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Sammanfattning	  
En	  av	  Bellman	  &	  Symfons	  produkter	  är	  den	  så	  kallade	  samtalsförstärkaren.	  
Samtalsförstärkaren	  är	  ett	  hörselhjälpmedel,	  som	  genom	  digital	  
signalbehandling	  förstärker	  ljudnivån	  samtidigt	  som	  oönskat	  bakgrundsljud	  
dämpas.	  
	  
Via	  ett	  3,5	  mm	  jack	  på	  enheten	  kan	  vanliga	  lyssningstillbehör	  anslutas,	  såsom	  
hörlurar	  och	  öronsnäckor.	  De	  lyssningstillbehör	  som	  Bellman	  &	  Symfon	  erbjuder	  
idag	  är	  av	  enkel	  modell,	  och	  lämnar	  mycket	  att	  önska	  vad	  gäller	  ljudkvaliteten.	  
	  
Genom	  detta	  projektarbete	  har	  jag	  studerat	  förbättringsalternativ	  till	  dessa	  
lyssningstillbehör,	  men	  har	  fokuserat	  främst	  på	  så	  kallade	  stetoclips.	  
	  
Via	  mjukvaran	  Smaart	  v.7	  Di	  simulerade	  jag	  upplevd	  frekvensgång	  hos	  olika	  
lyssningstillbehör.	  Dessa	  uppmätta	  värden	  kompletterade	  jag	  sedan	  med	  
lyssningstester.	  
	  
Testresultaten	  ledde	  fram	  till	  utvecklingen	  av	  en	  prototypmodell.	  Via	  två	  olika	  
testgrupper	  jämfördes	  prototypmodellen	  med	  de	  befintliga	  lyssningstillbehören.	  
Testgruppernas	  tankar	  och	  åsikter	  ligger	  till	  grund	  för	  många	  av	  de	  slutsatser	  
som	  dras	  i	  slutet	  av	  rapporten.	  
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Abstract	  
One	  of	  Bellman	  &	  Symfon’s	  products	  is	  the	  so–called	  personal	  amplifier.	  The	  
personal	  amplifier	  is	  a	  hearing	  aid,	  which	  uses	  digital	  signal	  processing	  to	  
amplify	  the	  sound	  level,	  while	  unwanted	  background	  noise	  is	  attenuated.	  
	  
Standard	  listening	  accessories,	  such	  as	  headphones	  and	  ear	  buds,	  can	  be	  
attached	  to	  the	  device	  via	  a	  3,5	  mm	  jack.	  The	  accessories	  offered	  by	  Bellman	  &	  
Symfon	  today	  are	  simple	  and	  doesn’t	  match	  the	  quality	  of	  the	  personal	  amplifier.	  
	  
In	  this	  project,	  I	  have	  examined	  which	  improvement	  can	  be	  made	  on	  these	  
listening	  accessories,	  to	  make	  them	  better	  suit	  the	  needs	  of	  hearing	  impaired	  
persons.	  
My	  main	  focus	  has	  been	  on	  the	  so-‐called	  stetoclips,	  which	  lacks	  a	  lot	  of	  details	  in	  
terms	  of	  sound	  quality.	  
	  
I	  have	  simulated	  perceived	  frequency	  response	  via	  the	  software	  Smaart	  v.7	  Di,	  
and	  I	  combined	  these	  results	  with	  the	  results	  from	  different	  listening	  tests.	  
	  
The	  test	  results	  lead	  to	  the	  development	  of	  a	  new	  prototype	  model.	  
	  
Two	  different	  test	  groups	  compared	  the	  prototype	  to	  the	  current	  models,	  and	  
gave	  me	  some	  very	  useful	  thoughts	  and	  opinions	  about	  the	  project.	  
	  
Many	  of	  the	  conclusions	  drawn	  at	  the	  end	  of	  this	  project	  are	  based	  on	  the	  results	  
from	  the	  two	  test	  groups.	   	  
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1. Inledning	  
Detta	  examensarbete	  har	  utförts	  i	  samarbete	  med	  Bellman	  &	  Symfon	  AB	  i	  Sisjön,	  
Göteborg.	  Extern	  handledare	  för	  projektet	  har	  varit	  Anders	  Ingemarsson,	  teknisk	  
chef	  (CTO)	  på	  Bellman	  &	  Symfon.	  Magnus	  Mossberg	  har	  varit	  handledare	  på	  
Karlstads	  universitet.	  

