
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LiU-ITN-TEK-G--15/073--SE

Implementation av
spektrumanalysator i Softube

Console 1
Torsten Gatu

2015-06-05



LiU-ITN-TEK-G--15/073--SE

Implementation av
spektrumanalysator i Softube

Console 1
Examensarbete utfört i Datateknik

vid Tekniska högskolan vid
Linköpings universitet

Torsten Gatu

Handledare Ole Pedersen
Examinator Ole Pedersen

Norrköping 2015-06-05



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Torsten Gatu



Abstract 

The purpose of this thesis was to implement an audio spectrum analyzer in Console 1, an audio mixing 
platform developed by Softube AB. The implementation needed to have good performance at low cost 
and minimal maintenace, while still integrating well with the Console 1 environment. 

The work consisted of finding a suitable FFT library, constructing an algorithm for visualization of the 
raw FFT data, and to collect and process sound data while maintaining the real-time performance of the 
Console 1 environment. 

The result was well a integrated spectrum analyzer with a minimal codebase that is performing well 
enough for its application. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att implementera en spektrumanalysator för ljud i Console 1, en 
ljudmixningsplattform utvecklad av Softube AB. Implementationen behövde ha god prestanda, låg 
kostnad och kräva lite underhåll. Samtidigt måste den vara väl integrerad i Console 1.  

Arbetet bestod av att hitta ett lämpligt FFT-bibliotek, att skapa en algoritm för att hantera och 
visualisera det råa FFT-datat, samt att inhämta och behandla ljuddata på ett sätt som fungerar med 
systemets realtidsegenskaper. 

Resultatet blev en väl integrerad spektrumanalysator med en minimal kodbas med fullgod prestanda för 
sitt användningsområde, 
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1 Inledning 

Softube AB är ett företag i Linköping som tillverkar och säljer mjukvaru- och hårdvaruprodukter till 
musikbranschen, främst för mixning av musik. Företaget har skapat Console 1, en ljudmixer bestående 
av hårdvara och mjukvara som används tillsammans med annan kommersiell programvara vid 
musikproduktion. I musikskapande är det ibland meningsfullt att göra en visuell bedömning av ljudet, 
särskilt före och efter tonkontroll (equalizer, EQ), med hjälp av en spektrumanalysator. Softube 
Console 1 saknar möjlighet att visualisera ljudsignaler på detta sätt och eftersom användarna av 
Console 1 behöver andra verktyg för att visualisera datat, skulle en integrerad spetrumanalysator öka 
värdet på produkten. 

1.1 Syfte 

Softube önskar en spektrumanalysator som del av Console 1 för att konkurrera med andra mjukvaru-
equalizers på marknaden. Lösningen behöver vara enkel att underhålla och använda, billig, samt vara 
praktiskt möjlig att integrera i den realtidsmiljö som Console 1 fungerar i. Detta arbete syftar till att 
implementera en spektrumanalysator som når upp till de ställda kraven. 

1.2 Metod och källor 

Med hjälp av teoretisk bakgrund från litteratur i signalbehandling skapades en algoritm i Scilab (jfr 
Mathworks Matlab) för offline-visualisering av ljuddatat. Efter detta genomfördes en kortare 
undersökning av olika FFT-bibliotek med Internet som källa innan algoritmen implementerades i 
Console 1.  
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2 Bakgrund 

2.1 Spektrumanalysator 

I musiksammanhang används en spektrumanalysator för att få en visuell representation av olika ljud. 
När man mixar musik, dvs. blandar olika ljudkällor, kan det vara användbart att se frekvensbidraget 
från ett specifikt instrument. På så sätt kan man lösa olika problem i mixningen som t. ex. resonanser i 
vissa instrument, frekvenser som kan vara svåra att höra eller instrument vars frekvensbidrag 
överlappar varandra. 

2.2 Console 1 

Console 1 är ett verktyg för musikproduktion, en mixer, bestående av både hårdvara och mjukvara. 
Figur 1 visar produkten i sin helhet. Systemet innehåller bland annat volymkontroll, Gate, EQ och 
kompression för de olika ljudspår man vill mixa med hjälp av Console 1. Systemet är en komplett 
ljudmixer, med ett externt hårdvaru-interface, ett program för visualisering av data samt en 
ljudbehandlingsdel per ljudspår som man vill kontrollera. Nedan beskrivs hur delarna av produkten 
fungerar. Se figur 4 för ett blockschema över funktionaliteten. 

