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Abstract  
 
People are usually directed towards each other in conversations, to make it easier to hear 
what is being said. Algorithms for voice and speech recognition works in a similar way, 
regarding the microphone direction towards the sound source. In this thesis in electronics has 
therefore a servo control with binaural sound localization been implemented on a 
microcontroller connected to two microphones. 
 
When people perceive sound, the brain can estimate the sound source direction by comparing 
the time taken by the sound reaching one ear to the other [1]. The difference in time is called 
the interaural time difference, and can be calculated using various techniques. An exploratory 
comparison between the techniques cross-correlation and cross-spectrum analysis was 
carried out before implementation. Advantages and disadvantages of each technique were 
evaluated at the same time.  
 
The result is a functioning servo control, that uses a cross correlation algorithm to calculate 
the interaural time difference, and controls a servo motor towards the sound source with a P-
regulated error reduction method. The project was implemented on the microcontroller 
ATmega328P from Atmel without using floating point calculations. 
 
The thesis was carried out on behalf of the company Jetspark Robotics. 
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Sammanfattning  
 
Vid samtal mellan människor riktas vanligen blicken mot talaren, för att lättare höra vad som 
sägs. Algoritmer för röst- och taligenkänning fungerar på ett liknande sätt vad gäller 
mikrofonens riktning mot ljudkällan. I detta examensarbete i elektronik har av den 
anledningen en servostyrning med binaural ljudlokalisering implementerats på en 
mikrokontroller, för att med hjälp av två mikrofoner styra en servomotors riktning mot en 
ljudkälla.  
 
När människor uppfattar ljud kan hjärnan uppskatta ljudkällans riktning, genom att jämföra 
den tid som går från att ljudet når det ena örat till det andra [1]. Skillnaden i tid kallas för den 
interaurala tidsskillnaden och kan beräknas med olika tekniker. Innan implementation 
genomfördes en undersökande jämförelse mellan teknikerna korskorrelation och 
korsspektrumanalys. I samband med detta vägdes för- och nackdelar för respektive teknik.  
 
För att underlätta förståelsen i rapportens olika delar tas grundläggande teori om till exempel 
A/D-omvandlare och sampling upp. 
 
Resultatet är en fungerande servostyrning, som med hjälp av en korskorrelationsalgoritm 
beräknar den interaurala tidsskillnaden och styr servomotorns riktning mot ljudkällan med en 
P-reglerad felminskningsmetod. Projektet implementerades utan flyttalsberäkningar på 
mikrokontrollern ATmega328p från Atmel. 
 
Examensarbetet utfördes på uppdrag av företaget Jetspark Robotics.  
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Ordlista och förkortningar 
 
 
 
Förkortning Betydelse Beskrivning 

ITD Interaural Time Difference Tidsskillnaden från när ljudet når 
den första mikrofonen till den 
andra.  
 

PWM Pulse Width Modulation En teknik som används för att 
styra bland annat servomotorer.  
 

v 340 m/s Ljudets hastighet i luft. 

IDE Integrated Development 
Environment 

Integrerad utvecklingsmiljö. 
 

USB  Universal Serial Bus Standard för en seriell databuss. 
 

Binaural - I relation till båda öronen. 

SRAM Static random-access memory Läs- och skrivbart datorminne. 
 

ICSP In-circuit serial programming Metod för att programmera en 
krets då den sitter i målsystemet 

EEPROM Electrically Erasable Programmable 
Read-Only Memory 

Skriv och elektriskt raderbart 
minne. 

IEEE Institute of Electrical and 
Electronics Engineers 

Sammanslutning av ingenjörer 
som upprätthåller standards inom 
ingenjörsvetenskap.  

ADC Analog-to-digital converter Analog-digital omvandlare. 
Omvandlar analoga signaler till 
digitala. 
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1 Inledning 
 
Detta dokument redogör den skriftliga redovisningen av ett examensarbete i elektronik. 
Examensarbetet utfördes på uppdrag av företaget Jetspark Robotics.    
 

1.1 Företagsbeskrivning 
 
Företaget Jetspark Robotics grundades år 2013 av Michael Haralson efter att han hade jobbat 
17 år inom telekomföretaget Nokia. Jetspark Robotics mission och vision är att skapa nya 
lösningar till personliga robotar, med ett första sikte på utbildningsindustrin.  
 

 
Figur 1.1 Jetspark Robotics logotyp 

 

1.2 Syfte 
 
Vid samtal mellan människor riktas vanligen blicken mot talaren, för att lättare höra vad som 
sägs. Algoritmer för röst- och taligenkänning fungerar på ett liknande sätt vad gäller 
mikrofonens riktning mot ljudkällan. Examensarbetets syfte var att av den anledningen 
automatiskt styra en servomotors riktning mot en ljudkälla. För att lyckas med detta behövde 
olika ljudlokaliseringstekniker studeras, för att avgöra vilken av dem som vore lämpligast att 
implementera.  
 

1.3 Mål 
 
Målet var att automatiskt styra riktningen på en servomotor mot en ensam ljudkälla, i ett rum 
fritt från störningar. Detta skulle ske med två mikrofoner och en ljudlokaliseringsalgoritm 
implementerad på en mikrokontroller med låga hårdvarukrav.  
 

1.4 Avgränsningar 
 
För att projektet skulle hållas inom tidsramen för examensarbetets 11 veckor, sattes följande 
avgränsningar upp.  
 

1. Utprovning av algoritmen skulle ske i ett tyst rum fritt från eko, med en enda 

ljudkälla. 
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2. Ljudkällan kan alltid antas befinna sig någonstans framför mikrofonerna.  

3. Ljudkällan antas befinna sig huvudsakligen i samma höjdnivå som mikrofonerna.  

4. Antalet beräkningar skulle hållas så få som möjligt. Speciellt skulle 

flyttalsberäkningar om möjligt minimeras. 
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2 Teori 
 
När människor uppfattar ljud kan hjärnan uppskatta ljudkällans riktning, genom att jämföra 
den tid som går från att ljudet når det ena örat till det andra [1]. Skillnaden i tid kallas för den 
interaurala tidsskillnaden och kan beräknas med olika tekniker. 
 
I detta kapitel genomfördes en undersökande jämförelse mellan teknikerna korskorrelation 
och korsspektrumanalys. I samband med detta vägdes för- och nackdelar för respektive 
teknik. Kapitlet behandlar även bakgrundsteori om talrepresentation, sampling och A/D-
omvandlare. 
 

2.1 Talrepresentation i mikrokontrollers 
 
I mikrokontrollers representeras binära tal i huvudsak på två olika sätt: Fixtal eller flyttal.  
 
I fixtal förutsätts binärpunkten alltid ligga på samma plats relativt siffrorna. Alltså med ett 
fixerat antal siffror före, och ibland efter, decimaltecknet.  
 
I flyttal delas talet upp i mantissa och exponent. Mantissan (taldelen) är ett fixtal och 
exponenten är ett heltal som anger binärpunktens verkliga läge i mantissan. [2] 
 
Heltal kan representeras exakt i en mikrokontroller, men trunkeringsfel uppstår ofta vid 
användandet av decimaltal. Det beror på att mikrokontrollers arbetar med fix ordängd [3]. 
Termen ordlängd används för att beteckna hur många binära siffor som används när ett tal 
lagras i minnet [3].  
 
