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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts hos Dirac Research AB i Uppsala. Dirac Research är en 

världsledande programvaruspecialist inom ljudoptimering, rumskorrigering och 

ljudfältssyntes.  

Dirac har nu velat utreda hur man på bästa sätt kan använda deras programvara Dirac Live för 

att förbättra ljudet hos hörlurar. I examensarbetet ingick en teoretisk del om örat, hörlurar, 

mätmetoder och hur en frekvenskurva bör se ut. Det ingick också att mäta impulssvaret för 

några olika hörlurar. Impulssvaret användes sedan till att förbättra ljudet hos hörlurarna 

genom att designa digitala filter som användes genom programvaran Dirac Live. När 

filterdesignen var klar utfördes ett lyssningstest för att få åsikter om hur andra upplevde 

filtrena.  

Mätningarna utfördes på Karolinska Institutet i Huddingen på ett KEMAR-huvud. Det är ett 

konsthuvud som ska efterlikna en människas huvud till form och storlek. Där mättes fyra 

earbuds (intra-concha), tre in-ear (insert), två omslutande (circum-aural) och ett par 

utanpåliggande (supra-aural) hörlurar upp. Med filterdesignen visade det sig att förbättringar 

upplevdes på de flesta av hörlurarna. Dock så kompenserades inte de omslutande- och 

utanpåliggande hörlurarna något. Dessa var endast tänkta att ha som referens.  

Det var en del skillnader mellan de olika hörlurarnas frekvenssvar. Det beror delvis på 

hörselgångens resonansfrekvens. När omslutande hörlurar mäts kan hörselgången ses som en 

kvartsvågsresonator medan den vid mätning av in-ear-hörlurar kan ses som 

halvvågsresonator. Även hörlurarnas konstruktion påverkar skillnaderna för de olika 

hörlurstyperna.  

Som målkurvor till hörlurarna användes bland annat högtalarmätningar i form av 

frifältsmätningar och diffusfältsmätningar utöver de hörlurar som användes som referens. 

Dock upplevdes en frekvensgång med en mjuk topp vid 3 kHz och i övrigt ganska rak 

frekvensgång som bäst. Vid lyssningstestet var det även den kurvan som fick flest röster hos 

tre av de fyra hörlurarna som användes vid lyssningstestet.



 

 

Abstract 

This thesis work has been conducted at Dirac Research AB in Uppsala. Dirac Research AB is 

a world leading Software Company specializing in sound optimization, room correction and 

sound field synthesis.  

Dirac would now like to investigate how their software can be used to improve the sound in 

earphones. This thesis work contains a theory part about the ear, methods of measurements 

and what a frequency response should look like. It does also include a measurement part 

where the impulse response has been measured on a set of headphones and earphones. The 

impulse responses are used to design digital filters that improve the sound of the earphones. 

The filters are designed using the Dirac Live software. A listening test has been performed to 

subjectively rate the sound quality of the different filters.  

The measurements have been performed at Karolinska Institutet in Huddinge using a 

KEMAR head. Four intra-concha, three insert, two circum-aural and one supra-aural 

headphone were measured. The digital filters improved the perceived sound quality for almost 

every headphone. Filters for the circum- and supra-aural headphones were not implemented 

because they were only used as a reference.  

Some differences between the headphones were perceived because of the resonance frequency 

of the ear canal. When measuring circum-aural headphones the ear canal is a quarter-wave 

resonator and when measuring insert-headphones the ear canal is a half wave resonator. Even 

the construction of the headphones affect the differences.   

As target curves for the headphones free-field and diffuse-field curves were used beside the 

reference headphones. But a frequency response with a smooth peak at 3 kHz and otherwise 

rather flat frequency response was perceived as a good target. This target was also the winner 

for the listening test for three of the four headphones used in the test. 
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1 Inledning 

1.1Bakgrund 

I dagens samhälle används hörlurar allt mer, dels med dagens små mp3-spelare och Ipods, 

men främst till mobiltelefoner som blir mer och mer som mediaspelare. Det finns ett väldigt 

stort utbud av hörlurar och det finns alternativ i de flesta prisklasser. Man hör även en klar 

skillnad mellan hörlurar av olika prisklasser och även typer av hörlurar. Oftast låter de billiga 

hörlurarna inte speciellt bra och det kan i vissa fall finnas mer potential än det man hör. Det 

här examensarbetet handlar om att försöka förbättra ljudet i hörlurar med hjälp av 

skräddarsydda digitala filter.  

Examensarbetet är framtaget av Dirac Research AB som är en världsledande 

programvaruspecialist inom ljudoptimering, rumskorrigering och ljudfältssyntes. Dirac vill nu 

utreda hur man på bästa sätt kan utnyttja deras programvara Dirac Live för att korrigera 

hörlurar. Dirac Live är en patenterad teknik som optimerar impuls- och magnitudsvaret i ett 

ljudsystem. Baserat på akustiska mätningar kan man med ett önskat frekvenssvar generera 

digitala filter som förbättrar ljudkvalitén på ljudsystemet.  

Mätning av hörlurar är en utmaning då hörlurar är utformade att låta bra på eller i ett 

mänskligt öra. De mätmetoder som idag används bygger på att man använder sig av ett 

konsthuvud med öron som är konstgjorda. Detta betyder att mätningar som är gjorda på 

konstgjord mätutrustning kanske inte stämmer helt överens med vad man hör. Detta arbete 

innehåller därför även en liten utredning av mätmetoden med KEMAR som hittills använts av 

Dirac Research.  
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1.2 Uppgift 

Examensarbetet går ut på att göra hörlurskompenseringar som är baserade på Diracs teknik 

för fas- och magnitudsvarskompenseringar. Genom att använda befintlig Matlab-programvara 

från Dirac är målet att försöka hitta en bra målkurva för hörlurar. Frekvenssvar hos några 

olika hörlurar kommer att mätas med hjälp av ett konsthuvud och konstöron. Som referens 

kommer några eller något par hörlurar att väljas. 

Teoridelen består av att sätta sig in i befintlig litteratur för hörlurar och dess svar och ytter- 

och innerörats akustiska effekt. Baserat på det här ska några olika målkurvor utvärderas 

genom lyssningstest. 

Några frågor som man vill ha svar på är: 

 Hur ser en i örat mätt överföringsfunktion för ett upplevt platt spektrum ut? 

 Är frifältsmätningar av en referenshögtalare ett lämpligt mål? 

 Hur mycket variation mellan olika hörlurar kan förväntas? 

 Finns det en bättre och mer robust mätmetod än användningen av ett konsthuvud och 

konstöron? 

 Är det någon typ av hörlur som är svårare att mäta tillförlitligt? 
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2 Teori 

Teoridelen tar upp en del fakta som kan vara bra att känna till vid mätning och design av 

hörlurar. Bland annat beskrivs örats funktion och påverkan på ljud, vad det finns för olika 

mätmetoder man kan välja för att mäta hörlurar och hur en frekvenskurva kan se ut för att få 

en lyckad hörlur.  

2.1 Örats utseende och överföringsfunktion 

Örat består i princip av tre delar, det är ytterörat, mellanörat och innerörat. Dessa delar arbetar 

och bidrar tillsammans med hjärnan till att vi upplever ljud. Då design av hörlurar mest tar 

hänsyn till ytterörat, har jag tänkt utelämna de andra delarna i denna förklaring och endast 

beskriva ytterörats funktion och överföringsfunktion.  

Ytterörat består i grovt sett av tre delar; det är trumhinnan, hörselgången och öronmusslan 

(synliga delen av örat). Öronmusslan kallas också ibland för ytteröra eller pinna som det heter 

på engelska och latin. Jag delar upp ytterörat i sina olika delar och använder ordet ytteröra för 

att beskriva öronmusslan i det här arbetet. Hörselgången som är ca 25 mm lång och har en 

genomsnittsdiameter på 7 mm ansluter mellan ytterörat och trumhinnan och kan illustreras 

som ett rör där väggarna kan ses som akustiskt hårda[1].  

Ytterörat är en mycket viktig del i vår hörseluppfattning. Det är ytterörat som tar emot ljudet 

utifrån och skickar ljudvågen vidare till trumhinnan. Ytterörat har en extra viktig roll vid 

ljudlokalisering och förmågan att uppfatta var ljud kommer ifrån. Speciellt vid frekvenser 

över 2 kHz är ytterörat väldigt effektiv att plocka upp ljud [2].  

Det är ytterörats utformning som gör det så effektivt vid riktningsbestämning av ljud. 

Avskärmningseffekten för att skilja på ljud framifrån och bakifrån som ytterörat har, kan vid 

höga frekvenser skärma så mycket som 10dB i vissa fall. I både ytterörat och hörselgången 

bildas resonanser. Dessa resonanser hjälper även till att riktningsbestämma ljud genom att 

resonanserna kommer tillföras olika mycket beroende från vilken infallsvinkel ljudet kommer. 

