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Abstract 
The project deals with the evaluation and testing of speaker and microphone elements as well as 
microphone cavity. 
The first part of the report comprises a comprehensive theoretical part about drivers, microphone 
elements, and to some extent microphone cavity. 
The goal was to , on the behalf of the company Limes Audio AB, develop proposals on microphone 
element and cavity as well as drivers for a speakerphone application, based on specific factors. The 
main factors were performance, price and form factor. 
The aim was to create the best possible conditions for Limes Audio's software developers to 
implement the company's audio-enhancing software, mainly adaptive echo cancellation. 
The testing was carried out using Adobe Audition and MatLab. The test methods were developed in 
conjunction with Limes Audio and are described below. 
The project will result in suggestions for a speaker, a microphone and a cavity. The cavity were 
removed from the product because the results indicated that the cavity matter little for the end 
result. 
The report concludes with a discussion on how the measurements could have been enhanced to 
simplify the interpretation of the results and making the testing more efficient. 

Sammanfattning 
Projektet behandlar utvärdering och testning av högtalar- och mikrofonelement samt 
mikrofonkavitet. 
Första delen av rapporten består i en omfattande teoridel kring högtalarelement, mikrofonelement 
samt i viss mån även mikrofonkavitet. 
Målet var att för företaget Limes Audio AB ta fram förslag på mikrofonelement och kavitet samt 
högtalarelement för en högtalartelefonsapplikation, utifrån givna faktorer. De viktigaste faktorerna 
var prestanda, pris och formfaktor.  
Syftet var att skapa så bra förutsättningar som möjligt för Limes Audios mjukvaruutvecklare att 
implementera företagets ljudförbättrande mjukvara, främst adaptiv eko-cancellering.  
I genomförandet användes programvaran Adobe Audition samt MatLab. Testmetoderna utvecklades 
tillsammans med Limes Audio och står beskrivna nedan. 
Projektet resulterar i förslag på en högtalare, en mikrofon samt en kavitet. Kaviteten tas sedan bort 
ur produkten på grund av att resultaten från urprovningen pekade på att kaviteten spelar liten roll 
för slutresultatet.  
Rapporten avslutas med en diskussion kring hur främst mätningarna hade kunnat förbättrats för att 
förenkla tolkningen av resultatet och effektivisera genomförandet. 
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Inledning 

Definitioner 
 ADC – Analog till Digital-konverterare 

 AEC – Adaptive Echo Cancellation 

 Baffel – En anordning, oftast en skiva, att fästa ett högtalarelement i. Fronten på en 

högtalarlåda är en baffel. 

 DSP – Digital SignalProcessor eller Digital Signal Processing 

 MIC – Förkortning för engelskans microphone, svenska – mikrofon. 

 Omni-MIC – (Även kallad rundupptagande mikrofon) En Mic som EJ undertrycker ljud som 

uppkommer bakifrån. 

 Uni-MIC – (Även kallad riktad mikrofon) En MIC vars upptagningsområde är begränsat till 

området framför elementet.  

 SNR – Signal to Noise Ratio (Signal/brus-förhållande) Anges i dB. Ett mått på hur mycket lägre 

amplituden på bruset är, jämfört med amplituden på nyttosignalen. 

Bakgrund 
Limes Audio är ett företag specialiserat på i första hand mjukvaruutveckling mot digitala 
signalprocessorer. Bland annat har företaget stor kompetens på området AEC, Active Echo Cancelling 
och andra ljudförbättrande DSP-algoritmer. DSP-algoritmer är ett viktigt vertyg för att förbättra 
ljudet i exempelvis högtalartelefoner.  
 
För att kunna implementera en specifik mjukvara i en produkt krävs att hårdvaran i produkten når 
upp till vissa prestandakrav. För högtalarelementet gäller främst att övertonerna ska vara så låga som 
möjligt (så låg distorsion som möjligt). Mikrofoner, i det här fallet riktade, ska ha så bra undertryck av 
ljud bakifrån som möjligt. I viss utsträckning kan kaviteten som mikrofonen är placerad i också 
påverka mikrofonens förmåga att undertrycka ljud bakifrån, detta ska testas i viss utsträckning. 

Syfte 
Syftet är att ta fram hårdvara som skapar goda förutsättningar för mjukvaruutvecklarna på företaget 

att implementera funktioner som aktiv brusreducering på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Mål 
För Limes Audio lägga fram förslag på ett eller flera högtalarelement samt ett eller flera riktade 

mikrofonelement som allihop uppfyller ställda krav på prestanda, formfaktor och budget.  

Avgränsningar 
Projektet ska inte omfatta någon regelrätt tillverkning av kretskort, enbart studier som relaterar till 

val av komponenter, främst sett ur brussynvinkel. 
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Teori 

Högtalarelementet 
Högtalarelementets uppgift är att omvandla elektrisk energi till akustisk energi. I princip är det en 
enkel uppgift, men en mängd olika faktorer ställer till det. 

Högtalarens uppbyggnad 

 

Högtalaren har ett tre nyckelkomponenter;  

Magneten, talspolen och konen.  
Det är till talspolen förstärkaren ansluts. I takt med att spänningen ändras i högtalarkablarna 
induceras ett magnetfält runt spolen som arbetar för att skjuta talspolen in i/ut ur magneten.  
Fast på spolen sitter konen och det är konens uppgift att se till att talspolens rörelse översätts till 
ljudvågor i luften.  
 
Ytterliggare komponenter: 

 Dammkåpan – Ser till att inget damm eller annat skräp hamnar i talspolen. Finns i flertalet 
olika utföranden. 

Spindel

Talspole

Magnet

Polplatta (S)

Dammkåpa

Upphängning

Chassie

Figur 1 - Högtalarelementets uppbyggnad 

Polplatta (N) 

Gap 
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 Upphängning – Upphängningens främsta uppgift är att hålla konen och därmed talspolen 
centrerad. Den har även viss inverkar på konens ”vilja” att återgå till ursprungsläget, 
påverkar alltså elementets Qms-värde.  
Den kan också hjälpa till att dämpa konens självresonanser vilket kan inverka positivt på 
frekvensgången. Två olika material dominerar: 

o Skum – lätt att forma och billigt att tillverka. Torkar ur med tiden och är sämre på att 
dämpa självresonanser än: 

o Gummi – Dämpar självresonanser relativt bra, dyrt att tillverka.  

 Polstycke – Förlänger sydpolen på magneten och dirigerar magnetflödet rätt i förhållande till 
talspolen. Flera olika utformningar finns vilka kan hjälpa till att lindra problemen med så 
kallade ”Eddy-strömmar”.  

Nedan följer närmre beskrivning av funktionen hos respektive komponent. 

Talspolen, bakplatta, polstycke, magnet och frontplatta – Högtalarens motor 

Högtalarens motor består av talspolen, formen den är lindad runt, bakplattan, polstycket, 
frontplattan samt magneten.  
Talspolen består av koppartråd, lindad runt en form. Denna form kan vara av antingen ickekonduktivt 
eller konduktivt material. Båda alternativen har för- och nackdelar, mer om det nedan. 
Magnetens magnetfält är förlängt med hjälp av polstycket och frontplattan så att motpolerna möts 
och är som starkast just i gapet mellan polstycket och frontplattan, där talspolen är placerad. 
Genom att applicera en varierande spänning, exempelvis en sinusvåg, på talspolen induceras ett 
magnetfält som kommer att dra/putta talspolen in och ut.  
Styrkan hos högtalarens motorsystem betecknas B*L eller bara BL och kommer av längden på 
koppartråden som utgör talspolen (L) och densiteten hos magnetfältet (B). 

Virvelströmmar i högtalarens motor 

Högtalaren är inte undantagen problem med virvelströmmar. Alla konduktiva material som utsätts 

för ett, med tiden, varierande magnetfält kommer att utsättas för virvelströmmar. Liksom alla 

strömmar som går runt (jämför med en spole) inducerar virvelströmmen ett eget magnetiskt fält, 

styrkan på detta beror på styrkan hos det ursprungliga fältet, hur snabbt det varierar och 

konduktiviteten i materialet virvelströmmen uppstår.  

I högtalaren märks dessa strömmar av mest  i form av ökad mekanisk dämpning, ett lägre Qms-värde. 

Till detta går det bland annat att härleda större effektförluster. (1) 

Talspolen och dess form 

Talspolen är lindad kring en form och placerad i gapet mellan polstycket och frontplattan. Avstånden 

mellan delarna är mycket små. Det är därför mycket viktigt att talspolen är helt centrerad och att det 

inte kommer in något skräp i talspolen (se Dammkåpa nedan). 

Nu introduceras dock ett nytt problem. Det skapas en akustisk kammare som innesluts av talspolens 

form, polstycket och dammkåpan. En porös dammkåpa kan råda bot, men en sådan är inte alltid 

önskvärd. Lösningen är att göra små ventilationshål i talspolens form, längst upp vid skarven mot 

konen. Genom dessa hål kan luft pressas ut. En alternativ lösning är att ventilera kammaren genom 

att borra ett hål genom bakplattan och polstycket.  