 

  

Figur 1: Console 1, hårdvara och On-Screen Display 

 

2.2.1 Hårdvarukontrollenhet 

Hårdvaran utgörs av en kontrollenhet med ett antal knappar och rattar som styr olika funktioner i 
mjukvaran. Kontrollenheten har även ett antal LED:ar för visuell representation av kontrollernas 
värden. Enheten ansluts via USB till en Mac eller PC och kommunicerar med programmet Console 1 
On-Screen Display. I figur 2 visas hårdvaruenheten. 
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Figur 2: Hårdvarukontrollenhet 

 

2.2.2 On‐Screen Display 

Ett fristående program, Console 1 On-Screen Display (OSD), som körs på Mac eller PC visar de olika 
funktioner som man kan styra med hjälp av hårdvaran. I princip kan man se det som en display som hör 
till hårdvaran. Programmet har till uppgift att hämta värden från hårdvaran, samt att bestämma vilka 
LED:ar som ska slås på eller av på enheten. Dessutom skickar OSD vidare kontrollenhetens värden till 
ljudbehandlingsdelen av Console 1, som körs som ett antal insticksprogram (plug-ins) i det 
inspelningsprogram som används. I figur 3 visas OSD i sin helhet, här kan man se att OSD motsvarar 
funktionerna som finns på hårdvarukontrollenheten. I applikationens nederkant visas namn, nummer 
och utvolym för alla de ljudspår som Console 1 hanterar. En ljus rektangel över spåret visar vilket spår 
som är valt för tillfället. De övriga inställningarna som syns i OSD är inställningar för det valda spåret. 
Systemets funktioner är uppdelat i fem sektioner; Input - vars huvudsakliga uppgift är att visa och styra 
involymen till ljudspåret. Dynamic Shape – vilken ger användaren möjlighet att påverka transienter i 
ljudet, samt att släcka ut ljud som är under viss nivå (kallat Gate). Equalizer – tonkontroll. Compressor 
– begränsning av ljudstyrka, vilket minskar dynamiken i signalen. Output – visar och styr utvolymen 
för spåret. I Equalizer-delen visas även spektrum analysatorn och i figur 3 så kan man se den färdiga 
analysatorn. Både höger och vänster kanal visas, med röd respektive vit färg. 
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 Figur 3: OSD 

 

Figur 4: Blockschema, Console 1 

 

2.2.3 Plug‐In 

I de flesta kommersiella ljudinspelningsprogram, s.k. Digital Audio Workstations (DAW), som t.ex. 
Pro Tools från Avid, Cubase från Steinberg eller Logic från Apple, kan användaren ladda 
insticksprogram (plug-ins). Plug-ins säljs av tredjepart och är ett sätt att expandera möjligheterna vid 
mixningsprocessen i musikproduktion. Plug-ins är små program, dynamiska bibliotek (DLL), som 
läggas till av användaren i dennes DAW. Varje spår, t.ex. gitarr, elbas, sång, etc. i en DAW har 
möjlighet att lägga till ett antal plug-ins för att förändra ljudet på just det spåret. Console 1 laddas som 
en plug-in (PI) på varje spår man vill styra från hårdvaran. På så sätt har man från Console 1 en 
möjlighet att styra hela ljudmixningsprocessen från Console 1. Se figur 5 för ett exempel över hur 
inspelning i en DAW, i detta fall Pro Tools, kan se ut. I mitten bilden kan man se ljudspår i olika 
färger. 
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Figur 5: Avid Pro Tools 
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3 Implementation av spektrumanalysator 

3.1 Diskret Fouriertransform 

En digital signal i tidsplanet, bestående av ett antal samples, kan med hjälp av den diskreta 
fouriertransformen (DFT) representeras som en mängd spektralkoefficienter som hör till komplexa 
sinusfunktioner, eller exponentialfunktioner. Varje exponentialfunktion har en frekvens och en 
tillhörande amplitud, som beskriver bidraget av den frekvensen i signalen. Transformen låter oss alltså 
gå från tidsplanet till frekvensplanet för en viss signal. DFT för en signal x[n], där 0 ≤ n ≤ (N-1), 
definieras som (Lynn & Fuerst, 2000, s. 212): 

 

�[�]  =   �[�]���(−�2���/�)

!!!

