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Sammanfattning 

Detta examensarbete går ut på att försöka förklara vilka faktorer som kan orsaka uppfattningen
av hårdhet vid ljudreproduktion. Den teknik, som använts för att genomföra forskningen är
analys av några karakteristiker för olika högtalare och karakteristiker för miljön där ljudtesten
genomfördes.

Abstract 
The purpose of this degree work is to try and explain the reasons for the perception of hardness
in reproduction of sound. The technique used are analysis of some characteristics of different
loudspeakers and some characteristics of the surrounding area where the sound tests have been
performed.
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1.Inledning

Människan har alltid försökt beskriva de olika perceptioner som man får genom sina sinnen på
ett sätt som kan vara begripligt för alla. Ibland klarar man det utan problem, medan när man i
andra situationer måste beskriva ett mer abstrakt ting som ljud börjar använda referenser till den
konkreta världen och ibland kan man komma på väldigt fantasirika uttryck som man kan förstå,
men som  inte fungerar i en vetenskaplig värld.
Ett av dessa konstiga uttryck kommer från en australisk ljudtekniker, Michael Paul Stavrou, som
införde  karakteristiken  kallad  ”hårdhet”  i  sin  teknik  för  att  välja  ut  och  katalogisera  sina
mikrofoner. Stravrou skriver i sin bok ”Mixing with your mind” angående hårdhet:
"[…] I don't mean 'loud' or 'bright' or 'thick' or 'pretty', but from a textural point of view try to
judge its 'Hardness'. [...]
Rate the instument's sound on a 'Hardness Scale' of H1 to H10, where H1 represents the softest
sound and H10 represents the hardest. Microphones have different hardnesses too. As with
instruments, I mentally scale microphones from H1 to H10 on the hardness scale. A Neumann
U87 is harder than a Neumann U47; a Shure SM57 is harder than a Sennheiser 421; wich is
harder than a Neumann U87. The raibow of hardness across the range of mics doesn't change.
It's stable […] you just have to discover them.” 

Om vi betraktar en högtalare som en inverterad mikrofon, så kan man också analysera hårdheten
vid ljudreproduktion. 

1.1 Syfte

Syftet har varit att genomföra en teknisk undersökning av de olika variabler, som spelar roll för
hårdhetsuppfattningen inom ljudreproduktion. 
Det  kan  handla  om  rent  tekniskt  analysmässiga,  (hörbara)  men  även  psykoakustiska
skillnader/likheter. 

1.2 Avgränsningar 

I signalkedjan från ingången till en högtalare till uppspelning via elementen finns ett antal saker
som kommer påverka ljudsignalen och resulterande utsignal. Vissa saker kommer av olika skäl ej
tas i beaktning. 

1.3 Hur kan man definiera hårdhet 

”Hårdhet” är inte ett adjektiv som direkt beskriver en ljudkarakteristik enligt standarden, det är
mer ett adjektiv som beskriver vad vi uppfattar  under lyssningen. I inledningen citeras några
meningar ur Stravrous bok där han försöker förklara vad det är, för att få en bättre förklaring och
en bekräftelse av vad som hade tolkats, frågade jag honom om en förklaring via e-post. Tyvärr
kan jag inte citera allt som han svarade, då han ville hålla en konfidentiell nivå, men följande kan
vara tillräckligt : 

”Hard sounds, even a low volume, tend to hit your head between the eyes” [...]
“Soft sounds, even at high volume, tend to miss the center of your head and come from the sides 
to surround you like a massive bubble bath that you've just set back into.”
[...]
”Describing this effect in terms of "hardness" is an abstract way of looking at the sound. By 
using an abstract term it forces your subconscious mind to make the judgment which in many 
ways allows for more complicated analysis than your conscious mind. But I see what you're 
thinking: if you don't know what hardness is there's nothing for your subconscious mind to focus 
on.”
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Man kan tolka denna beskrivning enligt följande:  
Hårdhet är en abstrakt sammankoppling som man eventuellt kan ersätta med något annat som
man känner sig mer bekväm med. Som exempel ”hård och mjuk”,  ”kallt och varmt” eller ”blått
och rött” o.s.v. i all oändlighet. 
Hårdhet kan vara en effekt/karakteristik påverkad av ljudkällas frekvensgång. Frekvensgångar
med  högre  nivåer  hos  de  låga  frekvenserna,  (rundstrålande  ljud)  ger  ett  mjukt  ljud  medan
frekvensgångar med högre nivåer hos de högre frekvenserna (riktat ljud) ger ett hårt ljud.
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2. Teori

2.1 Högtalaren och högtalarens element 

En högtalare kan beskrivas som en låda som innehåller ett eller flera högtalarelement, respektive
kablar för kopplingar och i vissa fall elektroniska komponenter, till exempel delningsfilter. 
Anledningen  till  att  man  placerar  högtalarelementen  i  en  låda  är  att  undvika  akustisk
kortslutning. Man vill isolera ljudet som ett högtalarelement skickar ut på framsidan från det ljud
som  samma  högtalarelement  skickar  ut  från  baksidan.  Det  ljud  som  skickas  ut  från
högtalarelemtets baksida är polaritetsvändt i förhållade till ljudet från framsidan. Det kan alltså
uppstå en s.k. akustisk kortslutning mellan elementets fram- och baksida, om dessa inte isoleras
från varandra med exempelvis en låda.

EEtt högtalarelement  är en omvandlare som genererar ljud i gensvar till en elektrisk insignal.
Omvandlingsmekanismen  ändras  beroende  på  högtalarens  elementtyp,  men  i  de  flesta  fall
innebär det en form av motoranordning fäst  vid ett  membran. Den alternerande kraften som
genereras  av  motoranordningen,  som  svar  på  den  elektriska  signalen,  sätter  membranet  i
vibration. Som konsekvens sätts luften, i kontakt med membranet, i rörelse och ger upphov till
ljudstrålning. (John Borwick 2001)

I  projektet  kommer  man  bara  att  använda  två  typer  av  element:  ”moving-coil/driver”  och
bandhögtalarelement.

”Moving-coilelement” består av en stor permanentmagnet som har en ringformad öppning där
det  finns  rum för  en spole  som är  förbunden med membranet.  Detta  hålls  i  viloläge  av  ett
fjädringsystem som vanligtvis består av ett korrugerat, impregnerat tygmateriel och ett stöd runt
kanten av konen. Det fungerar enligt elektromagnetisk princip (Rumsey, McCormick 2009).

I bandhögtalarelementet är membranet ledare och det är placerat i ett magnetfält. Membranet är
fastsatt  i  varje  ände.  Strömmen  genom  membranet  skapar  ett  varierande  magnetfält  som
tillsammans med det fasta fältet orsakar en kraft, som gör att membranet rör sig.

Helst  bör  ett  högtalarsystem  ha  ett  brett  och  rakt frekvensomfång  som  upprätthålls  över
lyssningsområdet.  Dessutom  bör  det  återge  alla  typer  av  material  utan  hörbar,  icke-linjär
distorsion. I praktiken uppfyller inte ett enda element dessa krav, så de flesta  högtalarsystem
använder  två  eller  flera  element,  vilka  var  och  en  återger  endast  en  del  av  ljudspektrumet.
Kretsen som används för att dela upp ljudsignalen i de nödvändiga frekvensbanden och tilldela
varje band till lämpligt element kallas delningsfilter.

Fig. 2.1 Komponenterna i en moving-coil högtalare element (John Borwick 2001 s.45)
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Fig. 2.2 Band högtalare element (John Borwick 2001 s.46)

2.2 Free Field och Reverberant Field

“Free field” definierar ett akustiskt område som är utan reflektioner då det är ekofritt. Det är
svårt att hitta ekofria miljöer i verkligheten, det finns alltid några former av reflektion. Men man
har skapat ekofria rum, som är speciellt dämpade miljöer som absorberar reflektioner i de mest
hörbara frekvenser för att kunna genomföra olika mätningar. 
”Diffuse field” definierar ett akustiskt område med naturliga reflektioner. 

I ”Diffuse field” finns det både direkt och reflekterat ljud. Vid korta avstånd från ljudkällan får
man ett reflekterat ljud som fortfarande är svagare än direktljud så att direktljudet får en mindre
störning.  Det  här  området  kallas  för  ”near  field”,  närfält.  Alla  mätningar och lyssningstest  i
arbetet genomfördes i närfältsområdet. 

