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Abstract

This Master thesis report describes how hearing protectors can

give higher attentuation to low-frequency noise when using

electronic filter and active noise cancelling technique. The met-

hod described is a feedback coupling by a digital or analog filter.

The filterdesign and possibility to adjust the filtercoefficients to

the individual who is supposed to wear the active headsets are

discussed. The properties that the transducers in the headsets

ought to have are described.



Sammanfattning

Det bar examensarbetet pa magisterniva beskriver hur horsel-

skydd kan ge hiigre dampning for Iaga frekvenser genom att

utnyttja elektronik och aktiv bullerdampningsteknik. Den metod

som framst presenteras ar Bterkoppling via ett digitalt eller ana-

logt reglerfilter. Designen  av detta reglerfilter och mojligheten att

anpassa tiltret till den individ som skall bara skyddet diskuteras.

De egenskaper hdgtalarelementen i hiirlurarna  bar ha beskrivs.
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1. Introduktion

1.1. Inledning
Principen bakom aktiv bullerdampningsteknik  testades redan pa 1930-talet av
lakaren Paul Lueg, som 1936 tick det fijrsta patentet pa omradet.  Det ar dock
fiirst de senaste 15 -20 &-en som tekniken har borjat komma till praktisk an-
vandning. Anledningen till detta ar utvecklingen av elektroniken. Nya kompo-
nenter med ny funktionalitet och mindre dimensioner har utvecklats. De senaste
at-en bar de digitala signalprocessorerna utvecklats och borjat anvandas allt
mer.
Aktiv bullerdampning gar ut pa att dampa buller genom att lata en hiigtalare
alstra ljud i motfas med bullret sa att en utslackning av ljudvagorna sker. Head-
set som fungerar enligt denna princip firms sedan nagra ar att kiipa.  De ar kon-
struerade med analog elektronik.
Vanliga passiva horselkapor ar de horselskydd som anvands mest idag. De har
nackdelen att laga frekvenser dampas daligt. Dock dampar de battre for hiigre
frekvenser. Aktiv teknik ger bra dampning vid laga frekvenser men kan inte
anvandas vid hogre. Kombinationen passiv och aktiv teknik ger alltsa en bra
dampning over hela frekvensomradet.
Aktiva headset har en hiigtalare och en mikrofon monterade i varje k&pa. Mellan
mikrofon och hiigtalare sitter analog eller digital elektronik for att styra hiigtala-
ren sa att bullret vid mikrofonen skall bli sa litet som miijligt.

1.2. Problemformulering
Syftet med detta arbete ar att undersoka om det med aktiva bullerdamp-
ningsmetoder och digital teknik gar att got-a horselskydd son-r effektivt
dampar lagfrekvent (GO0 Hz) buller.
Avsikten air att med en digital signalprocessor styra en hiigtalare i hiirselka-
pan pa sa satt att den kommer att alstra ljud som ligger i motfas med det bul-
ler son-r skall dampas. Systemet fungerar enligt principen aterkoppling via ett
reglerfilter. Fragan om hur hog dampning ett sadant system kan ge utan att
bli instabilt utreds.
Ett annat syfte ar att undersijka om man kan fa hijgre dampning genom att

individanpassa de aktiva headseten. Detta kan i sa fall ske genom att mata

upp ijverfiiringsfunktionen mellan hdgtalare och mikrofon for den individ
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som skall bar-a headsetet och anvanda den vid stabilitetsberakningar istallet

for nagon genomsnittlig overforingsfunktion. Ar skillnaden mellan olika

personers ijverfijringsfunktioner sa stor att hiigre  dampning kan uppnas om

hansyn tas till dessa skillnader?

Hur reglerfiltret skall designas  for att det Sterkopplade systemet skall ge
maximal dampning utan att bli instabilt ar en grundlaggande fraga. Gar det att

ta fram nagon anvandbar algoritm for att rakna ut de optimala filterkoefficien-

terna?

2. Teoretisk bakgrund

2.1. Principen bakom aktiva headset
Principen vid aktiv bullerdampning ar att lita en mikrofon ta upp en referens-

signal av bullret och sedan lita en hogtalare skicka ut ljud med samma ampli-

tud men i motfas. Da sker en utslackning av ljudvagoma. Aktiva headset bestir

alltsa av en hiirselkapa med ett hiigtalarelement  inmonterat. Intill hiigtalaren

placeras en liten elektretmikrofon.