Hörselgången kan i öppet tillstånd beskrivas som en kvartsvågsresonator och olika frekvenser 

kommer förstärkas olika mycket. Figur 1 visar beräknade och mätta överföringsfunktioner för 

hörselgången för ljudtryck mellan hörselgångens mynning och trumhinnans yttersida[1]. Man 

kan se att det skiljer lite mellan beräknad och mätt kurva men tyvärr framgår det inte ur källan 

vilken kurva som är vilken. 

 
Figur 1) Överföringsfunktion för hörselgången [1]. 
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2.2 Hörlurar 

Hörlurar är byggda för att återge ljud så bra som möjligt oavsett hur örat ser ut. Det blir en 

slags kompromiss då i stort sett alla öron ser olika ut. Hörlurar finns i olika utföranden, det 

finns både stora sköna hörlurar och mindre smidigare modeller. Även utförandet på hörlurarna 

skiljer sig åt, då de är designade att klara olika sammanhang. Det finns till exempel hörlurar 

som är byggda för att klara de hårda toleranserna under hörselmätningar. Det finns även 

hörlurar anpassade för kommunikation, där det ställs stora krav på tydligheten i tal och de 

skall i vissa fall även kunna dämpa störande ljud från omgivningen. Till sist finns den 

kommersiella stereohörluren som troligtvis är den vanligaste. Den ska återge ljud på ett bra 

sätt och ska vara designad för att återge noggrannheten i ljudinspelningar. Det ska vara bra 

frekvensgång och låg distorsion[2].  

Det finns fem olika typer av hörlurar som kan ses här nedan. Dessa är beskrivna i ITU-T 

Recommendation P.57[3] där förklaring och figurer är hämtade från. Hörlurstyperna är 

följande: 

Circum-aurala (Omslutande hörlur) - Omsluter ytterörat och sitter mot den omgivande ytan 

av huvudet. De kan nudda men ska inte trycka mot ytterörat, figur 2.  

Supra-aural (Utanpåliggande hörlur) – Hörlurar som vilar på ytterörat och har en 

ytterdiameter på minst 45 mm. Denna typ kan ses i figur 3 där även örats referens punkt och 

öronkanalens ingång kan ses med förklaring.  

Supra-concha (Utanpåliggande hörlur) – Denna typ av hörlur är liknande den supra-aurala 

med att hörluren vilar på ytterörat, men denna har en ytterdiameter på mellan 25-45 mm och 

kan ses i figur 4.  

Intra-concha (Earbud) – Hörlurar som är avsedda att vila mot örats hålrum men är inte gjorda 

att ansluta i hörselgången. Har en ytterdiameter på max 25 mm. Figur 5. 

Insert (In-ear) - Hörlurar som är avsedda att delvis eller helt komma in i hörselgången, figur 

6. 

      
Figur 2) Circum-aural  Figur 3) Supra-aural 

    
Figur 4) Supra-concha Figur 5) Intra-concha  
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Figur 6) Insert-variant 

De olika hörlurarna påverkar örats överföringsfunktion olika. Det gör att frekvenssvaret för 

in-ear-hörlurar ser annorlunda ut jämfört med högtalares och öppna hörlurars frekvenssvar. 

Detta beror på att vid in-ear-hörlurar kan hörselgången ses som sluten och bildar då en 

halvvågsresonator. Resonansfrekvensen vid trumhinnan beror sedan på vilken längd 

hörselgången har. Vid högtalarlyssning eller mer öppna varianter av hörlurar kan man istället 

tänka sig hörselgången som en kvartsvågsresonator[4]. 

2.3 Befintliga mätmetoder 

Mätning av hörlurar kräver lite annan utrustning än högtalare. En högtalares frekvenssvar 

mäts oftast under frifältsförhållanden i t ex ekofria kammare. En hörlurs frekvenssvar mäts 

däremot vid liknande förhållande som de är tänkta för. Därför bör även örats utseende och 

form tas med vid mätningen.  

Vid mätning av hörlurar används huvudsakligen två olika mätmetoder men det finns även en 

tredje metod. Den första metoden är mätning i hörselgången på människor. Mätning av 

hörlurar via den riktiga hörselgången ställer dock till med problem vid mätning av earbud- 

och in-ear-hörlurar. Detta beror på att den probmikrofon eller miniatyrmikrofon som då 

används är monterad i hörselgången och det finns ingen plats för att ansluta t ex en in-ear-

hörlur.  

Den andra metoden som är en vanligare mätmetod är att använda sig av konstgjorda öron. 

Delar av denna metod är beskriven i ITU-T P.57 [3], där det bland annat handlar om de 

referenspunkter, öronmodeller och hörlurstyper som finns. Vid mätning på konstgjorda öron 

och hörselgångar används först och främst en mikrofon, denna är oftast placerad vid 

trumhinnans läge och ska motsvara det ljudtryck som den mänskliga trumhinnan tar upp. 

Därefter är en hörselgångssimulator ansluten innan det till slut är en koppling till ytterörat. I 

vissa fall används ett helt KEMAR-huvud vid mätning av hörlurar. Vid mätning av in-ear-

hörlurar krävs dock bara hörselgången då axlar, huvud och ytteröra inte påverkar de akustiska 

egenskaperna[4].  

Det finns tre sorters referenspunkter vid örat som är beskrivna i ITU-T P.57[3], de punkter där 

ljudtrycket ska mätas vid mätning av hörlurar. Dessa referenspunkter är: trumhinnan (DRP), 

hörselgångens ingång (EEP) och en virtuell punkt vid örats ingång (ERP). Det finns även ett 

antal olika modeller av konstgjorda öron som kan användas vid mätning av hörlurar. Men den 

modell som är bäst lämpad för mätning av hörlurar är typ 3 som använder trumhinnan som 

referenspunkt. Det finns även några olika modeller av typ 3, typ 3.3 är den modell som 

används för att efterlikna det mänskliga ytterörat så bra som möjligt. Hörselgångssimulatorer 

som används vid mätning är designade för att ha samma typ av ståendevågmönster som 

riktiga öron och även impedansen är gjord för att efterlikna det mänskliga örats impedans[5].  
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Det finns även en tredje typ av mätmetod som kan användas vid mätning av en hörlurs 

frekvensgång. Det är en mer subjektiv metod och går ut på att testpersonen får lyssna på 

högtalare i ett givet ljudfält, t ex frifält eller diffusfält. Personen lyssnar på bandpassfiltrerat 

rosa brus för en tredjedels oktav åt gången och justerar nivån för hörluren så den efterliknar 

källans t ex en högtalares. Denna metod kräver en del av lyssnaren och är tidskrävande då 

hela frekvensbandet måste gås igenom och justeras [5,6]. 

2.4 Hur ska en frekvenskurva se ut? 

Frekvenskurvan för hörlurar skiljer sig åt mot högtalare, precis som mätmetoden gör. En 

högtalares frekvenskurva är ofta uppmätt under frifältsförhållanden och man eftersträvar då en 

så rak frekvensgång som möjligt. Vid hörlurar däremot är även örat inblandat och dess 

överföringsfunktion är med och påverkar valet av frekvenskurva. Därför är inte längre en rak 

frekvensgång den optimala målkurvan[5].  

Vid design av frekvenskurvor för hörlurar diskuteras huvudsakligen två typer av kurvor. Den 

första är en frifältskurva som syftar på örats signal vid mätning av högtalare framför lyssnaren 

i ett ekofritt rum. Den andra typen av frekvenskurva som kan användas som referens är en 

diffusfältskurva. Diffusfältskurvan kan mätas på två sätt, antingen genom mätning i ett 

måttligt dämpat rum där det mesta av ljudet som når lyssningspositionen är reflekterande ljud 

och endast en liten del av det mätta ljudet är direktljud. För denna mätmetod krävs det att 

avståndet från högtalaren till lyssningspositionen är större än rummets radie[7]. Den andra 

metoden man kan använda sig av för att mäta en diffusfältskurva, är att ta flera mätningar vid 

lyssningspositionen och efter varje mätning flytta ljudkällan i en sfär runt lyssnaren. Utifrån 

mätningarna kan man sedan räkna ut en medelvärdeskurva för alla mätpunkterna [5].  

Møller, Boje Jensen, Hammershøi och Friis Sørensen [7] diskuterar hur en frifältskurva och 

diffusfältskurva som båda har sina skillnader stämmer med hur man i verkligheten har en 

högtalaruppställning. En vanlig högtalaruppställning kanske egentligen bäst motsvaras av en 

kombination av dessa två kurvor. Denna kombination kan man kalla kombinationsfältskurva 

och ser ur deras artikel ut som figur 7. Mätningarna är utförda vid hörselgångens mynning. 

 
Figur 7) Kombinationsfältskurva ur Møller m fl[7]. 

 

Lorho [5] har i sin artikel Subjective Evaluation of Headphone Target Frequency Responses 

utfört ett lyssningstest som går ut på att jämföra olika centerfrekvenser och amplituder för 
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diffusfältskurvans topp. Det han kommer fram till i testet är att en topp på ca 4 dB vid 3 kHz 

är det som föredras mest av lyssningspersonerna. Testet har dock utförts med en omslutande 

hörlur vilket gör att det kanske kan skilja sig mot de hörlurar som har använts i det här arbetet.  