2.3 Loudness

Den  mänskliga  hörseln  är  inte  lika  känslig  över  alla  hörbara  frekvenser.  Detta  beror  på
resonansen i det yttre örat som har en topp i mellanfrekvenserna där SPL (Sound Pressure Level)
ökar på trumhinnan. 
Denna karakteristik beskrivs i ”Equal-loudness contours”  (Fig 2.3). Kurvorna visar hur man
uppfattar bas- och diskantfrekvenser sämre vid uppspelning av materialet vid lägre volym.
Enheten som används för att mäta loudness är phon. I Fig. 2.3 ser man 0-phonkurvan som har 0 dB
SPL vid 1kHz. Detta är hörselns tröskelvärde. D.v.s. att under detta värde kan man inte höra något.
(Rumsey & McCormick, 2009, s. 33) 

Fig. 2.3 Hörselkurvan vid olika ljudtryck  (Rumsey, F., & McCormick, T. 2009)
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2.4 Room modes

”Room modes”, rumsmoder, är ett fenomen som inträffar varje gång ljudet skickas mellan två
parallella reflekterande ytor, där avståndet mellan ytorna tillåter att ljudvågen som reflekteras
tillbaka  på  sig  själv  ger  upphov  till  en  ståendevåg.  Ljudvågor  som  kommer  att  orsaka  en
ståendevåg mellan två ytor beräknas med följande ekvation:

 f 0=
c

2L
  

där c är ljudhastigheten och L är avståndet mellan de två ytorna i meter.  
I detta fall blir ljudvågen reflekterad tillbaka med inverterad polaritet (reflektionen är fördröjd en
halv period). Detta ger att de två vågorna tar ut varandra i en punkt precis mittemellan de två
ytorna, en s.k. nod. 

Om man ökar f0 till 2f0, får vi en annan stående våg med två nollpunkter (noder) och så vidare
som visat i Fig 2.4.
Om vi antar att ett rum har sex ytor, blir ekvationen:

f = c
2 √ ( p

L
)

2

+( q
W

)
2

+( r
H

)
2

där c är ljudhastighet, 
L är rummets längd, 
W är rummets bredd, 
H är rummets höjd, 
p, q, r är heltal 0,1,2,3,4 osv som representerar  ståendevågs order.
(Balou, 2008, ss. 127-128)

Fig. 2.4 Ståendevågår mellan två reflekterande ytor(Balou 2008)
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2.5 Kamfiltereffekt 

När direktljud och reflekterat ljud når en lyssningspunkt, bildas en störning i spektrumet kallat
kamfilter. Frekvensen av första ”toppen” och avståndet för de andra topparna är beroende på
fördröjningen mellan direktljudet och reflekterade ljudet. Första nollpunkten  F  (Hz) beräknas
med hjälp av: 

F= 1
2 t

 

där t är fördröjning i sekunder.
De successiva nollpunkterna blir vid udda multipel:

F= n
2 t

där n = 1,3,5,7 osv. 

Fig. 2.5 Frekvensrespons för tids fördröjning av 1,66 ms. (Balou 2008)

Varje successiv topp ska beräknas vid :

F=n
t

där n = 1,2,3,4,5, osv. 
(Balou, 2008, s. 139)

2.6 Speaker-Boundary interference response 

En annan form av störning i frekvensspektrumet orsakad av reflektioner är speaker-boundary
interference  respons.  Det  påverkar  hela  frekvensgången  men  med  störst  påverkan  i  de  låga
frekvenserna. Den typiska effekten är en förstärkning i de låga frekvenserna följd av en notch.
Det inträffar då man minskar strålningsvinkeln i en rundtrålande ljudkälla. Detta ger upphov till
en  SPL-ökning  i  frekvenserna.  Vid  en  halvering  av  strålningsvinkeln  får  man  en  SPL-
fördubbling (+6dB), så om man placerar en rundstrålande ljudkälla i ett hörn, får man en ökning
av 18dB i SPL. (Alton Everest, F. & Pohlmann, K., C. 2009 ss. 427-428)
I en vanlig högtalare kommer vi att få en sådan effekt bara i de låga frekvenserna på grund av
den fysiska begränsningen i ett högtalarelement: när våglängden som reproduceras är längre än
elementets omkrets, så blir ljudkällan alltmer rundstrålande.

2.7 Intermodulation distorsion – combination tones nonlinearity
Intermodulationsdistorsion skapas när man har minst två frekvenser i ingången till ett  icke linjärt
system. Utgången kan ha kombinationstoner enligt: 
f c=∣(nf 1)±(mf 2)∣

där fc  är kombinationstonsfrekvens;
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f1 och f2 är input frekvenserna; 
m och n är heltal. Som exempel vid två inmatade signaler av 600 och 700 Hz. Utgången ska också
innehålla  700-600=100 Hz; (2*600)-700= 500 Hz och (3*600)-(2*700)=400 Hz. (Balou, 2008, s.
50)

Fig. 2.6 Speaker-boundary interference respons till olika positionering av högtalare (Rumsey, F.,
& McCormick, T. 2009)

Fig. 2.7 Effekten av närliggande gränsar I en rundstrålande ljudkälla (Toole 2008)
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3. Metod

3.1 Undersökning av  högtalaren.

Efter en litteraturstudie för att bestämma vad examensarbetet skulle fokuseras på, valdes  att inte
ta hänsyn till de elektroniska parametrarna för en högtalare och inte heller till de olika teknikerna
bakom högtalarelements konstruktion. Redan från början har idén varit  att  genomföra arbetet
med användning av aktiva studiomonitorer, därför att de är designade för att ha en ganska rak
frekvensgång och  har inbyggda slutsteg och delningsfilter som är anpassade för att ge ett bra
resultat.

3.2 Val och insamling av olika högtalare

Får  att  jämföra  hårdhet  i  olika  högtalare  valdes  olika  högtalare  med  liknande  karakteristik
förutom exemplar som skiljer i basreflexsystem..
De valda högtalarna blev:
Grupp 1 – near field monitorer med baselement < 8 tums 

– Bluesky Sat 6.5 MkII
– ADAM A7X
– Fame 1060AM

Grupp 2 – near field monitorer med baselement >= 8 tums 
– Genelec 1032A
– Genelec 8050
– Genelec 1038CF

Högtalaren ”Genelec 1038CF” som jag blivit lovad att låna fanns inte tillgänglig och jag fick
modellen 1238CF istället.  Den enda skillnaden mellan  dessa modeller  är  att  1238CF har en
inbyggd  DSP (Digital  Signal  Processor).  Denna  funktion  har  inte  använts  och  i  resten  av
rapporten  har  jag  valt  att  referera  till  modellen  1238CF  som  1038CF  eftersom  detta  var
högtalaren som var tänkt att användas. 

De valda högtalarnas karakteristiker bifogas.

3.3 Mätning- och lyssningstestmiljö

Redan från början var planen att testlyssna och mäta högtalarna i minst två olika miljöer. Ett
ekofritt  rum för  ”free  field  mätning”  och  en  vanlig  reflekterande  miljö  som exempelvis  ett
vardagsrum. 
Av ekonomiska och praktiska skäl valdes det ekofria rummet hos Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm.  Som reflekterande  miljö  användes  ett  musikrum med storleken  7*9,2*2,7  m på
Karlstads universitet.  Rummet är konstruerat för att dämpa en del reflektioner, men i rummet
finns det olika ytor som reflekterar ljudet, till exempel whiteboardtavla, golvet, musikinstrument
och hyllor. 

3.4 Lyssningstest i ekofritt rum

Högtalarna ställdes på rad, mitt i rummet, och deras ingångar kopplades till olika utgångar på ett
ljudkort med flera utgångskanaler. Sedan instruerades testpersonen att stå framför högtalarna och
flytta sig beroende på högtalarens position. 
Materialet som spelades upp i testet var två låtar som redan var bekanta för personerna och en
inspelad röst. 
Under testet spelades materialet upp via en högtalare åt gången och personen fick jämföra genom
ett  A/B test på två högtalare åt gången. Personen i testet fick testa olika A/B kombinationer.
Testpersonen fick rangordna högtalarna enligt hårdhet.
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Testet genomfördes två gånger, en gång med ett högpassfilter, 24 dB/oktav vid 100 Hz, och den
andra gången utan filtret. 
Alla högtalarna var ställda med gain-potentiometer på 0db. Med hjälp av en dB mätare och rosa
brus, normaliserades högtalarens nivå vid 88/90 dBA på alla utgångar via ljudkortets mixerbord. 