Det firms nagra olika satt att l&a dampningsproblemet i aktiva headset. Den

som tas upp bar ar en liisning  med aterkoppling  via analogt eller digitalt reg-

lerfilter. I figur 1 visas principen for Bterkoppling via ett reglerfilter. Denna

lijsning  har nackdelen att systemet kan bli instabilt. Den ar dock den mest an-

vanda i kommersiella produkter eftersom den gar att implementera med analog

teknik.

Utvecklingen  av de digitala signalprocessorerna har dock gjort det miijligt att

anvanda olika typer av LMS-algoritmer, till exempel filtered-x LMS [ref 6,8].
Tva tillampningar dar LMS-algoritmen anvands beskrivs kortfattat i avsnitt 2.5.

Som namndes i inledningen anvands aktiv teknik for dampning av buller vid

laga frekvenser. Aterkopplade system kan bli instabila da frekvensen iikar efter-

som fasvridningen dkar med frekvensen. Darfiir anvands aktiv bullerdampning-

steknik i headset i regel bara for att dampa frekvenser upp till omkring 800 Hz.

I detta omrade har rapporterats en genomsnittlig dampning pa lo-20 dB [ref
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1,7,9]. De material som firms i passiva horselkapor dampar dock bra for frek-

venser over 1000 Hz. Detta gijr att passiv och aktiv dgmpning kompletterar

varandra sS att en jamn dampning fas for hela frekvensomradet.

Det firms en fysikalisk grans dar avstandet mellan trumhinna och mikrofon Br

en fjardedels vaglangd. Da vaglangden nHr denna grans kommer det att bli en

ljudtrycksnod vid mikrofonen och en ljudtrycksbuk en fjardedels vaglangd dari-

fran, det vi11 saga vid trumhinnan. Antag att avstandet mellan trumhinnan och

mikrofonen ar 35 millimeter (hbrselgangens  langd ar ca 25 mm). Da fas en

gransfrekvensfpa  2.4 kHz enligt fiiljande formel

,‘=; = (4 ;;& =2.4kHz

dar c ar Ijudhastigheten i luft och 3, vaglangden.

Figur 1.
Headset med aktiv bullerd%mpningsteknik.



2.2. Aktiv dzmpning genom Hterkoppling

Ett blockdiagram for ett aterkopplat system visas i Ggur 2.

Reglerfilter
0)

Hdgtalarsignal

Figur 2.
Blockdiagram fdr ett iterkopplat  system.
G(w) tir reglerfiltrets 6verfijringsfunktion.
H(w) 8r Gverfijringsfunktionen  fr%n hijgtalare  till mikrofon.

Filterfunktionen betecknas i fortsattningen G(w) och overfijringsfunktionen

fran hiigtalare till mikrofon H(o). Kretsforstarkningen har beteckningen k.
Problemet med ett aterkopplat system ar att det kan bli instabilt. Jag har valt att

definiera aterkopplingen som positiv eftersom overfiiringsfunktionen fran hog-

talaren till mikrofonen H(w), i stiirre delen av det intressanta frekvensomradet

har en negativ fasvridning pa 180” och darmed ett minustecken inbyggt.

Detta innebar att for stabilitet kravs att kretsijverfiiringens  belopp kl GHI < 1 da

fasvridningen for GH rGr -360”. Detta innebar ocksa som vi senare skall se att

i Nyqvistdiagrammet fordras att punkten l+jO inte omsluts av kurvan, och inte

som vanligt vid negativ Bterkoppling da punkten  -l+jO inte far omslutas av

kurvan.
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Eftersom fasvridningen ijkar med frekvensen maste reglerfiltret G designas sa
att det begransar frekvensomradet samtidigt som det bidrar med sa liten fas-

vridning som miijligt.  Detta filter kan g&as s&al digitalt som analogt [ref 1,4].

Det svara problemet ar alltsa att hitta filterkoefficienterna till reglerfiltret G.

Den algoritm som foreslagits av Carme [ref l] ger ett IIR-filter med tva konju-

gerade poler och tva konjugerade nollstallen.

Det ar ocksa viktigt att ijverforingsfunktionen  mellan hijgtalare och mikrofon

har liten fijrdriijning. Darfiir bijr mikrofonen placeras sa n&a hijgtalarelementet

som miijligt. Den akustiska fiirdriijningen kan raknas ut som

dar n Br avstandet mellan hiigtalare och mikrofon och c ar Ijudhastigheten. Om

c=340 m/s och avstandet a=5 mm fas ~0.015 ms. Detta ger vid frekvensen

.p500 Hz en fasvridning pa 2.7” beraknat med nedanstaende formel

Vid matningar av ijverfiiringsfunktionen har betydligt stiirre fasvridning matts

upp vilket maste bero pa hogtalarelementet och/eller mikrofonen. Enligt Nelson

och Elliot [ref 91 har Carme med flera konstaterat att den storsta delen av fas-

vridningen kan hanforas till hiigtalarelementet.  Det ar alltsa av stor vikt att en

hiirlur med liten fasvridning anvands for att stabilitet skall uppnas. I avsnitt 3.3

beskrivs resultatet av matningen  av olika hijrlurars iiverfiiringsfunktioner.