Ett vanligt sätt att representera binära heltal är med 2-komplementsform, som kan ses i figur 
2.1. Den mest signifikanta biten avgör om talet är positivt eller negativt. Det leder till att ett 
8-bitars tal kan anta värden mellan −128 och +127. Ett 16-bitars tal kan anta värden mellan 
−32768 och +32767 och så vidare.  
 

 
 
 
Figur 2.1 Heltal på 2-komplementsform. Beskrivning av hur 2-komplementsform fungerar. Den mest signifikanta biten 
fungerar som teckenbit, där en etta betyder att talet är negativt och nolla betyder att talet är positivt.  
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Flyttal delas enligt IEEEs standard 754 upp i tre delar: teckenbit, mantissa och exponent [2]. 
Enligt standarden utnyttjar ett flyttal 32-bitar i enkel precision, vilket kan ses i figur 2.2.  
 

 
 
Figur 2.2 Flyttal i enkel precision. Flyttalet delas upp i tre delar: teckenbit, mantissa och exponent. Enligt IEEEs standard 
utnyttjar ett flyttal 32-bitar i så kallad enkel precision. 

 
Om figur 2.1 och 2.2 jämförs, ses att flyttalet har större ordlängd än det tal som är sparat i 2-
komplementform, om talet är under +32767 och större än −32768 dvs. Det leder till att flyttal 
om möjligt bör undvikas i system med lite minnesutrymme. I vissa fall kan dock avsaknaden 
av decimaltal skapa en precisionsförlust.  
 
Arbetet som krävs för att dela upp flyttal i mantissa och exponent på korrekt sätt är 
beräkningsintensivt. Det leder till att en flyttalsprocessor rekommenderas då många 
flyttalsberäkningar behöver utföras snabbt.  
 
Flyttalsrepresentation är ofta enklare och snabbare att implementera än fix representation. 
Men fix representation är mer generell och fungerar därför på en större mängd 
mikrokontrollers. [7] 
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2.2 Samplingsteori 
 
För att behandla en analog signal med en mikrokontroller, måste den kontinuerliga signalen 
omvandlas till en sekvens av digitala samples. Proceduren kallas sampling, och sker med en 
A/D-omvandlare (analog-to-digital converter). En samplad signal refererar till ett diskret 
värde vid en viss tidpunkt.    
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.3 Analog till digital. Förenklad bild av hur en analog signal, Xa(t), omvandlas till en digital signal, X(n), med en 
samplingstakt på nT. 

En samplad signal beskrivs inte längre som en funktion av tiden Xa(t) (där Xa står för analog 
signal), utan som en funktion av diskreta värden, X(n), enligt figur 2.3. 
 
Figuren nedan illustrerar hur en kontinuerlig signal tilldelas ett diskret värde.  
 
 
 
 

 
Figur 2.4 Samplad signal. Figuren beskriver hur en kontinuerlig signal blir tilldelad ett diskret värde. 
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2.2.1 A/D-omvandlare 
 
Den analoga signalen tolkas till kvantiserade digitala värden mellan 0 och ett värde som 
bestäms av A/D-omvandlarens upplösning. En A/D-omvandlare med, till exempel, 10-bitars 
upplösning kan anta 1024 värden (2!"). 
 

 

 

 

 

Figur 2.5 Schemasymbol för A/D-omvandlare 

  

En vanlig metod för A/D-omvandlare är successiv approximation. Om signalen varierar 
mellan 0 – 1000, kan metoden kan beskrivas som att omvandlaren frågar om signalens värde 
är större än 500. Om svaret är ja, frågar omvandlaren om det är större än 750 och så vidare. 
[4] 
 
I figur 2.6 nedan ses en 6-bitars omvandlare som använder metoden succesiv approximation. 
 
 
 
 

 
Figur 2.6 Successiv approximation. Beskrivning av hur successiv approximation fungerar. A/D-omvandlaren (röd) gissar 
om det analoga värdet (blå) är större än 1/2. Om svaret är ja, gissar den på 3/4 och så vidare. A/D omvandlaren har i det 
här fallet nått sitt svar efter sex iterationer, dvs 6-bitar. 
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2.2.2 Samplingsteoremet 
 
Samplingsteoremet, eller Nyquistteoremet, säger att samplingsfrekvensen ska vara minst 
dubbelt så hög som frekvensen av den signal som ska samplas, för entydig rekonstrukton. 
När till exempel ljudsignaler ska samplas, används ett antialiasingfilter (lågpassfilter) för att 
filtrera signalen före den samplas.  
 
Om en signal samplas med för låg samplingsfrekvens, kan signalen inte rekonstrueras. Det 
som uppstår kallas vikningsdistorsion och undviks genom att tillämpa samplingsteoremet.  
 
 

𝑓!   > 2𝑓! 
 

Formel 1 Samplingsteoremet. Samplingsfrekvensen, 𝑓!, måste vara strikt två gånger större än insignalens frekvens, 𝑓! . 

 
Figurerna 2.7, 2.8 och 2.9 visar exempel på sampling av en 70 Hz cosinus-signal vid olika 
samplingsfrekvenser. Problemet med vikningsdistorsion ses i figur 2.7. 
 
 

 
Figur 2.7 Samplad och rekonstruerad signal 𝒇𝒔 < 𝟐𝒇𝒐. Samplingsteoremet uppfylls inte, vilket leder till att signalen inte 
kan rekonstrueras korrekt. Signalen ser nu ut som en 10 Hz signal. Vikningsdistorsion har uppstått.  
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Figur 2.8 Samplad och rekonstruerad signal 𝒇𝒔 = 2𝒇𝒐. Signalen är samplad med exakt dubbla insignalens frekvens. 
Signalen kan rekonstrueras, men med en sågtandad form. En ökning av samplingsfrekvensen rekommenderas. 

 

 
Figur 2.9 Samplad och rekonstruerad signal 𝒇𝒔 > 2𝒇𝒐. Samplingen uppfyller samplingsteoremet med god marginal, vilket 
leder till att signalen kan rekonstrueras nästintill identiskt.  

Med detta i åtanke bör den högsta möjliga samplingsfrekvensen användas för att få så bra 
signaler som möjligt att hantera i projektets senare delar.  
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2.3 ITD och IID 
 
ITD och IID är två metoder som kan användas för att beräkna tids- respektive 
intensitetsskillnaden mellan två signaler. Med hjälp av två mikrofoner med ett känt avstånd 
mellan varandra,  D! , kan det inkommande ljudets vinkel,  θ, beräknas med geometrin i figur 
2.10.  
 
Interaurala tids- och intensitetsskillnaden är ofta beskrivna i biologiska sammanhang, till 
exempel av Richard Stern. Det är med dessa två metoder som hjärnan bestämmer ljudets 
riktning med hjälp av hörseln.  
 
De båda metoderna kommer att mer ingående beskrivas i rapporten härnäst. Därefter kommer 
val av metod att redovisas.  
 

𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$ =
𝐷!  
𝑉!"#$%

 
 

Formel 2 ITDmax  

 

 

 

Figur 2.10 Geometri [5]. I figuren beskrivs 𝐷! som avståndet mellan två mikrofonerna. Pilarna 𝐷! och 𝐷! är höger 
respektive vänster avstånd från ljudkällan till mikrofonerna. Då vinkeln 𝜃 är noll, befinner sig ljudkällan rakt framför 
mikrofonerna.  
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2.3.1 Interaural tidsskillnad 
 
Om en ljudkälla inte befinner sig rakt framför de båda mikrofonerna, kommer ljudet att nå 
den mikrofon som fysiskt befinner sig närmast ljudkällan före den som befinner sig längre 
från ljudkällan. Detta kallas interaural tidsskillnad (ITD). [1] 
 
 

 
Figur 2.11 Tidsförskjutning. Figuren visar ett exempel med höger och vänster mikrofonsignal, där höger mikrofon befinner 
sig närmare ljudkällan.  

 

2.3.2 Interaural intensitetskillnad 
 
Interaural intensitetsskillnad (IID) skapas av skuggeffekten som uppstår då delar av ljudet 
blockeras av ett hinder (t.ex. huvud eller sfär). Med skuggeffekten menas att ljudets fulla 
intensitet inte når den mikrofon som befinner sig bakom hindret. Detta fenomen uppstår 
främst vid frekvenser över cirka 1500 Hz eftersom det är vid dessa frekvenser som sfären av 
huvudstorlek är stor i förhållande till våglängden hos det inkommande ljudet, som reflekterar 
den inkommade ljudvågen. [1] 
 

2.3.3 Val av metod 
 
Konceptet med interaurala tidsskillnaden (ITD) används i projektet. Metoden valdes eftersom 
den ansågs vara enklare att implementera och testa än den interaurala intensitetsskillnaden. 
 
Med konceptet med interaurala tidsskillnaden valt, kan nu beräkningstekniker för ITD 
redovisas. Detta görs i kapitel 2.4. 
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2.4 Beräkningstekniker för ITD 
 
I figur 2.6 ses den geometri som kan användas för att beräkna ljudets riktning, baserat på den 
interaurala tidsskillnaden mellan två mikrofoner. För avstånd som är mycket större än 
avståndet mellan de två mikrofonerna kan ljudkällans riktning approximeras enligt följande 
formler: [5] 
 
 
 
 

𝜃   ≅   𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 !!!!!
!!

   ⟹     𝜃   ≅   𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 !!"#$%∙!"#
!!

 
 

Formel 3 Beräkning av ljudets ankomstvinkel med ITD [5]. Den formel som kan användas för att beräkna det 
inkommande ljudets vinkel. Då avståndet mellan mikrofonerna är mycket mindre än avståndet till ljudkällan, kan  𝐷! − 𝐷! 
ersättas med  ljudets hastighet multiplicerat med tidsförskjutningen mellan mikrofonerna. 

 
I formeln är 𝑉!"#$% ljudets hastighet, 𝐷! är avståndet mellan mikrofonerna, 𝐷! och 𝐷! är 
respektive avstånd från mikrofonerna till ljudkällan. 
 

 
Figur 2.12 Riktningsbestämning. Figuren visar hur olika tidsförskjutningar, 𝜏, representerar olika vinklar. Exemplet visar 
en riktningsupplösning på nio riktningar.  

 
Figur 2.12 beskriver hur olika 𝜏 representerar olika riktningar på det inkommande ljudet i 
förhållande till mikrofonerna. I projektet användes en servomotor för att minimera 𝜏, genom 
att vrida mikrofonerna mot ljudkällan och få τ = 0.  
 
Olika tillvägagångssätt för att bestämma den interaurala tidsskillnaden kan tas ut från de två 
mikrofonsignalerna. Korskorrelation och korsspektrumanalys kommer att beskrivas härnäst. 
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2.4.1 Korskorrelation  
 
Korskorrelation är en metod där två signaler jämförs med varandra. Med metoden 
tidsförskjuts den ena signalen mot den andra och skapar maximum då signalerna ligger över 
varandra.  Figur 2.13 visar korskorrelation av två signaler. Ett tydligt maximum ses i den 
nedre av de två graferna.  
 

 
 
Figur 2.13 Korskorrelation. Två signaler korskorreleras med varandra. Trots bruset ses en tydlig topp i korskorrelationen. 
I figuren ses att de två signalerna är förskjutna med 62 samples.    

 
Korskorrelationen 𝑟!"(𝜏)    av de digitalt samplade ljudsignalerna 𝑙(𝑛) och 𝑟(𝑛) definieras 
enligt: 
 

𝑟!"(𝜏)     =    𝑙(𝑛)𝑟(𝑛 + 𝜏)
!!

!!!!

 

           
Formel 4 Korskorrelation 

 
Konstanterna N1 och N2 är det tidsintervall under vilket korskorrelationen beräknas. 
Tidsförskjutningen, 𝜏, som maximerar 𝑟!"(𝜏)  omvandlas till samples, genom att multiplicera 
tidsförskjutningen med samplingsfrekvensen. 
 

𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$%&!   =    𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$ ∗ 𝑓! 
 

Formel 5 Omvandling från tid till antal samples 
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2.4.2  Korsspektrumanalys   
 
Den andra av de två metoderna för beräkning av den interaurala tidsskillnaden är 
korsspektrumanalys. Korsspektrumanalys kräver mer beräkningskraft, eftersom signalerna 
behöver fouriertransformeras innan beräkning. Det gör även metoden svår att implementera 
utan att använda flyttalsberäkningar.   
 
 
När de två mikrofonsignalerna har fouriertransformeras var för sig, kan den relativa fasen vid 
varje frekvens jämföras mellan signalerna [6].   
 
 
 

𝐺!!!!(𝑘) = 𝑅! 𝑘 𝑅!(𝑘)∗ 
 

Formel 6 Korsspektrumanalys [6] 

 
𝑅! 𝑘  och  𝑅! 𝑘  är höger respektive vänster kanal fouriertransformerad. Där   ∗   står för 
komplexkonjugatet  
  
Tidsförskjutningen, 𝜏, består efter fouriertransformationen nu av ett komplext uttryck av 
fasen. Fasen för korsspektrumet kan nu uttryckas enligt formel 7. [6] 
 
 

  arg 𝐺!!!! 𝑘 =   𝜔!𝜏 +   𝜀! 
 

Formel 7 Fasberäkning vid korsspektrumanalys[6] 

𝜀! är här en stokastisk variabel som summerar ihop alla bidrag brus till den totala fasen vid 
varje diskret frekvens. Om 𝜀! antas ha ett noll-medelvärde (dvs. vitt brus) för alla k, är 
arg 𝐺!!!! 𝑘  proportionell mot 𝜔!. [6] 
  
 

arg 𝐺!!!! 𝑘 =   𝜔!𝜏  ⟺   𝜏 =   
arg 𝐺!!!! 𝑘

𝜔!
 