1.1. Bakgrund	  
	  
En	  av	  de	  produkter	  som	  Bellman	  &	  Symfon	  tillverkar	  är	  den	  s.k.	  
samtalsförstärkaren.	  Samtalsförstärkaren	  hjälper	  folk	  med	  nedsatt	  hörsel	  att	  
lättare	  uppfatta	  framförallt	  tal,	  men	  den	  kan	  också	  användas	  för	  att	  förstärka	  
tydligheten	  vid	  exempelvis	  tv-‐tittande.	  Genom	  digital	  signalbehandling	  förstärks	  
ljudet	  från	  ljudkällan	  samtidigt	  som	  oönskat	  bakgrundsljud	  dämpas.	  
Samtalsförstärkaren	  är	  utrustad	  med	  ett	  3,5	  mm	  telejack	  där	  valfritt	  
lyssningstillbehör	  kan	  anslutas.	  
I	  dagsläget	  levereras	  produkten	  med	  antingen	  hörlurar,	  öronsnäckor	  eller	  
stetoclips.	  Hörlurarna	  är	  av	  en	  enkel,	  öppen,	  modell,	  som	  trots	  sin	  
användarvänlighet	  lämnar	  mycket	  att	  önska	  gällande	  ljudkvaliteten.	  Detsamma	  
gäller	  öronsnäckor	  och	  stetoclips.	  
	  
Målet	  med	  projektet	  har	  således	  varit	  att	  ta	  fram	  ett	  komplement	  till	  dagens	  
lyssningstillbehör.	  

1.1.1. Bellman	  &	  Symfon	  AB	  
	  
Företaget	  Bellman	  grundades	  år	  1988	  av	  Peter	  Jungvid.	  Sedan	  dess	  har	  målet	  
varit	  att	  utveckla	  smarta	  och	  innovativa	  produkter	  relaterade	  till	  hörsel	  och	  
hörselnedsättningar.	  År	  1997	  köpte	  man	  Göteborgsföretaget	  Symfon	  
Hörapparater	  AB,	  vilket	  gav	  upphov	  till	  det	  nya	  namnet	  Bellman	  &	  Symfon	  AB,	  
[1].	  
	  
Idag	  är	  Bellman	  &	  Symfon	  världsledande	  inom	  utveckling	  av	  hörselskydd	  och	  
hörselhjälpmedel.	  Deras	  formgjutna	  öronproppar	  med	  utbytbara	  filter	  är	  vida	  
populära	  i	  musikerkretsar	  för	  sin	  fina	  frekvensgång	  och	  ofärgade	  ljudbild.	  
	  
Utöver	  öronproppar	  erbjuder	  man	  flera	  produkter	  som	  förstärker	  ljudet,	  eller	  på	  
annat	  sätt	  påkallar	  brukarens	  uppmärksamhet.	  
	  
Varseblivningssystemet	  Visit	  är	  en	  av	  dessa	  produkter.	  Med	  hjälp	  av	  starkt	  ljud,	  
kraftiga	  Xenon-‐blixtar	  och	  vibrationer	  uppmärksammas	  brukaren	  på	  bland	  
annat	  dörrklockan,	  telefonen	  och	  brandlarmet.	  
	  
De	  två	  samtalsförstärkarna,	  Maxi	  och	  Mino,	  används	  med	  fördel	  vid	  
middagsbordet	  eller	  tv-‐soffan,	  och	  beskrivs	  närmare	  under	  kapitlet	  
Hörapparater	  och	  Samtalsförstärkare.	   	  
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1.2. Syfte	  
	  
Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  få	  förståelse	  för	  vilka	  brister	  som	  finns	  hos	  de	  hörlurar	  
och	  övriga	  hörseltillbehör	  som	  idag	  används	  tillsammans	  med	  Bellman	  &	  
Symfons	  samtalsförstärkare.	  Uppmätta	  testresultat	  kommer	  att	  användas	  
tillsammans	  med	  lyssningsrelaterade	  bedömningar	  för	  att	  klargöra	  vilka	  behov	  
som	  finns	  och	  vad	  som	  behöver	  förbättras.	  Dessa	  resultat	  kommer	  sedan	  ligga	  
till	  grund	  för	  det	  utvecklingsarbete	  som	  slutligen	  leder	  till	  en	  förbättrad	  
lyssningsupplevelse	  för	  brukaren.	  