 

2.5 ASIO 

Ljudkortet Roland UA-25EX som används i det här arbetet använder sig av ASIO-standarden. 

ASIO står för Audio Stream Input Output och är en standard utvecklad av Steinberg. ASIO 

gör det möjligt att använda sig av flerljudskanaler och används av många ljudkortstillverkare 

på marknaden. Standarden beskriver gränssnittet som ljudkortstilverkare måste följa för 

ASIO-drivrutinen vid tillverkning av professionella ljudkort. ASIO-standarden är byggd för 

att ha väldigt lite fördröjning vid användningen av ljudkort [8]. 
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3 Genomförande 

I detta avsnitt kan man läsa om hur de olika delarna i arbetet genomfördes. De delar som 

beskrivs är: mätning, filterdesign och lyssningstest med tillhörande underrubriker.  

De första två veckorna gick åt till att läsa artiklar och sätta sig in i Diracs program som 

användes under hörlursmätningarna och filterdesigndelen. Inför hörlursmätningarna 

inhandlades några billiga hörlurar. De inhandlade paren var AKG K309, Philips SHE2550 

och Vivanco iSR 20B och alla kostade under 100 kr/st. Hörlurarna mättes upp vid Karolinska 

Institutet (KI) i Huddinge som tillhandahöll ett KEMAR-huvud med tillhörande mätutrustning 

för mätningarna. Förutom de tre nämnda hörlurarna mättes även Denon C351, iAudio och ett 

par hörlurar från LG. Som tänkt referens mättes hörluraren q-Jays upp, denna hörlur var 

dyrare och av något bättre kvalité än övriga.  

3.1 Mätningarna 

En del av arbetet var att utföra mätningar på de hörlurar som skulle förbättras genom 

filterdesign. Detta för att ta reda på varje hörlurs frekvenssvar och ha en utgångspunkt att 

arbeta ifrån.  

Dirac Research äger inte någon mätutrustning för uppmätning av hörlurar i dagsläget. Därför 

utfördes hörlursmätningarna på Karolinska Institutet i Huddinge där ett konsthuvud i form av 

KEMAR med tillhörande mätutrustning kunde lånas. Rummet som användes var ett så kallat 

ljudlabb med måtten 5x3x2 m. En del av rummet kan ses i figur 8. Denna typ av rum används 

vanligtvis vid hörselmätningar och hörseltester och är väl isolerat mot ljud utanför. Inne i 

rummet kunde ett svagt fläktljud höras men det var inget som upplevdes störande för 

mätningarna då det var så pass lågfrekvent.  

 
Figur 8) Bild över en del av ljudlabbet som användes där även KEMAR-huvudet syns. 
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3.1.1 Utrustning 

Utrusningen som användes vid mätningarna på Karolinska Institutet var följande: 

– Mikrofonförstärkare: Larson o Davis Model 2900 

– Externt ljudkort: Roland UA-25EX 

– Konsthuvud: KEMAR 

– Ytteröra: GRAS, KEMAR Large Right Ear (Shore 00-55) Type KB0065 

               GRAS, KEMAR Large Left Ear (Shore 00-55) Type KB0066 

– Mätmikrofon: Brüel & Kjaer 4192 

– Öronsimulator: Brüel & Kjaer 4157 

– Mätprogram: Egenutvecklat program från Dirac Research 

3.1.2 Uppriggning 

Mätningarna började med att mätutrustningen kopplades upp och testades. Kopplingsschema 

för mätutrustningen kan ses i figur 9. 

Till mätningen tillhandahölls endast en mikrofon av märket Brüel & Kjaer som var monterad 

till höger öronsimulator. Eftersom hörselgången är centrerad till mitten av örat och det inte 

skulle mätas på några högtalare användes endast höger öronsimulator för mätning hela tiden. 

Hade högtalare mätts hade det blivit fel med huvudets form och det hade troligtvis orsakat 

viss reflektion som inte hade gjort mätningarna rättvisa. Men nu kunde detta bortses.  

Datorn anslöts till ljudkortet via en USB-kabel. Från ljudkortet var hörluren som skulle mätas 

kopplad, den satt sedan monterad vid hörselgången B&K 4157 i ytterörat på KEMAR-

huvudet. På hörselgången satt även B&K mikrofonen monterad, denna skickade signalen 

vidare till datorn via mikrofonförstärkaren Larson & Davis och ASIO-ljudkortet. 

Mätprogrammet i datorn registrerade sedan hörlurens impulssvar. Innan de riktiga 

testmätningarna gjordes, testades utrustningen och ljudnivån ställdes in till en lagom nivå för 

hörluren. För det användes programmet HOLMImpulse v.1.4.2.0.  

Testsignalen som skickades ut från datorn var ett logaritmiskt sinussvep. Det är en typ av 

sinussignal där frekvensen ökar logaritmiskt istället för linjärt, som också kan förekomma 

inom ljudmätningar. Logaritmiskt sinussvep ägnar mer tid åt låga frekvenser och ökar sedan 

exponentiellt med tiden.  

 

Figur 9) Kopplingsschema för mätutrustningen. 



14 

 

3.1.3 Mätning 

Först ut i mätningen var Vivanco iSR20B. Det gjordes totalt åtta mätningar för den hörluren, 

fyra för höger och fyra för vänster öronsnäcka. Efter varje mätning togs öronsnäckan ur örat 

för att sedan stoppas tillbaka igen. Detta för att få en bredd på mätningarna, så att 

felmätningar i form av fel istoppad snäcka minimerades. När de fyra mätningarna för höger 

snäcka var gjorda plockades höger ytteröra bort från KEMAR-huvudet och vänster ytteröra 

monterades istället, se figur 10. Som kan ses på bilden hamnade då ytterörat bak och fram. 

Mätprocedur upprepades sedan med ur och istoppning av vänster öronsnäcka innan det var 

dags för mätning av nästa hörlur.  

AKG K309 som var näst på tur hade medföljande skumgummipuffar att sätta runt hörluren. 

Dessa användes först inte i mätningen, så de första åtta mätningarna gjordes utan 

skumgummipuffar medan de sista fem gjordes med puffar. Anledningen var att se om det var 

någon skillnad med och utan puffar. Då vänster öra redan satt på plats på huvudet från 

Vivanco-mätningen, mättes vänster öronsnäcka först. Mätproceduren gick till på samma sätt 

som tidigare med omplacering av öronsnäckan efter varje mätsekvens.  

Mätningar utfördes sedan för hörlurarna Philips SHE2550 och iAudio på samma sätt. Philips 

SHE2550 hade precis som AKG K309 även de lösa skumgummipuffar och även dessa mättes 

både med och utan puffar för att se om det var någon skillnad. iAudio mättes däremot bara 

med puffar, då det inte setts någon skillnad och deras puffar redan satt monterade. 

Avslutningsvis mättes Denon C351, LG och q-Jays, men då dessa var av in-ear modell 

krävdes lite extra arbete. Hörselgången var nämligen lite för smal för att dessa skulle passa 

ordentligt och för att denna typ av hörlur ska fungera korrekt behöver det vara väldigt tätt 

mellan öra och öronsnäcka. Detta gjorde att öronsnäckorna gärna ville ploppa ur öronen. För 

att detta inte skulle hända och för att få det så tätt som möjligt användes ett lätt tryck från 

handen för att hålla öronsnäckan på plats. Detta förbättrade resultaten så de flesta av dessa 

mätningar är gjorda med ett lätt tryck för att hålla öronsnäckan på plats, kan ses i figur 11.  

 

Figur 10) Uppmätning av Philips SHE2550, vänster ytteröra vid höger öronkanal på 

KEMAR-huvudet. 
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Figur 11) Denon-hörlurarna hålls med ett lätt tryck. 

Även ett andra besök gjordes på KI för en ny mätserie och några nya hörlurar. Hörlurarna som 

under andra mättillfället skulle mätas var två par studiohörlurar och ett par Hifi hörlurar som 

lånats av Uppsala Musikverkstad. Hörlurarna som mättes var av omslutande- och 

utanpåliggande modell och bestod av: AKG K601, Sennheiser HD25-1 II och Shure SRH 

240. Samma mätutrustning och tillvägagångssätt användes som vid de tidigare mätningarna. 

Det var fortfarande bara höger öronsimulator som mikrofonen var kopplad till, så återigen 

mättes både höger och vänster hörlur på höger sida, dock med respektive ytteröra. Då örat 

stack ut lite för mycket för att hörlurarna skulle kunna trycka emot huvudet, användes ett lätt 

tryck för att hålla hörluren på plats och få det tätt.  

3.2 Filterdesign 

Mätningarna som utfördes används som underlag vid filterdesignen. De tänkta 

”referenshörlurarna” används som mål att efterlikna ljudmässigt. Filterdesign är den del av 

arbetet där mest tid har lagts ner. Det har blivit mycket lyssnande och testande av olika 

hörlurar och filter. Här förklaras hur filterdesignen har gått till.  

