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Abstract
Today loudspeakers often contain several driving units, optimized for different frequency 
regions. The signal powering these driving units must be split up by filtering unwanted 
frequency components out of each outgoing signal. Usually, this is accomplished through 
passive components within the loudspeaker enclosure. This report describes the 
development of a digital system to replace these passive filters. Theory is presented that 
leads the reader methodically towards a relevant requirement specification for the system. 
Benefits of this system compared to the conventional solution are also discussed. Sub-
systems within the scope of this paper are hardware for digital signal input, digital signal 
processor and hardware for analogue output of the frequency split signals. The report puts a 
lot of focus on the structure and implementation of the software application. Performance
verification is made by a well established methology for acoustical measurements. With the 
rest of the results, the ability of this digital system to compensate for the frequency 
behaviour of a loudspeaker towards a target curve, is also presented. Finally, concrete 
suggestions are given of further improvements that could be done to the system.

Sammanfattning
Högtalare består idag ofta av flera högtalarelement, avsedda för olika frekvensområden. 
Signalen som driver dessa måste delas upp genom att oönskade frekvenskomponenter 
filtreras bort ur respektive utgående signal. Normalt görs detta med passiva komponenter i 
högtalarlådan. I denna rapport beskrivs arbetet med att ta fram ett digitalt system för att 
ersätta dessa passiva filter. Teoridelen tar metodiskt läsaren till en relevant kravspecifikation 
för systemet. Systemets fördelar gentemot den konventionella systemutformningen 
diskuteras också. Ingående delystem är hårdvara för digital signalinmatning, digital 
signalprocessor för bearbetning av ljudet samt analog hårdvara för utmatning av de 
frekvensuppdelade ljudsignalerna. Stor vikt ligger på mjukvaruapplikationens struktur och 
implementation. Verifiering av systemets prestanda görs med en för akustikmätningar väl
etablerad metod. I resultatdelen presenteras också det digitala systemets förmåga att 
kompensera högtalarens frekvensgång mot en given målkurva. Slutligen ges konkreta 
förslag på förbättringar av systemet som kan göras. 
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 1 Inledning
Ända sedan 1970-talet har man i ljudsammanhang talat om HiFi, från engelskans High 
Fidelity. Detta innebär en strävan efter att reproduktion av musik eller film i hemmet 
ska vara så verklighetstroget som möjligt. Perfekt HiFi är än idag en utopi, men skulle 
i praktiken innebära att man, om man slöt ögonen, inte kunde avgöra om man lyssnade 
på levande eller inspelad musik. I jakten på HiFi har de analoga komponenterna 
tillverkats med allt högre precision, förstärkare har förfinats och nya material har gjort 
högtalarelementen mycket linjära. Man kan tycka att ytterligare utveckling av dessa 
komponenter är bortkastad då de idag har långt högre precision än det mänskliga örat. 
Trots detta kan man enkelt höra skillnad på levande musik och samma musik återgiven 
i den finaste ljudanläggning. För att förstå detta måste man lyfta blicken från dessa 
komponenter och försöka se helheten.

Det finns flera fundamentala hinder för perfekt ljudåtergivning i hemmiljö. Även om 
man kunde göra utrustningen i sig tillräckligt bra för att med exakthet återge det en 
eller flera mikrofoner tagit upp framför en scen, kommer det för lyssnaren ändå inte att 
låta som framför denna scen när ljudet spelas upp i vårt vardagsrum. Detta har att göra 
med att högtalare och mikrofoner förenklat kan ses som punktformade ljudkällor 
respektive ljudupptagare. Det ljudfält som skapas framför exempelvis en scen är 
tredimensionellt. Det tredimensionella ljudfältet kommer sedan att formas annorlunda 
beroende på akustiken i det rum där det ska återges, vilket innebär att man kan sluta 
sina ögon och höra rummet man sitter i och hur högtalarna arbetar i detta. Geometrin 
på ett rum ger också upphov till stående vågor vid vissa frekvenser. De noder som 
därigenom uppkommer i rummet ger en distorsion långt högre än den från 
ljudanläggningen själv.

Fram tills idag har de allra mest ingående försöken att komma tillrätta med dessa 
problem inneburit stora modifikationer av rummet, stora högtalararrangemang och en 
exakt utmätt lyssningsplats. Även om många skulle uppskatta en mer 
verklighetstrogen ljudupplevelse i sina vardagsrum är man inte beredd att göra denna 
typ av ingrepp, vilket gör dessa lösningar kommersiellt ohållbara. Forskare har istället 
fått upp ögonen för digital korrektion av rumsakustik [10] och så kallad vågfältssyntes 
[11] . Det förstnämnda reducerar eller flyttar de noder som uppkommer i rummet till 
följd av dess geometri, medan vågfältssyntes används för att återskapa det 
ursprungliga tredimensionella vågfältet i hela rummet. Båda dessa metoder kräver 
digital signalbehandling.

Givet att man önskar ett ljudåtergivningssystem baserat på digitalteknik har författaren 
undersökt vad detta skulle innebära för systemet i sig. Konventionella högtalare 
innehåller passiva filter som då kan ersättas av numeriska beräkningar med godtycklig 
precision. Förstärkaren kan också delas upp i flera mindre förstärkarmoduler vilket ger 
en lägre totalkostnad för systemet. Dessa fördelar beskrivs närmare i stycke 2.1. 
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Området för detta arbete är alltså mycket brett och sträcker sig från programmering till 
hårdvarukonstruktion, från signalteori till subjektiv utvärdering av högtalarprestanda. 
Av den anledningen går författaren inte riktigt djupt i något ämne då detta vore 
orimligt med given tidsram.

 1.1 Syfte
Syftet har varit att utveckla och implementera en digital plattform för moderna 
ljudåtergivningssystem. Denna plattform kan utgöra grundsten i system innefattande 
avancerad digital rumskorrektion eller vågfältssyntes även om dessa områden ligger 
utanför detta arbete.  Plattformen har realiserats i hårdvara och användningsområdet 
som digitalt delnings- och inversfilter för ljudförbättring av en specifik högtalare har 
utvärderats.

 1.2 Mål
Författaren vill med detta arbete visa de ljudmässiga och ekonomiska fördelarna med 
digitala ljudsystem. Målet i detta specifika fall är att få en uppmätt högtalare att låta 
bättre med denna teknologi än med konventionella filter och förstärkare. Huruvida 
detta mål har uppnåtts verifieras med mätningar samt utvärderas subjektivt.

 1.3 Metod
Då målet har varit ett fungerande digitalt ljudsystem har arbetet hela tiden varit 
ingenjörsmässigt med fokus på implementationen. Grundforskning på området har inte 
studerats i någon större utsträckning, utan huvudsakligen för att utnyttja befintliga 
resultat och lösningar.

Arbetets tidsbegränsning har inneburit att endast en version av systemet har kunnat 
realiserats. Detta faktum gjorde framtagandet av en specifikation av systemet mycket 
avgörande för resultatet. Med specifikationen given började arbetet med strukturering 
av mjukvaruapplikationen. Den följdes av implementation och testning i simulator. 
Därefter konstruerades hårdvara för in- och utmatning av verkliga signaler vilket 
kunde verifiera applikationen i sin verkliga omgivning. Det kompletta systemet 
användes sedan för filtrering och korrektion av en specifik högtalare. Resultatdelen 
baseras på mätningar och subjektiva bedömningar av denna högtalare före och efter 
digital filtrering.

 1.4 Förkortningar
HiFi Eng. Hi Fidelity används för naturtrogen ljudåtergivning
DSP Digital Signal Processor
CPLD Complex Programmable Logic Device
FPGA Field Programmable Gate Array
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MFLOPS Mega Floating point Operations Per Second
MIPS Mega Instructions Per Second
S/PDIF Sony/Philips Digital Interface
RTOS Real-Time Operative System
PLL Phase Locked Loop
DAC Digital to Analogue Converter
DSK DSP Starter Kit (Utveklingskort för DSP)
I2S Inter IC Sound or Integrated Interchip Sound (buss)
I2C Inter Integrated Cirquit (buss)
SPI Serial Peripheral Interface (buss)
MLS Maximum Length Sequence
FIFO First-In-First-Out (buffer)
LR-4 4:e ordningens filter av typen Linkwitz-Riley
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 2 Framtagande av kravspecifikation
Detta examensarbete ska lägga grunden till en verklig produkt och prestandan hos 
delningsfiltret måste därför vara kommersiellt gångbar. Av denna anledning kommer 
tyngdpunkten att ligga på just utveckling och implementation, så kravspecifikationen 
har kommit att bli mycket viktig. Erfarenhet säger att en väl utarbetad 
kravspecifikation reducerar utvecklingstiden kraftigt senare i projektet, genom 
tydliggörandet av exakt vilka mål man jobbar mot. 

Att lägga två veckor av tjugo på detta kan tyckas mycket, men vägen från en första 
projektidé till konkreta krav på ett slutresultat är betydligt längre än vad det först kan 
verka. Normalt utgår examensarbeten och andra liknande projekt från att en beställare 
levererar en kravspecifikation och genom detta påbörjar projektet hos utföraren. Här 
råder alltså något annorlunda förhållanden, eftersom författaren i praktiken 
representerar både beställare och utförare. 

 2.1 Grundidé
Idén härstammar från den professionella ljudvärlden, där det är det allmänt vedertaget 
att aktiva delningsfilter ger ett bättre ljud än passiva. Det vill säga uppdelningen av 
signalen mellan bas, mellanregister och diskant bör göras på en lågnivåsignal med ett 
drivande filter, varpå dessa signaler sedan förstärks. I högtalare för hemmabruk sker 
istället denna frekvensdelning på en högnivåsignal (efter förstärkning) med passiva 
filter som bygger på induktanser, kapacitanser och resistanser, vilket naturligtvis leder 
till förluster i filtret. Förutom dessa förluster måste också ljudegenskaper 
kompromissas mot effekttålighet vid filterdesignen. Att försöka utföra avancerad 
signalbehandling på en högnivåsignal leder ofta till stora brister som kunnat undvikas 
om effekttålighet inte varit en avgörande parameter. 

Vidare erhåller man stora fördelar genom att förstärka varje frekvensband separat. 
Välljudande förstärkare har man kunnat göra sedan 1970-talet. Dessa har sedan 
förfinats ytterligare sedan dess. Att göra förstärkaren i sig märkbart bättre vad gäller 
ljudåtergivning är idag en utopi. Däremot kan man kraftigt förbättra ljudkvalitén 
genom att ge förstärkaren en mindre krävande uppgift. I passiva system ska utgången 
från en förstärkarkanal driva ett antal olika högtalarelement. Dessutom ska signalen 
passera en lång högtalarkabel och virrvarret av komponenter i det passiva 
delningsfiltret som nämnts ovan. Både delningsfilter och högtalarelement skapar själva 
strömmar och spänningar beroende på signalen de matas med (sk. reaktiva 
komponenter), vilket gör dem väldigt svåra att kontrollera.
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Figur 1. Passivt system

I ett aktivt system sitter istället förstärkaren efter delningsfiltret. Således har varje 
utgång bara ett enda högtalarelement att driva, genom en enda högtalarkabel och utan 
ytterligare passiva komponenter. Dessutom är signalen redan in till förstärkaren 
begränsad till ett smalare frekvensområde. Detta gör att samma förstärkare, eller oftast 
en mycket enklare sådan, kan låta betydligt bättre i denna typ av system, än de allra 
finaste förstärkare i traditionella system. Här finns alltså både ljudkvalité och pengar 
att tjäna.