!!!

 

  

Där spektralkoefficienterna X[k] beräknas för 0 ≤ k ≤ (N-1)  

3.1.1 Snabb (diskret) fouriertransform 

En typ av implementation av diskret fouriertransform som är mycket effektiv kallas FFT (Fast Fourier 
Transform). I uträkning av DFT visar det sig att många värden blir lika pga transformens iterativa 
natur. Målet med FFT är att begränsa redundansen i beräkningarna och på så vis få en effektivare 
algoritm (Lynn & Fuerst, 2000, s. 221). Det finns idag en mängd olika mjukvarubibliotek som 
implementerar FFT. Att implementera en egen algoritm är möjligt men inte aktuellt för detta projekt då 
projekttiden skulle förlängas avsevärt. Dessutom skulle den troligen inte skulle bli tillräckligt 
konkurrenskraftig i en kommersiell produkt, varken i kostnad eller exekveringssnabbhet.  

3.1.2 FFT‐Bibliotek 

För Softube är det viktigt att ett FFT-bibliotek uppfyller ett antal krav. Biblioteket bör vara portablelt 
mellan olika plattformar - främst Mac och Windows. Det bör vara enkelt att kompilera, enkelt att 
använda, ha god exekveringsnabbhet i förhållande till pris, samt vara tillgängligt för kommersiell 
licensiering. Ett par olika val visade sig lämpliga - FFTW, som allmänt är ansett som ett av de 
snabbaste FFT-biblioteken. Intel IPP, ett högpresterande bibliotek som Softube redan använder sig av 
för andra funktioner. Kiss FFT, ett billigt och enkelt alternativ. Som man kan se från från FFTW’s egna 
mätningar i figur 6, så kan FFTW och Intel IPP vara mellan 4 till 7 gånger snabbare än Kiss FFT, för 
en FFT på 2048 punkter. X-axeln mflops i figur 6 motsvarar inte antalet miljoner flyttalsopertioner, 
som mflops normalt beskriver, istället är den ett skalbart jämförelsemått som används av FFTW för att 
visa på effektiviteten på algoritmen (FFTW, 2015). För att få ett eget mått av skillnaden genomfördes 
ett test där processorförbrukningen jämfördes mellan FFTW och Kiss FFT. Testet genomfördes genom 
att exekvera FFT-algoritmen i en plugin och låta den DAW som laddar pluginen mäta 
processorförbrukningen, vilket många DAW gör. Siffran anges i procent och är ett enkelt sätt att 
beskriva hur hårt belastad ljudtråden är, där 100% innebär att man med all säkerhet kommer att tappa 
ljuddata för att tråden inte hinner behandla data för att kunna leverara ljud i realtid. FFTW visade en 
förbrukning på runt 0.05% och Kiss FFT runt 0.2%. Console 1 i sin helhet förbrukar mycket mer än så, 
runt 5%, så skillnaden mellan FFTW och Kiss FFT bedömdes inte var tillräckligt betydelsefull. Med 
det som bakgrund så beslöts att Kiss FFT var ett bättre val för den här applikationen eftersom det har 
en mycket billigare licens. Intel IPP, som Softube redan licensierar, hade varit ett möjligt val, men det 
är mycket mer komplicerat att använda då Intels bibliotek ställer krav på utvecklingsmiljöer och 
kompilatorer. Eftersom kostnaden för Kiss FFT är ganska liten så togs beslutet att inte använda Intels 
bibliotek eftersom kod som använder det är svårare att underhålla, medan Kiss FFT består av ett par 
minimala C-filer som man enkelt kompilerar själv.   
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Figur 6: Jämförelse av olika FFT-implementationer. X-axel är blockstorlek. 

 

3.2 Matematisk implementation 

Spektrumanalysatorn implementerades först i SciLab, en högnivåmiljö anpassad för matematiska 
beräkningar som är mycket lik Mathworks Matlab. Att börja med en matematisk implementation som 
sen flyttas till C++ har många fördelar då FFT finns inbyggd i miljön och eftersom hanteringen av 
vektorer och matriser är mycket användbar för ändamålet. Här följer en kort beskrivning av den 
matematiska implementationen. 

