to of those a healthy person. Sound classification by a specific feed forward neural network 

with two inputs as frequency and sound intensity and two hidden layers is proposed. This process 

results in categorization of audible and non-audible (dangerous) sounds for a healthy person. In the 

diagnosis of healthy ear, having the relevant parameters, using the method of machine learning by feed 

forward neural networks, and simpson and trapezoidal numerical integration rules, the hearing and 

pain thresholds of the patient's ear are evaluated in comparision with healthy ear. Numerical results 

and depicted graphs represent the fact that the method presented in this study is able to recognize an 

individual's ear with mathematical simulation without too much knowledge of medical parameters. 

  

Keywords: Neural networks, Machine learning, Sound classification, Hearing, Painful threshold, 

Numerical integration. 
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