Figur 2. Aktivt system
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Detta gav upphov till en första grundidé om att ta fram ett aktivt delningsfilter som 
anpassats för hemmabruk. Aktiva delningsfilter görs normalt med analoga kretsar av 
operationsförstärkare (OP-förstärkare) och kapacitanser i olika konfigurationer [8]. Då 
erhåller man ett generellt filter med en viss branthet och utseende. Klassiska filtertyper 
är exempelvis Butterworth och Chebychev. För riktigt bra ljudåtergivning har det visat 
sig att filter av typen Linkwitz-Riley av fjärde ordningen (LR-4) är mycket 
fördelaktiga. För att anpassa dessa filtertyper till olika högtalare måste 
delningsfrekvenserna väljas mycket noggrant. Även filtrens branthet och utseende 
måste ibland väljas på olika sätt. För att ställa sådana parametrar måste ändringar göras 
i hårdvaran. Filter med ställbar delningsfrekvens är fullt möjliga att ta fram om man 
använder något mer komplexa lösningar, men för att kunna ändra branthet och i värsta 
fall även filtertyp krävs mycket avancerade, alternativt flera valbara 
hårdvarukonstruktioner. För att ett filter för hemmabruk ska kunna bli kommersiellt 
gångbart krävs att det relativt enkelt kan ställas in efter önskad högtalartyp. En mer 
flexibel lösning vore alltså önskvärd.

Idag säljs nästan all musik lagrad i digital form. De flesta CD- och DVD-spelare har en 
digital utgång för att leverera signalen orörd från lagringsmediet. Digitala signalkällor 
blir också allt vanligare från andra håll, såsom datorer, digital-TV och spelkonsoler. 
Med den utveckling och prispress som idag råder på digitala kretsar är det naturliga 
valet därför att bygga även delningsfiltret digitalt om detta visar sig möjligt. Förutom 
att det är kostnadseffektivt är det mycket flexibelt, då digitala konstruktioner kan göras 
så att många parametrar kan manipuleras i mjukvara. Dessutom bör filtret kunna bli 
näst intill brusfritt, förutsatt att talen inte avrundas för hårt i beräkningarna. 

 2.2 Undersökning av förutsättningar
För att denna idé om ett flexibelt digitalt delningsfilter anpassat för hemmabruk skulle 
kunna tas hela vägen till en konkret kravspecifikation återstod flera frågeställningar. 

 2.2.1 Generella filterkrav
Efter att ha undersökt vilka högtalarelement som används för hemmabruk visar det sig 
att delningsfrekvens måste kunna ställas i ett mycket brett område. Det hörbara 
området ligger vedertaget mellan 20 Hz och 20 kHz, vilket innebär en skillnad på 
tusen gånger mellan lägsta och högsta frekvens som måste kunna återges. För den allra 
djupaste basåtergivningen används högtalarelement med mycket stor slaglängd och 
membran med förhållandevis stor yta för att förflytta en stor luftvolym, medan högre 
frekvenser behöver flytta betydligt lägre luftvolymer för att ge samma ljudtryck. Vissa 
baselement har så dåliga ljudegenskaper för högre frekvenser att de måste dämpas 
redan över 80 Hz. Anledningen till detta är främst att massan hos membran och 
upphängning gör att tillräcklig acceleration för att följa högre frekvenser blir omöjlig 
då detta skulle kräva orimliga krafter från magnet och talspole. Resonansfrekvensen 
hos baselement brukar normalt ligga mellan 20 och 50 Hz. Problem med membranets 
styvhet blir också mer påtagliga vid högre frekvenser. Idealt vill man i de flesta fall att 
högtalarmembranet ska vara totalt styvt, vilket naturligtvis är en praktisk omöjlighet. I 
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synnerhet vid högre frekvenser uppstår olinjära fenomen, som i vissa fall kan leda till 
hörbar distorsion, genom att membranet svänger i sig självt av de påfrestningar det 
utsätts för (se stycke 6.4). I andra änden av det hörbara området används alltså extremt 
lätta membran. Mindre yta krävs, vilket leder till att även styvheten blir bättre. Den 
maximala slaglängden för dessa högtalarelement är också mycket små, vilket i 
kombination med en liten yta gör att lågfrekventa ljud från dessa enheter blir ohörbara. 
Konstruktionen av diskantelement gör i många fall att lågfrekventa signaler till och 
med kan skada dessa element. Normalt ligger resonansfrekvensen hos diskantelement 
mellan 500 och 1000 Hz och de rekommenderade delningsfrekvenserna mellan 2 och 6 
kHz [18]. Notera att till skillnad från hos baselementen så ligger alltså 
resonansfrekvensen hos diskanter ofta utanför deras arbetsområde. För att uppnå 
extremt hög ljudkvalité används ibland så kallade banddiskanter i toppen av det 
hörbara området och även långt ovanför detta. Dessa elektrostatiska membran kan 
ibland kräva delningsfrekvenser så höga som 14 kHz. Därför bör ett delningsfilter för 
användning i godtycklig högtalare kunna ha delningsfrekvenser mellan 80 Hz och 14 
kHz.

Vad gäller filtrets branthet finns en rad faktorer att ta hänsyn till. Branthet hos 
delningsfilter för ljud anges oftast i dB/oktav. Definitionerna av dessa enheter är 
följande:

X dB=10⋅log10
X
X 0

 för effekt eller intensitet och

X dB=20⋅log10
X
X 0

 för amplitud, där XdB anger skillnaden i dB mellan nivå X och 

referensnivå X0.

Förhållandet mellan två toner en oktav från varandra är 2:1 eller 1:2, med andra ord 
innebär det alltid en dubblering av frekvens för att ta sig från en ton till motsvarande 
ton en oktav upp. Vedertaget mått på branthet hos filter har alltså logaritmiska axlar 
för både frekvens och dämpning. Detta av den enkla anledning att människan uppfattar 
ljud på det viset. Vad som uppfattas som en linjär ökning i ljudstyrka innebär en 
logaritmisk effektökning. På samma sätt är de toner som upplevs som en linjär skala i 
tonhöjd egentligen en logaritmisk skala av frekvenser.

För att undvika att högtalarelement arbetar i olämpliga frekvensområden strävar man 
efter stor branthet som ger god kontroll över detta [8]. En annan viktig fördel med stor 
branthet blir tydlig när man tittar närmare på vad som sker just i övergångsbandet där 
två högtalarelement återger exakt samma signal. På det plan av punkter där avståndet 
är lika till motsvarade två högtalarelement ska delningsfiltret vara konstruerat så att 
signalen summerar till samma ljudstyrka som hade erhållits ur ett högtalarelement utan 
delningsfilter vid aktuell frekvens. Problemen uppstår så fort man rör sig utanför detta 
plan. Då blir ljudets väg till lyssnaren olika från de två elementen. Detta gör att vissa 
frekvenser med med våglängd λ kommer att släckas ut helt eller delvis enligt följande: 
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I=I 1I 22 I 1 I 2⋅cos  där I är lyssnarens uppfattade intensitet, I1 och I2 

intensiteterna från respektive högtalarelement, samt δ  fasskillnaden hos lyssnaren:
=2


d⋅sin

Figur 3. Lyssning bredvid högtalarens axel (eng. Off-axis)
Studerar man detta fenomen framgår det att noder av utsläckning kommer att uppstå i 
rummet för frekvenser nära delningsfrekvenserna. Det betyder att brantare 
delningsfilter ger smalare frekvensområden där detta problem blir tydligt.

Trots detta är det inte så enkelt som ”ju brantare filter desto bättre”. De traditionella 
nackdelarna med branta filter är dålig fasgång och dåligt transientsvar. Eventuellt 
öppnar digitaltekniken för nya möjligheter att hantera dessa problem. Ett annat 
problem med analoga filter är att precisionen aldrig är perfekt i verkligheten. 
Komponenternas egenskaper varierar med temperatur etc. vilket gör att 
delningsfrekvensen kan förskjutas något. Då kommer inte längre signalerna att 
summera till ett i det området och den sammansatta signalen blir förstärkt eller 
dämpad. Ju brantare filtret är, desto mer fel kommer sådana förskjutningar att leda till, 
då en mycket liten skillnad i frekvens leder till en stor förändring i amplitud. Detta 
problem bör kunna elimineras med en digital lösning, eftersom beräkningarna kan 
göras så att talen som motsvarar dessa signaler alltid kommer att summera till ett.

Detta resonemang pekar mot att ett digitalt system kan dra nytta av fördelarna hos 
branta filter och eventuellt komma runt nackdelarna. Bland de analoga aktiva filter 
som förekommer är brantheter över 24 dB/oktav mycket ovanligt. Många anser att 
filter av typen LR-4 ger den bästa kompromissen för analoga filter [8]. Därför blir 
minimikravet på branthet för det digitala filtret 24 dB/oktav, men för att eventuellt 
kunna dra nytta av digitaltekniken ytterligare sätts en önskvärd maximal branthet på 48 
dB/oktav. Dessutom måste brantheten vara ställbar.
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 2.2.2 Övriga inställningar
Varje frekvensband behöver ytterligare två grundläggande inställningsmöjligheter. 
Den första är helt enkelt en volyminställning som förenklar justeringen av ljudnivå för 
respektive högtalarelement. Denna volym (eng. Gain), kan visserligen sättas direkt i 
filterkoefficienterna, men arbetet med att finjustera ljudet underlättas av att ändå ha 
denna inställningmöjlighet separat.

Den andra inställningen som måste kunna göras på varje frekvensband är en ren 
fördröjning. I de allra flesta högtalarkonstruktioner avviker elementens placering i 
djupled från varandra, vilket gör att en kompenserande fördröjning kan ge ett bättre 
ljud även vid delningsfiltrets övergångsband. Annars uppstår problem med utsläckning 
då samma våg från båda element hamnar i ofas. 

Figur 4.  Fördröjning eliminerar förskjutning ”d”

Fördröjningen bör vara ställbar i millimeter, för enkel inställning baserad direkt på 
högtalarlådans mått. Detta innebär följande fördröjning i antal sampel, beräknat för 
ljudets hastighet i normalt lufttryck:

Fördröjning samples=
Fördröjning mm⋅Samplingsfrekvens

Ljudhastighet

 2.2.3 Utjämning
Inget högtalarelement har ett perfekt frekvenssvar ens i det optimala arbetsområdet. 
Dyrare högtalarelement avviker oftast mindre från en helt rak frekvensgång än 
billigare, men för riktigt bra ljudåtergivning är någon form av kompensering för dessa 
avvikelser önskvärd. Nedan visas frekvenssvar för en existerande modern högtalare 
som anses mycket välljudande.

10



Figur 5. Exempel på högtalares frekvenssvar

Det generella filter som diskuterats hittills kräver egentligen bara kännedom om 
önskade delningsfrekvenser och brantheter för inställning av dess parametrar. För att 
kunna utjämna en högtalares karaktäristik krävs dock mer detaljerad kännedom om 
dess egenskaper, vilket blir tydligt av utseendet i figur 5. Därför förutsätts att eventuell 
utjämning kan baseras på mätningar av frekvenssvar, fasgång transientsvar etc. 

Det finns flera möjliga sätt att utjämna en känd frekvensgång. Antingen genom en 
generell utjämnare (eng. equalizer, fortsättningsvis EQ) vilken delar upp signalen i ett 
stort antal frekvensband med individuellt ställbar förstärkning eller dämpning som då 
ställs in manuellt för att ge en rak frekvensgång. En annan generell lösning skulle 
kunna vara en så kallad parametrisk EQ. En sådan har normalt betydligt färre 
frekvensband, men istället är det möjligt att ställa bredd, område och 
förstärkning/dämpning på varje frekvensband. Dessa två EQ-typer skulle kunna 
implementeras från början och sedan ställas efter att mätning genomförts och vore 
enkla att anpassa efter olika högtalare enligt grundidén i stycke 2.1. För det absolut 
bästa slutresultatet skulle en EQ skapas som ett elektroniskt system med motsatta fas- 
och frekvensegenskaper till den uppmätta högtalaren. Om ett sådant elektroniksystem 
kopplas in någonstans längs signalvägen så skulle det i teorin ge en total frekvens- och 
fasgång som vore helt raka, och i verkligheten åtminstone mycket bra. Då erhålles 
dock en fast EQ som endast lämpar sig för den högtalare den skapats för, vilket strider 
mot grundidén om anpassningsbarhet. Eventuellt kan man komma runt detta problem 
genom att låta denna typ av fast EQ implementeras i mjukvara i ett digitalt system.