Formen kan vara gjord av konduktivt eller icke konduktivt material. En konduktiv form (aluminium är 

vanligt) uppvisar problem med virvelströmmar, vilket drar ned effektiviteten hos högtalaren och 

minskar Qms. Så varför lindas så många talspolar på aluminium? Svaret ligger i 

produktionskonstnaden och värmeavledningsförmågan. Aluminium är biligt och enkelt att göra så 
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tunt som krävs. Det leder bort värme, om inte jättebra så i alla fall betydligt bättre än papper, som 

används ibland. 

Ett annat vanligt material var Kapton, som utvecklades av Dupont på 50-talet. Det är lättare än 

aluminium och ickekonduktivt – dessvärre vad det dyrt och mjuknade vid höga temperaturer. Nu är 

det ersatt av modernare material. 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid val av material till formen – Värmeavledningsförmåga, 

konduktivitet, massa, stabilitet, kostnad med mera. Talspolen bestämmer mycket av högtalarens 

kvalitet överlag. Att gå in på alla aspekter går utanför den här rapporten. (2), (3) 

Kon  och upphängning 

Konen är den del av högtalarelementet som skapar själva ljudtrycket i luften. Talspolen sitter limmad 

direkt i konen och tanken är att alla rörelser hos talspolen ska överföras direkt till luften via konen.  

Nu finns det så klart vissa problem i den här överföringen, den är inte alltid helt linjär. Det största 

problemet är att konen självsvänger vilket i sin tur ger upphov till två problem. Distortionen ökar och 

frekvensgången ändras.  

Det är viktigt att veta att olika frekvenser emitteras från olika områden på konen, lägre frekvenser 

uppkommer längst ut medans de högre frekvenserna uppkommer längst in, på dammkåpan.  

Generellt har konen en benägenhet att självsvänga på tre olika sätt; i ringar ut från dammkåpan, i 

vågor längs med konen samt kombinationen av dessa. I fallet då svängningen utgår från dammkåpan 

kan vågorna gå ut till upphängningen och sedan studsa tillbaka in igen, lite som när en sten slängs i 

en tunna med vatten. 

Sådana här självsvängningar kan avhjälpas med dels utformningen av själva konen, och till viss del 

även materialvalet. Hårdade material har en tendens att kunna ge skarpare gränser mellan 

självsvängning och inte självsvängning, medans mjukare material ger mjukare övergång.  

En annan viktig komponent för att råda bot på självsvängningen är upphängningen. Upphängning av 

olika material är olika bra på att dämpa vågorna – gummi är generellt bäst, skum lite sämre men 

billigare. Även utformningen av upphängningen kan bidra till att öka dämpningen. 

Dammkåpa 

Eftersom de högsta frekvenserna en högtalare avger emitteras från dammkåpan spelar den en viktig 

roll i att forma högtalarens övre frekvenssvar. Det är inte det enda den gör - den förhindrar också att 

damm och skräp kommer in i talspolen. 

Finns i flera olika utföranden;  

 Finmaskigt filter (textil) – löser effektivt problemet med den akustiska kammare som annars 
bildas bakom dammkåpan. Den lilla pust med luft som pyser ut var gång talspolen rör sig 
innåt är dock ur fas med det ljud som produceras, det blir också en öppning mellan utsidan 
av lådan till insidan, vilket inte är önskvärt. Den är dock försumbar. Vissa element har porös 
dammkåpa för att hjälpa till att kyla talspolen. 

 Hård, konvex plast – Har lätt för kraftiga egenresonanser, kan göras estetiskt tilltalande. 

 Mjuk konkav plast – Mindre definierad egenresonans med mjuk frekvensgång, lätt att 
tillverka, populär. 
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Distorsion hos högtalarelement 

Distorsion till följd av tappad drivkraft 

Då en högtalare matas med en för hög insignal uppstår distortion. Vid höga spänningar tvingas 
talspolen så pass långt ut ur gapet att talspolen inte längre täcker hela gapet, vilket omedelbart leder 
till att motorsystemet tappar drivkraft och signalen blir olinjär. 

Distorsion till följd av olinjär strömagnetism 

En annan orsak till olinjäritet hos högtalaren, orsakade av motorn, är så kallade ”fringe fields” eller 
strömagnetism som det kallas i den här rapporten (bra översättning till svenska svår att hitta). 
I gapet mellan nord- och sydpol på magneten, där talspolen är placerad, bildas ett kraftigt 
magnetfält. Det mest önskvärda är om magnetfältet endast bildas där, men magnetfältet kommer att 
spridas till sidorna av gapet. Se Figur 2. 
 

 

Strömagnetism i sig är inget negativt, och dessutom svårt att komma ifrån. Den fortsätter helt enkelt 
att driva på talspolen, i viss utsträckning, när denna lämnar gapet. Problem uppstår dock när 
strömagnetismfältet inte är likadant på båda sidor om gapet. Vid kraftiga utslag kommer talspolen 
att drivas på olika mycket vid in- respektive utgång ur gapet, vilket skapar olinjäritet vilket i sin tur ger 
upphov till att andra ordningens övertoner ökar.  
Det finns många vägar runt problemet, bland annat är det vanligt att högtalartillverkare laborerar 
med utformningen av polstycket, se Figur 3. 

Figur 2 - Fringe Fields 

Strömagnetism 

Önskat fält 
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Genom utformningen av polstycket i figur 3 görs strömagnetismen betydligt mer linjär på båda sidor 

om gapet. 

Distorsion till följd av felaktig viloposition hos  talspolen 

Talspolens viloposition är mycket viktig för att högtalaren ska uppträda linjärt. Med viloposition avses 

den position talspolen har då förstärkaren visserligen är påslagen, men ingen nyttosignal skickas ut. 

Det kan till exempel röra sig om ett tyst parti mellan två spår på en skiva. 

I idealfallet är talspolens viloposition mitt i gapet, det vill säga, lika mycket av talspolen sticker ut på 

båda sidor av gapet. En pålagd sinusvåg, som pendlar runt referensspänningen noll volt kommer att 

påverka talspolen lika mycket i vardera riktningen (förutsatt att högtalaren är linjär i övrigt).  

I fallet då talspolen inte är centrerad i gapet kommer den att hamna olika långt ut ur gapet vid in- 

respektive utslag.  

Detta får till följd att den påverkas olika av strömagnetismen och att den kommer att tappa drivkraft 

vid olika amplituder, beroende på om talspolen är på ut ur eller in i gapet. 

Det finns två huvudsakliga orsaker till varför talspolen ej skulle vara centrerad i gapet; en DC-

spänning ut från förstärkaren tvingar talspolens viloposition att ändras, högtalarens placering gör att 

gravitationen påverkar konen (och talspolen) och drar den innåt/utåt ur gapet.  (1) 

Alternativ konstruktion av talspolen leder till lägre distorsion 

Hittils har det antagits att talspolen alltid är konstruerad på så vis att den sticker ut utanför gapet. 

Det finns dock ett alternativ till denna konstruktion – höjden på talspolen görs lägre än höjden på 

gapet. Se Figur 4. 

Strömagnetism 

Önskat fält 

Figur 3 - Linjär strömagnetism 
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Den här typen av konstruktion kallas ”underhung”, jämfört med den tidigare – ”overhung”. 

Genom att tillverka högtalaren på det här viset kommer man ifrån många av problemen med 

exempelvid strömagnetism, högtalaren kan göras extremt linjär. Dock bara vid relativt små utslag. 

Talspolen tappar snabbt drivkraft då lindningarna börjar komma utanför gapet. Högtalare tillverkade 

på det här viset är ej speciellt vanliga då de kommer med flera nackdelar; låg känslighet på grund av 

liten spole, otymplig formfaktor, svårigheter att excitera stora mängder luft på grund av relativt kort 

slaglängd. (2) (3)  

Figur 4 - Talspole, Underhung 
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Thiele/Small-parametrar 

För att enkelt kunna karaktärisera ett högtalarelement med siffror, och därmed kunna dels räkna på 
det och dels jämföra olika element med varandra finns så kallade Thiele/Small-parametrar. Namnet 
kommer av de herrar som tog fram dem. Dr. Albert Neville Thiele och Richard H. Small. 
Nedan följer en presentation av ett urval av parametrarna. Notera att Thiele/Small-parametrarna 
endast kan beskriva hur högtalaren uppträder vid sin resonansfrekvens. 
 