3.5 Mätningar i ekofritt rum 

Mätningarna som jag planerade genomföra i ekofritt rum var:
– Polär strålning  (horisontellt och vertikal) 
– On axis frekvensrespons; 
– Övertonsdistorsion  med olika fokus på högtalarnas kanaler;
– Intermodulationsdistorsion;

3.5.1 Utrustning
Dator: MacBook Pro 
Ljudkort: MOTU Traveler mk3
Mikrofon: Brüel & Kjær – 4006
Högtalarstativ: König & Meyer - 26740 Monitor Stand 
Vibrationsdämpare: Speaker Vibro Pads Auralex 
Splitter: Neutrik NYS-SPP-L1 patch panel
Mjukvara: Rational Acoustics – Smaart ver. 7.0
Kablar: Standard kvalitets XLR kablar  
Decibelmätare: Reed ST-805

3.5.2 Polär strålning 
För denna mätning placerades högtalaren på ett högtalarstativ i mitten av rummet,  mikrofonen
placerades ”on axis” på ett avstånd av en meter. Ljudkortsutgången kopplades till en patch-bay
som passivt delar upp signalen till två lika utgångar. En utgång kopplades till högtalaren och den
andra kopplades till första ingången på ljudkortet. Mikrofonen kopplades till andra ingången på
ljudkortet.  I  mjukvaran  för  mätningen fixades  inställningarna  så att  signalen  från  den första
ingången blev referenssignal och signalen från den andra ingången blev mätsignal. Utsignalen
under mätningarna var ett rosa brus. Insignalerna är det rosa bruset som blivit återkopplat samt
signalen  som  mikrofonen  tar  upp  från  högtalaren.  Dessa  jämförs  med  hjälp  av  en
överföringsfunktion, med parametern ”averaging” ställt på oändlig. Mjukvaran upptäcker också
tidsfördröjning  i signalen från mikrofonen så att man får lägga till samma tidsfördröjning till
referenssignalen för att undvika fasskillnader mellan de två jämförda signalerna. 
Denna process upprepades flera gånger med rotering av högtalaren från 0° till 350° i steg om
10°. Samma process upprepades med högtalaren liggande för att få vertikal strålning.   
Före  varje  mätning  vid  0°  normaliserades  utgångsvolymen  till  cirka  90  dBA  med  en
decibelmätare.

Tidsbrist orsakat av för höga kostnader för att hyra det ekofria rummet tvingade mig begränsa
mätningarna så att jag bara hann göra mätningar för polär strålning på Bluesky Sat 6.5 MkII,
ADAM A7X och Genelec 1032A. 
Andra data om polär strålning för Genelec:s högtalarna fick jag direkt från Genelec. 
Som konsekvens  av  tidsbristen  kunde  övertonsdistorsion  och  intermodulationsdistorsion  inte
mätas i det ekofria rummet, dessa mätningar utfördes istället i en reflekterande miljö. 

3.6 Lyssningstest i musikrum

Här användes samma system som i punkt 3.4. Utgångspunkten var med högtalarna placerade
mitt  i  rummet.  Planen  var  att  kunna  flytta  högtalarna  till  olika  ställen  nära  väggarna,  men
testpersonerna hade inte tillräckligt med tid, så först rankades högtalarna placerade mitt i rummet
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med samma system som användes i det ekofria rummet och sedan flyttades två högtalare med
olika hårdhetsnivå för att konstatera vad lyssnaren upplevde. 
För att kunna få ett bättre och fullständigt resultat från lyssningstesterna togs, vid ett följande
tillfälle,  impulsresponserna  från  olika  högtalarpositioner  i  rummet  och  gjorde  själv  ett
lyssningstest  med hjälp  av  en  digital  audio  workstation  (DAW) och en  ”convolution  reverb
effekt”. I DAW laddades en låt på en kanal. Från kanalen skickades signalen, via ”aux sänd”, till
olika  bussar  där  de  kopplades  i  serie  med ”convolution  reverb”-effekten.  I  varje  buss  med
convolution reverbet    laddades de olika impulsresponserna in. Efter detta var det möjligt att
genomföra ett A/B-test mellan alla högtalarna vid alla positionerna.
Convolution  reverb  är  en  process  använd  för  att  sampla  reella  miljöer  och  simulerar  deras
efterklang  i  den digitala  miljön.  Det  är  grundat  på  den matematiska  faltningsprocessen som
använder ett impulssvar av den miljö som man vill simulera. 

3.7 Mätningar i musikrum 

Mätningarna som jag planerade genomföra i ett ekofritt rum var:
 On axis frekvensrespons med högtalaren i olika positioner i rummet 
 Frekvensgång och rumsrespons med högtalaren vid olika positioner i rummet
 Övertonsdistorsion  med olika fokus på högtalarens kanaler;
 Intermodulationsdistorsion med olika fokus på hötalarens kanaler;

Dynamisk mätning  vid olika positioner under de första 50, 100 ms

3.7.1 Utrustning
Datorn: MacBook Pro, Olidata Tehom CW4600 för mätningarna taget med Room EQ Wizard
Ljudkort: MOTU Traveler mk3
Mikrofon: Behringen ECM8000 kalibrerad med Brüel & Kjær – 4006 som referens
Högtalarstativ: König & Meyer - 26740 Monitor Stand 
Vibrationsdämpare: Speaker Vibro Pads Auralex 
Splitter: Neutrik NYS-SPP-L1 patch panel
Mjukvara: Rational Acoustics – Smaart ver. 7.0, Room EQ Wizard ver 5.01 Beta 13 (januari
2013), Logic 9.18, Izotope RX 2
Decibelmätare: Reed ST-805

3.7.2 On axis frekvensrespons med högtalaren vid olika positioner i rummet 
Här mättes frekvensgången med mikrofonen placerad på en meters avstånd, ”on axis”. Med hjälp
av en decibelmätare och rosa brus ställdes nivån mellan 86 och 88 dBA vid varje mätning. Sedan
togs mätningarna i olika positioner. Mätsystemet var samma som i punkt 3.5.2 med rosa brus och
mjukvaran  SMAART:  överföringsfunktionen  jämfördes  med  signalen  som  skickades  in  i
högtalaren och signalen som togs upp av mikrofonen.   
Eftersom inte samma mikrofon användes som i de första mätningarna i ekofritt rum (på grund av
att  den  var  utlånad  till  andra  projekt),  skapades  med  hjälp  av  SMAART-mjukvaran  en
kalibreringsfil som laddades in i mjukvaran för att korrigera signalen.
Rummet var  9,2 meter långt, 7 meter brett och 2,7 meter högt. 
Positionerna finns beskrivna i fig. 3.1 och i tabell 3.1 finns kompletterande data om figurerna.

Tabell 3.1 Kompletterande data till mätnings ställen 
 A7X Sat. 6,5 1032 1038 8050

Pos. A c = 1,28 m
d = 1,04 m

c = 1,28 m
d = 1,04 m

c = 1,33 m
d = 1,04 m

c = 1,32 m
d = 0,87 m

c = 1,33 m
d = 1,04 m

Pos. B a = 0,64 m
c = 1,28 m

a = 0,62 m 
c = 1,28 m

a = 0,85 m
c = 1,33 m

a = 0,84 m
c = 1,32 m

a = 0,65 m
c = 1,33 m
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d = 1,04 m d = 1,04 m d = 1,04 m d = 0,87 m d = 1,04 m

Pos. C b = 0,36 m
c = 1,28 m
d = 1,04 m

b = 0,36 m 
c = 1,28 m
d = 1,04 m

b = 0,58 m
c = 1,33 m
d = 1,04 m

b = 0,50 m
c = 1,32 m
d = 0,87 m

b = 0,50 m
c = 1,33 m
d = 1,04 m

Pos. D b = 0,36 m
e = 0,29 m

b = 0,36 m 
e = 0,29 m

b = 0,58 m
e = 0,57 m

b = 0,50 m
e = 0,57 m

b = 0,50 m
e = 0,34 m

Pos. E a = 0,64 m
e = 0,29 m

a = 0,62 m 
e = 0,29 m

a = 0,85 m
e = 0,57 m

a = 0,84 m
e = 0,57 m

a = 0,65 m
e = 0,34 m

Fig. 3.1 Mätpositioner
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3.7.3 Frekvensgång och rumsrespons med högtalaren vid olika positioner i rummet
Här användes mjukvaran Room EQ Wizard för att  mäta responsen från högtalarna i rummet.
Positionerna var samma som listades i punkt 3.7.2, mikrofonen var alltid ställd på en meters
avstånd,  ”on axis”.  Istället  för  att  använda  rosa  brus  användes en,  av mjukvaran genererad,
svepton skapad av en inbyggd oscillator som sveper frekvensen från 20 Hz till 20 kHz. 

3.7.4 Dynamisk mätning  vid olika positioner under de första 50, 100 ms
Med samma positioner som i punkt 3.7.2 har två signaler per mätning spelats in i en DAW: ena
signalen är den som skickas ut till högtalaren och den andra är den signal som fångas upp av
mikrofonen. 
Istället för att mata högtalaren med ett rosa brus, matades den med en sinusvåg som skapades av
en signalgenerator, vid en bestämd frekvens. Syftet med detta var att betrakta en högtalare som
en form av tryckskillnadsmikrofon och på så vis analysera de första 50 - 100 ms av inspelat
material, för att se om det finns märkbara skillnader i responsen beroende på högtalarens position
vid de första reflektionerna. 
Med detta ville jag visa hur reflektioner kommer att påverka en högtalares frekvensgång under
uppspelning  av  ”varierande”  material,  som  till  exempel  vanlig  musik,  i  en  bestämd
lyssningspunkt. 
Man brukar mäta på ett statisk sätt: när man gör en mätning, för att se responsen från högtalaren
och rummet, spelar man upp ett brus som innehåller alla frekvenser som spelas samtidigt för att
täcka hela hörselspektrumet. 
Som konsekvens av detta får vi reflektioner som kommer att påverka direktljudet på ett konstant
sätt  utan  variationer  utom  under  de  första  millisekunderna  innan  den  första  reflektionen
uppträder.
När man spelar upp musik, spelar man inte upp alla frekvenser samtidigt och frekvenserna som
skickas ut varierar mer eller mindre snabbt. Resultatet kan bli att reflektionerna från ljudet som
skickades ut för 5 ms sedan (t = -5 ms), påverkar frekvenserna som skickas ut nu (t = 0). 

