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Sammanfattning 

 

Syftet med detta arbete var att skapa en generisk lösning för en stereodipol med digital 

signalbehandling. För detta nyttjades korskanalsutsläckning och Head-Related Transfer 

Functions för att skapa virtuella ljudkällor, vilket skulle ge intrycket av en bredare ljudscen. 

Korskanalsutsläckningen baseras på M. R. Schroeders arbete från 1966. Med hjälp av denna 

metod erhölls ett resultat med mer än 6-8 dB separation mellan kanalerna, vilket är fullt 

tillräckligt för att riktning skall kunna urskiljas. Head-Related Transfer Function nyttjades för 

att skapa en upplevt större ljudscen.  

 

Abstract 

 

The purpose of this paper was to create a generic solution for a stereo dipole by using digital 

signal processing. To achieve this crosstalk cancellation combined with Head-Related 

Transfer Functions were used to create virtual source imaging, which were meant to give the 

impression of a wider stereo width. The crosstalk cancellation was based on the work of M. 

R. Schroeder from 1966. With this method a separation of 6-8 dB was achieved, which is 

more than enough to distinguish direction. Head-Related Transfer Function was used to create 

the broadened soundstage.  
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1. Inledning 
 

Stereodipoler har blivit allt vanligare i dagens samhälle i och med efterfrågan på små och 

kompakta ljudanläggningar ökat. Stereodipoler är ett utmärkt substitut och ofta enda 

lösningen i mindre högtalarsystem såsom iPoddockor, bärbara datorer och platta TV-

apparater. Det har även blivit mer och mer eftertraktat i fullskaliga hemmabiosystem då 

många inte vill ha golvhögtalare som tar upp stor plats.  

  

1.1   Syfte 
 

Syftet med det här arbetet är att skapa en generisk lösning för en enkel stereodipol, med en 

generisk lösning menas i det här fallet en lösning som kan appliceras på de flesta modeller av 

stereodipoler. Anledningen till att en generisk lösning eftersträvas är att de flesta typer av 

stereodipoler använder sig av en lösning just för den modellen. Konstruktionen kommer ske i 

två steg. Det första genom att en korskopplingsutsläckning skapas. När detta har uppnåtts 

kommer en Head Related Transfer Function (HRTF) som ger intrycket av en bredare ljudscen 

att skapas. Detta kommer att realiseras med DSP-programmering. 

 

1.2   Stereodipol 
 

Termen stereodipol kan kortfattat beskrivas som ett system som skapar virtuella ljudkällor. 

Systemet består av två tätt placerade högtalare. Dessa har optimalt ett spann på 10° sett från 

lyssnaren. Med ett spann på 10° menas att vinkeln som bildas av hypotenusan och den 

närliggande kateten när lyssnaren är vänd mot högtalaren är 10°. Detta tillåter att man kan 

skapa en väldigt bred ljudbild utan att färga signalen. Ljudbilden som skapas är även mycket 

enklare än den i ett traditionellt system, vilket gör den mer robust mot exempelvis 

huvudrörelser. [Institute of Sound and Vibration Research, 2012] 

 

1.3   Teori 
 

1.3.1 Korskopplingsutsläckning 

 

Ämnet korskopplingsutsläckning (KKU) diskuterades för första gången av B. S. Atal och M. 

R. Schroeder för över 50 år sedan. Atal och Schroeder använde sig av matematik och fysikens 

lagar för att komma fram till hur en korskopplingsutsläckning bestående av enbart två 

högtalare placerade symmetriskt framför lyssnaren i fritt fält skulle fungera. Tanken är att 

enbart vänster högtalare skall höras vid vänster öra och tvärtom för höger. Principen för att 

återskapa en puls vid enbart vänster öra kräver att vänster högtalare först återger en positiv 

puls. För att sedan släcka ut den pulsen vid höger öra måste en något svagare, negativ puls 

avges från höger högtalare. Den negativa pulsen kommer sedan att behöva släckas ut vid 

vänster öra av en ännu svagare, positiv puls från vänster högtalare och så vidare.  
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KKU är på ett sätt det ultimata problemet inom ljudåtergivning, då en perfekt 

korskopplingsutsläckningen ger fullständig kontroll över ljudbilden. Det är dock inte 

realistiskt att sätta en perfekt utsläckning som mål. Målet är att nå –10 dB, i området 1500-