3.2.1 Blockstorlek och upplösning 

Själva FFT:n av en testsignal beräknades i ett antal block, detta för att undersöka hur blockstorleken 
påverkar utdatat. Blockstorleken avgör avståndet mellan frekvenserna vi får ut från FFT-beräkningen, 
eller upplösningen. Upplösningen på FFT beräknas enligt: 

 

��  =  
��

�
 

 

Där fr är upplösningen, i frekvens, Fs är samplingsfrekvensen och N är blockstorleken. 

 

Att välja blockstorlek innebär en avvägning. Å ena sidan ger en större blockstorlek en större 
upplösning av frekvenser, å andra sidan tar datat längre tid att hämta in i en realtidsmiljö - som den i 
Console 1. Om det tar för lång tid att inhämta datat så riskerar vi att uppleva fördröjningen visuellt 
genom att frekvensspektrat inte hinner representera snabba förlopp, som tex transienter i ljudet. En bra 
kompromiss i ljudsammanhang är att välja en blockstorlek på mellan 1024 och 4096 samples. Det ger 
en inhämtningstid på mellan 20 till 100 ms, vilket är en acceptabel uppdateringsfrekvens, jämför med 
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rörliga bilder (video, etc.), vilka uppdateras med mellan 10-25 bilder per sekund. En blockstorlek på 
mellan 1024 och 4096 sampels innebär en frekvensupplösning på 20 Hz till 80 Hz i 44100 Hz 
samplingsfrekvens. Detta ger en acceptabel upplösning i frekvensområdet 20-200 Hz, vilket ger en viss 
möjlighet att urskilja olika bidrag från instrument vars frekvenser kan hamna i detta område, tex 
trummor, el-bas, piano, etc. I figur 7 och 8 kan man se exempel på hur en sinussignal med frekvensen 2 
kHz ser ut i spektrumanalysatorn ser ut vid en blockstorlek på 1024 respektive 4096 sampels. 

 

 

Figur 7: Blockstorlek 1024 sampels 

 

Figur 8: Blockstorlek 4096 sampels 

3.2.2 Fönstring 

Eftersom FFT beräknas i block så följer oundvikligen att signalen och dess frekvensinnehåll trunkeras i 
ändlägena av blocken. Detta kommer att innebära fel i spektrat i form av spektralläckage. DFT:n antar 
att indatat är periodiskt med ett helt antal perioder, i en verklig situation kommer däremot datat att vara 
icke-periodiskt och innehålla delar av hela perioder, detta skapar falskt data i FFT:n runt de äkta 
frekvenserna (Lynn & Fuerst, 2000, s. 261). För att minska spektralläckage appliceras en 
fönsterfunktion på varje datablock. Fönsterfunktionen är noll i ändlägena och antar en särskild form 
däremellan beroende på fönstertyp. I spektralanalys är Hanningfönstret det vanligast förekommande 
fönstret (Gustafsson m. fl., 2001, s. 86 ) och det används även i denna implementation. Utseendet av en 
Hanningfönster visas i figur 9. 
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Figur 9: Hanningfönster 

 

3.2.3 Amplituddata 

Nästa steg är att låta Kiss FFT processa datablocket vi skapat. Från FFT-algoritmen erhåller man 
komplext data som innehåller både amplitud och fasinformation, så för att få frekvensernas amplitud 
tas absolutbeloppet av dessa koefficienter. För att skala amplituden delar vi den med halva 
blockstorleken. Halva blockstorleken är nämligen längden på datat som är intressant för oss, eftersom 
utdatat från FFT med reella värden blir en spegelbild av datat vid hälften av blockstorleken (Lynn & 
Fuerst, 2000, s.214).  