3.7.5 Övertonsdistorsion 
För den här mätningen matades högtalaren med en enkel sinusvåg. Mikrofonen skulle placerades
on-axis på en meters avstånd för att se vid vilken nivå man fick övertonsfrekvenser. Tanken var
att göra flera mätningar vid olika frekvenser, med fokus på frekvensgränser i delningsfiltren och
högtalarelementen. Syftet med detta var att studera hur skillnader i övertondistorsion påverkar
hårdhetsuppfattningen. Det anses att ett sådant system resulterar  i ett ofullständigt resultat om
man inte analyserar alla hörbara frekvenser. Att ordna en fullständig mätning hade tagit för lång
tid därför användes en ny funktion i den nya versionen av Room EQ Wizard som ger en komplett
serie  av  kurvor  som  visar  THD  (Total  Harmonic  Distortion)   och  alla  ordningar  av
övertonsdistorsion från 2:a till 10:e ordningen. 

3.7.6 Intermodulationsdistorsion;
För den här mätningen matas högtalaren med sinustoner vid två olika frekvenser som ligger
inom delningsfiltrets frekvens, den högre av de två frekvenserna ska inte vara en möjlig överton
av den lägre frekvensen. Sedan mäter man med mikrofonen placerad ”on axis” på en meters
avstånd  om  resulterande  ljud  innehåller  frekvenser  som inte  består  av  inmatade  vågor  och
respektive  övertoner  enligt  teorin  i  punkt  2.7.  Jag  tänkte  göra  olika  mätningar,  med  olika
insignaler vid olika frekvenser, med fokus på de olika kanalerna i högtalaren: 
300 och 400 Hz;
1,2 och 1,8 kHz;
6 och 8 kHz;
7 och 11 kHz.
Även här ger mätsystemet inte en fullständig överblick över hela frekvensgången, men mitt mål
var att kunna märka skillnaden mellan högtalarna. 
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4. Resultat 

4.1 Murphys lag 

Under mätningarna uppstod en del oväntade problem, som orsakade en minskning av tempot i
projektet eller problem som gav opålitliga mätningar:
 Musikrummet har ett ventilationssystem som inte går att stänga av och då bidrar med ett

ganska högt   brus och störningar inom de låga frekvensområdet.
 För lyssningstestet  försökte jag få med så många personer som möjligt, men bara två

personer  var  tillgängliga  vid  båda  testen,  en  fördel  var   att   personerna  hade  lite
erfarenhet av kritiskt lyssnande.

 Ljudkortet gick sönder under mätningarna, så jag kunde inte göra så många mätningar jag
önskat.

 Brist på tid och pengar tvingade mig att utföra färre mätningar än planerat  i det ekofria
rummet och exkludera högtalaren Fame 1060AM från testen. Anledningen till detta var
att  det  inte  fanns tillräckligt  med information om Fame-monitorer  på  nätet  eller  från
tillverkaren. Utan dessa data hade jag ingen referens för mina fortsatta mätningar.

 Vid mätningarna utförda med Room EQ Wizard, var jag tvungen att använda en PC på
grund av inkompatibilitet mellan Java för Mac-datorer och fire-wires ljud-interface (mitt
ljudkort ansluts till dator via fire-wire-kabel). Min PC är gammal och vissa mätningar
förlorades på grund av dåliga ”cluster” på hårddisken så även om det gjordes en daglig
backup märkte jag för sent att vissa mätningar var skadade och oanvändbara. 

4.2 Lyssningstest 

Lyssningstest gav olika resultat beroende på lyssningsmiljö och högtalarens position. 
I frifältsmiljön visade det sig att högtalarna i grupp ett var hårdare än högtalarna i grupp 2 både i
testen med och utan HPF.
Resultatet i den reflekterande miljön blev motsatt när högtalarna var i position A: grupp 2  visade
sig låta hårdare än grupp 1 både i  testen med och utan HPF utom för Genelec modell  8050
(grupp 2) som resulterade i det mjukaste ljudet av båda grupperna. Men när man flyttade en
högtalare som lät hård i position A (Genelec 1032) till position B och jämförde med den som lät
mjukast i position A (Genelec 8050), lät Genelec 1032 som de hade ungefär samma hårdhetsnivå
som 8050. Samma sak märktes när man flyttade andra monitorer till position B: reflektionerna
minskar hårdhetsnivån. 

Tab 4.1 Resulterande hårdhet ranking i free field miljö (1=hårdaste) 
Hårdhet med HPF Hårdhet utan HPF

Genelec 1032 4 4

Genelec 8050 3 3

Genelec 1038CF 5 5

ADAM A7X 2 2

BlueSky Sat 6.5 1 1
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Tab 4.2 Resulterande hårdhet ranking i reflekterande miljö (1=hårdaste), högtalarna ställda i
mitten av rummet (pos. A)

Hårdhet med HPF Hårdhet utan HPF

Genelec 1032 2 1

Genelec 8050 5 5

Genelec 1038CF 1 2

ADAM A7X 4 4

BlueSky Sat 6.5 3 3

I det  följande testet  som genomfördes med hjälp av convolution reverb och DAW, fick man
nästan samma resultat med alla högtalare vid de andra positionerna i rummet (ser Tab 4.3).

Tab 4.3 Resulterande hårdhet ranking i DAW med convolution reverb effect(1=hårdaste)
Pos. A Pos. B Pos. C Pos. D Pos. E

ADAM A7X 4 4 3 4 4

BlueSky Sat 6.5 3 3 N/A 2 3

Genelec 1038CF 1 2 1 3 1

Genelec 1032 2 1 2 1 2

Genelec 8050 N/A 5 4 N/A N/A
Detta resultat kan bekräfta teorin om ”speaker-boundary interference response” och  Stravrous
beskrivning som beskriver hårdhet som en konsekvens av frekvensgången.

4.3 Polär strålning (i ekofritt rum)

På grund av tidsbrist, som tidigare nämnts, hann jag bara genomföra  mätningar på tre högtalare. 
Från alla mätningarna bearbetades data och sedan skapades med hjälp av mjukvaran MatLab ett
diagram som visar horisontell och vertikal polär strålning. 
Mitt mål var att registrera om det var någon skillnad mellan de olika högtalarna, för att sedan
kunna analysera om strålningsspridningen hade kunnat påverka på olika sätt i en reflekterande
miljö. 
Som förväntat resulterade låga frekvenser  i  rundstrålning och vid höga frekvenser  mer riktad
strålning. Som konsekvens var det förväntat att strålning i låga frekvenser skulle vara ganska lika
för alla högtalare (förutom nivåerna på grund av högtalarens frekvensgång och HPF), medan
strålningen inte varierade överdrivet mycket vid höga frekvenser. Lite större skillnader såg man i
den vertikala strålningen. 
I Bilaga 6 är mina diagram för polär strålning bifogade. Genelec 8050:s polära strålningsdata
följer  den som angavs av Genelec i CLF format (Common Loudspeaker Format). Jag fick också
1038CF:s polära strålnings data i ett format som inte gick att läsa på grund av att det kräver en
speciell mjukvara (EASE av Ahnert Feistel Media Group) och i skrivande stund har jag inte fått
något svar från tillverkaren på min förfrågan om att få en demolicens. 

4.4 Frekvensrespons on axis i ”free field”

I  fig  4.3.1  ser  man  högtalarnas  olika  frekvensgång  ”on  axis”  .  Om man  bortser  från  låga
frekvenser (under 100Hz) kan man se att de största skillnaderna är i frekvenserna mellan 200 Hz
och 6 kHz. 
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Ungefär i samma frekvensspann brukar den mänskliga rösten och respektive övertoner ligga, det
kan förklara varför det under lyssningstesten var lättare att skilja på hårdhet med hjälp av rösten
som referens.
Från diagrammet kan man avläsa att frekvensgången i det ekofria rummet spelade roll i  den
uppfattade  hårdheten:  BlueSky-  och  ADAM-monitorerna  visade  sig  vara  de  hårdaste  och
frekvensgången  visar  faktiskt  att  frekvenser  under  4kHz  är  lite  dämpade  i  förhållande  till
frekvenser över 4kHz, medan  Genelec 1032 har en konstant nivå över frekvensgången. 

Fig. 4.3.1 On axis frekvensrespons - Blusky (Blå), ADAM (grön), Genelec (Rött)

Observera att  frekvensgången av Genelec 1032 har en topp mellan 40 Hz och 50 Hz i mina
mätningar, men i specifikationen från företaget finns inte denna med. Jag antar att det är  en
konsekvensen av det ekofria rummets gränsfrekvens (50Hz).
En likadan topp finns också i ADAM A7X kurvan vid 70Hz, den är korrekt enligt information
som jag fick från tillverkaren. Jag fick inte publicera frekvensgångskurvan från ADAM på grund
av att företaget vill hålla informationen konfidentiell. 