3000 Hz.  

Anledningen till att korskopplingsutsläckning är viktigt i detta arbete är att det tillåter 

friare manipulation av den uppfattade stereobredden, antingen genom extrem 

stereoseparation, likt den man får i hörlurar, eller genom att man skapar virtuella ljudkällor 

genom HRTF. Den sistnämnda är metoden som kommer att användas i arbetet, och målet är 

att skapa en ljudscen som uppfattas som större än den fysiska 10° stereoseparationen. En 

annan fördel med stereodipoler är att en större sweet spot (området där ljudet anses vara bäst) 

erhålls för korskopplingsutsläckningen än vad man skulle fått i en traditionell 

stereouppställning.  

Se figur 1 för en illustration av KKU. [Hamada, Kirkeby, Nelson, 1997] 

 

 

 
Figur 1. Illustrering av crosstalk. 

 

1.3.2 Head Related Transfer Function, teori 

 

Head-Related Transfer Function, eller HRTF, kallas den överföringsfunktion som 

karaktäriserar hur ett öra uppfattar ett ljud från en punkt i rummet. Människan kan, trots att vi 

bara har två öron, lokalisera ljud i tre dimensioner. Detta är möjligt för att hjärnan använder 

sig av innerörat och ytterörat för att dra slutsatser angående placeringen av ljudkällan. 

Människor gör en ungefärlig bedömning var ljudet kommer ifrån genom att ta signalerna som 

når ett öra, monoaurala, och jämföra dem med signaler som når båda öronen, binaurala. 

De binaurala signalerna är intensitetsskillnader (ILD) och tidsskillnader (ITD) mellan 

öronen. De monoaurala signalerna är en interaktion mellan ljudkällan och den mänskliga 

anatomin, där den ursprungliga signalen blir modifierad av ytter- och inneröra innan den når 

hörselgången och hörselsystemet. Dessa modifieringar av ljudet fungerar som en triangulering 
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för ljudkällans placering, och uppfattas som ett impulssvar som ställer ljudkällan och örats 

placering relativt till varandra. Detta impulssvar brukar kallas Head Related Impuls Response, 

HRIR.  

Människans öra är extremt känsligt när det gäller tidsskillnader jämfört med 

intensitetsskillnader. Ett delay på 1 ms kan jämföras med en intensitetsskillnad på upp till 6 

dB.  

[Pitt, 2010] 

 

1.4   Avgränsningar 
 

Teorin som ligger som grund för HRTF och KKU kommer inte tas upp i den här rapporten. 

För detaljerad information se Apparent Sound Source Translator 1996 och The ”Stereo 

dipole”: Binaural Sound Reproduction Using Two Closely Spaced Loudspeakers 1997. 

Idén bakom korskopplingsutsläckningen är att kunna återskapa en signal vid en position 

medan den släcks perfekt vid alla andra punkter i rummet. Men om man får till i princip 

perfekt korskopplingsutsläckning mellan öronen lider ljudkvalitén. Detta är på grund av att 

man inför en spektral färgning över hela frekvensregistret. Detta är ett resultat av att 

signalerna från högtalarna som når örat skapar stark interferens mellan varandra. För att få 

perfekt utsläckning måste vissa frekvenser förstärkas eller dämpas och dessa ändringar kan 

uppgå till 30 dB vilket ger tydliga färgningar av signalen. [Choueiri, 2010] 

På grund av detta kommer inte perfekt utsläckning att eftersträvas,  men då en 

intensitetsskillnad på bara några decibel räcker för att människan enkelt skall kunna urskilja 

riktning till en ljudkälla skall detta inte vara ett problem.  

Vid HRTF-manipulation efter inspelning spelar psykoakustik en stor roll. Detta leder till 

att resultaten kommer variera från person till person. Psykoakustik är läran om hur man som 

individ uppfattar ljud och det är ett område som är till väldigt stor del outforskat. Därför 

kommer en undersökning hur slutresultatet skiljer sig från person till person ej att göras. Att 

mäta HRTF kräver även komplicerade och dyra mätningar i form av ekofritt rum, 

högkvalitativ utrustning och individuella mätningar. Därför kommer arbetet och mätningar 

ske med så kallad generisk HRTF. Det vill säga att ingen hänsyn kommer att tas till 

människans fysiska proportioner.  
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2    Metod 
 

Upplägg av förstudier och genomförande av projektet. 