Malet med detta arbete har varit att g&a en aterkoppling via ett digitalt filter.

Da tillkommer en de1 problem vid AD- och DA-omvandling. For att uppfylla

samplingsteoremet maste antivikningsfilter och rekonstruktionsfilter anvandas.

Dessa ger en extra fasvridning i systemet. Om samplingsfrekvensen ar hog kan

dock brytfrekvensen pa dessa filter vara hog. Darmed blir fasvridningen for

laga frekvenser inte sa stor.
Vi biir ocksa ha en hog samplingsfrekvens for att inte infora nagon fiirdriij-

ning. Fasvridningen som beror pa ett sampels fiirdriijning fas enligt
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d3r.f; at- samplingsfrekvensen,f  frekvensen och ts tiden mellan tva sampel. En

samplingsfrekvensfi= 10 kHz ger en fasvridning pa 18 o och A=.50 kHz ger 3.6 o

vid frekvensen 500 Hz beraknat pa 1 sampels fiirdriijning. Bera och Sunyach

[ref 41 bar testat ett digitalt aterkopplat system och da haft en samplings-
frekvens pa 100 kHz.

Ett annat problem ar att ett aterkopplat system ofta ger en fiirstarkning for vissa

frekvenser ovanfijr det frekvensomrade dar dampning sker, trots att det ar sta-

bilt. En kompromiss  maste g&as mellan stor dampning for laga frekvenser och

fiirstarkning for medelhijga  frekvenser.

2.3. Optimering av analogt  reglerfilter

ijverfiiringsfunktionen  for det aterkopplade systemet kan skrivas

yo’o> _ 1
X(@) 1 -HO’o)GO’o)

dar YQw) ar fouriertransformen av mikrofonsignalen, Zoo) air fouriertransfor-

men av utsignalen till hogtalaren, HQw) ar iiverfiiringsfunktionen  mellan mik-

rofon och hiigtalare  och G(jw) ar reglerfiltrets iiverforingsfunktion.

Om vi tittar pa effektspektrum far vi
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Detta innebar att energin i felsignalen Syy minimeras da

/ 1 -H(jo)qjo)  j2

maximeras.

Antag att kretsiiverfiiringen  kan skrivas son-r

HO'o)GO'o)  =K(w)e  -JNw)

dar K(O) Sir frekvensberoende beloppet.

Da fas fiiljande

j 1 -GO’o)HO’o) j2 = 1 +K(o)2-2K(o)cos(@(o))

son-r alltsa skall maximeras.

Att hitta en filterfunktion GQo) sadan att ovanstaende maximeras ar inte sa

latt, bland annat pa grund av att filtret maste vara realiserbart och det aterkopp-

lade systemet maste vara stabilt.

Filterfunktioner som har visat sig vara passande ;ir av typen

(;(S)=~(s-n)
(s -PI

dar nollstallet  och polen placeras i vanster halvplan for att f?i ett minimum fas

filter.

Car-me [ref 41 har foreslagit ett effektivare filter med tva komplexkonjugerade

poler och tva komplexkonjugerade nollstallen  enligt

,(,)=,(S-n)(s-n*)
0 -P>(S -P * >
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liven i detta fall ligger nollstallena och polerna i vanster halvplan.

Man kan rakna om dessa analoga filter till digitala och da fa nollstallen och

poler innanfor enhetscirkeln i z-planet. Detta got-s i avsnitt 4.2. Amplitudfunk-

tion och fasgang for ett filter av ovanstaende typ visas i figur 3 och 4.

Ampl~ludfunkt~on for hllrel Fasen for finret

-joi
0 1000 mo 3ooo 4mu  !xm

-140
0 10% mo 3ml 4ooo t

frekvens frekvens

Figur 3.
Amplitudfunktion fijr reglerfiltret med
noilsttillena nl,n2=(-4.O%j2.5)oc och polerna
p 1 ,p2=(-0.2*  jO.4)oc dar grtinsfrekvensen  tir
360 Hz dvs oc=2~c*360.