4.5 Frekvensrespons on axis i ”diffus field”

Här var det förväntat en variation i frekvensrespons orsakad av reflektioner i rummet, beroende
på i vilken position högtalaren ställdes. 
Försök  gjordes  bland  annat  att  undersöka  om det  fanns  en  ökning  i  låga  frekvenser,  enligt
”speaker-boundary interference respons”, som kan ge en uppfattning av ett mjukare ljud.
Från lyssningstestet märktes att Genelec 1032 i position B nästan har samma hårdhetsnivå som
Genelec 8050 i position A. Enligt teorin skulle vi ha en ökning av 6dB i basfrekvenser, men som
man ser i Fig. 4.4.1 och Fig. 4.4.2 händer det bara för frekvenser mellan 30 Hz och 50 Hz,
medan vi har tre märkliga dalar vid 60 Hz, 85 Hz och 280 Hz. Om man bortser från dessa dalar
så har basfrekvenserna högre nivå och över 600 Hz finns det inte några stora skillnader.
I Fig 4.4.2 märker man att i position B har kurvan fått en ökning med cirka 1,5 dB. 
I Fig 4.4.3 ser man istället en ganska tydlig skillnad mellan basfrekvenserna i båda monitorerna
vid position A.
I Bilaga 8 ser man alla olika jämförelserna mellan de olika mätningarna.
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Fig. 4.4.1 Jämförelse Genelec 8050 (svart) pos A, Genelec 1032 (grön) pos B

Fig. 4.4.2 Jämförelse Gelelec 1032 pos. A (svart), pos. B (grönt)

Fig. 4.4.3 Genelec 8050 pos. A (svart), Genelec 1032 pos A (grönt)
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4.6 Frekvensgång och rumsrespons med högtalaren i olika positioner i rummet

Från dessa mätningar kan vi se att reflektionerna avtar på olika sätt beroende på högtalarens 
position i rummet. Man ser i vattenfallsgraferna i bilaga 9 att det rum som användes för 
mätningarna har en väldigt lång efterklangstid, speciellt i de låga frekvenserna. Detta kunde ge 
en stor interferens i materialet som spelades upp. 

4.7 Övertonsdistorsion 

I detta fall, enligt Room EQ Wizards manual, är inte fundamentalskurvan och 
övertonsdistortionskurvorna i diagrammen som bifogas i bilaga 7 rättade av kalibreringfilen. 
Detta för att undvika risken att en rättning skulle kunna ge felaktiga resultat i övertonsnivåerna.
Mätningarna är tagna i en reflekterande miljö, så man ser skillnader i resultatet beroende på 
rummet och reflektionerna. 
I diagrammen ser man de olika mätningarna i olika positioner med respektive THD. Från 
mätningarna märker man att högtalarna i grupp 1 har en högre grad övertonsdistorsion, speciellt i 
låga frekvenser, vilket är lättare att uppfatta för det mänskliga örat. 

4.8 Intermodulationsdistorsion med olika fokus på högtalarens kanaler;

Den  här  mätningen  gjordes  i  ett  litet  rektangulärt  rum  (3,25*3,75*2,5  m)  med  hårda
reflekterande  ytor,  medan jag väntade  på  tillgång  till  musiksalen.  Resultatet  anses  inte  som
pålitligt på grund av interferenser och rumseffekten. I dessa tester har det inte funnits möjlighet
att  mäta BlueSky högtalaren. Man ser i graferna att intermodulationsdistorsionen inte är lika
konstant i de olika högtalarna vid de olika frekvenser som matades in. Graferna är bifogade i
bilaga 10.

4.9 Dynamisk mätning  vid olika positioner under de första ljudreflektionerna 50, 100 ms

Den här mätningen var den som krävde mest tid och flest försök. Först av allt var man tvungen
att hitta ett system som kan visa en mätning under en väldigt kort tidsrymd. För att kunna göra
det, tänktes signalen spelas in i en DAW för att kunna behandla data vid ett senare tillfälle med
andra mjukvaror. Istället för att mata högtalaren med ett rosa brus, valdes att mata in en sinusvåg
vid en bestämd frekvens (1kHz) för att kunna förenkla analysen. I ett senare steg hade det kanske
varit möjligt att mata in flera frekvenser. 
Observera att mikrofonen som användes i mätningen är Behringher ECM8000 och den DAW
som användes har ingen möjlighet att ladda in en kalibreringsfil.
Första lösningen, som jag testade för att behandla inspelad data, var med hjälp av mjukvaran RX
av Izotope Inc. Med DAW skapades en stereoljudfil som bestod av  de båda filerna som har
spelats in vid varje mätning: panorerat till vänster kanal finns referenssignalen som skickades till
högtalaren och panorerat till  höger kanal finns de signaler som togs upp av mikrofonen. Jag
synkroniserade båda kanalerna för att undvika fasvridning mellan dem. 
Stereofilen som skapades, laddades in i RX. Mjukvaran är designad för att korrigera/rengöra
ljudfiler genom att identifiera de oönskade ljuden i audio-spektrogrammet över hela ljudfilen
som laddas in. Naturligtvis kan man även zooma in och öka upplösningen. Den minsta tidsenhet
som det gick att zooma in till i inspelningarna var  20 μs. Problemet var  att spektrogrammet inte
är så tydligt om man zoomar in för mycket. Mjukvaran erbjuder också en spektrumanalysator
som visar frekvensgången i en bestämd punkt, där man ställer markören. Med denna funktion
och  stereoljudfilen  togs  skärmdumpar  av  frekvensgången  från  båda  kanalerna  (vänster  och
höger) med 0,2 ms intervall  i de första försöken och 1 ms intervall i de andra försöken från
tidpunkten där signalen spelades in till 50 ms framåt. Efter det, med hjälp av en annan mjukvara
(TimeLapse Assembler), skapades en ”film” av bildsekvensen så att man kan ser hur signalen
inspelad av mikrofonen utvecklats, när de första reflektionerna spelats in. 
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Resultatet  från  detta  försök  blev  inte  så  tydligt:  man  kan  se  lite  skillnader,  speciellt  bland
övertoner  som  genereras  från  högtalaren  och  i  form  av  ändringar  i  de  låga  frekvenserna.
Problemen som inträffade med detta var huvudsakligen två: 
 Vid signalgeneratorns start får man en ”pop”-effekt som täcker alla frekvenserna. Den tar

ganska lång tid, mer en 50 ms, innan den försvunnit;
 I rummet där mina inspelningar gjorts fanns en väldigt stor störning i låga frekvenser från

ventilationssystemet,  som  jag  inte  fick  stänga  av,  så  skillnader  som  man  ser  i  låga
frekvenser kan vara en konsekvens av dessa störningar. 

Med hjälp av mjukvaran Spectrafoo av Metric Halo, gjordes ett annat försök. 
Den här gången användes funktionen Transfer Funktion där man jämför samma stereofil som
skapades innan. Den intressanta funktionen med Spectrafoo,  jämfört  med SMAART, är att  i
Spectrafoo kan man ladda in ljudfiler och analysera dem.
Här producerades också en film där överföringsfunktionskurvan visas.  I de  tre  första testen
filmades bara de första 100 ms utan medelvärdesfunktionen aktiverad. I de andra följande testen
filmades ett lite längre spann av 300 ms med medelvärdesfunktionen påslagen. I alla filmer är
varje  bild  tagen  med  ett  intervall  av  1  ms  som  stämmer  med  1  T  vid  1  kHz  sinusvåg  i
ingångssignal (T=1/f ).
De  första  filmerna  utan  ”averaging”  blev  väldigt  svåra  att  tolka.  De  andra  testen  med
”averaging” visar väldigt tydligt att övertoner skapas av högtalaren och den största skillnaden
finns i de låga frekvenserna. Tyvärr fick jag samma problem som jag fick med Izotope RX: låg
frekvensstörningar och ”pop” ljud vid sinusvågens start. 

Man kan inte se några stora skillnader mellan referenssinusvågen och den inspelade sinusvågen i
några tester. Det  förväntades en variation i amplitud beroende på superpositioner. 