 

2.1   Målet är att 

 

Målet är att få upplevd ljudscen att överstiga 10° off-axis genom korskopplingsutsläckningen 

och HRTF. 

 

2.2   Färdigställd metod 
 

2.2.1     Förberedelser 

 

Som förberedelse innan det praktiska arbetet genomfördes en del förarbete bestående av 

följande: 

 

- Litteraturstudier för att få en  grund i de områden som ingår i arbetet. 

- Bekanta sig med utvärderingsbrädan, ADAU1701™. Se bilaga 1 för 

detaljer. 

- Orientering i mjukvaran som används i projektet. 

- En stereodipol skapas av ett par Logitech™ X-230 multimedia högtalare och 

en bok som baffel.  

 

2.2.2      Arbetsordning 

 

- Utgå från fakta erhållen under litteraturstudien. 

- Programmera filter i MATLAB™ och realisering i Sigmastudio™ 

- Filterkonstruktion kommer att baseras på observationer snarare än 

beräkningar. 

- Korskopplingsutsläckningen baseras på M. R. Schroeders design och 

kommer användas för att få mer kontroll över skapandet av bredare ljudscen. 

- Nyttja HRTF för att skapa större ljudscen.  

 

2.2.3    Mätning 

 

- Kritisk lyssning kommer användas för att se att arbetet är på rätt väg.  

- SPL och fasmätningar kommer genomföras för att kontrollera att 

korskanalsutsläckning har skett och se om målet har nåtts. 

- Ett sätt att kvantifiera HRTF generiskt kommer försöka göras gentemot 

referensmaterial med mätdata för ett par öron.  
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3 Korskopplingsutsläckning 
 

3.1   Programmering 
 

Korskopplingsutsläckningen baseras på Schroeders patent där han nyttjade två stycken IIR-

allpassfilter tillsammans med fem notchfilter för att få önskat resultat. Schroeder mätte upp 

impulssvar och beräknade därefter vilka koefficienter han behövde för att få den inverterade, 

tidsdiskreta transformen för impulsen. Detta lät honom beräkna exakta koefficienter för sina 

filter. Allpassfiltren används för att få en fasvridning, detta efter principen superposition. 

[Atal, Schroeder, 1966] 

Första problemet att är skapa allpassfilter, kriterierna för dessa är att det inte ska ske någon 

förstärkning eller dämpning utan det ska enbart ske en 180° fasvridning. Ett väldigt simpelt 

FIR-filter skapas i MATLAB™ för att sedan implementeras i Sigmastudio™ för att se om de 

båda är kompatibla.  

 

3.2   Filter konstruktion 
 

För att se hur väl MATLABs™ filter implementeras i Sigmastudio™ skrivs ett väldigt 

simpelt, lägsta ordningens FIR-filter. Filtret som skrivs är bara för att se hur väl det överförs 

till det andra programmet, så det är inte ett filter som nödvändigtvis skulle ingått i 

programmeringen.  

 

>> c = [0.7, 0.45]; 

>> hd = dfilt.allpass(c); 

 

Detta skapar ett stabilt, andraordningens, allpass FIR-filter. Fas och magnitud visas i figur 2. 

 

 

 

 
Figur 2. Fas och frekvensgång för andraordningens FIR-filter skapat i MATLAB™, där blå är 

magnitud och grön fas. 
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I figur 3 ser vi att graferna inte överensstämmer med varandra. Anledningen till att detta filter 

inte exporteras väl är att i Sigmastudio™ får inte summan av koefficienterna överstiga 1för 

FIR-filter.  