Oavsett vilken av ovanstående EQ som blir aktuell kan denna helt separeras från 
delningsfiltret. Eftersom arbetet med en bra EQ kan komma att bli mycket omfattande 
sätts detta krav upp som önskvärt, men ej obligatoriskt.
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 2.2.4 Övergripande prestanda
Systemet ska kunna användas i finare HiFi-system för hemmabruk. Det medför stora 
krav på ljudkvalité genom hela systemet. Det finns några konkreta mått som ger en 
ganska bra indikation på det annars så subjektiva fenomenet ljudkvalité. I detta fall är 
aspekter såsom systemets effekttålighet eller förstärkarens drivförmåga orelevanta, 
eftersom aktiva delningsfilter arbetar på en lågnivåsignal.

En mycket viktig parameter som måste hållas nere genom hela systemet är bruset. Som 
bekant ökar bruset i högtalarna om man skruvar upp volymen kraftigt utan att ha 
någon insignal, eftersom bruset är proportionellt mot förstärkningen. Måttet på brus 
måste därför ställas mot signalnivån. Annars vore det ju bara att dra ner volymen för 
att reducera brusnivån. Kvoten mellan signal och brus (eng. Signal-to-Noise Ratio, 
S/N eller SNR) är därför ett vedertaget mått på detta. Definitionen av SNR är följande:

SNR=
P signal

Pbrus
, där P är effekt. I ljudsammanhang används hellre motsvarande 

decibelmått:

 SNRdB=10⋅log10
P signal

Pbrus
 Ett bra HiFi-system bör ha ett SNR på minst 115 dB, men 

de allra bästa system som finns idag kommer ibland upp emot 125 dB. Värdet av så 
hög SNR kan diskuteras då människans förmåga att urskilja ljud sträcker sig över ca 
100 dB. Det innebär att skillnaden i effekt hos lägsta respektive högsta ljudnivå en 
människa kan uppfatta och urskilja innehållet i, är en till tio miljarder! CD-formatet 
ger ett SNR på strax över 96 dB. Hög SNR ställer högst krav på de analoga kretsarna 
eftersom det är där mycket av bruset induceras. För att hela systemets SNR ska hamna 
runt 115 dB krävs att delningsfilter och EQ ligger en bra bit över detta. Därför sätts ett 
krav för EQ tillsammans med delningsfilter på minst 120 dB SNR.

En annan mycket viktig egenskap hos bra HiFi-system är att signalen bör distorderas 
så lite som möjligt från lagringsmedium till lyssnarens öra. Man talar ofta i mindre 
vetenskapliga sammanhang om färgning av ljudet. Ibland ses denna färgning till och 
med som något positivt, exempelvis hos lyssnare som uppskattar vad de kallar det 
”varma” ljudet från en rörförstärkare. De flesta anser dock att ett HiFi-system bör vara 
så transparent som möjligt, alltså färga, eller distordera ljudet så lite som möjligt. 
Dessutom kan färgningen av ljudet läggas på separat när man vill ha den, vilket 
exempelvis Softube i Linköping bevisat med sin digitala imitation av rörförstärkare 
[20]. Distorsion kan exempelvis komma från en dålig frekvens- eller fasgång som 
diskuterades i stycke 6.3 om utjämning. Här fokuseras istället på en typ av distorsion 
som inte går att utjämna i efterhand, utan som måste hållas nere genom hela systemet 
från början. Det är så kallad harmonisk distorsion, vilken bygger på att för varje 
frekvens finns en rad andra frekvenser som sägs vara i harmoni med denna. Den 
enklaste typen av harmoni är toner med ett helt antal oktaver emellan. I det 
västerländska notsystemet betecknas sådana toner med samma bokstav trots att det är 
olika frekvenser, eftersom tonerna uppfattas som ”samma”.
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Figur 6. Harmonisk distorsion

I mätningen ovan matas ett system med en sinussignal på 1 kHz av effekten P1. Man 
ser då i utsignalen tydliga effekttoppar även på hela multipler av 1 kHz (P2, 
P3, ... ,Pn). Denna typ av distorsion kan alltså inte kompenseras av någon EQ, 
eftersom topparnas positioner varierar med inkommande signal. Det mått man brukar 
använda för att ange hur mycket sådan harmonisk distorsion ett system ger är THD 
(eng. Total Harmonic Distorsion) och definieras enligt följande:

THD=
∑ Harmoniska effekter

Effekt hos fundamental frekvens
=

P2P3P4...Pn
P1

(enligt figur 6)

Hos bra HiFi-system bör inte elektroniken ge en THD större än 0,03% oavsett uteffekt.

 2.3 Kravspecifikation
Efter att ha skapat en bild av vad systemet måste kunna prestera rent ljudmässigt måste 
kravens rimlighet kontrolleras även i den digitala domänen. Dessutom måste nya krav, 
på exempelvis in och utgångar, sättas upp för att systemet ska bli kommersiellt 
gångbart. Det enda antagande som görs är att kravet på flexibilitet och inställbarhet går 
att uppfylla. Detta torde vara enklare hos digitala än analoga system eftersom systemet 
kan innefatta mjukvara.

 2.3.1 In- och utgångar
För att slutresultatet ska kunna användas kommersiellt måste delningsfiltret följa de 
standarder som finns. Speciellt viktigt är detta på ingången som måste kunna anslutas 
till alla digitala ljudkällor i hemmet, exempelvis DVD-spelare, digital-TV-mottagare, 
datorer etc. De följer en standard som heter Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF). 
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Standarden är relativt flexibel och tillåter olika samplingsfrekvenser och upplösningar 
på det ljuddata som skickas. Upplösningen ligger mellan 16 och 24 bitar, vilket gör att 
kravet på filtrets upplösning blir 24 bitar. Har man en lägre upplösning in går det att 
helt enkelt sätta de minst signifikanta bitarna till noll.

 2.3.2 Samplingsfrekvens
Normalt är att man använder 44,1 kHz från CD-skivor och 48 kHz från modernare 
ljudkällor, som DVD-spelare och digital-TV. Dessa samplingsfrekvenser ger 
Nykvistfrekvenser på 22,05 respektive 24 kHz som ligger med lämplig marginal över 
det hörbara området vilket sägs sträcka sig upp till ungefär 20 kHz. Att ha olika 
samplingsfrekvenser in i systemet kan eventuellt skapa problem eftersom vanliga 
digitala filter skapas utifrån givna sådana.

På senare tid har dessutom nya format såsom HD-DVD, Bluray och DVD-audio 
(DVD-A) tagits fram. De har samplingsfrekvenser upp till 192 kHz. Nyttan av detta 
kan diskuteras, då tillförd information ligger utanför hörbart område. Tekniken är dock 
accepterad och blir allt vanligare, vilket gör att filtret måste klara även dessa format. 
Detta höjer naturligtvis kravet på snabb signalbehandling markant (eller mer exakt; 4 
gånger).

Problemet med olika samplingsfrekvenser är naturligtvis inget unikt för just detta 
projekt. För att inte behöva konstruera alla digitala ljudsystem helt generella för att 
klara alla samplingsfrekvenser har man kommit överens om följande frekvenser som 
används. 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz och 192 kHz. Dessa 
måste alltså systemet kunna hantera för att vara kommersiellt användbart.

 2.3.3 Branthet
Ett tidsdiskret system kan hantera frekvenser mellan noll och Nykvistfrekvensen. Till 
skillnad mot analoga ljudsystem beskrivs tidsdiskreta system med linjär frekvensskala. 
Detta betyder att våra branthetskrav angivna i dB/oktav i ett tidsdiskret system 
kommer att vara brantare för lägre frekvenser. Exempelvis går det en oktav mellan 20 
och 40 Hz. 24 dB/oktav innebär i det fallet att signalen måste dämpas med 24 dB på 20 
Hz. Tittar man på en sådan kurva mellan noll och Nykvistfrekvensen ser man att det 
blir ett extremt smalt och brant digitalt filter. Däremot för mellanregister och diskant är 
samma branthetskrav betydligt snällare. Det är en oktav mellan 3 och 6 kHz, vilket gör 
att samma analoga branthet där innebär 24 dB dämpning över 3 kHz.

Vad gäller brantheter hos digitala filter är det som hos analoga sådana, att brantare 
filter blir större. Alltså kommer svåraste uppgiften att vara att klara branthetskravet för 
den lägsta delningsfrekvens som filtret måste klara. Det är enligt tidigare krav satt till 
80 Hz. 24 dB/oktav innebär där att signalen ska dämpas från delningsfrekvensen, som 
alltid har en dämpning av 6 dB för att filtret för element i fas ska summera till ett, till 
-48 dB två oktaver upp, alltså vid 320 Hz. Kurvformerna hos digitala filter kan skilja 
sig ordentligt från de hos analoga filter. Dessutom är det inte säkert att ett digitalt filter 
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har ständigt ökande dämpning ju längre från passbandet man rör sig. Därför sättes ett 
krav på minst 100 dB dämpning i spärrbandet. 

 2.3.4 Dynamiskt omfång, brus och distorsion
Tidigare krav på SNR var satt till minst 120 dB innan förstärkaren. Ett vanligt fel är att 
man tänker sig att digitala system är brusfria. Då skulle digitala system alltså ha 
oändligt SNR. Så är dock inte fallet eftersom kvantiseringen av en analog signal till ett 
fast antal databitar kräver någon form av avrundning. Detta ger upphov till en annan 
typ av brus som i fortsättningen benämns kvantiseringsbrus. Ju fler bitar som används i 
det digitala systemet, desto mindre blir dessa avrundningar i förhållande till signalen 
och således också kvantiseringsbruset. Avrundningsfelet blir aldrig större än en halv 
LSB. Under förutsättning att systemet bygger på likformig sampling, vilket här är 
fallet, medför detta att SNR kommer att vara lika med det dynamiska omfånget, 
eftersom ett amplitudförhållande på 2n/1 råder då det dynamiska omfånget är n bitar.

Maximal upplösning i detta fall är 24 bitar. Det ger ett SNR på ungefär 144 dB om 
ingen information går förlorad i beräkningarna, eftersom 

SNRdB=20log10
2n

1
≈6,02⋅n

Genom att ha tillräcklig intern precision i det digitala filtret kan åtminstone de 23 mest 
signifikanta bitarna garanteras bli rätt, vilket ger ett SNR på 138 dB. Då erhålls en god 
marginal för tillfört brus från de analoga utgångarna.

I ett digitalt filter sker en mängd olika beräkningar, exempelvis multiplikationer. Detta 
gör att ordlängderna internt kommer att öka från de 24 bitar systemet tar in. Eftersom 
I2S-utgångarna klarar maximalt 24 bitars ordlängd måste det digitala filtret trunkera 
eller avrunda dessa värden någonstans i beräkningskedjan. Att avrunda eller trunkera 
värden innebär att ett fel införs och resultatet av detta blir brus. 

Figur 7. Del av sinuskurva med olika mycket 
 trunkerade sampelvärden

Problemet med denna distorsion är att den är förutbestämd. Som exempel kan man ta 
en ren sinus på 500 Hz. Om dess sampel trunkeras kommer felet att vara identiskt i 
varje period, eftersom reglerna för trunkering eller avrundning kommer att ge samma 
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resultat varje gång för värden som ligger emellan heltal. Exempelvis kommer 4,8 alltid 
att avrundas till 5 eller trunkeras till 4. En tänkbar lösning på detta skulle vara att i 
20% av fallen välja 4 och i 80% av fallen välja 5, för att få ett medel på 4,8. Problemet 
med att felen upprepar sig på ett förutbestämt sätt kvarstår dock. Detta kommer att 
leda till harmonisk distorsion.