Figur 4.
Fasfunktion fdr reglerfiltret med nollst8llena
n I ,n2=(-4.0+j2.5)oc  och polerna p I ,p2=(-0.2+
jO.4)oc dar grtinsfrekvensen gr 360 Hz dvs
wc=2~c*360.

a

Faskurvan har egenskapen att den gar mot no11  for laga och hoga frekvenser.

Beroende pa hur brant filter som kravs fas olika fasgang. En kompromiss mell-

an filtrets branthet och fasgang maste g&as. Det enklare filtret med en pol och

ett nollstalle failer inte lika brant vid brytfrekvensen men ger darmed en mindre

paverkan  pa fasen. I avsnitt 4.1 diskuteras resultatet av de simuleringar som

gjorts i Matlab for ovanstaende filtertyper.
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2.4. Kommunikation via aktiva hiirlurar
I vissa tillampningar vi11 personen som bar horselskydden kunna hot-a medde-

landen eller musik i hijrlurarna  utan att dampningsalgoritmen angriper dessa

nyttosignaler. En principiell liisning pa detta visas i figur 5 [ref. 31.

I -1

‘\ ,’ -. ‘\ ./

T -,

‘[
“,/

,/’ _ Nyttosignal
Reglerfilter

Figur 5.
Principen fiir kommunikation via hijrlurar  med aktiv bullerd&mpning.

2.5. Alternativa bullerdZmpningsalgoritmer

Om aktiv dampning skall astadkommas over ett bredare frekvensomrade Br en

lijsning  med aterkoppling vanligast. Dock har fiirsijk gjorts dar en filtered-x

LMS algoritm anvants [ref 6,8]. En mikrofon placeras da utanpa hiirluren for

att fa en referenssignal. Denna referenssignal filtreras sedan med en skattning

av framkanalen (fran U till E i figur 6 ). Den filtrerade referenssignalen utgor

insignal till LMS-algoritmen tillsammans med signalen som kommer fran mik-

rofonen inuti horselskyddet.  Principen visas i tigur 6 nedan. Dampning pa i

medeltal 15-20 dB har rapporterats i frekvensomradet 80-650 Hz [ref 61.

Om man vi11 dampa smalbandigt buller gar det enligt erfarenheter pa institutio-
nen for signalbehandling i Ronneby att dampa 30-40 dB. Dessutom firms det

fler typer av liisningar. En &- asynkron digital aterkoppling. Den har bland an-

nat anvants for dampning av sirener i kupe’n pa brandbilar. Algoritmen funge-

rar bra for periodiska och smalbandiga signaler.
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.__\  __
*\

/ ‘\ Rekonstruktionsfilter

Figur 6.
Principen fiir aktiv dhpning  med filtered-X LMS.

I figur 7 visas principen fiir asynkron digital Aterkoppling.  Det adaptiva

filtrets utsignal kopplas till hagtalarna  i headsetet fijr att slgcka ut bullret  vid

iirat. Utsignalen skall alltsi ligga i motfas till bullret. Utsignalen fir ock.4 g5

igenom ett filter anpassat till hiirluren f6r att fA en referenssignal som dgrefter

subtraheras till mikrofonsignalen. Differensen mellan signalerna blir insignal

till det adaptiva filtret. LMS-algoritmen fiirsiiker stalla in filterkoefficienterna

s% att filtrets utsignal skall slzcka ut s2 stor de1 av bullret  som miijligt.

-;d LMS-algoritm

Filter

Figur 7.
Principen fiir asynkron digital iterkoppling.
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3. Mgtningar

3.1. MStning av Sverfiiringsfunktion

Mgtningarna av h6rlurarnas 6verfiiringsfLmktioner har  gjorts m e d  e n

frekvensanalysator.  Som insignal till hijrluren har anvgnts en svept sinussignal

som via en fiirst%kare  har kopplats till hiirluren. Signalen frin mikrofonen som

placerats i hiirluren har kopplats till kanal 2 p% analysatorn som stgllts in pi

mgtning av frekvensrespons. Mgtdata har sparats pg diskett och omvandlats till

matlabformat med hjalp av ett konverteringsprogram.