Ett annat sätt att skapa ett allpassfilter i MATLAB™ är att använda sig av Hilbert-

transformer. Ett problem med dessa är dock att de är svåra att få faslinjära om man inte har 

tillgång till oändligt antal tappar. Detta leder snabbt till att vi får en hög latens i 

programmeringen vilket kan leda till problem. Om man väljer att använda ett lägre ordningens 

FIR-filter är det möjligt, men man får då en sågtandsfunktion som kan vara upp till ± 50° i 

fasvridning. Utöver att det kan uppfattas som irriterande är det onödigt att nyttja så mycket 

minneskapacitet när man kan åstadkomma den eftersökta effekten genom ett IIR-filter och två 

delay. [Damera-Venkata, Evans, McCaslin, 2010] 

Då allpassfiltrets syfte var att fasvända signalen fattades beslutet att använda 

Sigmastudios™ egna IIR-allpassfilter. Detta för att det är stabilare än en Hilbert-transform 

och gör detta utan att anstränga dataminnet. Delay finns som en DSP-funktion i 

Sigmastudio™ och är ett enkelt sätt att substituera fördröjningen i FIR-filtret.  

  

Figur 3. Fas och frekvensgång för FIR-filter implementerat i Sigmastudio. 
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Ett allpassfilter,       , släpper igenom signalen med konstant magnitud |   ( 
   )|    

och enbart fasen är påverkad. Frekvensresponset ges av       
     

     

        (Smith, 2004). 

3.3   Första konstruktion av matris 
 

Schroeder och Atal använde sig av en matris bestående av två IIR-allpassfilter och fem 

notchfilter. Det finns dock en viss problematik i deras första konstruktion och det är att 

korskanalssignalerna som introduceras för att släcka ut korskanalsinformationen lätt kan 

skapa fel som successivt förvärras i ljudbilden. Detta ter sig som spektral färgning, det vill 

säga att det sker en förstärkning av vissa frekvenser vilket leder till att det färgar ljudet. 

[Princeton University, 3D3A, 2013] 

 

 

 

 Det som ligger bakom dessa fel är färgningen notchfiltren skapar. Med detta som 

bakgrund skapas en enklare variant av Schroeder/Atals matris baserad på fasvridning och 

tidsfördröjning för att skapa superpositioner. Figur 4 visar den grafiska programmeringen av 

den förenklade korskopplings-matrisen.  [Nicoletti, 2010] Designen är baserad på Schroeders 

design från 1966. Matrisen är uppbyggd av två allpassfilter som fasvänder vid 1500 Hz och 

två fraktaldelay som låter användaren fördröja signalen. Dessa signaler skickas sedan till en 

stereomixer. [Atal, Schroeder, 1966] 

  

Figur 4. Tänkt design av korskopplings-matris 
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3.4   Mätningar och ändringar i matrisen 
 

En serie av mätningar gjordes på den första designen av korskopplingsutsläcknings-matrisen. 

Dessa genomfördes genom att en SPL-mikrofon placerades 60 cm framför högtalarna 

liggande mot en bordsyta för att minimera kamfiltereffekt på mätningen. Vänster kanal 

dämpades sedan och två inspelningar gjordes. Inspelningarna skedde 11 cm off- axis, sett från 

dipolens center. De 11 cm motsvarar ungefärligen öronens placering. I figur 5 ser vi SPL-

värdena för mikrofonernas placeringar. 

 

 

Vi ser att de största skillnaderna är runt 5 dB och alla dessa är över 7000 Hz. Då detta inte 

motsvarade målet var något tvunget att förändras. Dippen efter 10 kHz beror på lagen om 

masströghet och är karaktäristisk för alla element med någon typ av basåtergivning.  

  

 

             Figur 5. SPL-mätning, första korskopplingsutsläckningen, 1/6 oktavs utjämning. 
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Figur 6 visar fasrespons för de första mätningarna.  

 

I ett försök att få en bättre differens i utsläckningen utfördes en rad tester med olika 

fördröjningar på signalen. Andra förändringar var vid vilken frekvens fasvridningen sker och 

ett shelving filter lades även in. Överföringsfunktionen för shelving filtret är följande; 

        
    

√ 

 
   

    
√ 

 
   

 (Analog Devices Wiki, 2014). 

Det som ändrades var att fördröjningen ökades till ca 0,1 ms och fasvridningen flyttades 

till ca 1000 Hz. Att dämpa de korskopplade signalerna med -6 dB bidrog även till ett bättre 

resultat. 

 Figur 7 visar den omarbetade versionen av matrisen.  