Figur 8. Övertoner vid multipler av grundfrekvensen 500 Hz.

För att avhjälpa detta kan man använda sig av slumpen genom så kallat dither. För 
exempltalet 4,8 kan man addera ett slumpmässigt tal mellan 0 och 0,9 (0,3 0,2 0,7 etc.) 
till 4. Då kommer två av fallen (0 eller 0,1) att ge avrundning till 4 och resterande åtta 
fall avrundning till 5. Återigen erhålls ett medelvärde på 4,8 på sikt, med den stora 
skillnaden att det inte är förutbestämt när det blir 4 respektive 5. 

Figur 9. Samma system som i figur 8, men här med dither

Det kan verka dumt att lägga på slumpmässiga värden då det innebär att brus medvetet 
adderas, men eftersom detta minskar den harmoniska distorsionen på ett effektivt sätt 
blir slutresultatet ett klart bättre ljud. Örat är inte alls lika känsligt för rent brus som för 
harmonisk distorsion. I figur 9 är det också tydligt att detta brus har flera gånger lägre 
amplitud än övertonerna från den harmoniska distorsionen. För att en lösning som 
innefattar dither ska bli riktigt bra krävs något mer komplicerade former av denna 
dithersignal. Man kan exempelvis ha olika spektrala färgningar på denna signal. Se 
[5]och [6]  för mer information på detta område.
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Då avrundning i vårt fall inte behöver göras mer än ner till 24 bitar, vilket är väldigt 
mycket, bör inte denna distorsion komma att utgöra ett stort problem. Därför sätts 
dither som ett önskvärt krav.

Med kraven tydliggjorda och en övergripande idé om slutresultatet måste systemidén 
konkretiseras. Vilken hårdvara ska användas? Vilka filtertyper ger bäst resultat? 
Dessutom måste prioriteringar göras för vad som är viktigast hos slutresultatet. Ligger 
tyngdpunkten på att optimera allt som görs för att en framtida slutprodukt ska bli så 
billig som möjligt, eller är det viktigare att komma närmare en slutprodukt som istället 
riskerar att bli något dyrare? Här valdes att försöka komma så nära en slutprodukt som 
möjligt. Genom att se till att slutprodukten kan uppgraderas i mjukvara kan ytterligare 
optimering göras i efterhand.
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 3 Digitala filter
De två huvudtyperna av digitala filter har oändligt impulssvar (eng. Infinite Impulse 
Response – IIR) respektive ändligt impulssvar (eng Finite Impulse Response – FIR). 
IIR erhåller sitt oändliga impulssvar genom återkoppling av utsignalen. Detta gör att 
filterdesignen blir långt ifrån trivial på grund av stabilitetsproblem och felfortplantning 
i det rekursiva filtret. Detta problem finns inte hos FIR-filter. Å andra sidan liknar 
frekvens- och fasgången hos IIR-filter mer analoga filter. Sambandet mellan ordning 
och branthet liknar också analoga filter hos IIR. FIR behöver betydligt högre ordningar 
för att åstadkomma samma branthet.

Ett annat typiskt drag hos FIR-filter är att amplitudkurvan inte är strängt avtagande ju 
längre från passbandet man kommer. Förutom att FIR garanterat leder till ett stabilt 
system kan man dessutom göra systemet faslinjärt så att det utgör en ren fördröjning. 
Värdet i detta diskutaras bland ljudintresserade eftersom örat är konstruerat att 
detektera frekvenser, men normalt sett ej fasegenskaper [2]. Figurerna nedan visar två 
adderade sinuskurvor av olika frekvens, med endast en fasskillnad som gör att de ser 
olika ut. Det mänskliga örat skulle inte kunna skilja dessa två ljud åt. 

Figur 10. sin(x) + sin(0,5x) respektive sin(x) + sin(0.5x + 1)

Vid korta transienter kan däremot fasskillnader ibland urskiljas. Därför diskuteras 
värdet av en perfekt fasgång när det gäller musikåtergivning, men detta kan 
naturligtvis aldrig skada.

Många ljudentusiaster hävdar att man kan höra när ljudet går genom ett FIR-filter 
eftersom det ger en viss karaktär åt ljudet. Detta tror författaren beror mer på filtrets 
utformning i sig, och FIR-filter kan i princip konstrueras efter godtycklig 
överföringsfunktion så länge man kan göra dess ordning tillräckligt stor. Ett argument 
mot FIR-filter som däremot beaktas i större utsträckning här är att filtrets impulssvar 
”ringer” [15]. Med det menar man att en impuls in ger ett avtagande svängande ut. 
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Detta gäller för hög- och lågpass för sig, men när de adderas bildar de en ren 
fördröjning utan svängning. Problemet sägs uppstå då avståndet blir olika från 
exempelvis bas- och diskantelement, eftersom dessa ringningar då kommer ur fas och 
kanske inte längre tar ut varandra.

Figur 11.  Typiska impulssvar för enklare FIR-filter

Trots detta implementeras delningsfiltret här med hjälp av FIR. Det ger en enklare 
lösningsgång då filtrets stabilitet inte behöver utredas. Dessutom är det inte bara FIR-
filter som har denna typ av impulssvar. Det återfinns hos en mängd system och bör 
inte utgöra ett hinder för musik, även om det eventuellt gör att uppfatta under mycket 
speciella förhållanden. Man ska också veta att idag används FIR-filter ofta i 
studiobruk, vilket innebär att musiken på de flesta skivor som går att köpa redan har 
varit utsatt för mer eller mindre filtrering genom FIR-filter.

 3.1 Filterkoefficienter
Koefficienterna till delningsfiltret kan tas fram på en mängd olika sätt. 
För att filtrens beteenden ska kunna efterlikna de erkänt bra Linkwitz-Riley-kurvorna 
har ett färdigt matlab program använts, vilket automatiskt tar fram koefficienter som 
optimerar frekvensgången hos ett FIR-filter mot godtycklig kurva [2]. 
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 4 Mjukvara

 4.1 Val av plattform
Kravet på att systemet ska gå att uppgradera efter att det sålts gör att en ren ASIC-
lösning inte är lämplig. Visserligen skulle en ASIC kunna tas fram som har minne för 
FIR-koefficienter som då går att ändra i efterhand, men det räcker inte. Eftersom valet 
av FIR inte var helt självklart måste en ändring till IIR-filter kunna göras utan att 
behöva bygga om någon hårdvara, om ljudegenskaperna inte visar sig tillräckligt bra 
vid en subjektiv bedömning. Dessutom kräver ASIC orimligt stora utvecklingsresurser 
både i tid och pengar.

De lösningar som då återstår är dels programmerbar logik såsom CPLD och FPGA och 
dels en lösning som helt bygger på mjukvara i någon form av fast processor. Mina 
misstankar om att CPLD inte skulle ha tillräcklig kapacitet för detta projekt var relativt 
enkla att bekräfta. Ett färdigt IP-block över en S/PDIF-mottagare, som utgör ingång i 
systemet, laddades ner på opencores.org. Inte ens denna fick plats i någon CPLD från 
Xilinx då den syntetiserades i Xilinx WebPack. 

Vad gäller processorer så är DSP ett naturligt val här, eftersom dessa är konstruerade 
för just signalbehandling. De är optimerade för extremt snabb exekvering av 
multiplikationer och andra operationer som är viktiga för signalbehandling. En FPGA 
blir aldrig lika snabb som en DSP vad gäller klockcykler per sekund. Däremot kan en 
FPGA göra många uppgifter parallellt och verkligen optimeras hårt, eftersom 
syntetiserad hårdvara kan anpassas exakt efter uppgiften. Andra fördelar med FPGA är 
att de komponenter som behövs runt en DSP, exempelvis S/PDIF-mottagaren som 
nämndes tidigare, i många fall kan byggas in på FPGA-chippet och på så sätt ge ett 
mindre kretskort. Trots detta valdes DSP baserat på det starkaste argumentet för en 
sådan – utvecklingstiden. I en FPGA räcker det inte att bara programmera, utan för 
varje liten operation som ska göras ska konstruktören syntetisera fungerande hårdvara. 
DSP-utveckling görs idag oftast i C eller annat högnivåspråk, vilket gör det 
förhållandevis enkelt att komma igång. Prioriteringen att komma så nära en färdig 
produkt som möjligt blir alltså tydlig genom detta val. Det kommer eventuellt att leda 
till en mindre optimerad slutprodukt, men förhoppningsvis ska projektet istället 
komma närmare den.

 4.1.1 Val av utvecklingskort
Givet att projektet ska implementeras i DSP finns fortfarande flera frågor att ta 
ställning till för att valet av utvecklingsplattform ska bli rätt. Första stora frågan är 
huruvida fixtal eller flyttal ger bäst prestanda på slutprodukten. Flyttal ger ett enormt 
dynamiskt område då bitarna är uppdelade i mantissa (n-m bitar) och exponent (m 
bitar). Detta gör att problem med skalning och liknande inte blir lika påtagliga.

Dynamiskt område flyttal≈6,02∗2m[dB] Att jämföra med 
Dynamiskt område fixtal≈6,02∗n [dB]

21



Denna ökning i dynamiskt område kommer dock på bekostnad av ett sämre SNR, 
eftersom SNR flyttal≈6,02⋅n−m[dB]
Dessutom begränsas ändå det dynamiska området av att systemet tar in fixtal på 
maximalt 24-bitar [13]. Vid jämförelser av prestanda hos olika typer av DSP framgår 
också att de mest högpresterande processorerna för flyttal klarar upp emot 800 
MFLOPS, medan de för fixtal i samma prisklass kan klara 8000 MIPS. För att vara 
säker på att klara de mest krävande filter och samplingsfrekvenserna väljs därför en 
fixtalslösning.

Valet föll på Texas Instruments (TI) c64xx-serie som utgör deras mest avancerade 
serie för fixtals-DSP. En av anledningarna var att universitetet hade tillgång till denna 
plattform med både programlicenser och utvecklingskort. En annan anledning var TIs 
mycket omfattande stöd för att ge korta utvecklingstider. Detta stöd i kombination med 
en högpresterande DSP, som kan klara höga krav trots att första versionen av 
källkoden förmodligen är långt ifrån optimal, bör göra att examensarbetet kan ta idén 
ganska långt mot en verklig produkt.

 4.2 Applikationen
Strukturen på applikationen bygger på så kallade trådar (eng. threads), vilka benämns 
swiX för ”software interrupt X”. Detta är inte bara effektivt rent exekveringsmässigt, 
utan ger också en moduluppbyggd och enkelt utbyggbar applikation. Trådarnas 
samverkan beskrivs närmare i stycke 4.2.1 om schemaläggning. Till och från dessa 
trådar sker dataöverföringmycket effektivt med så kallade pipes (benämns pipX). Mer 
om dessa i stycke 4.2.3 om dataflöden.

Figur 12.  Struktur för DSP applikationen

Det huvudsakliga dataflödet sker från pipRx till pipTx0 och pipTx1. En dataström med 
vänster och höger ljudkanal erhålls från pipRx. Av dessa väljs en av kanalerna 
beroende på ett variabelvärde som hämtas från en switch på utvecklingskortet (se 
stycke 4.2.5). Tråden swiRxSplit skickar vald ljudkanal till samtliga swiAudioProc, där 
ljudalgoritmerna exekveras. Denna uppdelning, såväl som antalet swiAudioprocX är 
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ställbar till mellan två och fyra, eftersom delningsfiltret ska kunna vara någonstans 
mellan två- och fyrvägs. Således instansieras swiAudioProcX två, tre eller fyra gånger 
parallellt för att ta hand om varje frekvensband separat. Filtrets analoga utgångar ska 
genereras av två stycken D/A-omvandlare för stereoljud. Därför flätas det bearbetade 
ljudet ihop till två separata pipes för stereoljud av  swiTxJoin.