3.2. Individanpassning

Om det g%r att finna nigon praktiskt anvgndbar algoritm fijr att finna de filter-

koefficienter  som maximerar

11 -HO’w)GO’o) j 2

enligt avsnitt 2.3 skulle det kunna vara miijligt att mgta upp iiverfijringsfunk-

tionen H(jo) fiir den individ som skall anv5inda h6rselskydden och anvsnda

denna vid optimeringen. FrAgan %r om H(jo) skiljer sig mellan olika individer

och i s5 fall hur mycket. fr skillnaden sA stor att dgmpningsfijrmAgan p?wer-

kas?
Fiir att undersijka saken m%te jag fijrst iiverfiiringsfunktionen fiir samma indi-

vid fern ginger. Mellan varje mgtning togs lurarna av och sattes pi igen. Detta

f6r att undersiika hur stor skillnaden var mellan olika mgtningar pi samma indi-

vid.
Det visade sig att det fanns skillnader mellan olika mgtningar. Detta beror fiir-

modligen pA hur harlurarna  sitter pA huvudet, huvudr6relser som gijrs under

mgtningen och om mikrofonens 1Zge gndras. I figur 8 och 9 nedan visas abso-

lutbeloppet av skillnaden mellan olika iiverfiiringsfunktioner mgtta pB samma

individ.
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Figur 8.

frehws frekvens

Figur 9.
Absolutbeloppet av skillnaden mellan olika Absolutbeloppet av skillnaden mellan olika
mstningar  av Gverfdringsfunktionens amplitud. mtitningar  av bverfdringsfunktionens fas.
Alla mgtningarna  Sr gjorda p9 samma individ. Alla matningarna  tir gjorda pS samma individ.

30

I

Sedan gjorde jag matningar pa Myra olika personer, bade vanster och hiiger 6ra.

Jamfijrelser mellan amplitudfunktion och fasfunktion gjordes sedan. Damp-

ningskurvorna  jamfiirdes sedan for att se om dampningen paverkades.

Resultaten antyder att det tinns  skillnader mellan olika individer. Men eftersom

skillnaderna ocksa ar stora mellan olika matningar pa samma person Br det
sv4r-t att dra nagra sakra slutsatser. Skillnaderna mellan matningarna pa olika

individer ar dock sa stora att dampningen paverkas upp till 5 dB (se figur 12)

for vissa frekvenser vid simulering i Matlab. Reglerfiltret har da varit optime-

rat for en viss individs iiverforingsfunktion. Men samma filter har anvants vid

berakningen av dampningen for de andra personerna.

Matningarna  tyder ocksa pa att det firms skillnader mellan vanster och hijger

ijra pa samma person. De ar dock inte sa stora som mellan matningar pa olika

personer. En viss forbattring av dampningen borde alltsa fas om man gor en

individanpassning genom att for varje individ anpassa kretsforstarkningen  och

reglerfiltret. Men man maste anda ha ratt stora amplitud- och fasmarginaler

eftersom hiirlurarna maste behalla stabiliteten Bven da de sitter daligt pa

huvudet eller vid av- och patagning. I figurema nedan visas skillnadema mellan

matningar pa olika personer. Som mest skiljer ungefar 6 dB mellan amplitud-

kurvorna och 2 1 grader mellan faskurvorna.
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lrekvens

Figur 10.
Absolutbeloppet av skillnaden mellan matningar
av bverforingsfunktionens amplitud pa olika
individer.

‘, : :

0 500 ml
frekvens

Figur 11.
Absolutbeloppet av skillnaden mellan matningar
av overforingsfunktionens  fas pa olika individer.

0 500 1000 1500 2000
HZ

Figur 12.
Dampningskurvor  for de olika forsbkspersonerna  da
samma reglerfilter  och samma kretsforstarkning
anvands.  Som mest skiljer 5 dB mellan kurvorna.
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3.3. JZmfiirelse mellan olika hSrlurar

Det visade sig att storre delen av fasvridningen i systemet uppstar i hiirluren

och inte till fiiljd  av den akustiska fiirdriijningen mellan hijgtalare och mikro-

fon. Det har ocksa visat sig att amplitudfunktion och fasvridningen mellan

olika hiirlurar skiljer sa mycket att dampningsfiirmagan paverkas. Det ar alltsa

viktigt att anvanda en sa bra hijrlurar som mojligt. Med bra menas i fiirsta hand

att horlurens fasvridning inte skall vara for stor. Hijrluren bijr anpassas sa att

reglerfiltret, fiirstarkare och hijrluren tillsammans ger 180” fasvridning i det

frekvensomrade (50-500 Hz) dar man vi11 ha hog dampning. Da behiivs ingen

fasvridande krets i aterkopplingen.

Hiirlurarna bar ocksa ha en relativt lag resonansfrekvens sa att dampning kan

ske for laga frekvenser. En topp i responsen vid lagsta resonansfrekvensen ar

ocksd en fijrdel eftersom reglerfiltret da inte behover vara sA brant. Fiirutsatt-

ningen ar naturligtvis att resonansfrekvensen ligger vid en frekvens dar man

vi11 ha dampning.