Fs 

Högtalarens resonansfrekvens. Den frekvens då energin lagrad i högtalarens rörliga massa och 

upphängningens mjukhet (Cms) är maximal, vilket resulterar i maximal konhastighet. (5) 

Cms 

Upphängningens mjukhet, mäts i meter/Newton. Cms är propotionell mot Vas. Ju högre Cms, ju 

mjukare upphängning. (5) 

Vas 

Mäts i liter och representerar den volym luft som motsvarar samma hårdhet som högtalarelementets 

upphängning har, när den aktiveras av något lika stort som högtalarens kon. (5) 

Qms 

Ett mått på högtalarens mekaniska dämpning. Hur ”trög” upphängningen är, eller snarare hur mycket 

högtalarens mekanik dämpar konrörelsen. Ej att förväxla med Cms. (5) 

Qes 

Mått på högtalarens elektriska dämpning, alla faktorer sammanslagna; EMF, virvelströmmar med 

mera.  

Stora, kraftiga högtalarmotorer tenderar att ge en kraftigare dämpning. (5) 

Qts 

Mått på den totala dämpfaktorn hos högtalaren. Alltså, hur lång tid det tar för högtalaren att komma 

till vila efter en transient.  (5) 

Xmax 

Det avstånd som talspolen kan färdas med konstant antal lidningar i magnetgapet. Alltså egentligen 

så långt utslag högtalaren kan ge utan att tappa drivkraft. Definieras/mäts egentligen som (höjden på 

magnetgapet – höjden på talspolen)/delat med två. Denna definition tar dock inte hänsyn till att inte 

alla högtalare har symmetriska magneter eller dras med andra olinjäriteter i motorn. En bättre 

metod för att mäta och definiera begreppet är att excitera talspolen med en tilltagande signal och 

mäta utslaget på konen när THD uppgår till 10 %. (5) 

BL 

Högtalarens motorstyrka, kommer av längden på koppartråden som utgör talspolen (L) och 

densiteten hos magnetfältet (B). Anges i Tesla Meter/Newton. (4) 

SPL 

SPL är egentligen inte en Thiele/Small-parameter, men är inte desto mindre viktig. I många 

applikationer är effekt en begränsad tillgång och SPL är ett mått på hur effektiv högtalaren är. Helt 
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enkelt hur högt ljudtryck högtalaren kan prestera per watt och längdenhet. SPL anges i dB, men det 

är mycket viktigt att omständigheterna också anges! Det finns ingen egentlig branschstandard.  

Exempelvis: En högtalare som klarar av att ge 85 dB SPL vid 1W/1m spelar högre än en högtalare som 

klarar av 85 dB vid 1W/0,5m.  

Det går dock att räkna mellan olika W/m-förhållanden. En dubblering av effekten motsvarar 3 dB SPL-

ökning och en dubblering av avståndet medför en minskning med 3 dB. 

En omräkning i exemplet ovan visar alltså att den senare högtalaren är ”sämre” med 3 dB. 85 dB @ 

1W/0,5m = 82 dB @ 1W/1m. 
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MIC-elementet 
Mikrofonen är en relativt känslig komponent. Den har uppgiften att omvandla den akustiska energin, 
som emitteras av exempelvis en person som talar, till elektrisk energi.  
Det finns många olika sorters mikrofoner men alla bygger på samma princip; ljudvågor i luften sätter 
ett membran i svängning som i sin tur genererar en elektrisk spänning.  
Eftersom membranet i sig är relativt litet och energin i ljudvågorna förhållandevis svag kommer den 
elektriska signalen ut från mikrofonen också den bli liten till amplituden. 
Det medför vissa problem. För det första måste signalen i regel förstärkas innan den kan avkodas i 
exempelvis en ADC. Och för det andra blir signalen mycket känslig för brus. 
 
I det här projektet har endast så kallade elektretmikrofoner använts, därför kommer teoridelen 
endast avhandla dessa. 
Elektretmikrofonen är i grund och botten en kondensatormikrofon.  
Kondensatormikrofonen består av två elektriskt ledande plattor som sitter tätt ihop – därav namnet 
kondensatormikrofon. Kondensatorn laddas upp via en spänningskälla, exempelvis ett batteri.  
När plattorna träffas av ljudvågor ändras avståndet mellan dem i takt med ljudet och en elektrisk 
signal uppstår. Plattorna kan göras mycket tunna och därigenom mycket följsamma. (7) 
Kondensatormikrofoner ger generellt en signal av mycket god kvalitet.  
En nackdel är att utimpedansen från kondensatormikrofonen dels ofta är hög och dels varierar med 
frekvensen på signalen. 
 
I elektretmikrofonen har den tillförda spänningskällan ersatts av ett material med en konstant 
elektrisk spänning – en så kallad elektret. Antingen kan elektreten själv utgöra membranet, vilket är 
vanligast, eller så finns ett separat, konduktivt membran som påverkar elektreten. 
Signalen från elektretet är mycket liten och det krävs en förstärkare mycket tidigt i signalbanan, 
denna är oftast integrerad i kapseln, i form av en JFET-transistor. Den förstärker dels signalen och 
anpassar också utimpedansen från MIC:en så att nästa ingångssteg ska bli lite lättare att konstruera. 
 
Schema för elektretmikrofon: 

 
Som synes finns också ett externt motstånd, detta bestämer förstärkningen hos JFET-transistorn och 
även utimpedansen från mikrofonen.  
I schemat finns även V+ utsatt, det är via denna spänningsmatning som JFET-transistorn drivs, 1 – 10 
V är vanligt. Det kan vara värt att notera att JFET-transistorn drar mycket lite ström, mindre än 1 mA.   

Figur 5 – Elektretmikrofonens uppbyggnad 
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Omni-MIC 

En omni-MIC är en mikrofon designad att fånga upp ljud i ett runt upptagningsområde, alltså 
upptagningsområdet är likadant runt hela MIC:en. Den kan göra det genom att membranet är 
”refererat” till en intern, stängd, akustisk kammare. 
Jämför det med en MIC som är öppen på båda sidor. Där kommer ljud som kommer från sidan 
påverka membranet lika mycket från båda håll och ingen signal kommer att uppstå. 
Upptagningsområdet blir då format som en åtta, se Figur 6. 

Genom att kombinera de här två typerna kan man får fram olika karaktärer på mikrofonerna, 
exempelvis UNI-MIC:en. 

Uni-MIC 

En UNI-MIC är designad att undertrycka de ljud som uppkommer bakom MIC:en. Se Figur 8. Den gör 
det genom små ljudinsläpp på baksidan (se Figur 10) som gör att det ljud som kommer bakifrån och 
når framsidan av membranet tas ut av det ljud bakifrån som når membranets baksida via 
ljudinsläppen på baksidan.  
Förmågan att undertrycka ljudet varierar med frekvensen men ligger generellt mellan -12 dB och -18 
dB. Se Figur 9. 
UNI-MIC:en är mycket användbar då placeringen lätt kan anpassas i förhållande till exempelvis 

Figur 7 - Upptagninsområde omni-mic Figur 6 - Upptagningsområde "öppen" mic 

Figur 8 - Upptagningsområde uni-mic 
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högtalarelementet i en högtalartelefon. Högtalarelementet placeras då bakom MIC:en och på så vis 
minskas risken för rundgång och ekon drastiskt. 
 

 

Mikrofonkavitet 
Någon speciellt teori kring mikrofonens kavitet har ej lästs. Olika fördelar med olika kaviteter har 

diskuterats ihop med företaget som har viss erfarenhet. Kaviteten anses spela roll på grund av att 

mikrofonen som ska användas är av riktad typ, se teoriavsnitt ”MIC-elementet” ovan. En del av 

projektet har varit att ta reda på - spelar kaviteten någon roll? (Se Genomförande och Metod nedan). 

En riktad mikrofon fungerar bäst när den är placerad i ett fritt rum, tanken är att mikrofonkaviteten 

kan utformas så att den i så stor utsträckning som möjligt efterliknar just ett fritt rum. 

Kamfiltereffekt 
Kamfiltereffekten uppstår då en mikrofon är placerad på ett bord och ljudkällan befinner sig högre 

upp i rummet. Ljud kommer då att komma till mikrofonen via två vägar; rakt ifrån ljudkällan och från 

ljudkällan, via en studs i bordet. För varje frekvens finns ett eller flera fall då ljudkällans läge i 

förhållande till mikrofonens läge ger upphov till att ljudet rakt från källan och ljudet som studsat i 

bordet tar ut varandra.  

Då mikrofonens avstånd till bordet ökar kryper kamfiltereffekten ned i frekvens och kommer så 

småningom att komma in i det för applikationen intressanta frekvensområdet. 

AEC 

Varför AEC? 

I all tele-kommunikation förekommer någon form av eko.  
Det kommer av att MIC och högtalare på vanliga telefoner ej är akustiskt åtskillda – det högtalaren 
spelar upp kommer MIC:en också att fånga in.  
För den vanlige användaren är det mest uppenbart då det som sägs på den egna sidan, kommer 
tillbaka via den andra sidans högtalare och MIC och spelas upp i högtalaren igen. Störningen blir 
mycket påtaglig och överföringen blir svår att tyda. 

Hur fungerar AEC? 