För att göra inställningar av filteralgoritmarna i realtid finns en speciell tråd, 
swiControl, som länkar ihop värddatorns så kallade GEL-interface, med trådarna som 
körs. Mer om detta i stycke 4.2.6.

Det finns olika metoder för att ta hand om flera samplingsfrekvenser. Att sampla om 
signalen bör undvikas då det tar upp värdefulla DSP-resurser. Omsampling skulle inte 
vara ett problem om frekvenserna enkelt kunde skrivas som bråk av heltal, exempelvis 
fs1 = 3/2*fs2 [13]. Eftersom detta system ska hantera multipler av 44,1 respektive 48 
kHz blir dock omsampling mycket olämplig. Grundidén till detta projekt bygger på att 
hålla signalen orörd så långt det är möjligt genom systemet så därför utformas istället 
ett system som kan hantera alla samplingsfrekvenser som de är.  Detta löser också 
problem som kan uppstå i S/PDIF-mottagaren om denna klockas utifrån. Eftersom den 
bifaskodade insignalen till systemet innehåller information om klocka och data i 
samma bitström använder S/PDIF-mottagaren en PLL som ska låsa på denna 
inbäddade klocka och generera de klockor som behövs längre fram i systemet. Hade 
man istället valt en lösning med samma klocka till S/PDIF-mottagaren som till DSPn 
hade mottagaren riskerat att tappa sampel eftersom systemklockan då inte vore 
synkroniserad med den inkommande sampelklockan. 

Figur 13.  Sampelklockans väg genom systemet

Vid denna systemutformning passar det väldigt bra med ett avbrottstyrt RTOS som tar 
hand om samplen när de kommer och klockar ut dem med hjälp av I2S-klockan från 
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S/PDIF-mottagaren. Denna utformning underlättar också arbetet med att garantera att 
systemet alltid arbetar i realtid och aldrig tappar några sampel. Detta garanteras genom 
att filterordningen inte görs större än att DSPn blir klar med alla trådar innan nästa 
sampel kommer.

 4.2.1 Schemaläggning
Programexekveringen styrs av avbrott som genereras av inkommande och utgående 
data då mottagarens buffer fyllts eller sändarens buffer tömts. Eftersom programmet är 
uppbyggt av olika separata och till viss del parallella aktiviteter (trådar) som i sig inte 
har några egna avbrott måste på något vis programexekveringen kontrolleras. Här 
används mjukvaruavbrott. Det går i enklaste utförande ut på att mjukvaran genererar 
avbrott till den tråd som kommer efter i önskad exekveringsordning. I detta fall 
används hårdvaruavbrott från serieportarna både in och ut, vilket gör det hela mer 
komplicerat. Det räcker inte med att avbrottet från inkommande data genererar en 
kedja av mjukvaruavbrott genom alla trådar. Trådarna är ju beroende av att både 
sändar- och mottagarsida är redo att sända respektive ta emot ny data. En enkel, men 
väldigt flexibel lösning på detta problem, är att använda sig av så kallade postlådor. 
Varje tråd har en egen postlåda full av ettor och alla dataflöden till och från varje tråd 
maskar bort en bit i postlådan då de är redo. När postlådan nollställts helt genereras ett 
mjukvaruavbrott och tråden i fråga körs varpå postlådan återställs. 

Det är enkelt att kontrollera processorns belastning genom att den vilar mellan dessa 
avbrott. Dessutom upptäcker man enkelt om den överbelastas och därför missar real-
tid.

 4.2.2 Algoritmer
Ännu är inte problemet med flera samplingsfrekvenser helt löst. En viss uppsättning 
FIR-koefficienter ger olika överföringsfunktion vid olika samplingsfrekvenser. Detta 
har lösts genom att helt enkelt använda en separat uppsättning koefficienter för varje 
tänkbar samplingsfrekvens. Idag är minne väldigt billigt, speciellt som dessa 
koefficienter inte alls kräver mycket plats. Vad gäller filterordning, visar tester i 
Matlab att de största branthetskraven kommer att kräva ordningar upp emot 800 om de 
ska uppfyllas med hjälp av rena FIR-filter.

Filterkoefficienterna ligger i en separat h-fil som inkluderas av ljudalgoritmen. Detta 
för att  koefficienterna ska kunna genereras i Matlab direkt till en färdig sådan h-fil. 
Vidare har de delats upp i flera grupper för olika samplingsfrekvenser. Vilken grupp 
som ska väljas bestäms av en speciell funktion som implementerats i swiControl för att 
automatiskt detektera samplingsfrekvens. Denna funktion bygger på att systemklockan 
ej hör ihop med sampelklockan som kommer från S/PDIF-mottagaren. En räknare 
aktiveras på avbrottet som talar om att buffer för inkommande data är full. Då alla 
bufferstorlekar är tillgängliga globalt kan räknarens värde vid nästa avbrott enkelt 
göras om till en samplingsfrekvens. Aktuell samplingsfrekvens lagras sedan globalt så 
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att exempelvis FIR-filtret kan använda denna variabel för att välja rätt uppsättning 
koefficienter.

Förutom FIR-filter ligger ytterligare två algoritmer i varje swiAudioProc. Dels ligger 
det en digital volymkontroll efter filtret för att de olika frekvensbanden ska kunna 
justeras efter varandra. Dels finns också en ställbar fördröjning. Denna funktion är till 
för att se till att samtliga högtalarelement arbetar i fas (se stycke 2.2.2). Fördröjningen 
realiseras genom att en del (motsvarande fördröjningen) av en extra buffer på varje 
kanal används.

Figur 14.  Ställbar fördröjningsbuffer, 0-600 sampel

 4.2.3 Dataflöden
De så kallade pipes som sköter dataflöden mellan de olika trådarna, samt in och ut ur 
applikationen är mycket viktiga för knyta ihop en effektiv programexekvering. Det är 
egentligen inget annat än statiska FIFO-buffrar med tillhörande rutiner för att sköta 
pekare till olika minnesplatser, samt mjukvaruavbrott för att indikera buffrarnas status 
för respektive associerad drivrutin. Därmed kan drivrutinerna hålla ordning på när och 
var det är tillåtet att läsa eller skriva till de olika adresserna. Ingen fysisk 
dataförflyttning sker alltså mellan datablocken genom dessa pipes.

Storleken på samtliga pipes har utökats maximalt för att minska avbrottsfrekvensen 
och göra dataflödet anpassat för stora filter. För att optimera prestandan hos DSPn bör 
så stor del av minnet på chippet som möjligt användas. Samtliga seriella ingångar och 
instansiering av tillhörande buffrar sköts av drivrutiner som gör att programmet kan 
flyttas till en annan plattform utan att källkoden måste ändras. Då byts istället 
drivrutinerna mot andra avsedda för den plattformen. (Se mer om detta i stycke 4.2.5) 
Dessa ansluter till drivrutinen för I2S-bussen via DMA-kanaler [21].

 4.2.4 Minneshantering
Varje gång samplingsfrekvensen ändras måste FIR-filtret uppdatera sina koefficienter. 
Då detta filter utgör i princip hela belastningen hos DSPn måste det vara optimerat så 
långt det bara är möljligt. Därför valdes en handoptimerad algoritm som utvecklats på 
TI just för denna hårdvara, med de mest kritiska operationerna skrivna direkt i 
assembler. Den bygger på att hela algoritmen instansieras med fasta koefficienter. 
Detta gör att denna instansiering måste skötas då programmet körs, med andra ord 
behövs dynamisk minneshantering. Programstrukturen som används tillåter detta då 
samtliga algoritmer instansieras av programmet självt, medan detta körs (eng run-
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time). Problemet som uppstod var inte att göra denna instansiering. Efter några 
ändringar av filterkoefficienter låste sig processorn, vilket indikerade att nytt minne 
allokerades vid varje instansiering utan att minnet till de föregående instanserna 
befriades. Verktyget i CCstudio för minnesövervakning bekräftade också att detta var 
fallet. Detta löstes genom att varje algoritm tas bort helt innan en ny instans skapas. 
Eftersom detta är ett tämligen stort ingrepp som tillfälligt ändrar hela filterstrukturen, 
får det endast göras mellan det att en buffer tömts och att en ny ska köras. Annars blir 
instansieringen av ett nytt filter tydligt hörbar.

 4.2.5 Hårdvaruspecifika funktioner
De drivrutiner som behövs för att DSP och hårdvara runt omkring ska fungera 
tillsammans måste struktureras väl om koden ska vara flyttbar mellan olika 
plattformar. Eftersom detta i slutändan ska leda till en verklig produkt är det viktigt att 
inte bygga fast sig på utvecklingskortet i för stor utsträckning. Som tur är har många 
andra haft samma problem, varför TI har utvecklat en standardiserad struktur för sina 
drivrutiner. De är uppdelade i klass- och mini-drivrutiner, där klass-drivrutinerna 
ligger på en högre nivå och mini-drivrutinerna skapar ett abstraktionslager mellan 
hårdvaran och klass-drivrutinerna. För att underlätta ytterligare finns ett bibliotek med 
färdiga drivrutiner för den vanligaste hårdvaran på eller utanför chippet (CSL). Ett 
exempel på användning av CSL är de pipes som nämndes i stycke 4.2.3. Där utgör en 
pipe (PIP API i figuren nedan) alltså klass-drivrutin som fungerar på olika hårdvara 
förutsatt att rätt mini-drivrutin ligger under den.

Figur 15.  Struktur för drivrutiner

Denna struktur gör att klass-drivrutinerna kommer att fungera på vilken hårdvara som 
helst av samma typ bara mini-drivrutinerna och eventuell CSL under dem hanterar 
hårdvaran korrekt.
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För att ytterligare förenkla utvecklingsarbetet har ett liknande bibliotek som CSL tagits 
fram till varje utvecklingskort. Detta kallas Board Support Library (BSL) och 
innehåller funktioner för exempelvis codec, DIP-switchar, LEDs och liknande 
hårdvara på utvecklingskortet. BSL utnyttjas för den stereocodec som sitter på 
utvecklingskortet för att testa enklare 2-vägsfilter och se att de grundläggande 
funktionerna fungerar innan mer avancerade filter implementeras på ett 
expansionskort.

På utvecklingskortet finns också fyra DIP-switchar som enkelt kan kontrolleras via 
BSL. Dessa används för störningsfri omkoppling av olika filterparametrar. 
Anledningen till att inga hörbara störningar uppstår vid omkoppling av dessa är att 
deras värden endast kontrolleras mellan bufferkörningar när processorn ändå vilar.

DIP0 0 = vänster, 1 = höger inkommande kanal används.
DIP1-2 Väljer olika uppsättningar av 

filterkoefficienter vilket gör det enkelt att 
jämföra olika filtertyper utan att behöva 
avbryta lyssningen emellan.

DIP[2:1] ger filterval:
[0:0] = FIR_0
[0:1] = FIR_1
[1:0] = FIR_2
[1:1] = FIR_3

DIP3 Används ej.

Tabell 1.  Användning av DIP-brytare

På samma sätt som vid ändring i samplingsfrekvens kommer ändring av DIP1-2 göra 
att hela FIR-filtret tas bort ur minnet och instansieras på nytt (se stycke 4.2.4).