Jag gjorde då ett tredje försök, den här gången försökte jag simulera en direktsignal plus en enkel
reflekterad signal i en DAW:
i referenskanalen spelades det in en sekvens två enkla toner med en synthetizer (E5+G5 följd av
G5+C6 respektive 659.26+783.99 Hz och 783.99+1046.50 Hz), i den andra kanalen summerades
två kanaler: den första är samma som referenskanalen och den andra med samma ljudspår men
fördröjt några sekunder jämfört med orginalet. Fördröjningen var överdriven för att kunna visa
ett tydligt resultat. 
Även  den  här  gången  fanns  det  en  ”pop”-effekt  som  störde,  men  med  sådana  överdrivna
reflektionstider  (som  eko),  fanns  det  möjlighet  att  se  skillnaden.   Som  förväntat,  när
”reflektionen” inträffar, ser vi att det skapas interferenser vid tonen G. 
Då gjorde jag ett annat lyssningstest, med användning av ”convolution reverb effekten”, där jag
jämförde en högtalare åt gången i alla olika positioner, resultatet visas i tabell 4.4

Tab 4.4 Resulterande hårdhet ranking i DAW med convolution reverb effect(1=hårdaste)
Adam A7X BlueSky Sat 6.5 Genelec

1038CF
Genelec

1032
Genelec

8050

Pos. A 5 4 2 4 N/A

Pos. B 3 3 4 5 2

Pos. C 2 N/A 1 2 1

Pos. D 1 2 3 1 N/A

Pos. E 4 1 5 3 N/A
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I tabell 4.4 kan man se ett mönster: vid position A, B och E uppfattades högtalarens  ljud  som
mjukare  än  vid  position  C  och  D.  Det  är  konsekvenserna  av  de  olika  reflektionerna  och
respektive interferenser. Effekterna på frekvensgången kan man se i bilaga 8. 

4.10 Fasgång

I arbetet  beaktades inte högtalarnas fasgång, men jag kommer i varje fall presentera 
mätningarna. 
Från testen kan man se att högtalarna mätta  i free-field nästan har likadan fasvriding (utom 
ADAM A7X ). Som konsekvens kan vi se samma i diffus-field miljö; vid olika positioner ändras 
högtalarnas fasgång på liknande sätt. Bara ADAM A7X och Genelec 1038CL har olikheter i 
fasgången jämfört med de andra. Det antogs att skillnaden i Genelec 1038CL:s fasgång är en 
konsekvens av dess design som har tre kanaler istället för två, vilket alla de andra i testet har. 
Mätningarna finns i bilaga 11 

5. Slutsatser 
Examensarbetes syfte var att utreda vad som orsakar ”hårdhet” vid ljudreproduktion. 
Utredningen har inte nått ett fullständigt resultat, men den  kanske hjälpte till  att förstå lite mer 
av det och kan möjligtvis anses som ett första steg inom ämnet. 
Från Stravrous hårdhetsbeskrivning fick man en vägledning. 
Arbetet blev i och med denna vägledning fokuserat på effekterna som kan ändra frekvensgången 
i högtalarna. Som man kommer att märka är det olika variabler: den ursprungliga 
frekvensresponsen för högtalaren, miljön och respektive reflektioner, position i miljön med 
respektive reflektioner, distorsion och mänsklig hörsel. Allt detta  kan ha betydelse i den 
resulterande effekten. Huvudsakligen: inget nytt upptäcktes, det har blivit en bekräftelse av 
tidigare existerande teorier. 

Det som är svårt att bevisa är hur reflektioner kan påverka en högtalares frekvensgång under 
uppspelning av ”varierande” material.
Det hade varit bäst att kunna få använda ett ekofritt rum för alla mätningarna. Även för de 
dynamiska mätningarna hade det kunnat vara bättre med ett ekofritt rum och användning av en 
reflekterande yta för att bara få ett antal reflektioner och på så vis förenkla testet. 
 
I nästa steg  skulle man kunna analysera lite mer av högtalarnas strålningsmönster i förhållande 
till högtalarnas diffraktion och polära strålning för att kunna få en bättre uppfattning om det hela 
och för att djupare kunna analysera hur reflektioner beter sig och påverkar resulterande ljud från 
högtalarna i testet. 

Personligen är jag inte helt nöjd med min forskning, men samtidigt måste jag acceptera att jag 
har haft begränsningar i form av att jag inte haft tillgång till all den utrustning jag hade önskat 
mig. En fördel under arbetet hade också varit att ha ett aktivt utbyte med någon med högre 
kompetens inom det område jag undersökt. Med tanke på förutsättningarna för mitt arbete är jag 
ändå nöjd med vad jag fått lära mig. 
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Bilaga 1 – Specifikation för högtalare ADAM  modell A7X
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Bilaga 2 – Specifikation för högtalare BlueSky modell Sat 6.5
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Bilaga 3 – Specifikation för högtalare Genelec modell  1032a
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Bilaga 4 – Specifikation för högtalare Genelec modell 8050
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Bilaga 5 – Specifikation för högtalare Genelec modell 1238CL
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Bilaga 6 – Polärstrålningsdiagram

Fig. B6.1 Horisontell strålning vid 62,5 Hz Fig. B6.2 Horisontell strålning vid 125 Hz

Fig. B6.3 Horisontell strålning vid 250 Hz Fig. B6.4 Horisontell strålning vid 500 Hz

Fig. B6.5 Horisontell strålning vid 1 kHz Fig. B6.6 Horisontell strålning vid 2 kHz
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Fig. B6.7 Horisontell strålning vid 4 kHz Fig. B6.8 Horisontell strålning vid 8 kHz

Fig. B6.9 Horisontell strålning vid 16 kHz Fig. B6.10 Horisontell strålning vid 20 kHz
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Fig. B6.11 Vertikal strålning vid 62,5 Hz Fig. B6.12 Vertikal strålning vid 125 Hz

Fig. B6.13 Vertikal strålning vid 250 Hz Fig. B6.14 Vertikal strålning vid 500 Hz

Fig. B6.15 Vertikal strålning vid 1 kHz Fig. B6.16 Vertikal strålning vid 2 kHz
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Fig. B6.17 Vertikal strålning vid 4 kHz Fig. B6.18 Vertikal strålning vid 8 kHz

Fig. B6.19 Vertikal strålning vid 16 kHz Fig. B6.17 Vertikal strålning vid 20 kHz

Polärstrålningsdiagram  -  Genelec 8050

Fig. B6.18 Genelec 8050 Strålning vid 125 Hz Fig. B6.19 Genelec 8050 Strålning vid 250 Hz
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Fig. B6.20 Genelec 8050 Strålning vid 500 Hz Fig. B6.21 Genelec 8050 Strålning vid 1 kHz

Fig. B6.22 Genelec 8050 Strålning vid 2 kHz Fig. B6.23 Genelec 8050 Strålning vid 4 kHz

Fig. B6.24 Genelec 8050 Strålning vid 8 kHz Fig. B6.25 Genelec 8050 Strålning vid 16 kHz
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Bilaga 7 – THD

Fig. B7.1 Genelec 8050 - Fundamental och THD vid position B

Fig. B7.2 Genelec 8050 - Fundamental och THD vid position C

Fig. B7.3 BlueSky Sat 6.5 - Fundamental och THD vid position A
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Fig. B7.4 BlueSky Sat 6.5 - Fundamental och THD vid position B

Fig. B7.5 BlueSky Sat 6.5 - Fundamental och THD vid position D

Fig. B7.6 BlueSky Sat 6.5 - Fundamental och THD vid position E
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Fig. B7.7 ADAM A7X - Fundamental och THD vid position A

Fig. B7.8 ADAM A7X - Fundamental och THD vid position B

Fig. B7.9 ADAM A7X - Fundamental och THD vid position C
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Fig. B7.10 ADAM A7X - Fundamental och THD vid position D

Fig. B7.11 ADAM A7X - Fundamental och THD vid position E

Fig. B7.12 Genelec 1032 - Fundamental och THD vid position A
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Fig. B7.13 Genelec 1032 - Fundamental och THD vid position B

Fig. B7.14 Genelec 1032 - Fundamental och THD vid position C

Fig. B7.15 Genelec 1032 - Fundamental och THD vid position D



Giulio Laurenzi, Karlstads universitet            36 (83)    

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

Fig. B7.16 Genelec 1032 - Fundamental och THD vid position E

Fig. B7.17 Genelec 1038 - Fundamental och THD vid position A

Fig. B7.18 Genelec 1038 - Fundamental och THD vid position B
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Fig. B7.19 Genelec 1038 - Fundamental och THD vid position C

Fig. B7.20 Genelec 1038 - Fundamental och THD vid position D

Fig. B7.21 Genelec 1038 - Fundamental och THD vid position E
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Bilaga 8 – Jämförelse mellan olika mätningar i diffusfältmiljö 

Fig. B8.1 - A7X free field, on axis (grönt) – Pos A, on axis (svart)  - Smoothing 1/12

Fig. B8.2 - A7X free field, on axis (grönt) – Pos B, on axis (Blå)  - Smoothing 1/12
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Fig. B8.3 - A7X free field, on axis (grönt) – Pos C, on axis (turquoise)  - Smoothing 1/12 

Fig. B8.4 - A7X free field, on axis (grönt) – Pos D, on axis (röt)  - Smoothing 1/12



Fig. B8.5 - A7X free field, on axis (grönt) – Pos E, on axis (gul)  - Smoothing 1/12