Eko-cancelleringen vet vad enheten på den egna sidan har skickat iväg till andra sidan av 
kommunikationen. När sedan signalen kommer tillbaka, sorterar den ut den signal den ”känner igen” 
och subtraherar den från signalen den sänder ut på högtalaren, via ett filter. 

Figur 10 - Baksida av UNI-MIC Figur 9 - Frekvensplott UNI-MIC, notera undertryckskurvan (Den undre, blå kruvan). 
Längden på den röda pilen = undertrycket. 

-16 dB 

+8 dB 
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Naturligtvis är återsignalen färgad av rummet på andra sidan men en bra AEC kan på under en 
sekund anpassa filtret efter rummet på andra sidan och på så vis uppnå en cancellering på minst 30 
dB. 
 
Cancellering sker även i det egna rummet. 

Att testa och mäta 
Någon egentlig förkovring på området gjordes inte. Istället diskuterades mätmetoderna fram 

tillsammans med företaget. De hade redan en välutvecklad metod som gick att använda i princip som 

den var.  

Det viktigaste att tänka på vid mätningar och tester är att det finns en referens. Oftast säger en 

mätning nämligen ingenting, om det inte finns något att jämföra med.  

Det är också viktigt att se till att jämförande mätningar, mellan olika komponenter, sker under 

samma förutsättningar – i samma rum, med samma utrustning med mera. Det är i regel omöjligt att 

annars säga vilka resultat som kommer av exempelvis rummet och vad som kommer av 

komponenten som testas. 
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Verktyg och material 

Hårdvara 

Mäthögtalare 

För att spela upp referenssignal vid mikrofonutprovning användes Fostex PM0.4. En aktiv 

tvåvägshögtalare med frekvensomfång 60 – 30000 Hz (-10 dB). De går ej så långt ned i frekvens men 

det bedöms räcka för tillämpningen. Det går ej att finna någon frekvensplot över högtalaren. 

MätMIC 

Mätmikrofonen som använts heter Behringer ECM8000. Rundupptagande kondensatormikrofon med 

inbyggd förförstärkare. Kräver fantommatning 15 – 48 V.  

Frekvensplott och upptagningsplott, se figur 10 

Kalibrator 

En kalibrator används för att kalibrera mätsystemet. När mikrofonen sätts i kalibratorn exciteras 

mikrofonen med en sinuston på exakt 94 dB, 1000 Hz. Då är det enkelt att se vad 94 dB motsvarar 

digitalt i datorn och signalen kan då enkelt användas för att avgöra ljudstyrkan hos andra signaler.  

Ljudkort 

Ljudkortet som använts vid mätningarna heter M-Audio Fast Track Ultra. Det är ett USB-ljudkort 

avsett för inspelning av instrument och mikrofoner. Fantommatning 48 V. Kräver drivrutiner. 

Exemplaret som användes drogs dock med fula övertoner av okänd härkomst. 

Högtalarlåda 

Vid utprovningen av högtalarna användes en högtalarlåda som beställdes av ett snickeri i Umeå. 

Lådan är 10 gånger 15 gånger 15 cm och till lådan hör sammanlagt 32 stycken bafflar för att det 

enkelt ska gå att byta ut hålstorleken på baffeln för inpassning av olika element. Bafflarna finns med 

hålstorlek från 2- upp till 10 cm, i steg om 0,5 cm. Det finns två bafflar av varje hålstorlek.  

Högtalarelementet sätts fast mellan två bafflar, som pressas samman med fyra skruvar, en på var 

sida av högtalarlådan, se bild nedan. 

Figur 11 - Karaktäristik Behringer BCM8000 
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Oscilloskop 

Oscilloskopet som använts heter Agilent DSO-X2004A.  

Det är ett fyrkanaligt oscilloskop med en bandbredd på 70 MHz.  

Oscilloskopet var kalibrerat. 

Mjukvara 

MatLab 

I det här projektet har MatLab använts för att behandla de inspelade signalerna. Med ett script har 

grafer över frekvensgång och distorsion plockats ut och presenterats.  

För sådana script är MatLab väldigt lämpligt då programmeringsspråket är väldigt lätt, ändå 

innehåller det en mängd avancerade funktioner. Det finns ett mycket utförligt och lättanvänt inbyggt 

hjälpprogram. 

Adobe Audition V. 1.5 

Adobe Audition är egentligen ett program för att redigera .wav-filer för musikproduktion. Delar av 

det är däremot väldigt användbart vid utprovning av elektroakustiska komponenter. Bland annat kan 

användaren generera signaler, tonsvep, vitt brus och lägga på filter på existerande .wav-filer. Det 

finns en välutvecklad inspelningsfunktion med möjlighet att spela in i stereo/mono och olika 

samplingshastigheter och bit-djup.  

Figur 12 - Låda använd vid högtalartesterna 
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Det går att generera FFT-diagram på inspelade signaler vilket gör det väldigt lätt att jämföra 

frekvensgång hos olika komponenter. För tidsplanet finns dels dels vanlig ”oscilloskopsvisning” och 

dels spektralvisning.   
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Metod och genomförande 

Inläsning/Förkovring 
Inför ett sådant här arbete krävs ganska omfattande inläsning. En mängd teori gicks igenom i 

arbetets början men även kontinuerligt under arbetets gång.  

Testmetod av LS 

Utöver inläsning av teori kring själva högtalarelementets uppbyggnad gjordes ingen speciell 

förkovring kring utprovning av elementen. Istället diskuterades metoden igenom med de anställda på 

företaget. Följande tester gjordes enligt metod nedan:  

 Test av frekvenssvar hos högtalaren 

 Test av distorsion 

 Test av maximalt ljudtryck 

Testmetod av MIC 

Följande tester gjordes på mikrofonerna enligt överenskommelse med företaget: 

 Test av frekvenssvar hos mikrofonelementet 

 Test av elementets känslighet 

 Subjektiv bedömning av inspelningskvaliteten 

Inventering, beställning av hårdvara/material 
På företaget fanns redan en mängd olika element tillgängliga. Dessa kompletterades med olika 

högtalare från en mängd olika tillverkare, mestadels Visaton och Monacor.  

En högtalarlåda beställdes från ett snickeri här i Umeå, en investering som underlättade arbetet en 

hel del. 

Ett exceldokument upprättades för respektive komponent, mikrofon och högtalare. Där fördes alla 

element in tillsammans med lite jämförelsedata och status. De element som beställdes fördes in och 

bockades av när de anlänt. En del element beställdes från vanliga online-affärer medan andra gick att 

beställa provexemplar av, från tillverkaren. 
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Utprovning högtalare 
Metoden för att testa högtalarna är relativt enkel. Högtalaren placeras i en för ändamålet avsedd 

låda och kopplas upp enligt Figur 13:  

Mikrofonen placeras i ett avsett stativ. Avståndet mellan mikrofon och högtalare är mycket viktigt då 

det i högsta grad påverkar mätresultatet; ljudtrycket avtar då avståndet mellan mikrofon och 

mätobjektet ökar, karaktäristiken hos mätrummet påverkar mer då mikrofonern placeras längre 

ifrån. Det går inte att direkt jämföra två mätningar gjorda på olika avständ och det kan vara önskvärt 

att utföra två mätningar, en på långt och en på kort håll, för att mäta de olika egenskaperna. 

Mätningarna utfördes på följande vis: 

1. Högtalaren placerades i testlådan 

2. Högtalare, förstärkare, ljudkort, mikrofon och dator kopplades upp enligt Figur 13. 

3. Avståndet mellan mikrofon och högtalare kontrollerades, likså att högtalaren var placerad 

direkt under mikrofonen. 

4. Kontroll av signalnivåer – vid uppspelning av den högsta testsignalen ska mikrofonsignalen ej 

klippa. 

5. Inspelningen påbörjades. Det första som spelades in var en signal från en kalibrator, det 

gjordes innan själva testsignalen spelades upp. 

6. Testsignalen startas. Testet körs tills dess testsignalen tar slut. 

Testsignalen var anpasad för test av frekvensomfång, förmåga att spela upp tal samt distorsion. Se 

Figur 14 nedan. 

Signalen var uppdelad i tre sektioner, bestående av tre delsignaler där skillnaden mellan dem är 

ampltuden. 6 dB skilde mellan varje delsignal. 

Första sektionen var vitt brus, andra tal och tredje frekvenssvep 0 – 8000 Hz. Sektionerna avskiljs av 

toner, dessa användes av MatLab-scriptet för att sortera ut de olika sektionerna. 