3.2.1 Referenskurvor 

För att designa filterkurvorna eller målkurvorna som är de som kan påverkas, användes några 

olika typer av referenser. Som referens användes bland annat q-Jays-hörlurarna och även 

några kurvor som var hämtade ur olika artiklar. För q-Jays finns det två mätningar från två 

olika tillfällen. Dels från mätningen som ingår i den här rapporten, men även en tidigare 

mätning som är gjord av personal på Dirac. Då den tidigare mätningen utförd av Dirac hade 

bättre frekvenssvar med mindre variation valdes den mätningen som referens. Frekvens och 

impulssvaret från den mätningen kan ses i figur 12. De frekvenskurvor som är hämtade ur 

litteratur är beskrivna under 2.4 Hur bör en frekvenskurva se ut?. Av de kurvor beskrivna där 

har främst diffusfältskurvan använts.  

 
Figur 12) q-Jays uppmätt under hösten 2010 av personal på Dirac. 



16 

 

3.2.2 Utförandet 

För att utföra filterdesignen användes ett program som Dirac Research har utvecklat i 

MatLab. Det är samma program som användes vid mätningarna och som även en del 

provlyssning kan göras i. Gränssnittet på programmet kan ses i figur 13.  

Detta program har under tiden detta arbete pågått, utvecklats av personal på Dirac. Det har 

effektiviserats och förbättras på olika områden.  

Första steget i filterdesignen är att ladda in en hörlursmätning som man vill använda som 

referens. Mestadels har q-Jays-hörluren använts som inmatad referens för de flesta designer 

under det här arbetet. Referenshörluren som matas in behöver däremot inte användas som 

referens vid filterdesignen. Men då det inte går att ladda in kurvor som inte är uppmätta, kan 

man inte ladda in referenskurvor från litteratur i det här steget. Det görs i ett senare steg.  

När en referens är laddad, laddar man in den hörlur man vill arbeta med, det är den som kallas 

Subject i programmet. De inmatade hörlurarnas impuls- och frekvenssvar kan då ses i 

programmet. Med dessa kan man sedan välja att ta med eller inte ta med några av mätvärdena 

för att bilda ett medelsvar. Till exempel kan man välja att ta bort någon frekvensgång som inte 

tycks höra ihop med övriga på grund av mätfel etc. Innan nästa steg som är designdelen, väljs 

vilken faskompensering som ska användas av programmet. Antingen Dirac Lives 

faskompensering eller minimum-faskompensering. När kompenseringsfiltret är minimum-fas 

så får man full kontroll över hörlurens frekvensgång, men begränsad kontroll över dess 

impulssvar. Dirac Live är en teknik för att beräkna filter som förutom full kontroll över 

frekvensgång även optimerar hörlurens impulssvar, så kallad impulssvarskorrigering eller 

faskompensering.  

Nästa del i designen av ett filter är att rita en kurva efter önskad målkurva. Det görs i ett nytt 

fönster där man kan rita om kurvan som man vill ha den, se figur 14. Den önskade målkurvan 

man utgår från, kan i det här steget vara antingen den blå kurvan i fönstret som är 

referenshörlurens frekvenssvar eller en önskad kurva från litteratur. När man ritat upp en 

målkurva som liknar den önskade kurvan klickar man på ”Finished”. Programmet räknar då ut 

ett filter med IIR- och FIR-struktur för att på bästa sett efterlikna den önskade målkurvan. 

Dock så finns här en max gain för att det inte ska bli starkare än vad hörlurarna klarar av på 

vissa ställen.  
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Figur 13) Diracs program för design av hörlursfilter. 

 
Figur 14) Framtagning av önskad målkurva. Blå kurva är referensmätning, svart subject och 

röd kurva är den man kan dra om till önskad målkurva. 

Provlyssningen av framtagen frekvensgång sker i en annan del av programmet. Det nya filtret 

som nu skapats kan man välja att spara. Detta för att underlätta provlyssning av nya och 

tidigare filter. När man sedan går in i Audition, som Dirac kallar lyssningsdelen, kan man 

välja att ladda in upp till fyra olika filter för att lyssna och jämföra dessa med varandra. Det 

senaste filtret som designats laddas automatiskt in och man kan även stänga av filtret för att 

höra hörluren utan filter. 

3.3 Lyssningstest 

Då upplevt ljud är mycket subjektivt och beroende på personers egna referenser och smak, 

utförs ett lyssningstest på fyra av de uppmätta hörlurarna. Detta för att få en bild av hur andra 

upplever några av de filterdesigner som tagits fram. Hörlurarna som ingår i lyssningstestet är 

tre stycken earbuds, AKG K309, iAudio och Philips SHE2550 och ett par in-ear hörlurar, 

Denon C351. 
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Testet utförs genom Dirac Live där de optimerade filtrena laddas in. Varje person får lyssna 

på fyra olika filter per hörlur plus originalljudet, alltså med filtrena avstängda (bypass/off). 

Personen får själv ställa in ljudnivån till en behaglig nivå och även sätta in hörlurarna i 

öronen. Lyssningstestet går till så att personen får ett frågeformulär som ska fyllas i. 

Frågeformuläret kan ses i bilaga 1. Personen får sedan själv välja låtar under testet ur en 

spelningslista med några valda låtar i uppspelningsprogrammet Foobar2000. Låtarna som 

användes under lyssningstestet är följande: Creedence Clearwater Revival – Lookin’ Out My 

Back Door, Dhiva – Taschenrechner, Ole Berthelsen – The Hobo in Me, Today – Twa 

Corbies, Tina Turner – The Best, Eagles – Hotel California. Dessa låtar är valda för att få lite 

olika typer av musik. I själva testet får den aktuella testpersonen lyssna på filtrena efter eget 

tycke och kan när som helst byta filter eller stänga av det.  

Testet är uppdelat i två delar. Första delen går ut på att lyssnaren ska jämföra de fyra filtrena 

för att rangordna dem mellan 1-4, där 1 är bäst och 4 sämst, det ska alltså bli en vinnare bland 

filtrena. Den andra delen av testet går ut på att lyssnaren ska betygsätta sju olika kriterier för 

varje filter. Kriterierna som betygssätts är följande: mjukhet, ljushet, fyllighet, ljudstyrka, 

närhet, rymdkänsla och tydlighet. Dessa kriterier betygssätts på en femgradig skala utan 

rangordning mellan varandra. I del två är betyg 5 bäst och 1 är sämst. Dessa kriterier har 

tidigare använts framgångsrikt i ett antal lyssningstest och finns även med i en IEC 

publikation enligt Gabrielsson, Lindström och Till [9]. Dock är kriteriernas huvudsakliga 

användning för högtalare.  
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4 Resultat 

4.1 Mätningarna 

Följande resultat anger mätresultaten från hörlursmätningarna på Karolinska Institutet (KI). 

Under första mätomgången, mätdag ett, utfördes mätningar på totalt sju stycken hörlurar. För 

varje hörlurspar utfördes åtta till fjorton mätningar, varav hälften för respektive hörlur. Man 

kan i figurerna 15a-g se att hörlurarna har både skillnader och en del likheter. Figurerna visar 

frekvenssvaret och impulssvaret för respektive mätning och hörlur. Ur figurerna kan man se 

att samtliga hörlurar har en topp på runt 5 kHz, den varierar dock i amplitud. Störst amplitud 

för 5 kHz-toppen har Denon C351 och LG-hörluren med drygt 10 dB enligt mätningarna.  

Vivanco iSR 20B i figur 15a har en ganska kraftig dipp på nästan 10 dB vid ca 1,8 kHz. Detta 

område är ett ganska känsligt område där det finns mycket information. Denna dipp tycker jag 

man kan höra vid lyssning av hörluren då ljudet känns tamt och saknar kraft och tydlighet.   

            

Figur 15a) Vivanco iSR 20B. 

 

Figur 15b) AKG K309. 
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Figur 15c) Denon C351. 

  

Figur 15d) iAudio. 

           

Figur 15e) LG 
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Figur 15f) Philips SHE2550 

 
Figur 15g) q-Jays 

Som kan ses i figurerna 15a-g är det ganska stor spridning på mätresultaten för många av 

hörlurarna. Variationen är som störst i basen, upp till ca 800 Hz, och diskanten från 4 kHz och 

uppåt. Den hörlur som har minst variation är iAudio som kan ses i figur 15d. Medan LG-

hörluren och Philips SHE2550 har störst variation i basområdet. Denon C351 i figur 15c har 

en relativt jämn variation jämfört med två mätningar som ligger helt annorlunda. Dessa två 

mätningar plockas därför bort innan medelvärdeskurvan plottas. Detta för att de mätningarna 

inte ska påverka filterdesignen.  