 

 

Figur 6. Fas för första korskopplingsutsläcknings, 1/6 oktavs utjämning. 
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Figur 7. Omarbetad korskopplings-matris. 

Figur 8. SPL-mätning, omarbetad korskopplingsutsläcknings. 1/6 oktavs utjämning. 
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Vi ser att separationen är betydligt bättre i figur 8 jämfört med den tidigare mätningen i figur 

5. Framför allt sker mer än 6-8 dB separation vid 1500-3000 Hz. Målet med korskopplingen 

var just att få en stor separation vid de frekvenserna då det är där det mänskliga örat använder 

sig av intensitetsskillnad för att urskilja riktning.  

  

 

 

I figur 9 kan här ses att fasskillnaden är betydligt större än i den första mätningen. Detta 

hjälper till att ge en ännu bättre uppfattning om separation, då området 800-1600 Hz styrs av 

en blandning mellan intensitets- och fasskillnad. [Pitt, 2010] 

Tyvärr finns det här en stor avsaknad av mätdata för just KKU vilket gör det svårt att säga 

just hur bra denna korskopplingsutsläckning förhåller sig emot andra. 

Figur 9. Fas för omarbetad korskopplingsmatris. 1 oktavs utjämning och annan färg användes för att 

enklare kunna urskilja de olika graferna. 
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4 Head-Related Transfer Function 
 

4.1   Virtual Source Imaging 
 

Ser man till traditionell 60° uppställning är ljudbilden väldigt komplex, medan den för två 

högtalare som är placerade tätt intill varandra blir mycket enklare då det bara produceras två 

vågfronter. Vid användandet av stereodipoler för att skapa virtuella källor är idén att en 

vågfront är ämnad för ena örat medan den andra, med något mindre amplitud samt 

tidsförskjuten, är ämnad för andra. Den resulterande intensitets- och tidsskillnaden skall 

optimalt vara identisk med den motsvarand verkliga ljudkällan placerad i den virtuellas 

position.  

Målet med programmeringen är att skapa virtuella ljudkällor som överskrider det faktiska 

10° spannet och ger intrycket av en ljudscen med 30°. Detta kan förtydligas med att vi vill 

skapa virtuella källor med samma ILD och ITD som högtalarna hade haft om de varit 

placerade med 30° separation. Figur 10 illustrerar detta. [Institute of Sound and Vibration 

Research, 2012] 

  

 

 

 

 

 

Figur 10. Visualisering av vidgad ljudscen. Vinklarna i bilden är godtyckliga. 
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4.2   Konstruktion 
 

Då en perfekt korskanalsutsläckning inte var realiserbart går det rent praktiskt inte att 

behandla HRTF-programmeringen som en separat del, utan behandlas som en del av 

korskopplingen. Detta gör man genom att arbeta i ILD och ITD för att skapa en bredare 

ljudscen. Det leder till att principen för HRTF-programmeringen blir liknande den hos 

utsläckningen, med skillnaden att här är målet inte att släcka ut en impuls utan istället 

återskapa tids- och intensitetsskillnaderna liknande de hos två högtalare med 30° separation.  

Designen som skapades har som mål att återskapa differensen mellan lyssnarens båda 

öron. Denna differens, ITD, är skillnaden mellan högtalarens avstånd och lyssnarens högra 

respektive vänstra öron. ITD blir i vårat fall baserat på avståndet mellan de två hypotenusorna 

som skapas mellan ena örat och en högtalare placerad på 30°, sett från lyssnaren. Skillnaden 

för dessa är ca 6 cm. Det ger oss en tidsdifferens på ca 0,2 ms vilket i sin tur ger oss ett delay 

på 9,6 sample.  

För ILD i ett litet rum spelar inte luftens absorptionsförmåga tillräckligt stor roll för att det 

skall vara värt att räkna på det. [Everest, Pohlmann, 2009, 157-158] 

 
Figur 11. HRTF matris för vidgad ljudscen. 
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I figur 11 ser vi designen av matrisen för vidgad ljudscen. Båda kanalerna skickas 

oförändrade till en mixer där de korskopplas med den inverterade och fördröjda signalen från 

andra kanalen. Delaye motsvarar den tidigare uträknade ITD. Fasvridningen skall simulera 

den naturliga 90°-vridningen som sker vid traditionell stereouppställning.  