 

Förstärkare 

Ljudkort 

Dator 

MIC 

Figur 13 - Line-up Högtalartest 

Högtalarlåda 
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Testresultat 

Den inspelade testsignalen behandlades i MatLab-scriptet i olika steg: 

 Ljudtrycket i de olika sektionerna togs fram och en frekvensplott skapades 

 Frekvenssvep analyserades och första, andra, tredje överton togs fram och plottades 

 AEC:n testades. Jämförelsesignalen var ”returen” som går ut ur ljudkortet och sedan in igen 

(se Figur 13) 

 Resultatet sparades även ned i en textfil 

Textfil samt plottar var tillräckligt för att dra slutsater om vilket högtalarelement som var ”bäst” rent 

prestandamässigt. Sedan tillkom en mer subjektiv bedömning av ljudkvaliteten tillsammans med en 

avvägning mellan formfaktor, prestanda och pris. 

Exempel på plott från MatLab-script, se Figur 15 

 

 

 

 

Figur 14 - Plot av testsignal 
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Förklaring till Figur 15: Plotten visar hur mycket AEC:n kan dämpa ekot. -30 dB är ett bra värde. 

Notera även ljudtrycksnivån uppe till höger. (För exakt jämförelse med kravspecen, dra av 6 dB för 

korrigering av avstånd 0,25 till 1m då mätningarna gjorde på 25 cm avstånd.) 

Presentation av kandidater 

Nedan följer en kort presentation av ett urval av de kandidater som testades. För ytterliggare data se 

bilaga 1. 

 Visaton FR8 – 3,3”, 8 ohm. Brett frekvensomfång och relativt jämn frekvensrespons. Ett par 

toppar och dalar i övre frekvensregistret, förmodligen på grund av resonanser i kon och 

dammkåpa. Hög effektivitet. Överlag ett bra element till ett bra pris. (7) 

 Visaton FRS7 – 2,5”, 8ohm. Går inte riktigt lika långt ned i frekvens som FR8, på grund av 

mindre konstorlek, men har högre effektivitet. Frekvensgången är god med ett par toppar i 

övre registret. FRS7 är något dyrare än FR8. (8) 

 Monacor SP-7/4SQS – 2,6”, 4ohm. Mycket dåligt beskriven av tillverkaren. Ska ge ljudtryck 

från 200 Hz. (9) 

 Visaton FR87 – 3,4”, 4 ohm. Mycket brett frekvensomfång. Potentiellt en mycket bra 

kandidat. Relativt jämnt frekvenssvar. (10) 

 AuraSound Whisper – 2”, 8ohm. Testets dyraste högtalare. Underhung-konstruktion. Har 

potential att vara en mycket bra högtalare med mycket låg distorsion. Bra frekvensgång- och 

omfång. (11) 

Figur 15 - Exempel på plott ur MatLab-script.  
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Utprovning MIC-kavitet 
Den fråga som skulle besvaras vara – spelar kaviteten någon roll? Hypotesen var att 

mikrofonkaviteten kunde utformas så att den i så stor utsträckning som möjligt efterliknade ett fritt 

rum. Hypotesen grundades i faktumet att en riktad mikrofon fungerar bäst (har bäst undertryck) då 

den är placerad i ett fritt utrymme.  

Kaviteterna provades enligt line-up i Figur 16: 

MIC-kaviteterna tillverkades i plexiglas som var relativt lättarbetat och enkelt att limma samman med 

smältlim. Sex olika kaviteter provades: 

Bakstycke, knäckt i vinkel 75 grader och 90 grader. 

Plexiglas sågades så att höjden på bakstycket motsvarade höjden på apparatlådan i produkten. Två  

bitar limmades samman för att forma ett hörn med en vinkel på 75 respektive 90 grader. Hörnen 

placerades bakom mikrofonen på ett avstånd av cirka 1,5 cm. Kanten på hörnen pekade mot 

mikrofonen. Se Figur 17. 

 

 

 

 

 

Mikrofon 

Bakstycke 90° 

Figur 17 - Bakstycke, 
knäckt 90° 

Test-

högtalare 

Dator 

Ljudkort 

50 cm 

30 cm 

Test-MIC samt 

kavitet 

Figur 16 - Line-up vid utprovning av kavitet 
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Plant bakstycke med vinkel; 45, 70 samt 90 grader. 

 

Inget bakstycke  

Mikrofonen är placerad som i Figur 18 men utan bakstycke.    

Kaviteterna testades i tre steg;  Först valdes en kavitet ut, av ovanstående fem. (Den utan bakstycke 
användes som referens.) Att testa alla kavitet i alla fall ansågs ta för lång tid. Därefter testades det 
utvalda bakstycket i flertalet olika positioner i förhållande till talaren – höjd över bord, vinkel mot 
lyssnare och med/utan ”tak”.  
Sista testet var kontroll av undertryck bakifrån, här ingick också test av små förändringar på 
kaviteten. 
 

Steg 1 

De olika kaviteterna tillverkades av plexiglas, vilket är en relativt lättjobbad plast. Enkelt att borra och 

såga i, speciellt om sågsnittet tejpas innan sågning.  

Kaviteterna testades genom att en testsignal spelades upp på en högtalare, placerad enligt Figur 16. 

Som referenssignal användes en fritt monterad mikrofon. 

Resultaten bedömdes efter hur kaviteten påverkade främst frekvensgången hos mikrofonen som bör 

vara så lik referensen som möjligt. Det är ju dock värt att notera att avvikelser kan vara positiva! Om 

det går att utesluta att de kommer från yttre omständigheter. (De bör kunna uppkomma igen om 

testet upprepas i exempelvis ett annat rum).  

Steg 2 

När kavitet valts fortsatte utprovningen genom test av ”talarens position” i förhållande till 

mikrofonen. Tanken med testet var att utröna om kaviteten tillsammans med mikrofonen gav 

upphov till oönskade effekter då talaren ändrar sin position i förhållande till mikrofonen. 

Flera fall testades;  

 Mikrofonkavitetens höjd i förhållande till bordet (0 cm, 1 cm och 2 cm över bordet)  

Tanken var att testet skulle påvisa hur immun kaviteten är mot kamfiltereffekten (Se 

teoriavsnitt ovan). 

 Kavitet med ”tak”. Tanken var att taket skulle simulera locket på den låda kaviteten ska vara 

placerad i, inuti produkten. Locket kommer att ha visst akustiskt genomsläpp. Tre tak 

provades – tjockt (4 mm) med tätt borrade hål, tunt (ca 1,5 mm) med lika tätt borrade hål 

Bakstycke 45° 

Mikrofon 

Figur 18 - Bakstycke, vinkel 45° 
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(Hålen var borrade med cirka 5 mm mellanrum, håldiameter: 1,5 mm) och stålgaller 

(högtalargaller). 

 Talares position – Vinkeln på mikrofonkaviteten ändrades i förhållande till talaren. 0, 15, 30, 

45, 60, 75, 90° testades. Referenssignal var fritt monterad mikrofon i samma vinklar. 

 Undertryck bakifrån – Kanske den viktigaste mätningen. Är tänkt att simulera en intern 

högtalare och hur mycket mikrofonen klarar av att ”inte” höra högtalaren. Gjordes i tre 

varianter, 180, 150° i förhållande till mikrofonen. Referenssignal var fri mikrofon i samma 

vinklar. 

Steg 3 

Sista steget gick enbart ut på att ytterliggare testa undertrycket bakifrån. Ett relativt omfattande test 

som innefattade test mot främst en ”intern” högtalare, där en testhögtalare placerades så att den 

motsvarade den interna högtalare som kommer finnas i produkten sedan. Testet gjordes i flera olika 

steg eftersom nya hypoteser dök upp under arbetets gång. Ett till bakstycke togs in igen, lutat i 90°, 

som extra referens för att få ytterliggare förståelse för hur de stod mot varandra. 

a. Första delen av steg 3 gjordes med bakstycket i två olika vinklar: 45° och 90°. Referenssignal 

var återigen en mikrofon utan bakstycke. Hypotesen löd att 45° var det bästa alternativet och 

att ju mer ljud som kommer från högtalaren ned till baksidan av mikrofonen, desto bättre. 

(Se avsnittet ”Uni-MIC” under teoridelen i början av rapporten.) Vidare antogs taket ovan 

mikrofonkaviteten påverkar hur mycket ljudtryck som når mikrofonens baksida.  

b. 45°-lösningen provades dessutom med tak av olika typer. Hypotesen var att ett tak blockerar 

ljudets väg ned till baksidan av mikrofonen. Tanken bakom testet var att undersöka hur ett 

tak påverkar, snarare än vilket tak som är bäst.  

c. En hypotes som dök upp under arbetet var att mikrofonens höjd i förhållande till den interna 

högtalaren påverkar undertrycksförmågan. Tanken var att när avståndet i höjdled mellan 

mikrofon och högtalare går mot noll, går undertrycket mot max, eftersom ljudet då får ”fri 

väg” till baksidan av mikrofonen. Fem fall testades – 4 cm under högtalaren, 3 cm under, 2 

cm under, 1 cm under och slutligen mikrofonen placerad i samma plan som högtalaren. 