  

Formel 8 Beräkning av 𝜏 vid korsspektrumanalys [6] 
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2.4.3 Konklusion 
 
Korskorrelation ger en utmärkt approximation av tidsförskjutningen vid brusiga språkljud. 
Tonlösa konsonanter och andra periodiska vågformer kan dock skapa svårtolkade resultat vid 
intervall kring grundfrekvensen (lägsta frekvensen av en periodisk vågform). 
Korskorrelationen kan även ge oförutsägbara resultat när flera ljudkällor är närvarande.  
Efterklang och reflektioner kan också störa tidsförskjutningsapproximationen. [1] [5] 
 
Korsspektrumanalys har i sin tur visat sig fungera bra i utrymmen med efterklang och med 
ljud som tonade konsonanter och vokaler, men inte lika bra vid brusiga språkljud. Reflekterat 
ljud tenderar också att förvränga beräkningen av tidsfördröjningens resultat genom att ge 
svårtolkade resultat. [5] Beräkningarna som krävs för att få fram 𝜏 är även komplicerade att 
implementera. 
 

2.5 Algoritmval 
 
Efter att de båda tillvägagångssätten med korskorrelation i tidsdomänen och 
korsspektrumanalys i frekvensdomänen studerats, valdes korskorrelation i tidsdomänen. 
Detta främst på grund av att beräkningarna som krävdes var betydligt minde krävande för 
hårdvaran samt att korskorrelation var implementerbar utan att använda flyttalsberäkningar. 
Eftersom avgränsning 1 också säger att lokaliseringen ska ske under ideala förhållanden i ett 
ekofritt rum, kunde vissa av korskorrelationens negativa delar bortses från.  
 
Eftersom flyttalsberäkningar undveks enligt avgränsning 4, behövdes ett tillvägagångssätt för 
att styra servomotorn mot ljudkällan utan att beräkna vinkeln θ. Styrningen som 
implementerades för att styra servomotorns riktning mot ljudkällan kan beskrivas som en P-
regulator.  
 
 

 
Figur 2.14 Reglerproblemet. Riktningsbestämningen representeras som en p-regulator, som styr servomotorn med felet.  

 
Servomotorn riktade mikrofonerna mot ljudkällan och minskade på så sätt felet enligt 
reglersystemet i figur 2.14. 
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Den metod som skulle implementeras i hårdvaran var alltså formel 9 nedan. 
 
 

𝑟!"(𝜏,𝑛)     =    𝑙(𝑛)𝑟(𝑛 + 𝜏)
!!

!!!

 

 
Formel 9 Den implementerade formeln. 

 
Målet med algoritmen var med andra ord att förskjuta den senast ankommande signalen mot 
den först ankommande och på så vis bestämma hur lång tidsförskjutningen, 𝜏, var i formel 9. 
I figur 2.15 kan konceptet studeras. I den nedre grafen i figur 2.15 ses ett maximum i 
𝑟!"(𝜏,𝑛)  vid cirka 𝜏 = −5.  

 
Figur 2.15 Korskorrelation Figuren visar ett exempel med två signaler som korskorreleras. Korskorrelationen maximeras 
då vänster kanal förskjuts mot höger kanal. Ett maximum ges vid 𝜏 = −5.  
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3 Hårdvara 
 
En 8-bitars mikrokontroller från Atmel användes för att implementera 
korskorrelationsalgoritmen samt styra servomotorn. För att ta in ljudsignalerna behövdes 
mikrofoner tillsammans med förförstärkare och filter. 
 

3.1 Processorkortet 
 
Arduino UNO är ett utvecklingskort som är baserad på ATmega328p, vilket är en 8-bitars 
mikrokontroller. Den har 14 digtiala I/O (input/output) pinnar, där sex av dem går att 
använda för pulsbreddsmodulering. Det finns även bland annat sex analoga ingångar, 16 
MHz keramisk resonator, USB kontakt, ICSP-stiftlist och en återställningsknapp.  
[8] 
 

 
 
 
Figur 3.1 Arduino UNO [8]. Processorkortet Arduino UNO är baserad på mikrokontrollern ATmega328p och arbetar med 
en klockhastighet på 16 MHz. 

 
Mikrokontrollern ATmega328p har 32 KB flashminne, 2 KB SRAM, 1 KB EEPROM och 
har en klockhastighet av 16 MHz på Arduino UNO.   
 
Driftspänningen för kortet är 5V och rekommenderade inspänningen är mellan 7 – 12V med 
inspänningsgränser på 6 – 20V. 
 
ATmega328p har en 10-bitars A/D-omvandlare, vilket betyder att analoga insignaler kan 
omvandlas till diskreta värden mellan 0 – 1023. Det resulterar i att en spänning på 5 V får en 
upplösning på 4.9 mV, vilket är tillräckligt bra för att registrera ljudsignalerna. En A/D-
omvandling på ATmega328p sker med successiv approximation och tar cirka 13 klockcykler 
[12]. 
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Kompilatorn ger stöd för flyttalsvariabler som float och double på ATmega328p. Dessa 
variabler upptar 4 byte (32-bit) medan heltal kan sparas i variabler från 1 byte (8-bit).  Det i 
kombination med det begränsade minnet, gör att flyttalsberäkningar bör undvikas för att 
spara minne.  
  
Anledningen till att Arduino UNO valdes som processorkort var främst tack vare 
mikrokontrollern från Atmel. Atmels mikrokontrollers från serien ATmega är ofta använda 
på universitetet, vilket gjorde att hjälp under felsökningsarbetet kunde underlättas. Den 
inbyggda bootloadern på Arduino UNO gjorde det väldigt enkelt att ladda upp program till 
kortet, vilket möjliggjorde enkel och snabb testning.  
 
Kortets lättåtkomliga in- och utgångar gör det enkelt att skicka och ta emot signaler från 
omgivningen, vilket gör kortet idealt vid testning av olika koncept. 
 

3.2 Mikrofoner och förförstärkare 
 
Mikrofoner och förförstärkare var en viktig delkomponent i hårdvaran. De behövde registrera 
ljudsignaler tillräckligt bra för att processorkortets A/D-omvandlare skulle ha möjlighet att 
behandla signalerna.  
 
 

 
Figur 3.2 Elektretmikrofon breakout [13]. Kretskortet från Sparkfun med inbyggd förförstärkare.  

I projektets början valdes färdiga kretskort, utvecklade av Sparkfun [13], med kombinerad 
elektretmikrofon och förförstärkare. De hade ett inbyggt lågpassfilter med, enligt formel 10, 
en övre brytfrekvens på 13.3 kHz tillsammans med operationsförstärkaren OPA344 med en 
förstärkning på 40 dB.  
 

 
Figur 3.3 Sparkfun Preamp [13]. Kretsen från sparkfun som senare ersattes av en annan krets.  
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        𝑓! =   
1

2𝜋𝐶!𝑅!
 

 
Formel 10 Brytfrekvens  

När kretsen undersöktes med oscilloskopet visade sig mikrofonerna vara av sämre kvalité, 
vilket gjorde att de medföljande monterades bort och ersattes med nya. Kortets utsignaler 
varierade även kraftigt, vilket gjorde att signalerna var svåra att tyda. Det kan ha berott på 
dåliga komponentval i förstärkarkopplingen. Höga resistorvärden på R4 och R5 i figur 3.3 
kan skapa problem med strömmar på operationsförstärkarens ingångar.  
 