1.3. Mål	  
	  
Målet	  med	  arbetet	  är	  att	  ta	  fram	  en	  prototyp	  som	  helt	  eller	  delvis	  kan	  ersätta	  de	  
lyssningstillbehör	  som	  idag	  levereras	  med	  Bellman	  &	  Symfons	  
samtalsförstärkare.	  Fokus	  kommer	  ligga	  på	  att	  öka	  tydligheten	  vid	  samtal	  och	  
tv/radio-‐lyssnande,	  samt	  att	  ge	  en	  behaglig	  och	  neutral	  ljudbild.	  Även	  aspekter	  
såsom	  användarvänlighet	  och	  funktion	  kommer	  att	  beaktas.	  
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2. Hörsel	  
Kortfattat	  om	  hörsel,	  hörselrelaterade	  problem	  samt	  tekniska	  hjälpmedel.	  

2.1. Kort	  om	  hörsel	  
	  
Örat	  är	  det	  organ	  som	  gör	  det	  möjligt	  för	  oss	  att	  uppfatta	  ljud.	  På	  vägen	  från	  
ytterörat,	  via	  mellanörat,	  in	  till	  öronsnäckan	  bearbetas	  ljudvågorna	  för	  att	  
slutligen	  omvandlas	  till	  nervimpulser	  som	  vår	  hjärna	  kan	  tyda.	  
Att	  våra	  öron	  är	  ytterst	  komplexa	  framgår	  tydligt	  när	  man	  studerar	  dess	  olika	  
delar.	  
	  
Ytterörat	  är	  den	  del	  av	  örat	  som	  sitter	  synlig,	  och	  som	  vi	  i	  vardagligt	  språk	  kallar	  
just	  ”örat”.	  Dess	  uppgift	  är	  att	  ”fånga	  in”	  ljudet	  och	  leda	  det	  genom	  hörselgången,	  
in	  till	  trumhinnan.	  
Trumhinnan	  sätts	  i	  rörelse	  och	  leder	  signalen	  vidare	  till	  benen	  i	  mellanörat.	  
Hammaren,	  städet	  och	  stigbygeln	  heter	  benen	  i	  mellanörat,	  som	  i	  sin	  tur	  leder	  
signalen	  in	  i	  innerörat	  via	  det	  ovala	  fönstret.	  
	  
Hårcellerna	  inuti	  snäckan	  reagerar	  på	  vågrörelserna	  och	  omvandlar	  
informationen	  till	  nervimpulser	  som	  skickas	  till	  hjärnan.	  
	  
Olika	  frekvenser	  stimulerar	  hårceller	  på	  olika	  ställen	  i	  snäckan.	  Lägre	  toner	  (bas)	  
sätter	  hårceller	  långt	  in	  i	  snäckan	  i	  rörelse,	  medan	  högre	  toner	  (diskant)	  
påverkar	  hårceller	  närmare	  snäckans	  mynning.	  
	  
Ett	  friskt	  öra	  klarar	  av	  att	  uppfatta	  
ljud	  i	  frekvensområdet	  20-‐20	  000	  
Hz.	  
Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  känna	  till	  att	  
örats	  funktion	  försämras	  ju	  äldre	  
man	  blir,	  och	  vid	  50	  års	  ålder	  är	  det	  
inte	  ovanligt	  att	  den	  övre	  gränsen	  
ligger	  så	  lågt	  som	  vid	  10	  000	  Hz.	  
	  
Frekvensområdet	  för	  tal	  ligger	  vid	  
ungefär	  125-‐8	  000	  Hz.	  	  
Mellan	  500	  -‐	  4	  000	  Hz	  finns	  mycket	  
av	  den	  information	  som	  gör	  det	  
möjligt	  för	  oss	  att	  skilja	  olika	  röster	  
från	  varandra,	  och	  det	  är	  även	  i	  detta	  
område	  vår	  hörsel	  är	  som	  känsligast,	  
[2].	  Studerar	  man	  kurvorna	  i	  figur	  1	  
ser	  man	  hur	  känsligheten	  förändras	  
över	  frekvensbandet.	   	  