 4.2.6 Programstyrning från dator
Förutom omkoppling via DIP-switchar på utvecklingskortet kan körningen också 
styras från dator. Detta är lämpligt för exempelvis kontroll av volym- och 
fördröjningsalgoritmen på varje kanal, eftersom programmet stöder skjutreglage som 
inte finns i hårdvara på utvecklingskortet. Detta interface bygger på att 
utvecklingsprogrammet via sitt så kallade General Extension Language (GEL) 
genererar avbrott till programexekveringen. Det är då upp till DSP-programmet att i 
avbrottsrutinen kontrollera vilka parametrar som ändrats i datorn och anpassa sig efter 
det. Detta sköts av swiControl (se figur 12). Problemet med denna typ av 
programstyrning är just att den bygger på avbrott. När avbrottet genereras på olämpligt 
ställe i programexekveringen uppstår hörbara störningar. För volym- och 
fördröjningsinställning är detta dock ej ett problem, eftersom dessa parametrar bara 
ställs då systemet anpassas efter en viss högtalare. Under ”verklig” körning ska dessa 
parametrar vara fixa. 
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Figur 16.  CCstudio med reglage för interaktion via GEL

Via detta gränssnitt har möjligheten att helt koppla bort filtret också implementerats. 
Detta så att den digitala ljudinformationen skickas genom hela systemet orörd, vilket 
är önskvärt då systemets egen ljudkaraktär ska mätas.

28



 5 Hårdvara
På utvecklingskortet användes en codec som har analogt stereoljud in och ut. 

 
Figur 17.  Blockschema utvecklingskort

Denna codec kunde verifiera de mest grundläggande funktionerna genom att en av de 
inkommande kanalerna valdes och ett tvåvägsfilter delade upp signalen i DSPn. Sedan 
skickades lågfrekvent ljud till vänster och högfrekvent till höger kanal på 
stereoutgången. För att visa filtrets fulla potential krävs dock en mer avancerad 
konfiguration. Eftersom det är ett digitalt system vore det önskvärt att ha en digital 
ingång för ljudet för att slippa onödiga förluster, brus och distorsion i D/A- och A/D-
omvandling innan filtret. Som också nämnts, ska filtret i den slutgiltiga produkten vara 
ända upp till 4-vägs. Att kunna testa en implementering av 4-vägsfilter på detta 
utvecklingskort vore därför önskvärt innan en färdig produkt ska tas fram.

 5.1 Utökad kravspecifikation
Eftersom ny hårdvara läggs till uppkommer ytterligare krav för att systemet som helhet 
ska kunna uppnå kraven från stycke 2.2.4. Vad gäller THD+N och SNR så kan kraven 
från tidigare användas. Tillägget som måste göras gäller det tidsrelaterade fel som 
uppstår på den digitala signalöverföringen. Även om exakt rätt ettor och nollor sänds 
från en CD-spelare och tas emot av detta system kan överföringen skapa distorsion. 
Denna distorsion uppkommer om två sampel anländer till D/A-omvandlaren med en 
annan tidsskillnad än när de sändes. Dessa tidsfel i sampelklockan (benämns jitter), 
måste vara under 200 ps för att inte vara mätbart på den analoga utgången [16], [17]. 
Är det inte slumpmässigt utan periodiskt jitter är denna gräns avsevärt lägre, men detta 
är dock mycket ovanligt. S/PDIF-mottagarens PLL har ett jitter som är precis 200 ps 
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enligt databladet. Eftersom detta överensstämmer med rekommenderad gräns sätts 
detta som krav även på hela systemet. För att uppnå detta krävs noggrann design av det 
externa filter som PLL:en använder sig av. Störningarna där måste hållas minimala. 
Denna klocka används sedan som master för både D/A-omvandlare och in-/utmatning 
till och från DSPn för att garantera att kravet på lågt jitter uppfylls genom hela 
systemet (Se figur 13).

 5.2 Expansionsport
Utvecklingskortet (DSK) har tre expansionsportar för just denna typ av tilläggskort. En 
är för utökat minne och ger tillgång till det standardiserade minnesgränssnittet. En 
annan är för kommunikation mellan flera DSP-kort. Den tredje och den som används 
här är till för allmän kringelektronik. Den ger tillgång till två av de buffrade 
serieportarna (McBSP) på DSPn. Serieportarna är dubbelriktade och kan ställas in för 
att följa I2S-protokollet. Expansionsporten ger också tillgång till samtliga 
spänningsnivåer på moderkortet. Det gör att de spänningar som behövs (jord, 3,3V, 5V 
och ±12V) kan tas därifrån så ingen separat strömförsörjning måste konstrueras. 

För generell kontroll av tilläggskortet finns bara 2 dedikerade signaler in respektive ut. 
Detta gör att det I2C- eller SPI-gränssnitt som varit önskvärt mellan DSP och S/PDIF-
mottagare respektive D/A-omvandlare blir problematiskt att åstadkomma. Därför 
används S/PDIF-mottagaren i hårdvaruläge där den konfigurerats genom att motstånd 
på givna pinnar dras till jord eller matningsspänning, varvid dessa avläses då kretsen 
släpps från reset. Därmed är kretsen fast inställd på ett givet format, här 24 bit I2S. 
D/A-omvandlarna användes i sitt förvalsläge, vilket också är 24 bit I2S på ingågen.

 5.2.1 CPLD
På utvecklingskortet sitter en CPLD som sköter signalvägar och styrning av vissa 
funktioner på utvecklingskrotet. Vissa register i denna CPLD måste 
mjukvarukonfigureras för att dra rätt signaler till expansionsporten för dotterkortet. 
Man ändrar alltså inte CPLD-konfigurationen med hårvarubeskrivande språk. Genom 
att inkludera ett ”Board Support Library” från tillverkaren definieras färdiga C-
funktioner för åtkomst av dessa CPLD-register. 

 5.3 McBSP som I2S slav
DSPn som används har tre dubbelriktade serieportar varav två är tillgängliga för 
dotterkortet. Dessa har en rad parametrar som kan ställas för att passa önskat format. 
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Figur 18.  Blockschema för en McBSP

I denna applikation används en McBSP-kanal (McBSP0) in mot DSPn för att erhålla 
stereosignalen från S/PDIF-mottagaren. För utgående data används McBSP0 och 
McBSP2 för stereosignaler till varsin D/A-omvandlare. På så vis erhålles fyra kanaler 
ut vilket möjliggör implementation av 4-vägs filter. Samtliga av dessa portar arbetar 
som slav mot S/PDIF-mottagaren, vilket ger följande konfigurering av portarnas 
pinnar.

Pinne Val Funktion Riktning 
CLKR In/Ut/Högimpediv Klocka till mottagare In
CLKX In/Ut/Högimpediv Klocka till sändare In
CLKS In Extern klocka -
DR In Seriell data till mottagare In
DX Ut/Högimpediv Seriell data till sändare Ut
FSR In/Ut/Högimpediv Blocksynkronisering mottagare In
FSX In/Ut/Högimpediv Blocksynkronisering sändare In

Tabell 2. Översikt av serieportens pinnar
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För kompatibilitet med I2S- formatet krävs ytterligare konfiguration av serieportarna. 

Ord n-1 (höger kanal) Ord n (vänster kanal) Ord n+1 (höger kanal)

Figur 19.  Struktur hos I2S-data

I2S är uppbyggt av två kanaler (höger respektive vänster), vilka representeras av 32-
bitars ord som klockas av SCK. En del (16-24) av dessa bitar utgör ett parallellt 
sampel i PCM-format. Vilken kanal som sänds indikeras av WS. Detta gör också att 
WS utgör sampelklocka där höger kanal klockas på stigande och vänster på fallande 
flank. Notera också att det är en bits fördröjning hos SD mot WS. Även detta tar 
McBSP hand om i hårdvara. Följande inställningar har gjorts av serieportens 
konfigurationsregister:

Parameter Värde Kommentar
RJUST LZF Vänsterjusterade ord (MSB till vänster)
RPHASE DUAL Två separata dataströmmar (vänster resp. höger)
RFRLEN 1 Varje block består av ett ord (här sampel)
RWDLEN 32 Varje ord består av 32 bitar
RDATDL
Y

1 Fördröjning med en bit mot WS

XPHASE DUAL Två separata dataströmmar (vänster resp. höger)
XFRLEN 1 Varje block består av ett ord (här sampel)
XWDLEN 32 Varje ord består av 32 bitar
XDATDL
Y

1 Fördröjning med en bit mot WS

Tabell 3. Översikt av serieportens inställning för I2S
För komplett information om serieportarna, se [23].

 5.4 Analog konstruktion
De D/A-omvandlare som används är PCM1792 från Texas Instruments. Dessa klarar 
upp till 192 kHz samplingsfrekvens med 24 bitars upplösning och är 
distorsionsmässigt bland de bästa på marknaden. De levererar en ström proportionerlig 
mot det digitala värdet, vilket betyder att ytterligare analoga komponenter behövs för 
att få en analog spänning som kan mata förstärkare.
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Första steget är I/V-omvandling av båda de differentiella strömutgångarna för sig. Här 
används en NE5534 OP-förstärkare som i figur 20.

Figur 20. I/V-steg

Dessa D/A-omvandlare har en förskjutning (eng. offset) vilket gör att de svänger runt 
en konstant likström. Detta gör att spänningen som erhålls efter I/V-steget svänger runt 
en konstant spänningsnivå skild från noll. Därför måste ytterligare ett steg omvandla 
dessa differentiella utgångsnivåer till en enkel spänning som kan mata en 
effektförstärkare. 

Figur 21. Differentialsteg
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Efter differentialsteget erhålls en enkel spänning med försvinnande liten 
likspänningskomponent.

 5.5 Kretskortslayout
Ett väl genomtänkt och smart konstruerat kretskort är en förutsättning för att minimera 
brus. Hos tillverkaren som valdes begränsas korten till maximalt två lager (fram och 
baksida). Det försvårar en optimal layout jämfört med att exempelvis kunna ha 
strömförsörjning och jord tillgängliga från lager inbakade i kortet. 

Komponenterna placerades så att digitala och analoga kretsar var separerade så långt 
detta var möjligt. Kapslarna för DA-omvandlarna är uppdelade så samtliga pinnar på 
ena sidan är analoga signaler och strömmatningar medan pinnarna på den andra sidan 
av kapseln är avsedda för de digitala insignalerna och matning till de digitala delarna 
av chipet. SPDIF-mottagaren har ett externt filter för sin faslåsningskrets (PLL), vilket 
inte får utsättas för störningar om man vill ha lågt gitter på I2S-bussen. Då denna buss 
används som masterklocka ända fram till DA-omvandlingen har även detta filter 
placerats på den analoga sidan av kretskortet för att minimera dessa störningar. Se 
uppdelning i figur 22.

Figur 22.  Foto av framtaget kretskort monterat på DSK

34



Placeringen utgick från mekaniska monteringsmöjligheter på utvecklingskortet. 
Dotterkortet, med anslutningskontakt och monteringshål är markerade i figur 23. 
Storleken på kortet hölls under 80x100 mm för att få plats med två dotterkort på varje 
standardkort från tillverkaren.

 
Figur 23. Placering och montering av expansionskort

För att ytterligare eliminera störningar från snabbt växlande digital elektronik, har 
jordplan används på både under- och översida av kretskortet. Då ledningar på 
kretskortet dras i två dimensioner, bortsett från de vior som kopplar ihop under- och 
översida, kan ledningar på kortet aldrig skärmas helt. Att lägga ut jordplan mellan 
ledningarna ger dock till viss del samma effekt som en skärmning och överhörning 
(eng. crosstalk) mellan signalerna minskar påtagligt.

35



36



 6 Mätning och kompensering av verkligt system
För komplett verifikation av kravspecifikationen krävs både elektriska och akustiska 
mätningar. Av tidsskäl har akustiska mätningar prioriterats. Elektriska mätningar 
gjorda av Texas Instruments på D/A-omvandlare och  I/V-steg som använts troliggör 
att krav på THD+N och analog SNR uppfyllts. Fokus i detta arbete ligger på 
konstruktionens slutgiltiga ljudegenskaper. Att med DSP-programmets hjälp kunna 
förbättra uppmätt och upplevd ljudkvalité utgör ett högt satt mål med detta arbete (Se 
stycke 2.2.3).