Eftersom den högsta användbara samplingsfrekvensen på processorkortet var 20 kHz, 
uppfylldes inte samplingsteoremet, då kortens övre brytfrekvens var 13 kHz. Det hade krävt 
en samplingsfrekvens över 26 kHz, vilket inte var möjligt.  Det i kombination med den dåliga 
förstärkningen och övriga problem med kretsen, gjorde att en annan förförstärkarkoppling 
utvecklades.  
 

3.2.1 Förstärkarkretsen 
 
 

 
Figur 3.4. Projektets förförstärkare och filter. Kretsen består av ett aktivt tredje ordningens chebychevfilter, kombinerat 
med ett förstärkarsteg som förstärker signaler upp till 3000 Hz med 40dB. (CircuitLab, 2014) 

 
 
 
Den nya förstärkakretsen, baserad på operationsförstärkaren TLC272, är uppdelad i tre steg. 
Det första steget består av spänningsdelare och tar in signaler från den ena mikrofonen. 
Eftersom kretsen matas med en spänningskälla på 5 V, behövs spänningsdelaren för att skapa 
en virtuell jord till lågpassfiltrets operationsförstärkare. Filtret i det andra steget är ett aktivt 
tredje ordningens Sallen-Key lågpassfilter av typen chebyshev.  
 
 
Då frekvensbandet för normalt mänskligt tal ligger kring 50 Hz – 3400 Hz, valdes 
lågpassfiltrets övre brytfrekvens som en kompromiss till 3.2 kHz, eftersom 
samplingsteoremet då kunde uppfyllas samtidigt som förstärkningen var tillräckligt hög vid 
3400 Hz.  
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Kondensatorn C4 i figur 3.4 tog bort DC-komponenten från mikrofonsignalen men den 
skapar även en undre gränsfrekvens på cirka 3 Hz, vilket ses i kretsens frekvensanalys i figur 
3.5. 
 

 
Figur 3.5 Frekvensanalys. I figuren ses ena mikrofonens förförstärkaren och filtrets frekvensanalys, simulerad i 
CircuitLab. Kretsen förstärker signaler mellan 3 Hz fram till 3000 Hz med 40dB, men släpper ändå igenom signaler bra 
nog vid frekvenser upp till 3400 Hz. 

 

 
 
Figur 3.6 Data från frekvensanalysen. 𝛥X beskriver kretsens bandbredd, X1 undre brytfrekvensen och X2 övre 
brytfrekvensen. Y-axelns värden visar att datan är tagen vid −3 dB.    

 
För att ljudsignalerna skulle uppfattas av processorkortet valdes slutligen en förstärkning på 
40 dB, vilket kan ses i figur 3.5. Även i förstärkarsteget krävdes en virtuell jord i form av en 
spänningsdelare till operationsförstärkaren. Förstärkningen valdes genom att dimensionera 
motstånden R7 och R13 enligt formel 11.  
 

𝑅7
𝑅13 = 𝐴 

 
Formel 11 Förstärkning. Förstärkningen, A, hos den inverterade förstärkaren.  

 
  
Till kretsen valdes rundstrålande elektretmikrofoner med hög känslighet och ett 
frekvensomfång mellan 50 Hz till 16 kHz. Motståndet R16 i figur 3.4 ser till att 
mikrofonerna får en bias spänning ungefär 2 V. Fullständig information kan ses i rapportens 
bilagor.  
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3.3 Servomotor 
 
Då servomotorn inte skulle utsättas för stora påfrestningar under projektet, valdes ett enkelt 
servo som styrdes med en typ av pulsbreddsmodulering. Servomotorn matades med spänning 
från processorkortets 5 V utgång.  
 
Styrningen med pulsbreddsmodulering gick till genom att processorkortet skickade ut 
repeterande signalpulser av varierande bredd. Servots riktning bestämdes utav pulsernas 
bredd (arbetscykel). En plusbredd av 1 ms motsvarade 0 grader, 2 ms motsvarade 180 grader 
och 1.5 ms ger 90 grader. Periodtiden för varje repetition var 20 ms. 
 
 

 
 
Figur 3.7 Servostyrning Figuren beskriver hur olika pulsbredder ger utslag i olika vinklar hos servomotorn. Periodtiden för 
varje repetition är 20 ms. 
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4 Programvara 
 
Kapitlet beskriver de programvaror som användes under projektets gång. Från 
utvecklingsmiljön till hjälpmedel som användes under projektdokumentationen.  
 

4.1 Utvecklingsmiljö 
 
Arduino IDE (Integrated Development Environment) är Arduinos egna utvecklingsmiljö som 
innehåller en texteditor, en ruta för meddelanden, en textkonsol, ett verktygsfält med knappar 
och vanliga funktioner samt en serie av menyer. Utvecklingsmiljön är skriven i Java och 
finns till Windows, Linux och OS X. [8] 
 
Arduino IDE kopplas samman med hårdvaran via USB för att ladda upp program och 
kommunicera med den. Arduino programmeras i C/C++ (vanligt förekommande 
programmeringsspråk) med många egna bibliotek och funktioner. [8] 
 
Ur biblioteket var funktioner som Serial.println() skriver ut till serial monitor via 
USB, till stor hjälp under felsökningsarbetet.  

 

 
Figur 4.1 Arduino IDE. Utvecklingsmiljön som användes under projektet för att skriva koden, samt ladda upp programmet 
till processorkortet.  
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4.2 CircuitLab 
 
Circuitlab är ett online-verktyg för design simulering av analoga och digitala kretsar. 
Programmet användes för simulering av mikrofonernas förförstärkare samt filter. [9] 
 

 
Figur 4.2 CircuitLab [9]. Arbetsytan i CircuitLab. Komponenterna väljs i menyn till vänster och placeras på arbetsytan till 
höger.  

 

4.3 MATLAB R2011B 
 
MATLAB® är ett högnivåspråk och interaktiv miljö för numeriska beräkningar, 
visualisering, och programmering. Med MATLAB kan data analyseras, algoritmer utvecklas 
samt modeller och tillämpningar skapas. Språket, verktygen och de inbyggda matematiska 
funktionerna gör att flera metorder kan utforskas och lösningar kan nås snabbare än med 
kalkylblad eller traditionella programmeringsspråk, som till exempel C / C ++ eller Java ™.  
[10] 
 
MATLAB användes främst till att skapa figurer till projektdokumentationen, men även för 
att testa delar av algoritmen med i projektets början. 
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5 Utförande och implementation  
 
Detta kapitel behandlar projektets utförande och implementation. Kapitlet inleder med en del 
som behandlar de uträkningar som gjordes inför implementeringen. Därefter följer 
implementeringens tillvägagångssätt.  I figur 5.6 på sidan 29 ses kodens flödesschema.  
 

  
 
Figur 5.1 Uppkopplingen. Servomotorn styr axeln där mikrofonerna är monterade. På bottenplattan sitter processorkortet 
samt ett kopplingsdäck med förstärkarkretsen.  