 

4.3   Mätningar 
 

Då det inte finns någon standardiserad metod för att mäta HRTF gjordes ett experiment för att 

utröna ifall man skulle kunna se något konkret. En likadan mätning som utfördes för 

korskanalsutsläckningen användes här. Det vill säga att enbart höger kanal matades med 

signal och två mätpunkter till höger respektive vänster off-axis användes som referenser. Data 

hämtades från tre separata mätningar gjorda på 60 cm avstånd utefter en bordsskiva. En 

mätning görs utan HRTF, med högtalarna placerade 68 cm isär, en med högtalarna 30 cm isär, 

utan HRTF och en tredje med högtalarna 30 cm isär med HRTF-programmering. 

Förhoppningen är att den första och tredje skall visa liknande mätdata medan andra 

mätningen borde avvika på något sätt. Den mätdata som gavs ses nedan i figur 12, 13 och 14. 

[Florida International University, 2008] 

 

 
Figur 12. SPL-analys av högtalarna, placerade 68 cm isär. 
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Figur 13. SPL-analys av högtalarna, placerade 30 cm isär. 

 

 
Figur 14. SPL-analys av högtalarna, med HRTF. 
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Figur 15. Samtliga SPL-mätningar. 

 

Figur 15 visar mätdata i referens till varandra och vi ser hur signalen från HRTF-

uppställningen stämmer bättre överens med det naturliga 30°-spannet.  
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5 Slutsats 
 

Målet med arbetet var att hitta en generisk lösning för en stereodipol, metoderna för detta var 

att använda sig av korskanalsutsläckning och Head-Related-Transfer-Fucntions. Då optimal 

utsläckning varken var rimligt eller på grund av de spektrala färgningarna önskvärt valdes en 

enklare version av Schroeders första modell av korskopplings-matris. Denna realiserades 

sedan i formen av en matris bestående av parade delay, IIR-allpassfilter och shelvingfilter. 

Dessa korskopplades sedan och mixades med den orörda stereosignalen i ett försök att uppnå 

korskopplingsutsläckning i lyssnarens position.  

Vanliga SPL- och fasmätning utfördes på matrisen med olika koefficienter för att se hur 

effektiv utsläckningen var i lyssnarens position. Efter en rad tester nåddes målet med 6-8 dB 

skillnad vid örats intensitetskänsligaste område vid mätpunkterna. Detta tillät lyssnaren att få 

en klar uppfattning om ljudkällans riktning.  

Syftet med korskanalsutsläckningen var att nyttja den som en metod för att få bättre 

kontroll över ljudscenen och på så sätt kunna hitta en enklare lösning för att skapa en virtuellt 

större ljudscen. En anledning till bättre kontroll är att ljudbilden beter sig som två vågfronter 

istället för den komplexa ljudbild man normalt har i en högtalaruppställning.  

Nästa del i arbetet var att skapa de virtuella källorna. Hade en perfekt utsläckning mellan 

kanalerna varit möjlig hade en lösning varit att skapa binaural stereo. Även att projicera 

virtuella källor hade varit enklare då man hade haft perfekt kontroll över ljudbilden. Men då 

detta inte var fallet var detta tvunget att rent praktiskt hanteras som en del av 

korskopplingsutsläckningen. Det som eftersträvas när man skapar virtuella källor är att de ska 

ha samma ILD och ITD som de riktiga källorna skulle haft. ITD var enkelt att beräkna, och då 

både avstånden är små och rummet är litet kan ILD-differensen bortses ifrån.  

En modell med syftet att återskapa beräknad ITD med hjälp av korskoppling gjordes. 

Mätningar gjordes i ett försök att få fram konkreta data. Detta gjordes genom att nyttja två 

mätpunkter och sedan dämpa ena signalen för att få fram referenser mellan signalerna. Tre 

mätningar gjordes där man tydligt ser skillnaden mellan de olika signaltyperna. När man 

jämförde mätningarna med varandra enkelt att se likheten mellan de virtuella och de verkliga 

källorna.  