Tre hiirlurar hnr testats. Dessa ar Ross RDH-CD, Technics R_P-HT-77 och Sony

D-77. Sonyluren ar lite dyrare an de andra. Den har i motsats till de andra

ordentliga kapor som sluter tatare runt or-at.  Deras iiverfiiringsfunktioner matta

pa samma fijrsijksperson visas nedan. Man kan se i figur 13- 18 att skillnaderna

i amplitud och fas ar stora. Hiirluren fran Ross fasvrider SS mycket att den inte

gar att anvanda medan de andra tva ar acceptabla sa Iange reglerfiltret har liten

fasvridning. Hijrlurarna fran Sony och Technics ger en fasvridning runt 180’

i stijrre delen av det intressanta frekvensomradet. Detta ar egentligen for myck-

et eftersom det anvanda reglerfiltret ger en fasvridning pa 100-120” i passban-

det. Om man anvander ett reglerfilter med mindre paverkan pa fasen ar nack-

delen att filtret inte dampar sa mycket i sparrbandet och dess amplitudfunktion

failer inte heller lika brant i overgangszonen.
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Figur 13. Figur 14.
Amplitudfunktion fijr hiirluren Amplitudfunktion fijr hijrluren
Sony-D77. Technics RP-HT-77.

Figur 15.
Amplitudfunktion fdr hijrluren
Ross RDH-200-CD.

Figur lb.
Fasfunktion fGr hijrluren
Sony-D77.

Figur 17.
Fasfunktion fer hijrluren
Technics RP-HT-77.

Figur 18.
Fasfunktion fdr hijrluren
Ross RDH-200-CD.

Hur skall da en hC-lur  konstrueras fijr att fa de egenskaper vi vi11 ha? Vilka

parametrar firms och hur skall dessa optimeras? Om en impedansanalogi fiir en

hiigtalare (se tigur 19) studeras ser man att de parametrar som framst paverkar

en hiigtalares fas ar h6gtalarkonens och spolens massa, styvheten i konens upp-

hangning och de f6rluster som firms i upphangningen. Fasvridningen fas som

cp =arctan oM- 1 /(oc)
(Bl)*IRe +R,,,
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dar Mar konens och spolens massa, C kompliansen, Re ar spolens resistans och

Rm de mekaniska forlusterna i upphangningen.  B ar spolens fliidestathet och

1 at- spolens lindningslangd.

Enligt ovanstaende formel skulle den viktigaste parametern vara membranets

och spolens massa. Ett latt membran ger liten fasvridning. En stor komplians

dvs en mjuk upphangning ger ocksa en liten fas. Men tern-ten med kompliansen

minskar snabbt i betydelse da frekvensen Bkar. Stor fiirlustresistans ger ocksa

en paverkan sa att fasen minskar. Men stora fiirluster ger en (iverdampad

frekvensgang utan nagon topp vid resonansfrekvensen. Om vi vi11 kunna dampa

huller for frekvenser runt resonansfrekvensen ar det en f&de1 med en topp i

hogtalarens respons vid resonansfrekvensen.

(Bl)“YRe  Rm

// _/V’IY  \
I

e,B l/Re’L- l”r

Figur 19.
Enkel impedansanalogi fijr hiigtalare.
Re Br f&st%rkarens  utg%ngsresistans  + spolens resistans.
Rm 2r fijrluster i upph2ngningen.
5 ar spolens flSdesttithet  och I tir spolens lindningsbngd.
C 2r kompliansen och M 8r konens och spolens massa.
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4. Simulering och implementering

4.1. Simulering i Matlab
Olika filter G(w) av den i kapitel 2.3 beskrivna typen testades for att hitta en

optimal avvagning mellan fasvridning och dampning i sparrbandet. Dampning-

en i det aterkopplade systemet beraknades enligt

2Ologll -G(o)H(o)l

och plottades. Stabilitetskriterierna kontrollerades genom plottning av Bode-

och Nyqvistdiagram.  Sa Iange Nyqvistkurvan inte omsluter punkten l+jO Br

systemet stabilt. For Bodediagrammet galler alltsa att amplituden skall vara

mindre an 1 da fasen nar -360” for att systemet skall vara stabilt. Detta d&-for

att aterkopplingen enligt kapitel 2.2 definierats som positiv.
I diagrammet over dampningen kan observeras att en viss forstarkning fore-

kommer for vissa frekvenser over 600 Hz. Denna fiirstarkning uppkommer vid

de frekvenser dar kretsijverfiiringen GWH(w) har ett varde n&-a 1. For att inte

fa en fijrst&ning for ett storre frekvensomrade an nodvandigt bar filtret falla

sa brant som miijligt dar kretsdverfiiringen ligger nara 1. For att systemet skall

fa hog dampning for laga frekvenser bijr reglerfiltret ha hog dampning i sparr-

bandet. Ett filter med dessa egenskaper ger dock en stor fasvridning vi&et kan

leda till instabilitet efiersom vi helst ocksa vi11 ha en stor kretsforstarkning.  En

avvagning mellan Iiltrets dampning, filtrets branthet, kretsforstarkningen  och

filtrets fasgang maste goras.