 

Testresultat 

Utprovning MIC 
Mikrofonerna utprovades med tre saker i åtanke – så bra undertryck som möjligt, en naturtrogen 

avbildning av ljudet samt så hög känslighet som möjligt. 

Mikrofonerna placerades i en modell av kavitet + högtalarlåda. Testet utfördes på följande vis: 

1. Mikrofonen monterades bakvänd i kaviteten. 

2. En testsignal bestående av en sekvens med vitt brus och en sekvens med tal spelades upp. 

3. Mikrofonen vändes och monterades åt ”rätt” håll. 
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4. Testsignalen spelades återigen upp.  

Tre stycken mikrofoner testades: 

 MWM CM1045 (12) 

 Primo EM8012FYN (13) 

 Primo EM163N (14) 

 

  

Figur 19 - Plott av testsignal använd vid utprovning av mikrofonerna 
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Resultat 

Högtalarelement 
Utprovningen av högtalarelementen pekade i slutändan mot en kandidat. Visaton FRS7. Se 
frekvensplott i Figur 20. 

Visaton FRS7 

FRS7 uppvisade mycket goda prestanda i förhållande till pris och formfaktor. Se frekvensplott i Figur 

20 nedan: 

Förutom frekvensplott studerades även hur väl brusreduceringen fungerar tillsammans med 

högtalarelementet, se Figur 21. (Notera även ljudtrycket uppe till höger i figuren) 

Figur 20 - Frekvensplott FRS7 

Figur 21 - AEC-plott FRS7 
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Som synes presterade FRS7 mycket bra. (För korrekt ljudtryck på 1m, dra av 6dB på värdena i 

figuren.) I kravspecifikationen preciserades önskat ljudtryck till 85 dB. (Se Bilaga 1) 

Tabell över avklarade krav: 

Krav 
nr: Kravbeskrivning Avklarat 

3 

Elementets yttermått får ej 
överstiga 110*110*40 mm 
(b*h*d) 

Elementet har ett yttermått på 66,5*66,5*31 mm 

4 

Elementet ska vara anpassat efter 
en lådvolym på 150 – 300 cm³ 

Elementet bedöms klara av att prestera fullgott i en 
låda på 300 cm^3  

7 
Elementet ska ha ett 
frekvensomfång på minst 200 – 
15000 Hz 

Elementet har ett frekvens omfång på cirka 200 - 
16000 Hz 

8 
Elementet ska ha en känslighet på 
85 dB (1W/1m) 

Enligt databladet har elementet en känslighet på 88 
dB (1W/1m). Elementet har också visat sig kunna 
prestera detta under test. 

9 
Elementet ska klara en effekt på 
minst 5 W kontinuerligt 

Elementet klarar 8W kontinuerligt. 

10 
Ljudnivå vid uppspelning av tal 
ska uppgå till minst 65 dBA (0,5 
m) 

Något riktigt test med dBA-mätning gjordes aldrig. 
Däremot klarade elementet prestera ett ljudtryck på 
91 dB vid tal (0,5m) 

11 
Ljudnivå vid ringsignal skall upp 
till minst 77 dBA (0,5 m) 

Något riktigt test med dBA-mätning gjordes aldrig. 
Däremot klarade elementet prestera ett ljudtryck på 
99 dB vid vitt brus (0,5m) 

16 
Högtalarelementets kostnad får ej 

överstiga $6 

Högtalarelementets kostnad uppgår till $5,08 (För 
10000 enheter) 

Tabell 1 - Avklarade krav högtalarelement 

Visaton FR87 

Frekvensplott: 

Figur 22 - Frekvensplott FR87 
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AEC-plott: 

Visaton FR8 

Frekvensplott: 

Figur 23 - AEC-plott FR87 

Figur 24 - Frekvensplott FR8 
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AEC-plott: 

Monacor SP-7/4sqs 

Frekvensplott: 

Figur 25 - AEC-plott FR8 

Figur 26 - Frekvensplott SP-7/4sqs 
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AEC-plott: 

Aurasound Whisper 

Frekvensplott: 

 

Figur 27 - AEC-plott SP-7/4sqs 

Figur 28 - Frekvesplott Whisper 
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AEC-plott:  

Mikrofonkavitet 

Steg 1 

En stor del av resultatsbedömningen i den här delen av testet var subjektiv, resultatet lyssnades på 

och en bedömning gjordes av vilket som ”lät bäst”. Se Figur 30. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29 - AEC-plott Whisper 
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Kandidaten som fick fortsätta till steg 2- och 3 var den med rakt bakstycke, lutat i 45°. Som synes i 

Figur 30 har det bakstycket en frekvensgång som närmast liknar referenssignalen. Det var också det 

bakstycket som bedömdes låta trevligast. 

Steg 2 

 Mikrofonkavitetens höjd i förhållande till bordet (0 cm, 1 cm och 2 cm över bordet)  

Tanken var att testet skulle påvisa hur immun kaviteten är mot kamfiltereffekten (Se 

teoriavsnitt ovan). Resultat, se Figur 31, . 

 

 

Figur 30 - Grön kurva: fri MIC, blå kurva: bakstycke i 45°, röd kurva: bakstycke i 90° (Under 1 kHz var skillnaderna 
obetydliga) 

Figur 31 - 0 cm över bordet. Grön kurva: orginal, röd kurva: kavitet. 
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Figur 33 - 1 cm, Grön kurva: Original, Röd kurva: Kavitet 

Figur 32 - 2 cm, Grön kurva: Original, Röd kurva: Kavitet 
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Resultatet bedömdes som att: 

1. Kamfiltereffekten påverkar tydligt frekvensgången, speciellt vid frekvenser över 3000 Hz. 

2. Kaviteten har ingen speciell effekt på kamfiltereffekten.  

 

 Kavitet med ”tak”. Tanken var att taket skulle simulera locket på den låda kaviteten ska vara 

placerad i, inuti produkten. Locket kommer att ha visst akustiskt genomsläpp, hur mycket 

påverkar olika typer av akustiska genomsläpp? Tre tak provades – tjockt (4 mm) med tätt 

borrade hål, tunt (ca 1,5 mm) med lika tätt borrade hål och stålgaller (högtalargaller). 

 

  

Figur 34 - Grön kruva: Kavitet utan tak, Röd kurva: Solitt tak 

Figur 35 - Grön kurva: kavitet utan tak, Röd kurva: kavitet med 4 mm tjockt tak, täta hål 
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Bedömning av resultat: Tak påverkade frekvensgångn högst avsevärt och det som spelade roll var 

inte tjockleken på taket utan håltätheten.  Ett gallertak med högt genomsläpp påverkade däremot 

mycket lite. Bedömningen gjordes att det akustiska genomsläppet hos taket spelar relativt stor roll. 

 

 

 

 

 

 

Figur 36 - Grön kurva: Kavitet utan tak, Röd kurva: kavitet med 1,5 mm tjockt tak, täta hål 

Figur 37 - Grön kurva: Kavitet utan tak, Röd kurva: Kavitet med gallertak 
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 Talares position – Vinkeln på mikrofonkaviteten ändrades i förhållande till talaren. 0, 15, 30, 

45, 60, 75, 90° testades. Referenssignal var fritt monterad mikrofon i samma vinklar. 

Följande resultat uteslöts på grund av obetydlig differens: 15, 30, 60, 75. 

 

 

 

 

Figur 38 - Grön kurva: fri mikrofon, 0°, Röd kurva: kavitet 0° 
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Resultattolkning: Kaviteten hade ingen speciell inverkan på frekvensgången då talarens position i 

förhållande till mikrofonen ändras, även om signalen ut från mikrofonen generellt blir lägre på grund 

av att talaren kommer in i den riktade mikrofonens dämpade område. 

 

 

 

 

 

 

Figur 40 - Grön kurva: Fri mikrofon 45°, Röd kurva: Kavitet 45°, Blå kurva: Fri mikrofon 0° 

Figur 39 - Grön kurva: Fri mikrofon 90°, Röd kurva: Kavitet 90°, Blå kurva: Fri mikrofon 0° 
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 Undertryck bakifrån – Kanske det viktigaste mätningen. Är tänkt att simulera en intern 

högtalare och hur mycket mikrofonen klarar av att ”inte” höra högtalaren. Gjordes i tre 

varianter, 180°, 150° och 0° (framifrån) i förhållande till mikrofonen. Referenssignal var fri 

mikrofon i samma vinklar. 

 

Figur 41 - Grön kurva: Fri mikrofon, 180°, Röd kurva: Kavitet, 180°, Blå kurva: Fri mikrofon 0° 

Figur 42 - Grön kurva: Fri mikrofon, 150°, Röd kurva: Kavitet, 150, ° Blå Kurva: Fri mikrofon, 0° 



Albin Flyckt Utvärdering av mikrofon- och högtalarelement 
albin.flyckt@gmail.com för högtalarapplikation, 15 Hp. 38   
    

Tolkning av resultatet: Kaviteten påverkade inte undertrycket i någon stor utsträckning. Vid vissa 
frekvenser är undertrycket bättre och vid andra är det sämre. Det är heller inte någon stor skillnad 
om talaren som talar bakifrån ändrar vinkel något. 