 6.1 Metod för akustikmätning
Akustikmätningar kräver stor precision och är ofta mycket felkänsliga. Mätningarna 
bör inte vara beroende av rummet där ljudåtergivningssystemet är uppställt, utan de 
önskade mätresultaten ska kunna jämföras med mätningar gjorda på andra system i 
andra omgivningar. Därför måste en mätmetod upprättas som möjliggör repeterbara 
resultat. Normalt görs dessa mätningar i ekofria rum där enbart direkt ljud från 
högtalaren fångas upp av en eller flera mikrofoner. Det vanligaste är att man låter en 
sinussignal svepa mycket långsamt över hela det frekvensområde som ska mätas. Då 
kan en mycket korrekt bild av högtalarens frekvenssvar erhållas. Dessvärre har det inte 
funnits tillgång till något ekofritt rum. Att mäta en svepande sinus i ett vanligt rum 
skulle ge en helt felaktig bild av systemets frekvenssvar, då distorsionen i rummets 
eget frekvenssvar ofta är flera gånger större än högtalarens egen. 

Det finns några olika metoder som tillämpas för akustikmätningar i normala rum. Ett 
exempel är TEF som bygger på att en svepande sinus mäts genom ett något tidsfördröjt 
svepande bandpassfilter, vilket gör att reflektioner från omgivningen filtreras bort. En 
annan metod, och den som också valts för dessa mätningar benämns MLS (eng. 
Maximum Lenght Sequence) och bygger på en pseudo-slumpmässig binär sekvens. 

 6.1.1 MLS-sekvensen
Sekvensen kan genereras med ett skiftregister av längd n, där värdet på an fås genom 
en modulo-2-summa av värdena i a1 och a0. 

Figur 24.  Skiftregister för generering av MLS-sekvens
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Sekvensen blir periodisk och reproducerar varje binär sekvens som är möjlig med 
skiftregistret i fråga. Detta innebär att ett skiftregister av längd n med denna metod 
genererar en sekvens av längd 2n – 1.

Det som gör denna sekvens intressant för akustikmätningar är att den har ett helt platt 
spektra, bortsett från en mindre DC-förskjutning. Denna förskjutning försvinner dock 
naturligt genom ljudåtergivningssystemet. 

För att extrahera impulssvaret för ett linjärt, tidsinvariant system tas den cirkulära 
korrelationen mellan den uppmätta utsignalen och MLS-sekvensen. Detta är möjligt då 
den s.k. autokorrelationen [22] för en MLS-sekvens är 1 då fördröjningen är 0 och nära 
0 (-1/N vid sekvenslängd N) annars. Detta innebär att autokorrelationen för en MLS-
sekvens närmar sig en enhetsimpuls för långa sekvenser (stort N).

För utsignal y[n], sökt impulssvar h[n] och MLS-sekvens s[n] gäller:
y [n]=h⋅n[n]

Korrelation med avseende på s[n] på båda sidor ger
sy=h [n]⋅ss

Givet att sekvensen är lång är Φss en impuls, vilket ger.
h [n]=sy

 6.1.2 Trunkering
Efter korrelationen erhålls ett impulssvar för hela systemet inklusive rummet där 
systemet är uppställt. Det är i detta läge man kan erhålla impulssvaret som om det var 
uppmätt i ett ekofritt rum. I impulssvaret ser man tydligt fördröjda impulser från 
rummets olika ekon.
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Figur 25.  Impulssvar genererat från MLS-mätning

I figur 25 syns ett första eko efter ungefär 230 sampel. Genom att trunkera 
impulssvaret precis innan detta erhålls en mycket god approximation till systemets 
impulssvar i ett ekofritt rum. Detta förutsätter att tiden fram till första eko är tillräcklig 
för att ge en bra bild av systemet. Skulle detta i exemplet ovan komma redan efter 50 
sampel skulle det förstöra en alldeles för stor del av den direkta impulsen för att denna 
skulle vara användbar. 

Det erhållna impulssvaret innehåller nästan all information för att beskriva 
ljudåtergivningssystemets beteende. Dock finns ingen information om olinjäriteter i 
systemet. Detta betyder att metoden förutsätter att systemet är fritt från sådan 
distorsion, vilket naturligtvis aldrig är sant. Då endast linjära avvikelser kan 
kompenseras är det dessa som metoden riktar sig mot.

 6.2 Tillvägagångssätt
Vid mätningarna har gratisprogrammet Speaker Workshop 1.06 från Audua Inc. 
använts. I detta finns bland annat stöd för generering av MLS-sekvens med önskad 
längd, inspelning av uppmätt signal samt korrelation av dessa för att generera det 
uppmätta systemets impulssvar. Detta verktyg förenklar mätningsförfarandet 
väsentligt, men uppgiften är fortfarande inte trivial.

Figur 26.  Mätuppställning
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Denna mätkedja innehåller en rad komponenter vars frekvenssvar inte ska påverka 
mätningen. Anslutningen från ljudkort till DSP-kort utgör början på ljudkedjan. Då 
denna är digital ses den som referens. Följande komponenters frekvenssvar måste 
därefter beaktas.

Komponent Kommentar
DSP-kort Frekvenssvar okänt.
Effektförstärkare* Frekvenssvar enligt figur 27. Avvikelse < 0,2 dB i 

mätområdet 20-20000 Hz.
Högtalare Mätobjekt
Mätmikrofon** Frekvenssvar enligt figur 28. Avvikelse +1 dB till -3,8 dB 

i mätområdet 20-20000 Hz.
Ljudkortets analoga 
ingång

Frekvenssvar okänt.

Tabell 4. Mätkedjans inbäddade felkällor
*   Enligt referensdesign som uppmätts av tillverkaren. Avvikelser kan förekomma.
** Kalibreringsdata framtaget av tillverkaren.

Figur 27.  Frekvenssvar LM4780 demo board
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Figur 28. Frekvenssvar Behringer ECM8000

Givet att målet med mätningen är högtalarens frekvenssvar, måste resterande 
komponenters frekvenssvar kompenseras. Genom att ansluta förstärkarens utgång till 
en kraftigt dämpad mikrofoningång på ljudkortet kan denna signal användas som 
referens mot signalen från mikrofonen. Därmed försvinner både DSP-kortets och 
förstärkarens frekvenssvar ur mätningen. Givet att de två ingångskanalerna som 
används på ljudkortet är identiska, kommer även denna felkälla att elimineras från 
mätresultatet. Här antas att detta är fallet, då höger respektive vänster kanal på samma 
A/D-omvandlare använts vid mätningarna. Eftersom ljudkortet som använts är avsett 
för musikstudio och ej ljudlabb finns ingen kalibreringsdata för detta, så denna metod 
är ända möjligheten att få bort ljudkortets frekvenssvar ur mätningarna.

Den största felkällan är mikrofonen. Därför måste kalibreringsdata användas. I 
Speaker Workshop finns direkt stöd för detta och programmet subtraherar automatiskt 
mikrofonens frekvenssvar från uppmätt data.

Med redovisad uppställning är det högtalarens eget frekvenssvar som mäts, oberoende 
av både kringutrustning och mätrum.

 6.2.1 Mätningsförfarande
Den fysiska mätuppställningen gjordes enligt figur 29.
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Figur 29.  Mätningens väsentliga geometri

Avståndet d valdes till 1 m och h till 1,2 m (mitt mellan golv och tak). Då avståndet till 
samtliga väggar var stort i sammanhanget blev tiden till en första reflektion från golvet 

eller taket T refl=
2⋅d /22h2

v
=

2,6 [m]
332[m / s ]

=7,83ms

Det direkta ljudet når mikrofonen efter 3,01 ms med denna uppställning, vilket gav 
möjlighet att använda 4,82 ms av erhållet impulssvar innan detta måste trunkeras.

Vid en samplingshastighet av 48 kHz ger det 231 användbara sampel i impulssvaret, 
vilket är tillräckligt för att erhålla relevant information om högtalarens frekvensgång.

För att minimera påverkan av tillfälligheter i mätningarna tas ett medelvärde av 32 
mätningar i varje punkt. Vidare måste högtalarens frekvenssvar mätas från olika 
vinklar. När högtalaren används normalt når även reflektioner från väggar och tak 
lyssnaren, vilket gör att även ljud som inte utstrålas rakt fram kommer att ha stor 
betydelse för den upplevda ljudkvalitén [12]. 
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Figur 30.  Frekvenssvar horisontellt, normaliserat vid 0°

Av denna anledning kan högtalarens egenskaper rentav förvärras om kompensering 
görs som endast baseras på mätningar rakt framifrån. I detta fall har mätningar från 0, 
15, 30, 45 och 60 grader bildat det genomsnittliga frekvenssvar som ligger till grund 
för kompenseringen som gjorts.

 6.3 Kompensering
Vid en första anblick kan det tyckas trivialt att kompensera avvikelser i 
frekvensgången genom att helt enkelt invertera högtalarens impulssvar för att få 
egenskaperna för det inversfilter som skulle ge högtalaren en perfekt frekvensgång. 
Detta filter kan dessvärre inte realiseras. Anledningen är att en högtalares impulssvar 
normalt är av icke-minfaskaraktär. Därmed är det inte säkert att en kausal invers 
existerar. 

Olika metoder finns för att komma runt detta. Ett alternativ är att lägga in en 
fördröjning för att få fram ett kausalt filter, men detta kan få hörbara konsekvenser 
genom att filtret ger en viss ringning i förväg. En annan möjlighet är att separera 
impulssvaret i minfas- och all-passkomponenter för att sedan invertera enbart 
minfasdelen [1]. Teorin om inversfilter för högtalare och dess tillämpningar utgör i sig 
ett forskningsområde allt för stort för att ta upp i detta arbete. Därför har ett färdigt 
program använts för generering av inversfilter [2]. Här används endast programmets 
inverterade minfaskomponent som inversfilter, vilket är en förhållandevis enkel 
lösning.  I teorin fås en förbättrad (plattare) amplitudkaraktäristik, men helt utan 
kontroll på fasgången. Detta bör ge en ljudåtergivning som av människan upplevs som 
mer korrekt (se stycke 3).

Filtret togs fram som ett FIR-filter vars ordning gjordes maximal för att kunna ge en så 
exakt kompensering som möjligt. För att klara alla övriga krav såsom antal kanaler och 
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högsta tänkbara samplingsfrekvens begränsades ordningen för detta filter till 4000 i 
den DSP som valts. Filterkoefficienterna har en upplösning på 16 bitar och är av typen 
fixtal. Närmare inspektion av filterkoefficienterna visade att strax efter koefficient 
2300 återfinns bara nollor. Ordningen sänktes därför till 2400 då en lång svans av 
nollor inte tillför kompenseringen något.

För att garantera att inte processorn drabbas av overflow oavsett vilken sekvens av 
sampel den matas med tillämpas säker skalning av filtret [14]. För att behålla filtrets 
upplösning har inte traditionell skalning av koefficienterna gjorts. Istället utökas den 
interna upplösningen i processorn till 32 bitar för att ge plats för de bitar som annars 
skulle leda till overflow. Resultatet från varje multiplikation läggs i ett 40-bitars 
register som sedan trunkeras ner till de 32 bitar som används i resten av 
beräkningskedjan.

 6.4 Resultat
Figur 31 visar erhållen amplitudkaraktäristik vid en av MLS-mätningarna som 
beskrivits i stycke 6.2. Mätningen är gjord på en Seas Odin Mk3, 2-vägs högtalare som 
delats med ett filter av typen Linkwitz-Riley ordning 4 (LR-4) vid 2500 Hz [8]. Detta 
filter har en branthet av 24 dB/oktav. MLS-mätningar på ca 1 m avstånd ger en bra 
bild av frekvensgången ner till ungefär 300 Hz beroende på högtalarens geometri. 
Under 300 Hz måste så kallade närfältsmätningar göras för att avslöja högtalarens 
beteende (REF measuring loudspeakers). Däremot syns andra tendenser i mätningen 
som troliggör att den avspeglar högtalarens verkliga karaktäristik. Man kan ana att 
lågpassfiltret sätter in runt 2 kHz för att nå -3 dB vid delningsfrekvensen. Sedan syns 
en kraftig amplitudökning mellan ca 3 och 5 kHz. Även denna har en förklaring om 
man tittar på baselementets beteende [19]. Toppen kommer av en uppbrytningsmod 
som är typisk för högtalarens magnesiummembran. Moden uppstår när membranet inte 
längre kan svänga som en stel kropp, utan frekvensen är tillräckligt hög för att skapa 
vågor i själva membranet. Även i det passiva filter som medföljer högtalaren finns en 
kompensationslänk för detta fenomen.