 

5.1 Beräkningar 
 
Den maximala vägen ljudsignalen kan färdas mellan mikrofonerna beskrivs som 
𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$. 𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$ beräknas genom att dividera avståndet mellan mikrofonerna med 
ljudets hastighet enligt formel 2 på sida 9.  I projektet användes 20 centimeter mellan 
mikrofonerna. Detta för att ungefärligt efterlikna avståndet mellan en vuxen människas öron. 
Ett avstånd på 20 centimeter resulterar i ett 𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$   på ungefär 590  𝜇s. För att förenkla 
ytterligare kan 𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$   omvandlas till det antalet samples som tiden motsvarar. Det 
krävdes för att korskorrelationsalgoritmens resultatvektor skulle dimensioneras korrekt. Vid 
omvandlingen multipliceras 𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$   med samplingsfrekvensen enligt formel 5 på sida 
12. En samplingsfrekvens på 20 kHz, ger ett 𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$%&!  avrundat till 12.   
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Storleken på korskorrelationens resultatvektor bestämde algoritmens upplösning. Den angav 
hur många steg korskorrelationen kunde ta. Vektorn behövde vara 2∙ 𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$%&!, 
eftersom tidsförskjutningsvärden från −𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$%&! till +𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$%&! sparades. 
Upplösningen blev sedan halvcirkeln delad med 2∙ 𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$%&!. 
 
Tabell 1 nedan visar att högre samplingsfrekvens leder till högre upplösning, vilket är 
fördelaktigt i riktningsbestämningen.  
 
 

 
 
Tabell 1 Upplösningar vid olika samplingsfrekveser. Tabellen visar hur olika samplingsfrekvenser leder till olika 
upplösningar. Att även högre samplingsfrekvens leder till högre upplösning kan ses i tabellen.  

Formel 12 visar att ett maximum vid ±𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$%&! motsvarar ett ljud 90° åt vänster 
respektive höger, relativt mikrofonernas baslinje.  
 
 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑣
𝐼𝑇𝐷

𝑀𝑑𝑖𝑠𝑡 ∙ 𝑓!
180
𝜋  

 

Formel 12 Vinkelberäkning med ITD. Omarbetad formel 3 på sida 11. Vinkeln 𝜃 kan beräknas med ITD-värdet(𝜏), ljudets 
hastighet(v), avståndet mellan mikrofonerna(Mdist) och samplingsfrekvensen.  Halvcirkeln delas med 𝜋 för att omvandla 

resultatet från radianer till grader. 

 
Minnet i ATmega328p är begränsat till 2 KB SRAM. Det behövde tas i beaktande då 
storleken på höger och vänster buffert bestämdes. Buffertarna valdes till längder av 2!, för 
att förbereda för eventuella beräkningar som hade underlättats av det (t.ex. division).  
 
Eftersom insignalerna varierade mellan 0 och 1023 räckte inte 8-bitars ordlängd, då de bara 
kan anta värden upp till 255 (unsigned). 16-bits Int, som kan anta värden mellan −32 
768 till +32 767 valdes. Det gjorde att längden på respektive buffert kunde vara 256 element 
lång, vilket resulterade i de två buffertarna tillsammans tog upp 1 KB SRAM och lämnar 
tillräckligt med minne kvar till programmets övriga variabler.  
 
 
 

Samplingsfrekvens 𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$%&! Antal riktningar 
(2∙ 𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$%&!) 

Upplösning 
(90/𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$%&!) 

8 kHz 4.7 9.4 19.1° 

16 kHz 9.4 18.8 9.5° 

20 kHz 11.8 23.6 7.6° 
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5.2 Sampling 
 
För att få så hög upplösning som möjligt valdes hårdvarans högsta möjliga 
samplingsfrekvens, vilket var 20 kHz. Eftersom mikrofonernas lågpassfilter hade en 
brytfrekvens på 3 kHz uppfylldes samplingsteoremet med god marginal. 
 
Samplingen skedde med en avbrottsrutin, där de analoga mikrofonsignlerna A/D-omvandlas 
och sparas till ner i två 256 element långa buffertar. A/D-omvandlingen skedde med 
funktionen AnalogRead(), vilket är en standardfunktion i arduinobiblioteket.  
 
För att AnalogRead() ska fungera i 20 kHz behövs en modifikation göras i koden. 
Standard var AnalogRead() för långsam, då den behöver cirka 100 us för att göra en A/D-
omvandling. Men genom att ändra A/D-omvandlarens prescaler till 8 istället för 128 kunde 
en A/D-omvandling med AnalogRead() utföras på cirka 10 us, utan märkbar 
precisionsförlust i detta projekt.  
 
För att algoritmen inte ska triggas på brus, behöver ljudsignalerna överstiga en tröskelnivå. 
Vid tysta omständigheter ligger ljudsignalernas 𝑉!!! (topp-topp) på cirka 50 mV kring 2.5 V. 
Tröskelnivån valdes därför till ett A/D-omvandlat värde på 525, vilket motsvarar 2.57 mV.   
 

5.3 Lokaliseringsalgoritmen 
 
Ljudsignalerna samplades in på höger respektive vänster kanal och sparades i varsin buffert, 
med signalvärden som varierade mellan cirka 0 till 1023. Värdet 500 subtraherades sedan 
från element med värden under 500. Subtraktionen gjorde signalvärdena enklare för 
algoritmen att hantera. 
 
 

 
Figur 5.2 Kortfattat blockschema över insignalerna. Höger och vänster mikrofonsignal A/D-omvandlas och samplas innan 
de skickas till korskorrelationsalgoritmen i två buffertar. Algoritmen behandlar de signalerna och skickar ut en 
resultatvektor 

Därefter genomgick de båda buffertarna korskorrelationsalgoritmen enligt koden nedan. 
 
 

 
Korskorrelationsalgoritmen implementerad i Arduino IDE.  Lbuffer[n] och Rbuffer[n] översätts till typen long, 
eftersom de är i talområdet −512 till 511 och kan skapa overflow i multiplikationen.  

 

for (int n = 0; n < buffersize - ITDmax; n++) { 
           for (int tau = -ITDmax; tau <= ITDmax; tau++) { 
 
                 CC[ITDmax+tau] += long(Lbuffer[n])*long(Rbuffer[n+tau]);            
           }  
         } 
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Algoritmen består av två for-loopar, där den första utför korskorrelation samtidigt som den 
itererar genom höger och vänster buffert och summerar resultatet till CC[ITDmax+tau]. 
Positionen som resultatet sparades i avgjörs av den andra for-loopen, som itererar genom 
värden på tau. Dessa värden stegas från −ITDmax till ITDmax.   
 
Funktionen getmaxindex() returnerar sedan det index som representerar det maximala 
värdet i CC[ITDmax+tau]. Slutligen tas ITD-värdet fram genom att subtrahera 
𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$%&!  från det index som returneras från funktionen getmaxindex().  
Subtraktionen får till följd att ITD = 0 var rakt fram, vilket förenklade servomotorns styrning 
i riktningsbestämningen.  
 
 
 
 

 
Figur 5.3 Index för maximum. Funktionen getmaxindex() tar ut det index som representerar det största värdet. I detta 
exempel skulle index 14 returnerats.  
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5.4  Riktningsbestämningen 
 
För att undvika flyttalsberäkningen i formel 12 på sidan 24 användes en metod som, istället 
för att beräkna vinkeln, minskade felet. Detta utfördes genom att programmet försökte 
minska ITD-värdet genom att styra servomotorn med ITD-värdet (felet), istället för att ge en 
vinkel direkt till servomotorn.  Vid ett stort ITD-värde ändrade servomotorn riktning 
snabbare än om värdet var litet. ITD-värdet multiplicerades med en faktor två, för att 
snabbare styras mot ljudkällan.  
 