Ljudsignaler är föränderliga och innehåller stor varians över tid. För att representera spektrat utan att 
det upplevs alltför "ryckigt" så visar det sig lämpligt att medelvärdesbilda över tid. Detta gjordes 
genom en enkel algoritm som blandar föregående värde med nuvarande. Resultatet blir en "mjukare" 
visualisering och en större möjlighet att avgöra vad som händer i signalen över tid. För att få ett mer 
tilltalande utseende så tar algoritmen hänsyn till om amplituden stiger eller sjunker. Då den stiger 
blandas mer av det nuvarande datat in och om det sjunker blandas mer av det föregående värdet in i 
resultatet. För att undvika att ge känslan av att filtreringen innebär en fördröjning så är filtreringen 
snabbare vid stigande signal än sjunkande. I figur 10 kan man se ett exempel på filtreringen. Detta är 
en bild av hur det ser ut en sekund efter att en sinussignal med frekvensen 4 kHz ögonblickligen 
ändrats till en sinussignal med frekvensen 2 kHz. Som man ser av figur 8, så har signalen med 4 kHz 
sjunkit, men syns fortfarande i analysatorn, medan signalen med frekvens 2 kHz redan nått sin fulla 
amplitud. 

 

 

Figur 10: Exempel på amplitudfiltrering 
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3.2.4 Visualisering 

För att kunna visa upp det färdigbehandlade datat visuellt i OSD används av Softube ett C++ 
grafikbibliotek kallat WonderGUI (WG). WG innehåller en klass, wg_oscilloscope, som tar ett antal 
punkter och interpolerar linjer mellan dessa för att skapa en färdig graf. Ytan som  wg_oscilloscope 
ritar på kan ändra storlek, så vi behöver därför anpassa vårt data så att det kan representeras av ett 
godtyckligt antal punkter. Ett normalt antal punkter för ändamålet kan sägas vara runt 500 st och det 
antas vara fallet i förklaringen av algoritmen nedan.  

I algoritmen skapas först en x-axel som FFT-datat, frekvenserna, kan plottas mot. Eftersom vi uppfattar 
tonhöjd logaritmiskt, så är x-axeln logaritmiskt skalad med 500 värden mellan 0 och 1 som motsvarar 
20 Hz och 20000 Hz, det frekvensomfång som en människa kan uppfatta. Algoritmen itererar sedan 
500 gånger för att skapa de 500 amplitudvärden som senare ska plottas mot 500 frekvensvärden. 
Eftersom antalet frekvenser från FFT:n i de allra flesta fall inte motsvarar antalet plottade värden så 
behöver vi skapa 500 estimerade amplitudvärden utifrån datat vi har. Algoritmen skapar i varje 
iteration en estimerat värde som beräknas genom att göra en linjär interpolation mellan det föregående 
estimerade värdet och nästa FFT-värde vars frekvens överstiger frekvensen i den akutella iterationen. 

Det interpolerade spektrumet kan upplevas visuellt som aningen "taggigt". Därför avslutas algoritmen 
med en valmöjlighet att medelvärdesbilda med ett glidande triangulärt fönster. Detta ger ett jämnare 
och "rundare" spektrum.  

3.3 Implementation i Console 1 

Spektrumanalysatorn implementerades i både PI (Plug-in) och OSD (On-Screen Display), med den 
större delen i PI, eftersom själva FFT:n räknas ut i PI. Då Pl är skriven i C++ så skapades ett C++-
objekt, CSoftubeFFT, som innehåller alla delar av implementationen. Detta för att få ett enkelt 
gränssnitt och för att gömma FFT-koden, och särskilt FFT-bibliotekets kod, från resten av koden.  

3.3.1 Inhämta ljuddata 

Ljuddatat levereras till PI genom ett funktionsanrop (processfunktionen) där datat anländer i 
förutbestämda storlekar (frames, eller bufferstorlek). Dessa är vanligen i tvåpotenser mellan 32 till 
16384 samples. Processfunktionen kallas med samplingsfrekvens som bestäms av DAW och är 
vanligen mellan 44.1 kHz till 192 kHZ. Eftersom datat anländer i frames så behöver det läggas på en 
kö innan vi kan beräkna en FFT. Om vi till exempel har en blockstorlek på FFT:n på 2048 sampel, 
samplingsfrekvens är 44100 och bufferstorlek är 128, så kommer det att krävas 16 anrop, eller 46 
millisekunder, innan vi har tillräckligt mycket data för att beräkna FFT:n. 