Fig. B8.6 - A7X pos A, on axis (Svart) – Pos C, on axis (turquoise)  - Smoothing 1/12
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Fig. B8.7 - A7X pos A, on axis (Svart) – Pos B, on axis (Blå)  - Smoothing 1/12

Fig. B8.8 - A7X pos A, on axis (Svart) – Pos D, on axis (röt)  - Smoothing 1/12
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Fig. B8.9 - A7X pos A, on axis (Svart) – Pos E, on axis (gul)  - Smoothing 1/12

Fig. B8.10 - BlueSky Sat6.5 free field, on axis (blå) – Pos A, on axis (Svart)  - Smoothing 1/12
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Fig. B8.11 - BlueSky Sat6.5 free field, on axis (blå) – Pos B, on axis (grönt)  - Smoothing 1/12

Fig. B8.12 - BlueSky Sat6.5 free field, on axis(blå) – Pos C, on axis (turquoise)-Smoothing 1/12
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Fig. B8.13 - BlueSky Sat6.5 free field, on axis (blå) – Pos D, on axis (rött)  - Smoothing 1/12

Fig. B8.14 - BlueSky Sat6.5 free field, on axis (blå) – Pos E, on axis (gul)  - Smoothing 1/12
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Fig. B8.15 - BlueSky Sat6.5 Pos A on axis (svart)  – Pos B, on axis (grönt)  - Smoothing 1/12

Fig. B8.16 - BlueSky Sat6.5 Pos A on axis (svart) – Pos C, on axis (turquoise)  - Smoothing 
1/12
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Fig. B8.17 - BlueSky Sat6.5 Pos A on axis (svart)  – Pos D, on axis (rött)  - Smoothing 1/12

Fig. B8.18 - BlueSky Sat6.5 Pos A on axis (svart)  – Pos E, on axis (gul)  - Smoothing 1/12
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Fig. B8.19 - Genelec 1032 free field, on axis (rött) – Pos A, on axis (svart)  - Smoothing 1/12

Fig. B8.20 - Genelec 1032 free field, on axis (rött) – Pos B, on axis (grönt)  - Smoothing 1/12
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Fig. B8.21 - Genelec 1032 free field, on axis (rött) – Pos C, on axis (turquoise)-Smoothing 1/12

Fig. B8.22 - Genelec 1032 free field, on axis (rött) – Pos D, on axis (blå)  - Smoothing 1/12
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Fig. B8.23 - Genelec 1032 free field, on axis (rött) – Pos E, on axis (gul)  - Smoothing 1/12

Fig. B8.24 - Genelec 1032 Pos A on axis (svart)  – Pos B, on axis (grön)  - Smoothing 1/12



Giulio Laurenzi, Karlstads universitet            50 (83)    

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

Fig. B8.25 - Genelec 1032 Pos A on axis (svart) – Pos C, on axis (turquoise)  - Smoothing 1/12

Fig. B8.26 - Genelec 1032 Pos A on axis (svart) – Pos D, on axis (blå)  - Smoothing 1/12
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Fig. B8.27 - Genelec 1032 Pos A on axis (svart)  – Pos E, on axis (gul)  - Smoothing 1/12

Fig. B8.28 - Genelec 1038 Pos A on axis (svart)  – Pos B, on axis (blå)  - Smoothing 1/12
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Fig. B8.29 - Genelec 1038 Pos A on axis (svart)  – Pos C, on axis (grön)  - Smoothing 1/12

Fig. B8.30 - Genelec 1038 Pos A on axis (svart)  – Pos D, on axis (röt)  - Smoothing 1/12
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Fig. B8.31 - Genelec 1038 Pos A on axis (svart)  – Pos E, on axis (gul)  - Smoothing 1/12

Fig. B8.32 - Genelec 8050 Pos A on axis (svart)  – Pos B, on axis (blå)  - Smoothing 1/12
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Fig. B8.33 - Genelec 8050 Pos A on axis (svart)  – Pos C, on axis (grön)  - Smoothing 1/12

Fig. B8.34 - Genelec 8050 Pos A on axis (svart)  – Pos D, on axis (röt)  - Smoothing 1/12
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Fig. B8.35- Genelec 8050 Pos A on axis (svart)  – Pos E, on axis (gul)  - Smoothing 1/12
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Bilaga 9 – Vattenfallsdiagram

Fig. B9.1 Vattenfallsdiagram – Genelec 1032 position A

Fig. B9.2 Vattenfallsdiagram – Genelec 1032 position B
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Fig. B9.3 Vattenfallsdiagram – Genelec 1032 position C

Fig. B9.4 Vattenfallsdiagram – Genelec 1032 position D
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Fig. B9.5 Vattenfallsdiagram – Genelec 1032 position E

Fig. B9.6 Vattenfallsdiagram – Genelec 1038 position A
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Fig. B9.7 Vattenfallsdiagram – Genelec 1038 position B

Fig. B9.8 Vattenfallsdiagram – Genelec 1038 position C
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Fig. B9.9 Vattenfallsdiagram – Genelec 1038 position D

Fig. B9.10 Vattenfallsdiagram – Genelec 1038 position E
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Fig. B9.11 Vattenfallsdiagram – Genelec 8050 position A

Fig. B9.12 Vattenfallsdiagram – Genelec 8050 position C
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Fig. B9.13 Vattenfallsdiagram – ADAM A7X position A

Fig. B9.14 Vattenfallsdiagram – ADAM A7X position B
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Fig. B9.15 Vattenfallsdiagram – ADAM A7X position C

Fig. B9.16 Vattenfallsdiagram – ADAM A7X position D
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Fig. B9.17 Vattenfallsdiagram – ADAM A7X position E

Fig. B9.18 Vattenfallsdiagram – BlueSky Sat6.5 position A



Giulio Laurenzi, Karlstads universitet            65 (83)    

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

Fig. B9.19 Vattenfallsdiagram – BlueSky Sat6.5 position B

Fig. B9.20 Vattenfallsdiagram – BlueSky Sat6.5 position C
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Fig. B9.21 Vattenfallsdiagram – BlueSky Sat6.5 position D

Fig. B9.22 Vattenfallsdiagram – BlueSky Sat6.5 position E
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Bilaga 10 – Intermodulation distorsion

Fig. B10.1 - ADAM A7X - 300 + 400 Hz sinusvåg vid ingång 

Fig. B10.2 - Genelec 8050 - 300 + 400 Hz sinusvåg vid ingång 
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Fig. B10.3 - Genelec 1038 - 300 + 400 Hz sinusvåg vid ingång 

Fig. B10.4 - Genelec 1032 - 300 + 400 Hz sinusvåg vid ingång 
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Fig. B10.5 - ADAM A7X – 1,2 + 1,8 kHz sinusvåg vid ingång 

Fig. B10.6 - Genelec 8050 – 1,2 + 1,8 kHz sinusvåg vid ingång 
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Fig. B10.7 - Genelec 1038 – 1,2 + 1,8 kHz sinusvåg vid ingång 

Fig. B10.8 - Genelec 1032 – 1,2 + 1,8 kHz sinusvåg vid ingång 
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Fig. B10.9 - ADAM A7X -  6 + 8 kHz sinusvåg vid ingång 

Fig. B10.10 - Genelec 8050 -  6 + 8 kHz sinusvåg vid ingång 
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Fig. B10.11 - Genelec 1038 -  6 + 8 kHz sinusvåg vid ingång 

Fig. B10.12 - Genelec 1032 -  6 + 8 kHz sinusvåg vid ingång 

'



Giulio Laurenzi, Karlstads universitet            73 (83)    

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

Fig. B10.13 - ADAM A7X -  7 + 11 kHz sinusvåg vid ingång 

Fig. B10.14 - Genelec 8050 -  7 + 11 kHz sinusvåg vid ingång
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Fig. B10.15 - Genelec 1038 -  7 + 11 kHz sinusvåg vid ingång

Fig. B10.16 - Genelec 1032 -  7 + 11 kHz sinusvåg vid ingång
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Bilaga 11 – Fasgångar 

Fig. B11.1 - Free-field on axis fasgång-BlueSky sat 6.5(Blå), ADAM A7X(grön), Genelec 1032(Rött)

Fig. B11.2 - Diffuse-field – fasgång on axis Pos. A  - Adam A7X (grön), BlueSky sat6.5 (blå),
Genelec 8050 (svart), Genelec 1038CL (gul), Genelec 1032(röd)
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Fig. B11.3 - Diffuse-field – fasgång on axis Pos. B  - Adam A7X (grön), BlueSky sat6.5 (blå),
Genelec 8050 (svart), Genelec 1038CL (gul), Genelec 1032(röd)

Fig. B11.4 - Diffuse-field – fasgång on axis Pos. C  - Adam A7X (grön), BlueSky sat6.5 (blå),
Genelec 8050 (svart), Genelec 1038CL (gul), Genelec 1032(röd)
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Fig. B11.5 - Diffuse-field – fasgång on axis Pos. D  - Adam A7X (grön), BlueSky sat6.5 (blå),
Genelec 8050 (svart), Genelec 1038CL (gul), Genelec 1032(röd)