Under det andra mättillfället på KI för de omslutande och utanpåliggande hörlurarna blev 

resultaten enligt figurerna 16a-c.  
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Figur 16a) AKG K601 

 

Figur 16b) Sennheiser HD25-1 II 

 
Figur 16c) Shure SRH 240 

I figurerna för mättillfälle två kan man även här se en viss variation i mätningarna. Det är 

fortfarande i basen och diskanten det är som störst variation. En skillnad mellan dessa hörlurar 

och de tidigare mätta in-ear och earbudsen är att toppen som tidigare låg på 5 kHz, nu istället 

liknar en dipp och toppen ligger istället vid ca 3 kHz. 
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4.2 Filterdesign 

Filtrena som designas förbättrar ljudet hos hörlurarna. Beroende på hur målkurvan dras ändras 

ljudets karaktär för hörluren. Resultatet vid filterdesignen är skillnaden mellan uppmätt 

frekvenskurva för hörluren och filtret som är inversen av den. Under arbetets gång har ganska 

många olika filter testats och designats. De flesta av dessa filter liknar varandra på olika sett 

och i vissa fall har endast mindre justeringar gjorts. Till exempel en svag höjning av basen, 

ökning/minskning och förskjutning av toppen i diskantområdet och mellanregistret.  

Till en början när arbetet med filterdesignen började testades olika kurvor. Bland annat 

mätningen på Karolinska Institutet för q-Jays-hörluren användes som referens. Även 

målkurvor ur Design Criteria for headphones [7] användes. Kurvorna som användes ur den 

artikeln var främst frifält, diffusfält och kombinationsfält. Under slutet av tiden för 

examensarbetet användes en diffusfältskurva som beräknades utifrån Gardner och Martins 

[10] mätningar. Denna diffusfältskurva, figur 17, användes då som mål. Dock med vissa 

justeringar, bland annat sänktes amplituden för 5 kHz-toppen några decibel och även 

frekvensen för toppen sänktes något. Basområdet under ca 400 Hz ersattes med en rakare 

kurva som gick lite lägre i frekvens. 

 
Figur 17) Diffusfältskurva från Gardner och Martins mätningar[10]. 

Figur 18 visar en bild av filterresultatet för AKG K309. Den röda kurvan är resultatet av filtret 

och svart kurva är mätresultatet för hörluren. En svag topp vid 3 kHz och en jämnare 

diskantnivå kan ses som några av resultaten. Även en bas som går lite lägre och kraftigare än 

hörlurens originalkaraktär.   

  
Figur 18) Plot av impulssvar och frekvensgång av AKG K309. 
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Figur 19) Plot för iAudio annars samma målkurva som för AKG i figur 18, men ändå ett 

annorlunda resultat på den röda kurvan.  

Figur 19 bygger på exakt samma målkurva som AKG K309 i figur 18, men då frekvenssvaren 

från mätningarna skiljer sig åt kan man se en viss skillnad i resultaten av filtrena. Det är 

resultatet av den maxgain som i det här fallet är på 8 dB som gör att inte filterresultatet inte 

förstärks mer än 8 dB. Detta gör att man även kan se likheter mellan mätresultatet och 

filterresultatet, t ex frekvenskaraktären över 7 kHz i figur 19.  

Figur 20 visar ett exempel av Denons resultat. Man kan se att det finns vissa likheter med 

resultatkurvan för AKG och iAudio i figur 18 och 19. Det är dock en högre topp på ca 7-8 dB 

vid centerfrekvensen 3,8 kHz då detta upplevdes ge bättre resultat för Denon-hörluren. 

Toppen ligger alltså lite lägre i frekvens än den uppmätta toppen på ca 6 kHz för hörluren.   

Ett exempel på en kurva som delvis är designad efter q-Jays som referens är iAudio i figur 21. 

Den följer q-Jays frekvenssvar mellan ca 300Hz till 5kHz. Den har en liten högre bas som går 

lite djupare än iAudios uppmätta frekvenssvar. Den har dock inte q-Jays topp vid 7 kHz på  

10 dB utan viker istället nedåt. Den svarta kurvan i figuren är iAudios uppmätta frekvenssvar, 

den blå är q-Jays frekvenssvar och den röda är filterresultatet.  

 
Figur 20) Denon C351 med resultat efter filtret, röd kurva.  
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Figur 21) iAudio (röd) med q-Jays (blå) som målkurva. 

Fler filterresultat kan ses i Bilaga 2, där filterresultaten från lyssningstestet är plottade.  

4.3 Lyssningstest 

Lyssningstestets två delar gav lite olika typer av svar. I del 1 där man skulle rangordna fyra 

filter per hörlur kan svaren ges tydligt i stapeldiagram. De olika filtren som användes i 

lyssningstestet till varje hörlur finns att se i Bilaga 2. Lyssningstestet utfördes på totalt tio 

personer i åldrarna 20-45 år där den största gruppen var 20-30 år, alla med normalgod hörsel 

enligt enkätsvaren.  

Stapeldiagrammen visar på y-axeln antal personer och på x-axeln rangordningen mellan de 

olika filtren. Varje resultat (1-4) har de fyra filtrena representerade. För AKG K309 visas 

resultatet i figur 22. Det man kan se är att filter tre är det filter som är mest omtyckt.  

Även för iAudio är det filter 3 som får högst betyg som kan ses i figur 23. Det filter som får 

sämst betyg är filter 4.  

 
Figur 22) Resultat för lysningstest del1. 
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Figur 23) iAudios resultat från lyssningstest del1. 

Philips SHE2550 har lite jämnare resultat över alla filter. Det enda som sticker ut är att filter 4 

tar hem andra platsen ganska klart och filter 2 tar sista platsen. Annars är det jämt om 

förstaplatsen där filter 1 ligger två röster före resterande filter som kan ses i figur 24. 

 
Figur 24) Philips SHE2550 resultat från lyssningstest. 

För Denon C351 är det även här jämnt om första platsen, men filter 2 har två röster mer än 

filter 3. Filter 4 tar dock andra platsen och filter 1 kommer klart sist, figur 25. 

 
Figur 25) Denon C351 resultat för lyssningstest. 

Del 2 i lyssningstestet bestod av de sju kriterierna: mjukhet, ljushet, fyllighet, ljudstyrka, 

närhet, rymdkänsla och tydlighet. Då det var lite dåligt med tid på slutet utfördes inte del 2 av 

alla lyssnare. Resultatet för de personer som utförde denna del kan ändå vara intressant att se. 

Svaren ges som medelvärden för de olika kriterierna i varje filter. För del 2 deltog sju 

personer och resultaten kan ses här nedan i Tabell 1 till 4. Värdena som anges är ett 

medelvärde av svaren i skalan 1-5, där 5 är bäst. 
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Resultaten visar på att det är ganska jämnt i graderingarna. De flesta svaren ligger mellan 3,0 

och 4,0 med några betyg över och under. 

Tabell 1) AKG K309s medelvärden för svaren i lyssningstestet del 2. 

AKG 

K309 Mjukhet Ljushet Fyllighet Ljudstyrka Närhet Rymdkänsla Tydlighet 

Filter 1 4,2 3,4 3,1 4,0 4,0 3,3 4,0 

Filter 2 3,3 3,5 4,2 4,5 4,3 3,8 3,7 

Filter 3 3,3 3,1 3,1 3,7 3,2 3,2 3,3 

Filter 4 3,7 3,4 3,1 3,3 3,7 3,5 3,8 
 

Tabell 2) iAudios medelvärden för svaren i lyssningstestet del 2. 

iAudio Mjukhet Ljushet Fyllighet Ljudstyrka Närhet Rymdkänsla Tydlighet 

Filter 1 3,5 3,5 3,8 3,8 3,8 3,2 4,0 

Filter 2 3,2 3,4 3,3 3,7 3,5 3,2 3,8 

Filter 3 3,5 3,2 3,3 3,7 4,0 3,5 3,3 

Filter 4 3,3 3,4 2,9 3,7 3,7 3,2 3,2 
 

Tabell 3) Philips SHE2550s medelvärden för svaren i lyssningstest del 2. 

Philips 

SHE2550 Mjukhet Ljushet Fyllighet Ljudstyrka Närhet Rymdkänsla Tydlighet 

Filter 1 3,7 3,4 3,4 3,6 3,5 3,3 3,7 

Filter 2 3,5 3,3 3,6 3,7 3,5 3,7 3,7 

Filter 3 3,3 3,3 3,7 3,4 3,3 3,8 3,5 

Filter 4 3,5 3,3 3,6 3,6 3,3 3,2 3,7 
 

Tabell 4) Medelvärden för Denon C351s svar i lyssningstest del 2. 

Denon C351 Mjukhet Ljushet Fyllighet Ljudstyrka Närhet Rymdkänsla Tydlighet 

Filter 1 3,0 3,4 3,6 3,5 3,6 3,6 4,0 

Filter 2 2,8 3,5 3,3 3,2 3,8 4,0 3,4 

Filter 3 3,4 3,6 3,5 3,7 4,2 4,0 4,0 

Filter 4 3,6 3,4 3,3 3,2 4,0 4,2 4,2 
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5 Diskussion 
Här diskuteras resultaten och metoden som använts. Diskussionen är uppdelad i de olika 

delarna som tidigare beskrivits och varje moment diskuteras var för sig.  