3.3.2 Multitrådning 

PI exekverar i en multitrådad miljö, där ljudbehandlingen körs i en högprioriterad tråd och resten av PI, 
samt stor del av DAW däribland oftast grafiska element, körs i en tråd med lägre prioritet (main-
tråden). Vi vill hålla så god synkronisering mellan ljud och visualisering som möjligt, så därför har 
uträkningen av FFT:n placerats i ljudbehandlingstråden. Ljudbehandlingstråden i ett 
inspelningsprogram följer vissa restriktioner; att allokera mycket minne eller använda 
operativsystemsfunktioner ska undvikas, eftersom de kan vara dyra i exekveringstid. I princip all kod, 
förutom den som är direkt ljudrelaterad, körs alltså i en annan tråd än där FFT datat räknas ut. 
Däribland koden som hanterar kommunikationen mellan PI och OSD, så därför måste FFT-datat från 
ljudtråden överföras till main-tråden innan det kan skickas vidare. Det här innebär ett 
synkroniseringsproblem eftersom trådarna måste dela på datat, den ena som producent, som skriver 
datat och den andra som konsument, som läser datat. Detta löser man vanligtvis med låsbara 
synkroniseringsobjekt som finns inbyggda i operativsystemet, som tex Semaphore, Mutex eller Critical 
Sections. Låsbara synkroniseringsobjekt stoppar en tråd tillfälligt medan en annan tråd som refererar 
till objektet körs. Detta är oftast ett fullgott sätt att sköta synkronisering. I detta fall, när vi har en 
högprioriterad tråd att ta hänsyn till, så kan lås som dessa innebära tre problem: Starvation - där 
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högprioriteringstråden upprepade gånger låser den delade resursen, vilket leder till att den andra tråden 
"svälter" och inte får exekvera tillräckligt snabbt. Vilket i detta fall kan leda till ett icke responsivt 
användargränssnitt. Priority inversion - där lågprioritetstråden håller låset och hindrar tråden med högre 
prioritet att köra, vilket i praktiken leder till att prioriteten blir omkastad. I detta fall skulle det kunna 
leda till avbrott i ljudet. Scheduling - operativsystemet måste byta exekveringstråd (context switch) när 
man blockerar en tråd, vilket är en förhållandevis dyr operation, upp till tiotals millisekunder (Cohen & 
Woodring, 1998, s. 16-29).   

 

En lösning till ovanstående problem är att implementera en låsfri, cirkulär  minnesbuffer. En cirkulär 
buffer har en läs- och  en skrivpekare, där läspekaren följer skrivpekaren i en cirkel. Problemet med 
synkronisering kvarstår dock på det sättet att båda trådarna kommer att använda sig av läs- och 
skrivpekarna, för att lista ut mängden av data och var i bufferten den finns. Här är det lämpligt att 
använda sig av atomiska operationer för att läsa och skriva pekarna. Atomiska operationer finns 
inbyggda i operativsystemet och garanterar att det man vill göra inte kan avbrytas. Detta är lämpligt att 
använda i väldigt snabba förlopp, som att uppdatera en pekare, eftersom tråden fortsätter köra men utan 
att uträtta något under en kort stund. På så sätt undviker man problemen ovan med prioritering och 
context switch (Cohen & Woodring, 1998, s. 21-22).  

 

Genom att känna till hastigheten på producent och konsument så kan en lämplig storlek på bufferten 
väljas så att skrivpekaren aldrig kommer ikapp läspekaren. Då är nämligen buffern full och inget mer 
data kan skrivas till den. I värsta fall kan producenten, ljudtråden, leverera värden med 
samplingsfrekvens 192 kHz. Konsumenten exekverar enligt en fast tid (timer), var 10:e millisekund, så 
eftersom den är relativt snabb så kan vi avgöra att den kommer att hinna konsumera data i en takt som 
gör att bufferten inte behöver vara särskilt stor. Istället så kommer största storleken på bufferstorleken 
att avgöra hur stor bufferten behöver vara eftersom den mängden data levereras på en gång. För våra 
ändamål så räcker en buffer som är lika stor som FFT-datats storlek. Skulle det hända att konsumenten 
inte hinner läsa data innan producenten skriver ny data så skriver producenten över den gamla datan, 
detta eftersom en visuell representation inte kräver att datat är helt felfritt utan avbrott. I det läget att 
konsumenttråden inte hinner konsumera datat i tillräckligt hög takt, så innebär detta med stor 
sannolikhet att hela systemet är hårt belastat och att alla grafiska element kommer att uppdateras då de 
får chansen. Data som är aktuell är då viktigare än att man visar all data med fördröjning. Skulle datat 
användas för andra tillämpningar, t.ex. en inverstransform så skulle kravet vara ett annat. 