Fig. B11.6 - Diffuse-field – fasgång on axis Pos. E  - Adam A7X (grön), BlueSky sat6.5 (blå),
Genelec 8050 (svart), Genelec 1038CL (gul), Genelec 1032(röd)
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Bilaga 12 – Specifikation för mikrofon  Brüel & Kjær  modell 4006
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Bilaga 13 – Specifikation för mikrofon Behringer modell ECM8000
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Bilaga 14 – MatLab-kod till polärgraferna 
Egen förenkling av ursprungskoden från 
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/1251-dirplot

function polarplot(theta,rho,line_style,params)
%   A modification of  DIRPLOT function, writen by Steve Rickman 
%   avvaillable on  www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/1251-dirplot
%   POLARPLOT generates
%   directivity plots in the style commonly used in acoustic.

if nargin <= 1
    error('Requires 2, 3, or 4 input arguments.')
elseif nargin == 2
    line_style = 'auto';
elseif nargin == 3 
    if isnumeric(line_style)
        params = line_style;
        line_style = 'auto';
    end
end
if exist('params')
    if length(params) ~= 3
        error('Argument PARAMS must be a 3-element vector: [RHOMAX RHOMIN RHOTICKS].')
    end
    if params(1) <= params(2)
        error('Error in PARAMS argument. RHOMAX must be greater than RHOMIN.')
    end
    if params(3) <= 0
        params(3) = 1;
        warning('Error in PARAMS argument. RTICKS set to 1.')
    end
end
if isstr(theta) | isstr(rho)
    error('THETA and RHO must be numeric.');
end
if ~isequal(size(theta),size(rho))
    error('THETA and RHO must be the same size.');
end
if (max(theta) - min(theta)) < 6.3
    warning('THETA must be in degrees');
end
if min(theta) >= 0
    warning('Plot is -180 to +180 degrees');
end
if max(abs(theta)) > 180
    error('Plot is -180 to +180 degrees');
end

% Translate theta degrees to radians
theta = theta*pi/180;

cax = newplot;
next = lower(get(cax,'NextPlot'));
hold_state = ishold;

if hold_state & exist('params')
    warning('Plot is held. New plot parameters ignored')
end

% get x-axis text color so grid is in same color
tc = get(cax,'xcolor');
ls = get(cax,'gridlinestyle');

% Hold on to current Text defaults, reset them to the
% Axes' font attributes so tick marks use them.
fAngle  = get(cax, 'DefaultTextFontAngle');
fName   = get(cax, 'DefaultTextFontName');
fSize   = get(cax, 'DefaultTextFontSize');
fWeight = get(cax, 'DefaultTextFontWeight');
fUnits  = get(cax, 'DefaultTextUnits');
set(cax, 'DefaultTextFontAngle',  get(cax, 'FontAngle'), ...
    'DefaultTextFontName',   get(cax, 'FontName'), ...
    'DefaultTextFontSize',   get(cax, 'FontSize'), ...
    'DefaultTextFontWeight', get(cax, 'FontWeight'), ...
    'DefaultTextUnits','data')

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/1251-dirplot
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% only do grids if hold is off
if ~hold_state    
    % make a radial grid
    hold on;
    if ~exist('params')
        rticks = 10; % default ticks
        lims = findscale(rho,rticks); % get click, rmax, rmin
        click = lims(1); rmax = lims(2); rmin = lims(3);
        rngdisp = rmax - rmin;
    else
        rmax = params(1); rmin = params(2); rticks = params(3);
        rngdisp = rmax - rmin;
        click = rngdisp/rticks;        
    end
   
    set(cax,'userdata',[rngdisp rmax rmin]); % save variables for added plots
 
    % define a circle
    th = 0:pi/50:2*pi;
    xunit = cos(th);
    yunit = sin(th);
    % now really force points on x/y axes to lie on them exactly
    inds = 1:(length(th)-1)/4:length(th);
    xunit(inds(2:2:4)) = zeros(2,1);
    yunit(inds(1:2:5)) = zeros(3,1);
    % plot background if necessary
    if ~isstr(get(cax,'color')),
        patch('xdata',xunit*rngdisp,'ydata',yunit*rngdisp, ...
            'edgecolor',tc,'facecolor',get(gca,'color'),...
            'handlevisibility','off');
    end
    
    % draw radial circles
    % angles for text labels
    c88 = cos(88*pi/180);
    s88 = sin(88*pi/180);
    c92 = -cos(92*pi/180);
    s92 = -sin(92*pi/180);
    
    for i=click:click:rngdisp
        tickt = i+rmin;
        if abs(tickt) < .001
            tickt = 0;
        end
        ticktext = ['' num2str(tickt)];
        hhh = plot(xunit*i,yunit*i,ls,'color',tc,'linewidth',1,...
            'handlevisibility','off');
        if i < rngdisp
            text(i*c88,i*s88, ...
                ticktext,'verticalalignment','bottom',...
                'handlevisibility','off','fontsize',8)
        else
            text(i*c88,i*s88, ...
                [ticktext,' dB'],'verticalalignment','bottom',...
                'handlevisibility','off','fontsize',8)
        end

        if i < rngdisp
            text(i*c92,i*s92, ...
                ticktext,'verticalalignment','bottom',...
                'handlevisibility','off','fontsize',8)
        else
            text(i*c92,i*s92, ...
                [ticktext,' dB'],'verticalalignment','bottom',...
                'handlevisibility','off','fontsize',8)
        end            

    end
    set(hhh,'linestyle','-') 
    
    % plot with 10 degree intervals
    th = (0:18)*2*pi/36;
    
    cst = cos(th); snt = sin(th);
    cs = [-cst; cst];
    sn = [-snt; snt];
    plot(rngdisp*cs,rngdisp*sn,ls,'color',tc,'linewidth',1,...
        'handlevisibility','off')
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    % label each 30 degree intervals
    rt = 1.1*rngdisp;
    for i = 1:3:19
        text(rt*cst(i),rt*snt(i),[int2str(90-(i-1)*10),'^o'],...
            'horizontalalignment','center',...
            'handlevisibility','off'); 
    end

    for i = 3:3:6
        text(-rt*cst(i+1),-rt*snt(i+1),[int2str(-90-i*10),'^o'],...
            'horizontalalignment','center',...
            'handlevisibility','off'); 
    end
    for i = 9:3:15
        text(-rt*cst(i+1),-rt*snt(i+1),[int2str(270-i*10),'^o'],...
            'horizontalalignment','center',...
            'handlevisibility','off'); 
    end        

    
    % set view to 2-D
    view(2);
    % set axis limits
    axis(rngdisp*[-1 1 -1.15 1.15]);
end

if hold_state
    v = get(cax,'userdata');
    rngdisp = v(1);
    rmax = v(2);
    rmin = v(3);
end
        
% Reset defaults.
set(cax, 'DefaultTextFontAngle', fAngle , ...
    'DefaultTextFontName',   fName , ...
    'DefaultTextFontSize',   fSize, ...
    'DefaultTextFontWeight', fWeight, ...
    'DefaultTextUnits',fUnits );

% transform data to coordinates.
% Rotate by pi/2 to get 0 degrees at top. 
% Use negative theta to have negative degrees on left.
xx = (rho+rngdisp-rmax).*cos(-theta+pi/2);
yy = (rho+rngdisp-rmax).*sin(-theta+pi/2);

% plot data on top of grid
if strcmp(line_style,'auto')
    q = plot(xx,yy);
else
    q = plot(xx,yy,line_style);
end

set(gca,'dataaspectratio',[1 1 1]), axis off; set(cax,'NextPlot',next);
set(get(gca,'xlabel'),'visible','on')
set(get(gca,'ylabel'),'visible','on')

% Subfunction finds optimal scaling using "scope knob"
% factors of 1, 2, 5. Range is limited to practical
% decibel values.
function lims = findscale(rho, rticks)

clicks = [.001 .002 .005 .01 .02 .05 .1 ...
              .2 .5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000];

lenclicks = length(clicks);
rhi = max(rho);
rlo = min(rho);
rrng = rhi - rlo;
rawclick = rrng/rticks;
n = 1;
while clicks(n) < rawclick

        n = n + 1;
        if n > lenclicks
            close;
            error('Cannot autoscale; unrealistic decibel range.');
        end

end
click = clicks(n);

m = floor(rhi/click);
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rmax = click * m;
if rhi - rmax ~= 0

        rmax = rmax + click;
end
rmin = rmax - click * rticks;

% Check that minimum rho value is at least one tick
% above rmin. If not, increase click value and
% rescale.

    if rlo < rmin + click
        if n < lenclicks
            click = clicks(n+1);
        else
            error('Cannot autoscale; unrealistic decibel range.');
        end
        
        m = floor(rhi/click);
        rmax = click * m;
        if rhi - rmax ~= 0
            rmax = rmax + click;
        end
        rmin = rmax - click * rticks;
    end
    lims = [click rmax rmin];
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