Notera också det kraftiga brus som återfinns längs hela mätkurvan. Detta reduceras 
som tidigare nämnts genom att medelvärdesbilda en kurva utifrån många mätningar.
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Figur 31.  Mätning av Seas Odin Mk3 vid 0°
Ett inversfilter lades sedan på i den digitala signalkedjan och högtalaren mättes på nytt 
med detta filter aktivt.

Figur 32.  Mätning av Seas Odin Mk3 vid 0° med inversfilter
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Figur 32 visar en klart flatare amplitudkaraktäristik, vilket betyder att kompenseringen 
verkar i rätt riktning. Magnesiummembranets uppbrytningsmod har dämpats ut kraftigt 
även om den fortfarande går att ana. Däremot har området mellan 15 och 20 kHz 
tydligt kvar samma karaktär, om än något jämnare. 

Som förväntat erhålls alltså inte den teoretiska, helt flata amplitudkaraktäristik som 
gäckat audioingenjörer i alla tider. En anledning torde vara frekvenssvaren från olika 
vinklar som diskuterats i stycke 6.2.1. Om kompenseringen gjordes helt baserad på 
mätningar vid 0° vore det möjligt att komma mycket nära en helt flat amplitudkurva 
vid 0°. Då skulle dessvärre amplitudkurvorna vid andra vinklar avvika mycket mer, 
vilket skulle förvärra den upplevda ljudkvalitén vid lyssning i normala rum enligt vad 
som tidigare diskuterats.

 6.4.1 Subjektiv bedömning
Den slutgiltiga bedömningen av huruvida resultatet uppfyller förväntningarna eller ej 
måste oavsett mätresultat göras av det mänskliga örat, eftersom systemet är avsett att 
ge människor en bättre ljudupplevelse. 

Den spontana reaktionen från både författaren och ytterligare en van lyssnare var att 
musiken lät mer levande och mindre ansträngd än med passivt delningsfilter. Tvärtom 
upplevdes högtalaren som tröttare med det passiva filtret. Systemet färgar inte ljudet 
enligt vad våra öron kan uppfatta. Detta är dock svårt att avgöra utan någon referens 
att jämföra mot. Värdet av att ha en referens blir än tydligare då kompenseringsfiltret 
skulle utvärderas. Skillnaden var uppenbar och ljudet upplevdes som mindre 
aggressivt till följd av dämpningen i området kring 3-5 kHz. Däremot var det utan 
referens i princip omöjligt att avgöra vad som var mest likt originalet. 

Påståendet om att FIR-filtret i sig försämrar ljudet undersöktes också subjektivt. För 
kortare filter med ordning runt 100 tycktes ljudet försämras. En trolig orsak är att 
impulssvaret då trunkeras så pass kraftigt att felet som uppstår till följd av detta blir 
sort nog för att höras. Med en ordning på 2400 och FIR-koefficienter som i slutet av 
impulssvaret redan nått noll på grund av filtrets upplösning, låter denna filtertyp 
mycket bra. Författaren kan inte höra någon försämring i ljudet med detta FIR-filter. 
Här skulle eventuellt professionella lyssnare vara av en annan åsikt.

En annan intressant grupp av lyssnare, som naturligtvis är mycket relevanta för en 
kommersiell produkt, är de helt otränade lyssnarna [9]. Med det menas lyssnare som 
inte lärt sig att aktivt lyssna efter olika specifika attribut i ljudåtergivningen, utan de 
som endast har röster och levande musik att jämföra med. Denna typ av lyssnare vet 
ofta om de tycker att ett ljudsystem låter bra eller inte, men sällan i detalj varför. 
Resultatet av detta arbete har i skrivande stund bara hunnit bedömas av en otränad 
lyssnare. Då materialet som spelades var akapella var den spontana reaktionen ”Oj,  
det låter ju som de står här och sjunger på riktigt”.  Förmodligen ett av de bästa 
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omdömen man kan få från en otränad lyssnare i ett projekt där naturlig ljudåtergivning 
är målet.

 7 Diskussion
Generellt har det under arbetets gång blivit allt tydligare att det mesta tar mer tid än 
beräknat. Typexemplet i detta fall är källkod som krånglar. Fastnar man på något här 
så blir det snabbt tydligt att DSP-programmering ligger mycket nära hårdvaran. I 
sådana lägen har man tusen och åter tusentals sidor i form av hårdvaru-, drivrutins- 
och programmeringsmanualer att söka svaret bland. Tidsåtgången kan då även för 
mycket välplanerade delprojekt tre- eller fyrdubblas direkt. 

 7.1 Felsökning
Ett mer extremt exempel på tidsödande krångel är en miss som gjorde att FIR-
koefficienterna blev deklarerade som ”Int” istället för ”Short”. Programmet gick både 
att kompilera och köra och ljudet lät tillräckligt bra för att kortet skulle upplevas som 
fungerande. När sedan mätningar gjordes visade det sig att kompenseringen gjorde det 
som avsågs, men vid fel frekvenser. Ett känt FIR-filter, med en notch vid en fjärdedel 
av samplingsfrekvensen, lades in istället för kompenseringsfiltret. Denna notch 
hamnade på fs/8 istället, vilket kan ha en mängd olika förklaringar. Detta fel skulle 
kunna ligga var som helst mellan ingående serieport och utgående interface mot D/A-
omvandlare genom att sampel tappas eller dubblas någonstans. Sannolikheten att 
utifrån detta hitta felet, som endast utgörs av ett enda ord, i ett så här pass stort och 
komplext system är nog jämförbart med nålen i höstacken. Genom att lägga in en 
signalgenerator som sedan flyttades runt i programstrukturen och mätningar som 
verifierade utgående analog frekvens, kunde felet lokaliseras till 
filterimplementationen. Denna utgjordes dock av handoptimerad assemblerkod från 
DSPLIB, vilket är ett bibliotek med olika DSP-algoritmer som tillhandahålls av Texas 
Instruments. Ett sunt antagande om att deras FIR-filter redan var testat och verifierat 
gjordes snabbt. Många timmar lades sedan på att bekräfta att resten av programmet 
kallade på FIR-algoritmen enligt dess specifikation. När inte heller detta gav resultat 
skrevs en vanlig FOR-loop som utgjorde ett FIR-filter helt utan optimeringar. Denna 
fungerade på exakt det ställe i koden där filtret från DSPLIB, som skulle vara 
ekvivalent givet vissa restriktioner, inte fungerade. FOR-loopens FIR-koefficienter var 
explicit angivna i koden. När loopen istället fick arbeta på en pekare till de 
koefficienter som använts tidigare uppstod felet igen. Först i detta läge blev det tydligt 
att det var koefficienterna som låg bakom problemet. Efter noggrann ord-för-ord-
jämförelse mellan dessa upptäcktes felet. Två veckor efter att felet påträffats och med 
felet tillrättat fungerade även filtret från DSPLIB.
Slutsatsen som kan dras av detta är att i utvecklingsprojekt av denna storlek kommer 
felsökning att ta upp en betydande del av tiden. Genom att arbeta extremt metodiskt 
kan dock denna tidsåtgång minimeras. Hade inte den metodiska felsökningen med 
inbyggd signalgenerator använts i exemplet ovan finns ingen gräns för hur länge 
felsökningen pågått, utan upptäckt av felet skulle mer eller mindre handla om tur. 
Även om en metodisk felsökningsstrategi upprättats och åtföljs tar felsökning tid. 
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Författaren vill därför starkt rekommendera att tid för felsökning tas i anspråk redan då 
projektplanen läggs upp.

 7.2 Krav
Alla krav från kravspecifikationen har inte kunnat verifieras på grund av tidsbrist. 
Trots detta har kravspecifikationen varit nyttig att ha under projektets gång. Målen är 
tydliggjorda och detta förenklar den fortgående detaljplaneringen och prioriteringen av 
var resurser ska läggas för att ge maximal avkastning.
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 8 Slutsatser
I denna rapport har ett typiskt utvecklingsprojekt följts från kravspecifikation till tester 
av en färdig prototyp. Detta har gjort innehållet är ganska brett, från 
mjukvarualgoritmer och kretskortsdesign, till konsten att få fram bra ljudmätningar. 

 8.1 Resultat
Nyckelordet när det gäller ljudsystem för musik och film är ”upplevelse”. Det har varit 
mycket intressant att planera och utföra ett strikt tekniskt projekt och sedan se det 
mynna ut i något så abstrakt som människors upplevelser. Den största framgången 
med projektet är enligt författaren att många som lyssnat på musik genom systemet 
säger sig uppleva det som bättre än något de tidigare hört.

Rent tekniskt är nog den största framgången att ett så pass stort och komplext 
elektroniksystem fungerar som helhet. Samspelet mellan egendesignad hård- och 
mjukvara gör att författaren ser detta som ett mycket lyckat projekt.

Går man in mer på detaljer i systemet är kompenseringen en av de större 
framgångarna. Detta då kompensering av ljudsystem med olika typer av inversfilter 
idag är ett ganska hett forskningsområde som på allvar börjar få kommersiellt fotfäste. 
Med tanke på att inversfiltret som använts i detta projekt är ett av de allra enklaste av 
de som idag är aktuella inom området, ses resultatet som mycket lyckat. 
Teknikplattformen som konstruerats kan i framtiden laddas med mer komplexa filter 
för att ge ett ännu bättre resultat. 

 8.2 Vidareutveckling
Den teknikplattform som tagits fram kan förfinas ytterligare utan att några större 
modifikationer krävs. De flesta tydliga förbättringarna kan göras genom 
vidareutveckling av mjukvaran.

Att lägga in dither där trunkering görs skulle teoretiskt höja ljudkvaliteten, men 
huruvida skillnaden skulle bli hörbar är osäkert. Detta rekommenderas ändå som en 
första vidareutveckling då det bör vara relativt enkelt att implementera och har ett bra 
stöd i teorin.

Intressant vore också att lägga till ett allpassfilter för att kompensera fasdistorsionen 
som uppstår i delningsfilter och kompensationsfilter. Görs detta föreslås att denna 
fasvridning och följaktligen dess kompensationsfilter beräknas matematiskt. Att lyckas 
mäta upp faskaraktäristik på ett pålitligt sätt har av andra beskrivits som mycket svårt. 
Om en pålitlig mätmetod för faskaraktäristik tas fram vore det naturligtvis intressant 
att kompensera systemet som helhet. Detta är troligtvis ett mycket omfattande arbete 
då författaren i skrivande stund aldrig hört talas om att man lyckats kompensera en 
högtalare till akustiskt linjär fasgång. Det är enligt stycke 3 heller inte säkert att detta 
skulle göra att ljudåtergivningen från systemet upplevs som bättre.
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Efter dither skulle nog design och subjektiv utvärdering av flera olika typer av 
kompensationsfilter leda till den största ljudmässiga förbättringen. För en bättre 
subjektiv bedömning bör dubbla blindtest utföras med flera högtalare och 
kompensationsfilter.  Vid dubbla blindtest vet varken lyssnaren eller den som utför 
testet vilken högtalare som spelas. Därmed kan inte omedveten påverkan från 
försöksledaren avspeglas på resultaten. En panel bestående av flera professionella 
lyssnare skulle eventuellt ge mer pålitliga resultat vid ett sådant test, men detta 
debatteras fortfarande [9].
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