Figur	  1.	  Kurvor	  som	  visar	  örats	  känslighet	  
vid	  olika	  frekvenser.	  Varje	  kurva	  
representerar	  samma	  upplevda	  ljudstyrka.	  
Figurkälla:	  Wikipedia	  
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2.1.1. Hörselnedsättningar	  
	  
Man	  räknar	  med	  att	  runt	  1,3	  miljoner	  svenskar	  har	  någon	  form	  av	  
hörselnedsättning.	  
Det	  vanligaste	  är	  att	  man	  har	  så	  kallad	  åldersrelaterad	  hörselnedsättning,	  vilket	  
helt	  enkelt	  innebär	  att	  åldern	  har	  tagit	  ut	  sin	  rätt	  på	  våra	  hörselorgan.	  
Med	  tiden	  förlorar	  vi	  förmågan	  att	  uppfatta	  höga	  frekvenser	  och	  det	  är	  inte	  
ovanligt	  att	  den	  övre	  gränsfrekvensen	  sjunker	  från	  20	  kHz	  till	  10	  kHz,	  innan	  man	  
ens	  fyllt	  50	  år.	  
	  
Vid	  sidan	  av	  åldersrelaterade	  problem	  finns	  också	  hörselskador	  som	  orsakats	  av	  
yttre	  faktorer.	  Buller,	  hög	  musik,	  fysiskt	  våld	  och	  brandskador	  kan	  ligga	  till	  
grund	  för	  dessa	  problem.	  Trots	  att	  hörselskador	  i	  många	  fall	  är	  permanenta	  kan	  
man	  oftast	  lindra	  besvären	  hos	  den	  drabbade,	  om	  man	  vet	  vilken	  typ	  av	  
hörselskada	  det	  rör	  sig	  om.	  
	  
I	  stora	  drag	  kan	  man	  dela	  in	  hörselskador	  i	  två	  kategorier;	  neurogena	  
hörselnedsättningar	  och	  ledningshinder.	  
	  
Vid	  neurogen	  hörselnedsättning	  är	  det	  inneröra,	  hörselnerv	  eller	  hjärnans	  
hörselcentra	  som	  tagit	  skada.	  Vanligast	  är	  att	  snäckan	  i	  innerörat	  skadats,	  
exempelvis	  på	  grund	  av	  starkt	  ljud	  eller	  via	  ålderdom.	  
Hårcellerna	  inuti	  snäckan	  tål	  inte	  hur	  starkt	  ljudtryck	  som	  helst,	  och	  går	  helt	  
sonika	  av	  vid	  för	  stor	  belastning.	  
Att	  behandla	  denna	  typ	  av	  hörselnedsättning	  kan	  vara	  problematiskt	  eftersom	  
skadan	  ofta	  är	  permanent.	  De	  skadade	  hårcellerna	  ersätts	  inte	  av	  nya	  hårceller.	  
Vanligtvis	  används	  traditionella	  hörapparater	  eller,	  om	  skadan	  är	  mer	  
omfattande,	  så	  kallade	  cochleaimplantat.	  Dessa	  beskrivs	  närmare	  under	  kapitlen	  
Traditionella	  hörapparater	  &	  Cochleaimplantat.	  
	  
En	  vanlig	  hörselskada,	  som	  drabbat	  cirka	  15	  %	  av	  Sveriges	  befolkning,	  är	  
tinnitus.	  Tinnitus	  kan	  närmast	  förklaras	  som	  ett	  upplevt	  ljud,	  utan	  yttre	  ljudkälla.	  
Ljudet	  beskrivs	  ofta	  som	  ett	  högfrekvent	  pip	  eller	  som	  brus,	  men	  detta	  kan	  
variera	  från	  fall	  till	  fall.	  Den	  vanligaste	  orsaken	  till	  tinnitus	  är	  att	  man	  utsatt	  
öronen	  för	  starkt	  ljud	  under	  lång	  tid,	  men	  problemen	  kan	  även	  uppstå	  vid	  stress,	  
överspänd	  käkmuskulatur	  och	  vid	  olika	  sjukdomar.	  I	  många	  fall	  drabbas	  
personer	  med	  tinnitus	  även	  av	  nedsatt	  hörselförmåga,	  [3].	  
	  