Vi11 man ha dampning av bullret over ett bredare frekvensomrade maste man

anvanda  ett filter som inte failer sa brant. Detta innebar att antingen maste

kretsforstarkningen minskas vilket resulterar i lagre dampning av bullret  eller

sa far man acceptera en stijrre  fiirstarkning for medelhiiga  frekvenser.

I figur 20-23 visas darnpningskurva och motsvarande Nyqvist- och Bodediag-

ram. Filtret air optimerat sa att dampning ska ske i frekvensomradet 50-500 Hz.

Den genomsnittliga dampningen i detta omradet blir 17 dB. Maximala

dampningen ar 22 dB for frekvenser runt 120 Hz. Dessa varden skall ses som
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exempel pS vilken dtimpning man kan uppn2 teoretiskt med ett reglerfilter av

den anvanda typen. DBmpningen  varierar beroende pi anvgnd hiirlur  och vilken

individ ijverfiiringsfunktionen H(w) Br uppmgtt pi. Om hijrlurar med bgttre

fasegenskaper anvtints skulle dtimpningen blivit stiirre.  Hgnsyn har inte tagits

till hiigtalar- och mikrofonfiirstZrkare som tillkommer i ett verkligt system.

Hz Hz
Figur 20. Figur 21.
Amplitudfunktionen fdr kretsbverfdringen Fasfunktion fdr kretsijverfijringen
G(4H(@. C(QH(L!).

-10’ ’ ’ ’
- 12 .lO -A -6 -4 -2 0 2 4

Figur 22.
Nyqvistdiagram

-15’0 5ol loo0 lyyl m
HZ

Figur 23.
Dgmpningskurva fdr systemet. Maximal
dampning f%s fijr frekvenser runt 120 Hz.
Fbrstarkning f”as mellan 600 och 1500 Hz.
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4.2. Implementering pi digital signalprocessor

Om man utgar fran det tidigare diskuterade analoga filtret av typ

G(s) = CT -n,M -n*>
(s-PJS-PJ

kan det raknas om till ett digitalt filter. Eftersom hog samplingsfrekvens kravs

vid realiseringen kan vi anvanda metoden matchad-z transformation [ref lo].

DH fas

G(z)=(l-e”l’z-‘)(l-L’n~~z-‘)

(1 -e P,T -Iz  )(l -epZTz -‘)

dar Tar tiden mellan tva sampel och nl och n2 ar nollstallena och pl och p2

ar polerna. En sampelfrekvens pa 80 kHz har anvants i det implementerade

systemet vilket ger T=12.5  us.

Den empiriskt framtagna filterfunktionen nar hijrluren Sony D-77 anvands ar

G(z)= (0.010-0.01772 -‘+0.00782 -*>
(1 + 1.9872 -’ -0.98752 -*>

Ett IIR-filter pa ovan namnda form implementerades i ett DSP-system.

Systemet bestod av en PC (486:a) med DSP-kort installerat. Signalprocessorn

pa kortet ar TMS 32OC-31. Som antiviknings- och rekonstruktionsfilter bar

filterlador med variabla filter fran Kemo anvants.

Dessa ger inte sa stor paverkan pa fasgangen eftersom sampelfrekvensen kan

vara hog och darmed kan filtemas brytfrekvens sattas hog. Darmed blir faspa-
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verkan vid laga frekvenser liten.  Samplingsfrekvensen sattes till 80 kHz och

brytfrekvenser for antiviknings- och rekonstruktionstilter var 40 kHz.

For att utnyttja alla bitarna i signalprocessorn maste en mikrofonforstarkare

anvandas. Aven signalen till hiirluren  maste forstarkas. Fiirstarkarna ger en de1

fasvridning. Med battre fiirstarkare biir dampningen  kunna 6ka nagra decibel.

Det visade sig att fasgangen paverkades kraftigt vid implementering pa DSP.

En extra fijrdriijning motsvarande ett sampel maste rent teoretiskt accepteras.

Dock visade det sig att fijrdriijningen i det digitala filtret snarare motsvarade

3 sampel. Detta beror sannolikt pa att det firms ett filter i signalvagen pa DSP-

kortet.