Steg 3 

Steg 3 utfördes i tre delsteg, resultaten från varje del presenteras här nedan. 

a) Hypotesen visade sig inte stämma helt. Det gäller alltså här att få så låg respons från 

mikrofonen som möjligt (eftersom högtalarens utsignal inte är önskvärd att fånga upp på 

mikrofonen igen).  

Bakstycket med 90° lutning presterar helt klart bättre än det med lutning på 45° och även 

bättre än referenssignalen. En avvikelse finns runt 2000 Hz men detta kan ha berott på 

inverkan från rummet som testet utfördes i.  

b) Med ett solitt tak blev kurvan betydligt oroligare och fluktuerade ganska kraftigt. Vid en del 

frekvenser blev resultatet en klar förbättring och vid en del frekvenser blev det klart sämre. 

Gallertaket påverkade å andra sidan mycket lite.  

 

 

 

Figur 43 - Grön kurva: fri MIC, blå kurva: bakstycke i 45°, röd kurva: bakstycke i 90° 

Figur 44 - Röd kurva: Utan tak, Gul kurva: Gallertak, Blå kurva: Solitt tak 
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c) Hypotesen stämde inte:  

  

 

 
 
 

 
 
 

Att flytta upp mikrofonen så att den ligger mer i nivå med högtalaren gjorde inte att undertrycket 
förbättrades. 
 

Mikrofonelement 
MWM CM1045 – Frekvensplott: 

 

 

 

 

 

 

Höjd Framifrån Bakifrån Resultat 

-4cm -27,2 -36,6    9,4 dB 

-3cm -26,5 -35,5 9 dB 

-2cm -25,7 -34,6 8,9 dB 

-1cm -24,4 -33,4 9 dB 

-0cm -22,9 -32,1 9,2 dB 

Tabell 2 - Mikrofonens höjd i förhållande till högtalaren 

Figur 45 - Grön kurva: CM1045 framifrån, Röd kurva: CM1045 bakifrån 
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Primo EM8012FYN – Frekvensplott: 

Primo EM163N- Frekvensplott: 

Figur 46 - Grön kurva: EM8012FYN framifrån, Röd kurva: EM8012FYN bakifrån 

Figur 47 - Grön kurva: EM163N framifrån, Röd kurva: EM163N bakifrån 
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Mikrofon: Ljudnivå framifrån: 
Ljudnivå 
bakifrån: Undertryck: 

CM1045 -25 dB -36,53 dB -11,53 dB 

EM8012FYN -26,61 dB -33,98 dB -7,37 dB 

EM163N -27,26 dB -36,07 dB -8,81 dB 
Tabell 3 - Resultat, undertryck vid mikrofonutprovning 

Resultatstolkning: CM1045 hade, med liten marginal, den högsta känsligheten. Den hade också det 

bästa undertrycket med 11,5 dB mot de andra bådas cirka 8 dB.  

CM1045 är det mikrofonelement som valdes. 

Krav nrummer: Beskrivning: Avklarat 

1 

MIC-elementets 

ytterdiameter får ej 

överstiga 10 mm 

CM1045 ytterdiameter = 10 mm 

2 

MIC-elementets höjd får 

ej överstiga 10 mm 

CM1045 höjd = 4,5 mm 

15 
MIC-elementets kostnad 

får ej överstiga $3 

Pris för CM1045 = $0,75 vid 10000 enheter. 

Tabell 4 - Kravcheck, mikrofonelement 

Högtalarförstärkare 
Enligt kravspecifikationen skall också en högtalarförstärkare väljas ut. Detta har gjorts, men något 

test gjorde inte för att säkerställa att den var bättre än de andra. Förstärkaren som valdes var 

TPA3111D1 från Texas instruments. 

Krav nummer: Beskrivning: Avklarat 

12 Förstärkaren skall vara av 
typen klass-D 

TPA3111D1 är en klass-D-förstärkare 

13 Förstärkaren skall ha en 
uteffekt på minst 10 W 

TPA3111D1 har en uteffekt på 10 W vid en last på 
8 ohm och matningsspänning på 12 V. 

14 THD + noise hos 
förstärkaren får ej 
överstiga 0.02 % 

Delvis. Under vissa arbetsförhållanden överstiger 
THD + noise 0,02 %.  

Tabell 5 - Kravcheck högtalarförtärkare 
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Ej avklarade krav 
I kravspecifikationen sägs det att det även ingår schemaritning och utprovning av PCB till mikrofon 

och signalbana till mikrofon. Detta har ej gjorts på grund av tidsbrist.  

Krav nummer: Beskrivning: Avklarat 

5 Kretsens egenbrus får ej 
överstiga  rumsbruset i 
ett normalt rum. 

Nej 

6 MIC-BIAS ska vara 
ställbar: 1.3 – 10 V 

Nej 

Tabell 6 - Ej avklarade krav 

Slutsats 
Rent generellt är det svårt att utföra mätningar. Det gäller att hela tiden göra korrekta antaganden 

och undantag eftersom en mätning aldrig kan bli helt perfekt. För att göra en bra och tillförlitlig 

mätning krävs viss erfarenhet, att få fram ett resultat är inte så svårt – det svåra är att tolka 

resultatet och bedöma om resultatet går att lita på. Undertecknad vill inte på något vis påstå att han 

är fullärd.  

Exempel:  

Mätningarna utfördes i ett rum som ej är akustiskt ”tyst”. Med andra ord ger rummet i sig ett visst 

frekvenssvar och kommer förstärka och dämpa vissa frekvenser. Det finns de som skulle säga att 

mätningarna då är förkastliga, eftersom de aldrig kommer att kunna jämföras med mätningar utförda 

av exempelvis högtalartillverkaren/mikrofontillverkaren. Men är det nödvändigt? Eftersom 

mätningarna endast är till för intern jämförelse spelar det liten roll. När dessutom en mängd 

mätningar utförts blir det tydligt ungefär hur rummet låter, då samma toppar och dalar dyker upp 

hos alla mätobjekt. 

Enda gången som det kan spela roll är om högtalaren sätts i en produkt, som endast testats i ett och 

samma rum. Då finns det en viss risk att produkten ej kan leva upp till det som utlovats ute hos 

konsumenten. 

Dessa problem gäller hos alla testade objekt i det här projektet – högtalare, mikrofon och kavitet. 

Högtalarutprovning 
Generellt sett är det enkelt att välja ut ett högtalarelement. Till skillnad från mikrofoner (som i 

princip bara finns i en storlek) finns det flera ”fasta” faktorer att titta på. Formfaktor är en viktig 

fakrot, oftast finns det en stolek som inte får överskridas. Vidare är frekvensomfånget en ganska 

definitiv variabel, likaså priset.  

Vissa förbättringar av testerna hade kunnat göras: 

 Testerna borde ha utförts med rätt förstärkare. Då hade en större del av signalkedjan provats 

samtidigt och samspelet mellan förstärkare och högtalare hade verifierats. Det bedöms dock 

påverkat resutlatet lite eftersom moderna förtärkare av klassD-typ inte påverkar signalen i 

någon större utsträckning. 
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 Ljuddämpning av testrummet från ljud utifrån samt akustisk ”nedtystning” av rummet, se 

diskussion under avsnittet ” Mjukvaruimplementering, hur hade mätningarna kunnat 

förbättras?” nedan. 

 I den färdiga produkten kommer det finnas viss begränsning för formfaktorn på 

högtalarlådan. Högtalarna borde ha testats med denna lådstorlek för att verifiera att 

högtalarna klarar av att prestera likvärdigt i den lådan. I testet gjordes antagandet att en 

högtalare A som presterar bättre än högtalare B i en stor låda också kommer att göra det i en 

mindre låda. Antagandet stämmer förmodligen men har inte testats. Rent generellt kan dock 

sägas att enda skillnaden mellan en stor och liten låda är att ett högtalarelement oftast kan 

prestera något bättre ljudtryck i de lägre frekvensregionerna i den större lådan. 

 Uteffekten skulle ha mätts vid varje mätning och tillsetts ligga på samma för varje element. 

Det hade då bland annat gått att återskapa mätningen lättare och jämfört SPL mellan olika 

högtalare. På grund av detta är det svårt att avgöra om krav nummer 8 uppfylls (Elementet 

ska ha en känslighet på 85 dB @ (1W/1m)). Det  anses dock ändå vara uppfyllt då högtalaren 

utan problem kan prestera sådana ljudtryck och enligt datablad ska ha en känslighet på 88 dB 

@ (1W/1m). 

Adobe Audition fungerade utmärkt att använda vid utprovningen. Överhuvudtaget fungerade hela 

uppsättningen mycket bra med ljudkort, mikrofon och programvara.  