 

3.3.3 OSD 

Efter att datat lästs av konsumenttråden så skickas det från PI till OSD med ett proprietärt 
nätverksprotokoll för att sedan visas som en del av grafiska element i OSD. I OSD så skalas datat för 
att passa det grafiska utseendet. Spektrumanalysatorn visar värden mellan -75 dB och -15 dB och datat 
skalas därefter. Från en meny i OSD kontrollerar användaren inställningarna hos spektrumanalysatorn, 
i de fall användaren vill ändra dem från de ursprungliga. Parametrarna som går att ändra är: Block Size, 
där valen står mellan 1024, 2048 och 4096 samples. Mode, vilket styr om FFT:n ska beräknas före eller 
efter equalizern. Decay, som bestämmer hur stor filtreringen av variansen ska vara, och anges i hur 
snabbt amplituden faller i analysatorn, 10 dB/s eller 30 dB/s. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Resultat 

Den huvudsakliga målsättningen med arbetet har varit att förse Console 1 med en spektrumanalysator 
som kan jämföras med andra lösningar på marknaden. Det övergripande målet har även ett par 
förutsättningar som har varit önskvärda att uppfylla. 

• Analysatorn bör vara enkel att använda 

• Analysatorn ska ha god prestanda i förhållande till pris 

• Lösningen ska vara förhållandevis enkel att utveckla 

• Lösningen ska vara enkel att underhålla 

Alla dessa förutsättningar har varit möjliga att uppfylla under arbetets gång. 

4.2 Analys  

Idag kan användaren se ett frekvensspektrum direkt i Equalizer-fönstret i Console 1, något som 
förbättrar arbetsflödet för användaren. Avsaknaden av en spektrumanalysator har tidigare inneburit ett 
avbrott i arbetsflödet då användaren varit tvungen att använda annan mjukvara för att få denna 
funktion. En spektrumanalysator i Console 1 är inte en avgörande funktion, snarare en praktisk 
utökning av den ursprungliga funktionen. Med det i åtanke så är det viktigt att analysatorn lever upp till 
de förutsatta målen, dvs att implementationen är enkel att underhålla och använda, billig, samt att den 
är praktiskt möjlig att integrera i den realtidsmiljö som Console 1 fungerar i. Med Kiss FFT som bas så 
var det enklare att nå vissa mål. Det gjorde att lösningen blev ganska billig, dessutom blev kodbasen 
liten och enkel att använda. Struktureringen av koden, i en enda klass, gör att lösningen är enkel att 
integrera i andra produkter. Struktureringen innebär också att det i framtiden skulle vara enkelt att byta 
ut Kiss FFT, om en mer en effektiv implementation önskas, eftersom C++ gränssnittet gömmer Kiss 
FFT från delen av koden som använder den.   

5 Framtida arbete 

Spektrumanalysatorn i Console 1 är något begränsad om man jämför med produkter som enbart är 
spektrumanalysatorer. Eftersom Console 1 innehåller så mycket annat så är det rimligt att begränsa 
antalet val för användaren för att göra funktionen så snabb och enkel att använda som möjligt för den 
största delen användare. I den mån en användare behöver en spektrumanalysator med fler funktioner så 
kommer de troligen att använda en annan produkt i vilket fall. Om en fristående produkt skulle 
utvecklas med spektrumanalysatorn i Console 1 som grund så finns det ett antal möjliga förbättringar. 
Bättre kontroll över visualiseringen skulle kunna läggas till, t.ex. möjlighet att skala axlarna som man 
vill, stöd för att se skillnaden mellan ljud från olika kanaler och/eller före och/eller efter equalizer. 
Möjlighet att visa RMS-värden, fler blockstorlekar och fler parametrar för att filtrera variansen, till 
exempel möjlighet att ändra tidskonstanter i filtreringen, skulle också vara intressant. 
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