5.1 Mätningarna 

För att underlätta mätningarna mättes både höger och vänster hörlur i höger hörselgång, dock 

med respektive ytteröra. Som det är beskrivet tidigare fanns det bara en mikrofon och 

hörselgång, eller öronsimulator som den också kallas, att tillgå. Anledningen till att mikrofon 

och hörselgång behölls på höger sida, berodde på att det dels skulle ta längre tid att byta hela 

kopplingen men även på grund av att det kan medföra mer variation i mätningarna om man 

byter hela kopplingen. Även skifte av ytteröra kan påverka resultaten lite, det var dock inget 

som tycktes kunna ses i mätningarna. Höger ytteröra hamnade däremot inte lika tätt mot 

hörselgången som vänster gjorde. Det blev en liten glipa vid kopplingen mellan hörselgången 

och ytterörat. Detta kan påverka ljudet genom en liten svagare bas för det öra som inte sluter 

helt tätt. Men det var inte heller något man kunde se något samband med.  

Som sagts under utförandet gjordes åtta till fjorton mätningar per hörlurspar, varav hälften för 

vardera hörlur. Antalet mätningar valdes för att kunna få ett rättvist medelvärde med den tid 

som fanns till förfogande för mätningarna. Skulle man göra om det och för att få bättre och 

säkrare medelvärde skulle fler mätningar göras. Svårigheten vid uppmätningen av hörlurarna 

var att få så lite variation som möjligt mellan mätningarna. Som man kan se i figurerna 15a-g 

och 16a-c har alla hörlurar viss variation i mätningarna. Det är väldigt svårt att mäta hörlurar 

utan variation, det man däremot kan jobba med är att minska variationen. Eftersom 

filterresultatet till viss del bygger på medelvärdeskurvan för respektive hörlur, vill man gärna 

att medelkurvan ska vara så korrekt som möjligt mot det upplevda ljudet i hörluren. För att 

ytterligare minska variationen kan man prova att mäta med olika modeller av ytteröron.  

Ytterörat som användes vid mätningarna i det här arbetet var GRAS modell large med hårdhet 

55. Det örat är av typ 3.3 enligt ITU-T P.57[3]. Det skulle kunna vara så att en mindre modell 

med mjukare hårdhet kanske passar bättre för de hörlurar som mättes här. Tyvärr fanns det 

inte möjlighet att jämföra olika modeller av ytteröron under tiden detta arbete pågick.  

Det finns vissa tidigare studier som visar på att det är skillnad i mätvariation och även nivå på 

basen med olika modeller av ytteröron. En artikel av Inanaga, Hara, Rasmussen och Riko[11] 

visar just detta. De har gjort mätserier där olika typer av ytteröron använts. Bland annat var 

samma modell som använts i det här arbetet representerat i det testet. Deras resultat visar att 

den öronmodell som ger minst variation och läckage är storlek small med hårdhet 35, alltså en 

modell mindre och mjukare än den storlek large med hårdhet 55 som användes i detta arbete.  

Bland de uppmätta hörlurarna upplevdes in-ear, omslutande och utanpåliggande hörlurarna 

som de mest komplicerade att mäta. In-ear-hörlurarna på grund av att denna typ av hörlur är 

tänkt att passa i en hörselgång och sluta tätt. Men på grund av att hålet i kopplingen (figur 26) 

mellan hörselgången och ytterörat var lite för smalt, slöt öronsnäcka och ytteröra inte helt tätt. 

Detta är viktigt för att få korrekta mätningar och påverkar bland annat basen. För att få det 
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tätare mellan hörlur och koppling användes ett finger med lätt tryck för att hålla öronsnäckan 

på plats. Det är inte helt optimalt och ger en del rippel på grund av skakningar i de lägre 

frekvenserna. Men det blev en mer representativ kurva i övrigt så därför användes den 

metoden då det behövdes. 

Anledning till svårigheten med omslutande och utanpåliggande 

hörlurarna ligger i att ytteröronen var lite för stora och hårda. 

Hörlurarna passade inte riktigt runt öronen på samma sätt som 

de mänskliga öronen och det blev inte helt tätt mellan 

hörlurskuddarna och området runt öronen på KEMAR-huvudet. 

För att åtgärda detta användes ett lättare tryck med handen på 

vissa av hörlurarna för att få det tätt. I figurerna 16a-c för de 

uppmätta frekvenssvaren kunde man se en svag bas som 

troligtvis beror på läckaget mellan hörlur och huvud. Man kan 

tänka sig att även detta kan bli bättre om ett mindre och 

mjukare ytteröra används vid mätning. 

Figur 26) Kopplingen mellan hörselgång och öronmussla. 

Uppmätningen av hörlurar kräver egentligen inte hela KEMAR-huvudet då det endast är öron 

och hörselgång som används. Då det inte utförts några mätningar på högtalare spelar huvudets 

form inte in på mätresultaten. Man skulle därför kunna använda sig av de enklare varianterna 

som finns på marknaden. Ett exempel på en variant som verkar smidig och som jag tycker 

borde kunna fungera bra är GRAS Ear and Cheek Simulator Type 43AG. Den använder sig av 

området runt örat och själva örat med hörselgång och mikrofon. Med den varianten kan man 

mäta de olika varianterna som i det här examensarbetet blivit uppmätta. Mäter man bara in-ear 

och earbud-hörlurar behövs inte ytterörat alls utan det kan då troligtvis räcka med bara 

mikrofon, hörselgång och en koppling mot hörluren. Det finns koniska kopplingar som kan 

användas vid mätning av in-ear hörlurar. De skulle kunna ge bättre passform och mindre 

variation vid mätning av in-ear hörlurar. Brüel & Kjær har till exempel en koppling som heter 

DB0909 som skulle kunna användas. De har även en mätutrustning som heter Artificial Ear – 

Type 4152 och 4153 som är liknande GRAS Ear and Cheek Simulator Type 43AG.  

5.2 Mätresultaten 

I diskussionen om mätningarna i avsnitt 5.1 togs det upp lite om vad variationen kan bero på 

och varför de i vissa fall blev en försämrad bas i mätningarna. Här diskuteras mätresultaten 

och hur skillnader och likheter i de olika resultaten ser ut.  

Alla mätserier innehåller en viss variation mellan mätningarna. De största variationerna finns i 

bas- och diskantområdena. Detta kan ha att göra med läckage vid kopplingen mellan hörlur 

och öra. Diskantens variation beror nog mer på placeringen av hörlur. Våglängderna vid 

diskantens frekvensområde 3 kHz och uppåt är väldigt små. Det gör att riktning av hörluren 

mot trumhinnan har väldigt stor betydelse och hur ljudvågorna studsar i hörselgången. Det 

gäller att vara väldigt noggrann och försöka få öronsnäckorna placerade så lika som möjligt 

för att minimera denna variation.  
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Vid första mättillfället mättes endast in-ear- och earbud-hörlurar. Då dessa typer av hörlurar 

ligger an mot eller tränger in i hörselgången, kan man som det även skrevs under teoridelen se 

hörselgången som ett slutet rör och en halvvågsresonator. Det ger en resonansfrekvens på ca 

6,8 kHz om man räknar med att hörselgången är 25 mm som den är i snitt. Detta är lite högre 

än de frekvenser som kan ses i mätresultaten. Men det kan ändå stämma ganska bra och man 

kan tänka sig att det finns vissa felkällor som påverkar resultaten. Bland annat är det säkert 

inte helt tätt mellan hörselgång och hörlur, även längden från hörluren till mikrofonen kan 

vara lite annorlunda än 25 mm. Tar man däremot och jämför detta med de omslutande och 

utanpåliggande hörlurarna som mättes under andra mättillfället stämmer det ännu sämre, då 

deras topp ligger på ungefär 3 kHz.  

Antar man istället att hörselgången kan ses som öppen vid användning av omslutande 

hörlurar, då det inte är några öronsnäckor som blockerar ingången till hörselgången kan man 

använda sig av formeln för en kvartsvågsresonator. Det gör att resonansen bör hamna på ca 

3,5 kHz vid antagandet att hörselgången är ca 25 mm. Detta stämmer bättre med var toppen 

befinner sig på ca 3 kHz för dessa hörlurar. Det betyder att topparna för respektive hörlur inte 

enbart har att göra med designen av hörluren utan kanske mer beror på vilken typ av hörlur 

man har. Man bör kanske därför anpassa referenshörluren till den hörlurstyp som ska 

förbättras och använda t ex in-ear till in-ear-hörlurar.  

På grund av örats resonansfrekvens skulle det därför vara intressant att kunna mäta upp en 

hörlur med rakt frekvenssvar för samma typ som man vill förbättra och använda som referens. 

Det uppmätta frekvenssvaret kompenserar man sedan referenshörluren för och får då endast 

hörlurens överföringsfunktion och frekvenssvar då örats påverkan tagits bort.  