Det i Matlab beraknade filtret har en faskurva som gar mot no11  da frekvensen

gar mot oandlighet.  Fiirdriijningen pa DSP-kortet giir att det implementerade

digitala tiltrets faskurva inte gar mot no11 i stopbandet utan fortsatter att ijka for

hdga frekvenser. I tigur 24 och 25 visas det digitala filtrets amplitudfunktion

och fasfunktion med och utan hansyn tagen till den fordrojning som signalpro-

cessorn ger.

-40 -
0 wo 1030 1500 2m 2532 m

bekvens
-50 -

0 SK 1003 1300 2m 293 3000 Figur 2.5.
frekveos Fasfunktion fiir det verkliga filtret

Figur  24. implementerat p% DSP jamfdrt med
Amplitudfunktion fijr filtret implementerat pS fasfunktionen f6r det i Matlab  framrtiknade
DSP. filtret.
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Figur 26.
Den i Matlab bergknade  dgmpningen.

I
0 500 loo0 15W m

bekvens
Figur 27.
Den uppmgtta  dtimpningen  vid test av
DSP-implementeringen.

H(jw) och GQw) mattes med frekvensanalysator och dampningen beraknades

i Matlab. Da fas den kurva pa dampningen som visas i figur 26. Den verkliga

dampningen mattes ocksa genom att spektrum for mikrofonsignalen mattes

med och Stan den aktiva bullerregleringen paslagen. Resultatet sparades pa

diskett, konverterades till matlabformat och jamfiirdes i Matlab sa att en kurva

over dampningen erhiills.  Det visar sig som synes vid jamforelse  mellan figur

26 och 27 att de bagge kurvorna iiverensstammer  ratt val. Vid matning av den

verkliga dampningen har kretsforstarkningen skruvats upp sa att systemet ligger

n&a gransen for instabilitet. Vid berakning av dampningen i Matlab har krets-

forstarkningen  varit nagot lagre. Darmed fas en mindre dampning men ocksa

mindre fiirstarkning. Frekvensomradet for dampning i det reella systemet ar

dessutom alltfijr smalt for att man skall uppleva att det blir tystare. Frekvens-

omradet borde gjorts bredare och kretsfiirst%kningen borde writ mindre. Detta
skulle dock ha givit betydligt lagre dampning for de riktigt laga frekvenserna.

For att fa ett tydligt utslag i matningarna har jag valt att ha hog kretsfiirstark-

ning.
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5. Sammanfattning

5.1. Resultat

IHur stor dampning som kan astadkommas i aktiva headset nar tekniken med

aterkoppling via ett reglerfilter anvands har visat sig bero pa hur stort frekvens-

omrade man vi11 ha dampning inom och om man kan acceptera nagon fiirstark-

ning vid medelhiiga frekvenser. Hiigtalarelementen i hijrlurarna har visat sig ha
stor betydelse. De far inte ge for stor fasvridning. Med hiirlurarna Sony D-77

som anvants i detta arbete har en genomsnittlig dampning pa 17 dB i frekvens-

omradet  50-500 Hz bertiknats i Matlab. Da fas dock en viss fiirstarkning for

frekvenser mellan 600 och 1500 Hz.

Nar det galler individanpassning visar matningama att det firms skillnader mel-

lan overfiiringsfunktioner  fran hiigtalare till mikrofon da horlurarna sitter pa

olika individer. Dessa skillnader har i Matlabberakningar visat sig kunna paver-

ka dampningen som mest 5 dB for nagon frekvens. Men det Gnns ocksa skiil-

nader mellan olika matningar pa samma individ vilket innebar att matningarna

blir nagot osakra.

5.2 Framtida utvecklingsmiijligheter

I det fortsatta arbetet med att ta fram ett fungerande system biir mikrofon- och

hogtalarfijrstarkare  som ger liten fasvridning tas fram. fven hijgtalarna i hot--

lurarna biir kunna utvecklas sa att de ger en mindre paverkan pa fasen an de

hiirlurar som anvants i detta arbete.

Om en algoritm for att designa det digitala reglerfiltret kunde utvecklas skulle

iiverfiiringsfunktionen  kunna matas da nagon tar pa sig hiirlurarna och darefter

skulle de optimala filterkoefficienterna for just den personen kunna stallas in.

Da skulle stiirsta mijjliga dampning alltid uppnas for varje individ. Kanske kan

nagon typ av steepest descent algoritm med speciella randvillkor anvandas.

Hansyn maste ju tas till att systemet inte far bli instabilt samt att inte alltfiir stor

forstarkning f&s for medelhiiga frekvenser.
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