Vid	  ledningshinder	  är	  det	  mellanörat	  eller	  ytterörat	  som	  är	  skadat.	  Ljudet	  får	  
svårt	  att	  ta	  sig	  in	  till	  snäckan,	  och	  hörselförmågan	  blir	  därför	  nedsatt.	  
En	  medfödd	  missbildning	  eller	  till	  exempel	  en	  bilolycka	  kan	  ligga	  till	  grund	  för	  
dessa	  problem,	  som	  i	  lyckliga	  fall	  går	  att	  lösa	  på	  kirurgisk	  väg.	  
	  
Lider	  man	  av	  kroniska	  ledningshinder	  som	  ej	  går	  att	  operera,	  finns	  ändå	  hjälp	  att	  
få.	  Tack	  vare	  benförankrade	  hörapparater	  kan	  personer	  med	  dessa	  problem	  få	  
tillbaka	  mycket	  av	  hörseln.	  Denna	  teknik	  beskrivs	  i	  detalj	  under	  kapitlet	  
Benförankrade	  hörapparater.	   	  
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2.2. Tekniska	  hörselhjälpmedel	  
	  
Modern	  teknik	  har	  medfört	  att	  det	  finns	  en	  mängd	  olika	  hörselhjälpmedel	  att	  
tillgå,	  beroende	  på	  vilken	  hörselskada	  man	  har	  och	  vilka	  behov	  som	  finns.	  
	  

2.2.1. Traditionella	  hörapparater	  
	  
Den	  traditionella	  hörapparaten	  fungerar	  i	  grund	  och	  botten	  som	  vilken	  
förstärkare	  som	  helst.	  Signalen	  plockas	  upp	  av	  en	  mikrofon,	  skickas	  vidare	  till	  en	  
förstärkare,	  och	  går	  sedan	  via	  en	  högtalare	  in	  i	  örat.	  
Tekniken	  är	  väl	  beprövad	  men	  har	  ändå	  genomgått	  stora	  förändringar	  på	  senare	  
tid,	  framförallt	  i	  samband	  med	  att	  digitala	  modeller	  introducerats.	  En	  stor	  fördel	  
med	  moderna	  hörapparater,	  jämfört	  med	  äldre	  analoga	  modeller,	  är	  att	  de	  
hjälper	  till	  att	  ”rensa	  bort”	  störande	  bakgrundsljud	  genom	  digital	  
signalbehandling.	  
	  
Traditionella	  hörapparater	  står	  sig	  som	  den	  överlägset	  vanligaste	  typen	  av	  
hörselhjälpmedel	  idag.	  Majoriteten	  av	  användarna	  är	  personer	  med	  
åldersrelaterade	  hörselnedsättningar	  eller	  andra	  neurogena	  hörselskador,	  [4].	  
	  

2.2.2. Cochleaimplantat	  
	  
Vid	  grav	  neurogen	  hörselnedsättning	  eller	  dövhet	  räcker	  det	  sällan	  med	  
traditionell	  hörapparat.	  En	  lösning	  kan	  då	  vara	  ett	  så	  kallat	  cochleaimplantat.	  
Till	  skillnad	  från	  traditionella	  hörapparater,	  som	  enbart	  förstärker	  ljudet	  och	  
därmed	  kräver	  ett	  delvis	  fungerande	  öra,	  skickar	  cochleaimplantatet	  signalen	  
direkt	  till	  hörselnerven.	  	  
Man	  blir	  då	  oberoende	  av	  snäckans	  funktion	  vilket	  gör	  implantatet	  mycket	  
effektivt	  vid	  allvarliga	  skador	  i	  innerörat,	  [5].	  
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2.2.3. Benförankrade	  hörapparater	  
	  
Personer	  som	  är	  drabbade	  av	  ledningshinder	  får	  ibland	  inte	  tillräcklig	  hjälp	  av	  en	  
vanlig	  hörapparat.	  Om	  ytterörat	  är	  skadat	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  få	  hörapparaten	  
att	  passa.	  Är	  det	  istället	  mellanörat	  (ex	  trumhinnan)	  som	  är	  skadat	  kanske	  inte	  
hörapparatens	  förstärkning	  har	  någon	  positiv	  inverkan	  alls.	  
	  