Avslutningsvis kan man säga att målet för korskopplingsutsläckningen uppnåddes men det 

fanns en stor avsaknad på relevant mätdata att jämföra med. Det gick att bevisa likhet mellan 

HRTF simulerat 30° och verklig uppställning på 30°.  

 

6 Diskussion 
 

Syftet med uppgiften var att försöka finna en generisk lösning till de individuella problem 

som återfinns i skapandet av en stereodipol. Valet att göra detta i två steg kanske inte var det 

optimala när man ser tillbaka på resultatet av utsläckningen som erhölls i 

korskopplingsutsläckningen, vilket ledde till att man inte kunde behandla andra delen separat. 

En bättre metod hade nog varit att behandla korskopplingsutsläckningen och HRTF som en 

enda del och försökt lösa korskopplingsutsläckningen direkt i HRTF-programmeringen. Det 
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hade dock medfört sina egna problem, bland annat att utsläckningen hade blivit svårare att 

mäta.  

Tydligare mätdata för utsläckningen hade troligtvis kunnat erhållas med bättre utrustning 

och miljö, men då hela syftet var en generisk lösning hade det, inte förtagit det hela, men 

troligen varit överflödigt. Det viktiga var trots allt i dessa mätningar att man kunde se en 

skillnad på SPL som motsvarade metod och syftet. Målet med korskopplingsutsläckningen 

uppnåddes med goda marginaler.  

Då det råder stor brist på publicerade mätdata i ämnet men det finns en mängd teoretiskt 

beräknade värden kan en spekulation göras att de reella mätningarna inte når upp till de 

beräknade värdena. Om så är fallet skulle det kunna vara en förklaring varför man väljer att 

inte publicera dessa fynd då det skulle ses som ett misslyckande. Speciellt då stor del av 

denna forskning sker på statlig bekostnad, exempelvis University of Florida och NASA. Men 

då korskopplingsutsläckning anses vara det ultimata problemet inom akustik tror jag inte det 

kommer ske någon minskning i forskningen. Det är dock oturligt att inte mer data publicerats 

så en jämförelse på hur bra min lösning förhåller sig kunde göras.  

Angående HRTF trodde jag först det inte skulle vara möjligt att göra en mätning som 

visade någon konkret skillnad mellan de olika signalbehandlingarna med enbart en SPL-

mikrofon. Efter mätning visade värdena på ett resultat som stödde teorin, vilket var långt över 

min förväntan.  

Vad kan vi säga avslutningsvis? Det vi kan säga säkert är att en korskopplingsutsläckning 

för en stereodipol kan göras i hemmet med ett par vanliga multimedia högtalare och en 

utvärderingsbräda, och resultatet man får är tillräckligt bra för att man skall kunna höra 

riktningen, det vill säga separationen. HRTF går däremot inte att säga lika säkert då det är 

individuella avvikelser man mäter. Men då värdena som uppmättes pekade mot teorin så 

anses det vara lyckat. En utvecklad generisk metod för att mäta det skulle dock behövas för 

att kunna säga säkert. NASA håller på med utvecklingen av just detta då HRTF går att 

använda i styr- och radarsystem.  
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Bilaga 1 ADAU1701™ 
 

ADAU1701™ är ett integrerad ljudsystem med 28-/56-bitars digital signal processor, analog-

to-digital converter och digital-to-analog converter med kontrollsystem.  

 

 

Tabell 1: Specifikationer och fördelar med ADAU1701 

28-/56-bit, 50 MIPS digital audio processor GPIOs for digital controls and outputs 

2 ADCs: SNR of 100 dB, THD + N of −83 dB Fully programmable with SigmaStudio™ 

graphical tool 

4 DACs: SNR of 104 dB, THD + N of −90 dB 28-bit × 28-bit multiplier with 56-bit 

accumulator for full double-precision 

processing 

Complete standalone operation Clock oscillator for generating a master clock 

from crystal 

Self-boot from serial EEPROM PLL for generating master clock from 64 × fS, 

256 × fS, , 384 × fS, , or 512 × fS, clocks 

Auxiliary ADC with 4-input mux for analog 

control 

 

 

För fullständig lista över tekniska specifikationer se datablad på 

http://www.analog.com/en/audiovideo-products/audio-signal-

processors/adau1701/products/product.html 