5.3 Filterdesignen 

Filterdesigndelen är den svåra delen i examensarbetet och den som har tagit mest tid, men det 

är också väldigt roligt. Det är roligt att se hur man kan ändra ljudets karaktär endast med 

några små justeringar. Det har blivit många timmars testande och lyssnande och det är inte 

alltid helt lätt. De filterresultat som finns med i den här rapporten är de som är låter bland de 

bättre. De flesta bygger på ungefär samma målkurva men med mindre justeringar. Till en 

början användes frifältskurvor och kombinationskurvor som mål. De lät bättre än original men 

hade lite för kraftiga toppar i vissa områden i frekvensbandet. Att använda q-Jays hörluren 

som referens kan fungera men med lite justeringar. Bland annat bör man sänka toppen som 

ligger vid 7 kHz och höja upp mellanregisterområdet något.  

Den målkurva som jag ändå tycker fungerar bäst är en modifierad diffusfältskurva. Idén till 

modifieringen kom från Lorhos [5] experiment som beskrevs tidigare under teoridelen. Den 

kurva som mestadels använts är Gardner och Martins [10] diffusfältskurva med en sänkt topp. 

Till en början hade kurvan en topp på ca 12 dB vid 5 kHz, men detta kändes lite väl vasst. 

Ändringen som gjordes på kurvan var att ändra toppen från12 dB vid 4,7 kHz till en topp på 

4-6 dB vid 3-4 kHz, med en ganska mjuk kurva som sträcker sig från 2 kHz - 7 kHz. Vid 

frekvensen mellan 200 Hz till strax över 1000 Hz har den en ganska rak frekvensgång på strax 

under 0 dB. Hur man bör lägga basen beror lite på vad man gillar, vissa föredrar en mer 
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framhävd bas medan andra föredrar en lite diskretare. Men utgångsläget kan vara att ha den 

runt -1 till 0 dB.  

5.4 Lyssningstestet 

Resultaten från lyssningstestet och främst del 1 visar på att det ändå går att se en trend på 

vilket filter som låter bäst för respektive hörlur. Även om det är viss spridning så finns det 

ändå några fall där det är ganska klara vinnare och förlorare bland filtrena. Nackdelen med 

testet är att filtrena kan vara för lika. Det gick att höra en viss skillnad men det är svårt att 

säga vilket filter som är bäst. Den vanligaste kommentaren bland dem som lyssnade var ”Det 

här var väldigt svårt”. Både att avgöra vilket som var bäst men även den lilla skillnaden i 

ljudet som skiljde mellan dem. Skulle man göra testet lättare skulle färre filter per hörlur 

användas. Fyra stycken som har använts här kan vara ett eller två filter för många för att få en 

rättvis jämförelse. Det hade kanske varit lättare att jämföra bara två filter, men samtidigt ville 

jag ha fyra för att få en uppfattning om vilket filter folk tyckte var bäst.  

I vilken ordning de olika hörlurarna testas kan också ha en viss påverkan på hur filtrena 

upplevs och det slutliga resultatet. Testar man en hörlur som låter bättre, kan de t ex påverka 

upplevelsen av nästkommande hörlur till de sämre och tvärt om. Det allra bästa för att 

undvika intryck mellan hörlurarna kan vara att göra en paus innan varje hörlur testas. Men 

tyvärr fanns det inte tid till det i det här fallet. Även hur bra hörlurarna passar i öronen 

påverkar resultatet. Hörlurar av in-ear-variant är extra känsliga för det. Då den typen av hörlur 

tappar mycket av basen om den inte sitter tillräkligt tätt. Därför bör man vid lyssningstest 

anpassa storleken på gummihöljet till varje enskild lyssnare. Vid det här lyssningstestet var 

Denon C351 den enda hörluren som var av in-ear variant. Tyvärr fanns bara storleken 

medium att tillgå, vilket inte alltid var det mest optimala. 

Del två i testet med ljudkriterierna upplevdes av de flesta som svårast. Det hade underlättat 

om det fanns någon referens att jämföra med som till exempel en referenshörlur som alla 

kunde använda. Det som nu fick användas som referens var antingen sitt eget huvud med hur 

man upplevde ljudet, eller originalljudet med filtret avstängt. Man kunde också jämföra 

samma typ av karaktär mellan filtrena, till exempel rymdkänsla. Hade en referenskälla 

använts hade det troligtvis varit lättare att tolka resultaten eftersom alla haft samma referens 

att utgå från.  

Det man kan se är att det inte behöver vara det filter som fått bäst resultat i del ett, som får de 

högsta snittbetygen i del två. Detta kan bland annat ha att göra med att testpersonerna använde 

betygskalan olika och att det är väldigt svårt att sätta betyg för de kriterierna som användes. 

Även antalet testpersoner kan påverka resultatet. I del 2 deltog sju personer vilket kan ses som 

väldigt få. Det gör att man inte kan säga att resultatet är statistiskt säkerställt då det är för få 

deltagare. Även del 1 hade för få deltagare för att få ett godtagbart resultat. För att få ett 

säkrare resultat vore det bra att ha åtminstone det dubbla antalet deltagare. Det kan eventuellt 

göra att man ser tydligare trender på vilket filter som var mest omtyckt i del 1 och att 

medelvärdena i del 2 blir mer trovärdiga.  
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I varje testuppsättning av filter har ett filter med samma målkurva som ett av de övriga 

använts. Skillnaden var att det är minimifas istället för Dirac Live-fas. Detta för att se om det 

upplevdes någon skillnad mellan filtrena med och utan minimifas. Det fanns lite olika idéer 

om hur testen skulle läggas upp. Men det slutade med att minimifas-filtret fick bli med i testet 

bland de övriga. En annan idé var att jämföra tre filter först och därefter jämföra filter a med 

filter a_minimifas för att lyssna om det upplevdes någon skillnad på dessa två filter.  

Resultatet ur del ett kan inte visa någon slutsats om vilket filter som lät bäst eller om det 

upplevdes som någon skillnad mellan de två filtrena. Det är så pass små skillnader man hör så 

det är svårt att uppfatta att två filter är lika. Det kom dock ett par kommentarer från några 

lyssningspersoner som tyckte att två filter lät lika. Min uppfattning är att det är väldigt svårt 

att höra någon skillnad mellan minimifas och Dirac Live-fas. I vissa fall kan Dirac Live-fas 

låta lite luftigare men det är väldig svårt att höra skillnad.  

Vid lyssningstest är det även viktigt att ha genomtänka låtval för att få med så mycket 

spridning i frekvensspektret som möjligt. Det kan vara stor skillnad på olika låtar vilka 

skillnader som upplevs. Vissa låtar kanske mest spelar i de frekvensbanden där de inte är så 

stor skillnad mot originalljudet och då är det svårare att höra någon speciell skillnad. Denna 

punkt kunde ha varit bättre i lyssningstestet och skulle det göras om skulle någon 

symfoniorkester och något talspår tas med. Det är två tips som kom under testets gång.  

Som kan ses i frågeformuläret, bilaga 1, användes skalorna 1-4 i del ett och 1-5 i del två. 

Dessa skalor användes dock åt olika håll där 1 var bästa resultatet för del ett och 5 var bästa i 

del två. Anledningen till detta var att i del ett var skalan placeringsmässig, alltså en första 

plats, andra plats, tredje plats och en fjärdeplats bland filtrena. Det kändes mer logiskt att ha 

det så. Medan del två hade en betygskala, där fem var bästa betyget som gick att få. Detta kan 

dock medföra förvirring och då delarna är så pass lika i övrigt kan det eventuellt ge upphov 

till missförstånd. I det här testet var deltagarantalet mindre och en förklaring gavs innan testet 

började. Så det ska inte ha medfört några problem här. Det är dock bra att ha med till liknande 

test igen, att använda skalorna åt samma håll för att göra det enklare för lyssningspersonen.
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6 Slutsats 

Det här examensarbetet har innehållit några olika moment med hörlursmätning och 

filterdesign som huvudmoment. Det har varit ett lärorikt och intressant arbete. De slutsatser 

man kan dra från arbetet är först och främst att det inte är speciellt lätt att mäta hörlurar och få 

så lite variation som möjligt. De frågor som ställdes i början av arbetet under uppgiften kan 

läsas här med de svar som det här arbetet har gett. 

Är det någon typ av hörlur som är svårare att mäta tillförlitligt? 

De hörlurar som upplevdes som svårast att mäta var in-ear, omslutande och utanpåliggande 

hörlurar. Svårigheten med de omslutande och utanpåliggande hörlurarna var att få hörluren att 

ligga tätt mot huvudet. I in-ear-hörlurens fall var det däremot hörselgångens koppling som var 

lite för smal. Hörselsnäckan passade inte och det blev en glipa mellan hörselsnäcka och 

hörselgång. Ett tips jag fick i slutet av arbetet var att vid mätning av in-ear-hörlurar använda 

en konisk koppling istället för det konstöra som användes i det här arbetet. Exempel på en 

sådan koppling finns under avsnitt 5.1.  

Hur ser en i örat mätt överföringsfunktion för ett upplevt platt spektrum ut? 