För	  att	  kringgå	  dessa	  problem	  kan	  man	  skicka	  ljudet	  via	  skallbenet,	  direkt	  in	  till	  
innerörat.	  Detta	  gör	  man	  genom	  en	  så	  kallad	  benförankrad	  hörapparat.	  
Via	  en	  mikrofon	  plockas	  ljudet	  upp	  och	  skickas	  till	  en	  ljudprocessor.	  Signalen	  
skickas	  sedan,	  via	  en	  titanskruv,	  in	  till	  skallbenet.	  Skallbenet	  leder	  vibrationerna	  
direkt	  till	  innerörat,	  som	  då	  sätts	  i	  arbete	  på	  samma	  vis	  som	  vid	  normalt	  
hörande,	  [6].	  
	  
	  

2.2.4. Samtalsförstärkare	  
	  
Till	  skillnad	  mot	  tidigare	  nämnda	  hörapparater	  kräver	  samtalsförstärkaren	  
ingen	  individuell	  anpassning.	  Enheten	  är,	  vanligtvis,	  storleksmässigt	  jämförbar	  
med	  en	  mobiltelefon	  och	  placeras	  exempelvis	  på	  middagsbordet	  eller	  hängande	  
runt	  halsen.	  
	  
I	  samtalsförstärkaren	  sitter	  en	  mikrofon,	  oftast	  av	  rundtagande	  karaktär.	  
Via	  digital	  signalbehandling	  bearbetas	  ljudet,	  så	  att	  bakgrundsljud	  delvis	  filtreras	  
bort.	  Detta	  ser	  till	  att	  ljudbilden	  blir	  så	  behaglig	  som	  möjligt.	  
Via	  ett	  3,5	  mm	  jack	  kan	  man	  sedan	  ansluta	  valfritt	  lyssningstillbehör	  för	  att	  
tillgodogöra	  sig	  det	  förstärkta	  ljudet.	  
	  
Samtalsförstärkaren	  kan	  användas	  både	  som	  ersättare	  och	  komplement	  till	  
traditionella	  hörapparater.	  Med	  hjälp	  av	  en	  så	  kallad	  halsslinga	  kan	  man	  sända	  
signaler	  till	  hörapparatens	  telespole,	  och	  på	  så	  sätt	  underlätta	  ljudupptagningen	  i	  
problematiska	  miljöer.	  	  
Figur	  2	  visar	  det	  exemplar	  av	  Bellman	  &	  Symfons	  samtalsförstärkare	  Maxi	  som	  
använts	  under	  arbetet.	  	  
	   	  

Figur	  2.	  Bellman	  &	  Symfons	  
samtalsförstärkare	  Maxi.	  
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2.2.5. Bellman	  &	  Symfons	  lyssningstillbehör	  
	  
Bellman	  &	  Symfon	  erbjuder	  idag	  tre	  olika	  lyssningstillbehör	  för	  användning	  med	  
samtalsförstärkaren.	  Ett	  fjärde	  alternativ,	  en	  halsslinga,	  finns	  också,	  men	  
kommer	  inte	  fokuseras	  på	  i	  detta	  projekt.	  
	  
De	  tre	  lyssningstillbehören	  är;	  vanliga,	  enkla	  hörlurar	  (BE9122),	  öronsnäckor	  
(BE9124)	  samt	  stetoclips	  (BE9125).	  
	  

	   	  

Figur	  3.	  Hörlurar,	  BE9122.	  

Figur	  4.	  Öronsnäckor,	  BE9124.	  

Figur	  5.	  Stetoclips,	  BE9125.	  
Högtalarelementet	  sitter	  i	  den	  runda	  
del	  som	  kopplar	  samman	  plaströren.	  
Ljudet	  leds	  sedan	  genom	  dessa	  rör,	  
upp	  till	  öronen.	  
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3. Genomgång	  av	  mätutrustning	  
Här	  beskrivs	  de	  tekniska	  hjälpmedel	  som	  användes	  för	  att	  ta	  fram	  mätresultat	  
under	  projektet.	  