 
(Figur 2.14 från sida 14) 

 

5.5 Medelvärdesbildning 
 
För att göra servostyrningen mindre känslig för svårtolkade resultat, implementerades en 
medelvärdesbildning. Genom att löpande summera ihop de fyra senaste värden som 
returneras av getmaxindex() skiftas sedan två nollor in från vänster. Skiftningarna 
motsvarar ungefärligt en division med fyra, men med en viss precisionsförlust som inte var 
märkbar.   
 
 

 
Figur 5.4 Medelvärdesbildningen. Beskrivning av medelvärdesbildning. De vita staplarna representerar fyra värden som 
returnerats av funktionen getmaxindex(). Av dessa värden skapas ett medelvärde som symboliseras av den blå stapeln.  



 

 28 

5.6 Programstruktur 
 
I signal- och flödesschemat nedan förtydligas programmets struktur och flöde.  
 

5.6.1  Signalschema 
 
I figur 5.5 beskrivs signalflödet i 
programmet. Ljudsignalerna 
samplas in med takten 20 kHz 
till två buffertar. När de 
innehåller 256 antal samples 
skickas de till 
korskorrelationsalgoritmen. 
Positionen som representerar det 
största värdet i 
korskorrelationsalgoritmens 
resultatvektor tas ut med 
funktionen getmaxindex(). 
Maxpositionen 
medelvärdesbildas i sin tur med 
de tre senaste positionerna. Till 
sist subtraheras värdet 
𝐼𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥!"#$%&!  från medeltalet 
av maxpositionerna. Det 
slutgiltiga värdet används för att 
styra servomotorn för att rikta 
mikrofonerna mot ljudkällan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.5 Signalschema. Signalernas väg genom programmet. 
Inkommande ljudsignalerna ses i figurens övre vänstra hörn och 
utsignalen nere till höger. 
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5.6.2  Flödesschema 
 
I figur 5.6 beskrivs programmets flöde. 
Då programmet startas initieras alla 
variabler, och programflödet går sedan 
in i huvud-loopen. I huvud-loopen 
väntar programmet på en ljudsignal 
över tröskelnivån. Tröskelnivån finns 
för att samplingen inte ska startas på 
alla signaler som mikrofonerna ger. 
När en signal större än tröskelnivån är 
funnen, startar samplingen med takten 
20 kHz, och sparar ner signalvärden i 
en 256 element lång buffert, för höger 
respektive vänster kanal. Samplingen 
av kanalerna är cirka 10 𝜇s ur fas, 
eftersom A/D-omvandlaren inte kan 
omvandla två signaler samtidigt.  Men 
i och med att skillnaden är så liten i 
förhållande till ljudets hastighet, 
resulterar det inte i märkbara 
riktningsavvikelser. 
 
När de båda buffertarna innehåller 256 
antal värden, itererar en loop igenom 
båda buffertar och subtraherar värdet 
500 från de värden som är mindre än 
500. På så sätt behöver algoritmen inte 
korskorrelera enbart stora värden, utan 
kan enklare avgöra ett stort från ett litet 
resultat. När algoritmen har genererat 
ett resultat, utförs en löpande 
medelvärdesbildning av de fyra senaste 
resultaten.  
 
Slutligen styrs servomotorn mot 
ljudkällan och programmet börjar om igen.   

Figur 5.6 Flödesschema. Programmets startar med att initiera 
variabler. Sedan arbetar sig programmet ner i schemat innan det 
börjar om igen. 
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5.7 Utprovningen 
 
När projektet hade implementerats på processorkortet kom behovet att testa under 
kontrollerade förhållanden. Signalerna behövde vara konstanta för att underlätta inför 
eventuella felsökningar. Det löstes med att ännu ett processorkort, programmerad för att 
skapa digitala signaler med en tidsförskjutning mellan 0 och 590 𝜇s användes. Justeringen 
skedde med en yttre potentiometer, för att enkelt ha möjligheten att ändra mellan olika 
tidsförskjutningsvärden. Tidsförskjutningen användes för att simulera ljudsignaler som 
inkommer med 0° till 90° infallsvinkel och ha möjlighet att upptäcka eventuella fel i 
korskorrelations- och servostyrningsalgoritmen.  
 

 
Figur 5.7 Testuppkopplingen. Med hjälp av potentiometern skapades varierbara spänningar till en av de analoga ingångarna 
(gul ledning) på processorkortet Arduino UNO. De analoga signalerna omvandlades sedan till ett värde mellan 0–590, som 
användes som tidsförskjutning i mikrosekunder mellan de två digitala utsignalerna (grön och lila). [11] 

 
 
När testuppkopplingen gav önskat resultat kopplades mikrofonerna in och testningen 
övergick till verkligt ljud från olika riktningar. 
 
Även test med olika samplingstider samt buffertstorlekar utfördes. Testerna visade att hög 
samplingshastighet i kombination med stor buffertstorlek bidrog till det bästa resultatet, då 
det gav bättre data till algoritmen.  
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6 Resultat 
 
I detta kapitel kommer projektets resultat och slutsatser redovisas.  
 

6.1  Problem 
 
Problem som uppstod i projektet var bland annat att avbrottsrutinen för samplingen inte 
fungerade som planerat vilket bidrog till problem. Problemet var att villkoren för avbrottet 
inte var korrekta. Men med hjälp av en logikanalysator kunde problemet rättas till. 
Samplingen kontrollerades genom att skriva tillståndet hög till en digital utgång på 
processorkortet där logikanalysatorn var inkopplad, då programmet befann sig i 
avbrottsrutinen.  
 
Efter att mikrofonerna undersökts med ett oscilloskop, upptäcktes det att mikrofonerna (med 
tillhörande förförstärkare) från Sparkfun hade stor skillnad mellan utsignalerna. Problemet 
rättades delvis till när mikrofonerna ersattes med nya, av annat fabrikat. Problemet med stora 
variationer på utsignalerna i en tyst omgivning stod dock kvar. Slutligen beslutades det därför 
att designa egna förförstärkare och filter till mikrofonerna. I en tyst omgivning varierande 
𝑉!!! hos de egendesignade förförstärkarna med endast ~50 mV, vilket var en stor förbättring.   
 

6.2 Förslag till förbättringar 
 
Om mikrofonerna istället monterades på en sfär föreställande ett huvud med mikrofonerna 
som öron, skulle den interaurala intensitetsskillnaden (IID) få en betydande inverkan, vilket 
kan gynna korskorrelationens resultat.  
 
Riktningsbestämningen som styrde servomotorn med hjälp av felet fungerade, men den kan 
anses vara långsam. Om en vektor med fördefinierade vinklar implementerades, skulle ITD-
värdet snabbare välja den position i vektorn som motsvarade önskad vinkel. Men i och med 
att mikrofonerna rör sig mot ljudkällan behöver någon ytterligare form av kontroll utföras. 
 