Mjukvaruimplementering, hur hade mätningarna kunnat förbättras? 
Det finns en sak som i regel aldrig anges i datablad för högtalarelement – distortion. Ett av 

huvudsyftena med att prova högtalarelementen var just att undersöka distortionen. Distortionen hos 

högtalarelementet utgör en av de största begränsningarna när det kommer till hur bra AEC:n 

kommer att fungera. (Förutom distortion hos själva apparatlådan, se nedan.)  

Distortionen hos apparatlådan var något som hade kunnat undersökas närmre. Vibrationer hos 

apparatlådan har sagts vara den främsta begränsningen för AEC:n vid högre ljudnivåer. (6) 

Främst kommer distortionen av vibrationer som överförts från högtalare till plasten och får 

apparatlådans olika uppbyggnadsdelar att vibrera mot varandra. Eftersom stor vikt lades vid att 

undersöka högtalarelementets distortion borde minst lika stor vikt läggas på apparatlådans 

vibrationer och hur dessa kan undvikas. Det kommer dock senare i projektet. 

Ytterliggare en stor orsak till begränsningar hos AEC:n är vibrationsåterkoppling, via apparatlåda, från 

högtalare till mikrofonelement. Stort fokus lades på mikrofonkaviteten, medan det kan vara så att 

själva upphängningen och monteringen av mikrofonen kan vara av större vikt för systemets totala 

prestanda.  

Mätningarna begränsades något av att rummet ej var helt dämpat för ljud utifrån. Vissa delar av 

testsekvenserna (speciellt test av distortion hos högtalarelementet) påverkades ibland kraftigt av 

exempelvis bussar utanför fönstret i mätrummet. Dessa mätningar fick förkastas och göras om från 

början, det kan dock ha smygit sig in fel i mätningarna som missats på grund av detta, men risken 

bedöms som liten. 
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Mikrofonutprovning 
Mikrofonutprovning var den del av testerna som tog minst tid. Främst för att det var problematiskt 

att få fram mikrofoner att testa, många samplesbeställningar drog ut på tiden vilket resulterade i att 

det inte fanns så många mikrofoner att testa. 

Vissa förbättringar hade kunnat göras: 

 Undertrycket hos mikrofonerna (Se avsnitt ”Utprovning MIC” ovan) borde ha testats med 

filtrerat vitt brus, med bara de frekvenser som är intressanta (frekvenser för tal; ca 300 – 

3500 Hz) eftersom det är där som testet är som mest intressant. En mikrofon som har 

jättebra undertryck, men bara över 10000 Hz har kunnat slippa igenom testet som ”bäst”, 

även om de andra mikrofonerna har mycket bättre undertryck i området 300 – 3500 Hz. 

 Fler mikrofoner skulle ha testats för att få ett större urval. 

Kravspecifikationen var relativt dåligt utformad för mikrofonen, fler krav hade kunnat läggas upp för 

exempelvis undertryck med mera.  

Mikrofonkavitet 
Till syvende och sist togs mikrofonkaviteten helt bort i konstruktionen. Mätningarna visade att 
kaviteten visst påverkade akustiken i viss mån, men det saknades fortfarande tillräcklig kunskap för 
att helt och hållet bedöma hur kaviteten skulle utformas. Förhoppningsvis är detta en kunskap som 
kan utvecklas i framtiden, det var dock svårt att införskaffa kunskap på ämnet. En akustiskexpert 
hade behövt konsulterats.  
En viktig slutsats av mätningarna var dock att taket på kaviteten spelar stor roll. 
 
Vissa förbättringar hade kunnat göras: 

 Kaviteten borde ha bedömts även efter undertryck direkt. Det är den viktigaste faktorn som 

kaviteten kan bidra med. Det hade förmodligen räckt att i första hand testat frekvensgång 

framifrån och gjort en subjektiv bedömning av ljudkvaliteten och sedan testat 

undertrycksförmågan i varje kavitet. Ett sådant test hade gått fortare att genomföra 

samtidigt som det gett svar på de centrala frågorna. 
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Inledning 

Parter 
Beställare av exjobbet är Limes Audio AB. 
Albin Flyckt är student vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå Universitet. 

Mål 
Projektets mål är att för Limes Audios räkning utvärdera MIC-element samt högtalar-element. 
Till detta kommer signalbana och komponenter från codec ut till elementet i fråga.  
Det kan exempelvis röra sig om kretsar för MIC-bias och förförstärkning av MIC-signalen vilket 
innebär att ett eller flera PCB kommer att behöva tillverkas. 

Översikt av systemet 

Grov beskrivning av systemet 
Test av MIC 

 

 

Test av högtalarelement 

 

 

 

Blockschema MIC-ingång 

 

 

 

Blockschema högtalarutång  

MIC (Enhet 

under test) Högtalare 
Ljudkort Dator 

MIC  Högtalare 

(Enhet under 

test) 

Ljudkort Dator 

MIC 

MIC-BIAS 

Förförstärkare 
Codec 

Högtalare 
Förstärkare, 

Klass-D 
Codec 
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Beroenden till andra system 
För att mäta MIC-element krävs en högtalare att spela upp en testsignal med samt ett ljudkort för 
interface mot en dator. I datorn behandlas signalen i ett frekvensanalysprogram. 
 
Mätning av högtalar-element kräver en förstärkare att driva elementet med samt en mätmikrofon av 
bra kvalitet för att kunna fånga upp ljudet högtalaren spelar upp. Via ett ljudkort tas sedan signalen 
in i frekvensanalysprogrammet på samma vis som i fallet med MIC-elementet. 
 
Design av PCB kräver tillgång till dator med programvara avsedd för detta, exempelvis Altium 
Designer. 

Avgränsningar 
Mätningarna som ska utföras är endast avsedda att fungera som jämförelsematerial mellan olika 

element. Det kommer ej vara möjligt att jämföra element uppmätta på olika platser med olika 

system. 
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Krav 

Krav – formfaktor 

MIC-element 

1 Original MIC-elementets ytterdiameter får ej överstiga 10 mm Bas 

2 Original MIC-elementets höjd får ej överstiga 10 mm Bas 

 

Högtalarelement 

Krav nummer: Tillagt: Beskrivning: Prioritet 

3 Original Elementets yttermått får ej överstiga 110*110*40 mm 
(b*h*d) 

Bas 

4 Original Elementet ska vara anpassat efter en lådvolym på 150 – 300 
cm³ 

Bas 

 

Krav – Audio performance 

MIC-elementlösning 

5 Original Kretsens egenbrus får ej överstiga  rumsbruset i ett normalt 
rum. 

Bas 

6 Original MIC-BIAS ska vara ställbar: 1.3 – 10 V Bas 

 

Högtalarelement+förstärkare 

7 Original Elementet ska ha ett frekvensomfång på minst 200 – 15000 Hz Bas 

8 Original Elementet ska ha en känslighet på 85 dB (1W/1m) Bas 

9 Original Elementet ska klara en effekt på minst 5 W kontinuerligt Bas 

10 Original Ljudnivå vid uppspelning av tal ska uppgå till minst 65 dBA (0,5 
m) 

Bas 

11 Original Ljudnivå vid ringsignal skall upp till minst 77 dBA (0,5 m) Bas 

12 Original Förstärkaren skall vara av typen klass-D Bas 

13 Original Förstärkaren skall ha en uteffekt på minst 10 W Bas 

14 Original THD + noise hos förstärkaren får ej överstiga 0.02 % Bas 

Krav – Ekonomi 
15 Original MIC-elementets kostnad får ej överstiga $3 Bas 

16 Original Högtalarelementets kostnad får ej överstiga $6 Bas 
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Bilaga 2 

PLANERING 

Projekt:Utvärdering av MIC- och högtalarelement för högtalartelefonsapplikation 

Projektansvarig: Albin Flyckt Datum:   Granskad:   

Beställare: Limes Audio AB Version: 1             

Kurs: Examensarbete i Tillämpad 
Elektronik, VT12 Utfärdare: Albin Flyckt           

AKTIVITETER   TID VEM TIDPLAN (när), veckonummer 

Nr Beskrivning   timmar Initialer 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

  

1 Förarbete, Kravspec m.m.   15 AF X X                 

2 Inläsning teori MIC + LS   20 AF   X                 

3 Inventering MIC + LS   5 AF   X                 

4 Uppmätning/Jämförelse - LS   35 AF     X X             

5 Uppmätning/Jämförelse - MIC   25 AF     X X             

6 Inläsning teori signalbanor   20 AF   X X X X           

7 PCB-Design   100 AF       X X X         

8 Revidering PCB   80 AF           X X X     

9 Rapportskrivning   80 AF         X X X X X X 

10 Förberedelse redovisning       20 AF                 X X 

11                             

12                             

13                             

14                             

15                             

16                             

17                             

18                             

19                             

20                             

21                             

22                             

23                             

24                             

25                             

26                             

  Summa antal timmar   400                       

 

 

 

 

 