Det har tyvärr inte funnits möjlighet att mäta upp en överföringsfunktion i örat för ett upplevt 

platt spektrum under det här arbetet. Det som kan liknas till örats överföringsfunktion är figur 

1 under teori 2.1 som visar en uppmätt överföringsfunktion för hörselgången.   

Hur mycket variation mellan olika hörlurar kan förväntas? 

Det skiljer en del mellan olika hörlurar. De största skillnaderna är mellan olika hörlurstyper. 

Till exempel ser ett frekvenssvar annorlunda ut för en omslutande hörlur jämfört med en in-

ear-hörlur. Det kan därför vara bra att använda minst ett par hörlurar per hörlurstyp som 

referens. Det vore även intressant att kunna provlyssna olika modeller för att välja ut den 

modell som man tycker låter bäst till referens.  

Är frifältsmätningar av en referenshögtalare ett lämpligt mål? 

Vid mätning av referenshögtalare är diffusfältsmätningar ett bättre mål än frifältsmätningar. 

Däremot tycker jag att en kurva med en topp på ca 5-6 dB vid 3 kHz och i övrigt en ganska 

rak frekvensgång fungerar bäst.  

Finns det en bättre och mer robust mätmetod än användningen av ett konsthuvud och 

konstöron? 

Det har inte under det här arbetet påträffats någon robustare mätmetod än den metod med 

konsthuvud och konstöron som har använts. Däremot kan det finnas smidigare och enklare 

utrustning. Man behöver t ex inte ha hela huvudet då hörlurar ska mätas. Speciellt inte för in-

ear-hörlurar då varken axlar, huvud eller ytteröra spelar in på mätvärdena. Det skulle troligtvis 

fungera bra med endast en koppling med hörselgång och mikrofon för mätning av in-ear-

hörlurar. Man kan även använda sig av t ex GRAS Ear and Cheek Simulator Type 43AG som 

ett alternativ. Som tillbehör skulle det vara intressant att testa olika öronmodeller vid fortsatt 

mätning av hörlurar. Till exempel GRAS öronmodell small med hårdhet 35 som visade sig 

vara bättre för mätning av earbuds-hörlurar enligt Inanaga m fl [11].    
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I 

 

Bilaga 1 
Detta är formuläret som användes vid lyssningstestet. Det användes som ett Excel-dokument 

som fick fyllas i. 

Lyssningstest 
Ålder:  20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51- 

Har du någon hörselnedsättning: Ja Nej 

Kön: Man  Kvinna 

Det finns fyra olika filter att välja på. Rangordna filtrena i nummerordning för hur du tycker att de låter, börja 

med 1 för det filter som låter bäst. Om du tycker att det låter bäst när filtrena är av, alltså Off. Skriv det som en 

kommentar. 

Betygsätt sedan Del 2 i skalan 1-5 för följande kriterier: Mjukhet, ljushet, fyllighet, ljudstyrka, närhet, 

rymdkänsla och tydlighet. 

AKG K309 

Del 1 

Filter  Betygsätt filtrena1-4 med 1 för det som låter bäst och 4 för det som låter sämst. 

 1 _____ Kommentar:______________________________________ 

 2 _____ Kommentar:______________________________________ 

 3 _____ Kommentar:______________________________________ 

 4 _____ Kommentar:______________________________________ 

Del 2 

Filter  Betygsätt kriterierna mellan 1-5 där 5 är bäst. 

   1 Mjukhet:__ Ljushet:__ Fyllighet:__ Ljudstyrka:__ Närhet:__ Rymdkänsla:__ Tydlighet:__ 

  2 Mjukhet:__ Ljushet:__ Fyllighet:__ Ljudstyrka:__ Närhet:__ Rymdkänsla:__ Tydlighet:__ 

   3 Mjukhet:__ Ljushet:__ Fyllighet:__ Ljudstyrka:__ Närhet:__ Rymdkänsla:__ Tydlighet:__ 

  4 Mjukhet:__ Ljushet:__ Fyllighet:__ Ljudstyrka:__ Närhet:__ Rymdkänsla:__ Tydlighet:__ 

Övriga Kommentarer:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

iAudio 

Del 1 

Filter  Betygsätt filtrena1-4 med 1 för det som låter bäst och 4 för det som låter sämst. 

 1 _____ Kommentar:______________________________________ 

 2 _____ Kommentar:______________________________________ 

 3 _____ Kommentar:______________________________________ 

 4 _____ Kommentar:______________________________________ 

Del 2 

Filter  Betygsätt kriterierna mellan 1-5 där 5 är bäst. 

   1 Mjukhet:__ Ljushet:__ Fyllighet:__ Ljudstyrka:__ Närhet:__ Rymdkänsla:__ Tydlighet:__ 

  2 Mjukhet:__ Ljushet:__ Fyllighet:__ Ljudstyrka:__ Närhet:__ Rymdkänsla:__ Tydlighet:__ 

   3 Mjukhet:__ Ljushet:__ Fyllighet:__ Ljudstyrka:__ Närhet:__ Rymdkänsla:__ Tydlighet:__ 

  4 Mjukhet:__ Ljushet:__ Fyllighet:__ Ljudstyrka:__ Närhet:__ Rymdkänsla:__ Tydlighet:__ 

Övriga Kommentarer:____________________________________________________ 



II 

 

Philips SHE2550 

Del 1 

Filter  Betygsätt filtrena1-4 med 1 för det som låter bäst och 4 för det som låter sämst. 

 1 _____ Kommentar:______________________________________ 

 2 _____ Kommentar:______________________________________ 

 3 _____ Kommentar:______________________________________ 

 4 _____ Kommentar:______________________________________ 

Del 2 

Filter  Betygsätt kriterierna mellan 1-5 där 5 är bäst. 

   1 Mjukhet:__ Ljushet:__ Fyllighet:__ Ljudstyrka:__ Närhet:__ Rymdkänsla:__ Tydlighet:__ 

  2 Mjukhet:__ Ljushet:__ Fyllighet:__ Ljudstyrka:__ Närhet:__ Rymdkänsla:__ Tydlighet:__ 

   3 Mjukhet:__ Ljushet:__ Fyllighet:__ Ljudstyrka:__ Närhet:__ Rymdkänsla:__ Tydlighet:__ 

  4 Mjukhet:__ Ljushet:__ Fyllighet:__ Ljudstyrka:__ Närhet:__ Rymdkänsla:__ Tydlighet:__ 

Övriga Kommentarer:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Denon C351 

Del 1 

Filter  Betygsätt filtrena1-4 med 1 för det som låter bäst och 4 för det som låter sämst. 

 1 _____ Kommentar:______________________________________ 

 2 _____ Kommentar:______________________________________ 

 3 _____ Kommentar:______________________________________ 

 4 _____ Kommentar:______________________________________ 

Del 2 

Filter  Betygsätt kriterierna mellan 1-5 där 5 är bäst. 

   1 Mjukhet:__ Ljushet:__ Fyllighet:__ Ljudstyrka:__ Närhet:__ Rymdkänsla:__ Tydlighet:__ 

  2 Mjukhet:__ Ljushet:__ Fyllighet:__ Ljudstyrka:__ Närhet:__ Rymdkänsla:__ Tydlighet:__ 

   3 Mjukhet:__ Ljushet:__ Fyllighet:__ Ljudstyrka:__ Närhet:__ Rymdkänsla:__ Tydlighet:__ 

  4 Mjukhet:__ Ljushet:__ Fyllighet:__ Ljudstyrka:__ Närhet:__ Rymdkänsla:__ Tydlighet:__ 

Övriga Kommentarer:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



III 

 

Bilaga 2 

Frekvensplottar 

Figurerna är frekvensplottar med de filter som användes i lyssningstestet. De är ordnade efter 

varje hörlur. Den röda kurvan är resultatet efter filtret och den svarta kurvan är uppmätta 

hörlurens frekvenssvar. I vissa fall förekommer även en brun kurva, det är målkurvan, alltså 

den kurva som har ritats och som man vill uppnå. 

AKG K309 

   
 AKG K309 - Filter 1  AKG K309 - Filter 2 

  
 AKG K309 - Filter 3  AKG K309 - Filter 4 

iAudio 

  
 iAudio - Filter 1 iAudio – Filter 2 



IV 

 

   
 iAudio – Filter 3 iAudio – Filter 4 

iAudio filter 4 är lite rörig, de man ser är svart kurva – hörlursmätning, röd kurva – 

filterresultatet, blå kurva referenshörlur som i det här fallet inte används och tillsist brun kurva 

som är målkurvan, alltså den kurva som man vill uppnå. 

Philips SHE2550 

  
 Philips SHE2550 – Filter 1 Philips SHE2550 – Filter 2 

  
 Philips SHE2550 – Filter 3 Philips SHE2550 – Filter 4 

Denon C351 

  
 Denon C351 – Filter 1 Denon C351 – Filter 2 



V 

 

  
 Denon C351 – Filter 3 Denon C351 – Filter 4 