Om riktningsbestämningen även fungerade i en högljudd miljö hade projektet förbättras 
väsentligt. Projektets komplexitet hade ökat markant, men detta fungerande projekt som 
grund hade underlättat arbetet.   
 

6.3 Användningsområden 
 
Med förbättringarna ovan implementerade, kan projektet användas som ljudlokalisering för 
humanoida robotar eller ljudsökande kameraövervakning  
 
Examensarbetets resultat kan fungera som ljudlokalisering i diverse projekt.  
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6.4 Slutsats 
 
Det färdiga systemet kan lokalisera en ljudkällas riktning genom att vrida mikrofonerna mot 
ljudkällan med hjälp av en servomotor. En servostyrning med binaural ljudlokalisering har 
alltså med goda resultat implementerats på en ATmega328p, med mycket begränsat minne 
och utan flyttalsberäkningar.  
 

 
Figur 6.1 Servostyrning med binaural ljudlokalisering. Servostyrningen vid projektets slut.  
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8 Bilagor 
 
I detta kapitel bifogas projektets bilagor.  

8.1 Programkod 
 
#include <Servo.h> 
     // defines for setting and clearing register bits 
#ifndef cbi 
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit)) 
#endif 
#ifndef sbi 
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)) 
#endif 
     // initializing global vaiables 
Servo myservo; 
int Rmic = A0;                //Connect the right microphone to A0 
int Lmic = A1;                //Connect the right microphone to A1 
int counter = 0; 
int meancount = 0; 
int pos = 90; 
int CCmean[4] = {0,0,0,0}; 
const int buffersize = 256; 
const float dist = 0.2;       // Distance between microphones in meters. 
const int fs = 20000; 
const int fs_count = 99; 
int Rbuffer[buffersize]; 
int Lbuffer[buffersize]; 
boolean input_level = false; 
 
void setup() { 
    Serial.begin(115200); 
    myservo.attach(9); 
    myservo.write(pos); 
     
    sbi(ADCSRA,ADPS2) ;        // set prescaler to 8 
    cbi(ADCSRA,ADPS1) ;        // set prescaler to 8 
    cbi(ADCSRA,ADPS0) ;        // set prescaler to 8 
     
                               // Setup interrupt 
    noInterrupts();            //stop interrupts 
    TCCR2A = 0;                // set entire TCCR2A register to 0 
    TCCR2B = 0;                // same for TCCR2B 
    TCNT2  = 0;                //initialize counter value to 0 
    OCR2A = fs_count;          //  99 =>  20 kHz 
    TCCR2A |= (1 << WGM21);    // turn on CTC mode 
    TCCR2B |= (1 << CS21);     // Set CS21 bit for 8 prescaler 
    TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);   // enable timer compare interrupt 
     
    interrupts();              //allow interrupts 
} 
 
ISR(TIMER2_COMPA_vect){ 
     
    if ((counter < buffersize) && (input_level)) { 
        Rbuffer[counter] = analogRead(Rmic);        // Read analog value into right buffer 
        Lbuffer[counter] = analogRead(Lmic);        // Read analog value into left buffer 
        counter++; 
    } 
} 
 
 
 
 
 
 
 
int getmaxindex(long* array, int length) {      // function returns the 
    int maxIndex = 0;                           // index representing the maximum value 
    long maxi = array[maxIndex]; 
    for (int i = 0; i < length; i++) { 
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        if (maxi < array[i]) { 
            maxi = array[i]; 
            maxIndex = i; 
        } 
    } 
    return maxIndex; 
} 
 
void loop() {     
                                        // initializing local vaiables 
    const int mean_constant = 4; 
    const int level = 525;                   // level to start sampling 
    const int ITDmax = 11;                   // (micophone_spacing/340)*fs 
    const int CCsize = 2*ITDmax + 1;         // Determine size of CC array 
    long CC[CCsize]; 
    int meantot = 0; 
    int I; 
    int Rcheck; 
    int Lcheck; 
     
    for (int n = 0; n < CCsize; n++) {    // Reset CC-array 
        CC[n]= 0; 
    } 
     
    while(!input_level) { 
        Rcheck = analogRead(Rmic);        // Check sound on right channel 
        Lcheck = analogRead(Lmic);        // Check sound on left channel 
         
        if(Rcheck > level){ 

       input_level = true;          //true if level is reached to start sampling        
}                               

        else if(Lcheck > level) { 
            input_level = true;          // true if level is reached to start sampling 
        }                                 
    } 
    if(counter == buffersize) { 
        input_level = false;             // Disable condition for interrupt 
        counter = 0;                     // Reset sample counter 
        for (int n = 0; n < buffersize; n++) { 
            if(Rbuffer[n] < 500) { 
                Rbuffer[n] = 500 - Rbuffer[n];  // substract 500 from the lower values 
            } 
            if(Lbuffer[n] < 500) { 
                Lbuffer[n] = 500 - Lbuffer[n];  // substract 500 from the lower values 
            } 
        } 
         
        for (int n = 0; n < buffersize - ITDmax; n++) {          // loop through samples 
            for (int tau = -ITDmax; tau <= ITDmax; tau++) {      // loop through tau 
                CC[ITDmax+tau] += long(Lbuffer[n])*long(Rbuffer[n+tau]); // cc-algorithm 
            } 
        } 
        meancount = meancount &0x03;                 // loop through 0-3 over and over 
        CCmean[meancount] = getmaxindex(CC,CCsize);  // Place maximum index in given position 
         
        for(int i = 0; i < mean_constant; i++){ 
            meantot = meantot + CCmean[meancount];    // create mean 
        } 
        meantot = meantot>>2;                         // divide by 4 
        meancount++;                                  // increase counter 
        I = meantot - ITDmax;                         // calculate final ITD value 
        meantot = 0; 
        pos = pos + I*2;                              // P-regulator for controlling servo 
         
        if(pos > 170){                                // maximum servo angle 
            pos = 170; 
        } 
        if(pos < 10){                                 // minimum servo angle 
            pos = 10; 
        } 
        myservo.write(pos);                           // turn servo 
        delay(200);                                   // delay 200 ms for stability 
    } 
} 
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8.2 Datablad för mikrofon 
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Page <1> V1.024/09/12

Microphone - Omni 
PCB Mount

6SHFL¿FDWLRQV�
Directivity : Omni directional
Standard operating voltage : 1.5V
Maximum operating voltage : 10V
Maximum current consumption : 0.5mA
2XWSXW�LPSHGDQFH��)� ��.+]��3D�� �������.ȍ
Frequency : 50 to 16,000Hz
Sensitivity (at F = 1KHz, 0dB = 1V/Pa) : -41 ± 3dB
Signal to noise ratio (F = 1KHz 1Pa) weighted : > 60dB

3DUW�1XPEHU�7DEOH
'HVFULSWLRQ 3DUW�1XPEHU

Microphone, Omni, PCB Mount ABM-707-RC
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assumptions based on information included or omitted. Liability for loss or damage resulting from any reliance on the Information or use of it (including liability resulting from negligence or where the 
Group was aware of the possibility of such loss or damage arising) is excluded. This will not operate to limit or restrict the Group’s liability for death or personal injury resulting from its negligence. 
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Dimensions : Millimetres