3.1. Brüel	  &	  Kjaer	  Ear	  Simulator	  4195-‐Q	  
	  
Denna	  mätmikrofon	  från	  Brüel	  &	  Kjaer	  är	  speciellt	  anpassad	  för	  att	  användas	  
inom	  mobiltelefon-‐	  och	  hörlursindustrin.	  Mikrofonen	  sitter	  inuti	  en	  gängad	  
cylinder,	  kallad	  coupler,	  som	  skruvas	  ihop	  med	  en	  större	  hållare	  av	  metall.	  
Den	  gängade	  kopplingen	  ser	  till	  att	  mikrofonen	  hålls	  på	  plats,	  och	  att	  
mikrofonkapseln	  är	  väl	  skyddad	  mot	  läckage	  utifrån.	  
Mikrofonens	  frekvensgång	  motsvarar	  örats,	  inom	  området	  100	  Hz	  –	  8	  kHz.	  
Utanför	  detta	  frekvensområde	  kan	  inte	  Brüel	  &	  Kjaer	  garantera	  korrekta	  
mätvärden.	  

3.2. Brüel	  &	  Kjaer	  Anechoic	  Test	  Chamber	  Type	  4222	  
	  
Brüel	  &	  Kjaers	  testkammare	  4122	  används	  för	  att	  dämpa	  oönskat	  ljud	  från	  
omgivningen.	  ”Ägget”	  fungerar	  som	  en	  smidig	  ersättare	  till	  traditionella	  
testkammare	  och	  ger,	  enligt	  medföljande	  instruktionsblad,	  en	  dämpning	  på	  
minst	  20	  dB	  mellan	  100	  Hz	  och	  10	  kHz.	  
	  

	  
	  
	  
	  

3.3. Smaart	  v.7	  Di	  
	  
Den	  mjukvara	  som	  användes	  för	  mätningarna	  var	  Smaart	  v.7	  Di	  från	  Rational	  
Acoustics.	  Ett	  lättöverskådligt	  användargränssnitt	  och	  tydligt	  presenterade	  
mätvärden	  gjorde	  att	  valet	  föll	  på	  Smaart.	  Det	  är	  även	  enkelt	  att	  kalibrera	  
mätmikrofonen	  i	  Smaart	  tillsammans	  med	  Brüel	  &	  Kjaers	  mikrofonkalibrator	  
”4231”,	  vilket	  jag	  anser	  är	  en	  stor	  fördel.	   	  

Frekvens:	   Dämpning:	  
100	  Hz	   ca	  20	  dB	  
200	  Hz	   ca	  35	  dB	  
2000	  Hz	   ca	  38	  dB	  
10000	  Hz	   ca	  43	  dB	  

Tabell	  1.	  Data	  från	  medföljande	  instruktionsblad	  som	  avser	  
dämpningen	  vid	  olika	  frekvenser.	  
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4. Förberedande	  arbete	  
Projektets	  inledande	  fas	  gick	  ut	  på	  att	  kartlägga	  de	  lyssningstillbehör	  som	  idag	  
levereras	  med	  Bellman	  &	  Symfons	  samtalsförstärkare.	  Fokus	  låg	  på	  att	  mäta	  
frekvensgång	  samt	  att	  genom	  lyssning	  bedöma	  ljudkvaliteten	  i	  produkterna.	  

4.1. Tillverkning	  av	  testhuvud	  
	  
För	  att	  genomföra	  en	  korrekt	  
mätning	  av	  frekvensgång	  krävs	  att	  
ytterörats	  akustiska	  egenskaper	  
beaktas.	  
Till	  hjälp	  används	  ofta	  en	  så	  kallad	  
”HATS”	  (Head	  and	  Torso	  
Simulator)	  från	  exempelvis	  	  
Brüel	  &	  Kjaer	  eller	  Head	  Acoustics.	  
En	  ”HATS”	  liknar	  ett	  
människohuvud	  i	  formen	  och	  är	  
försedd	  med	  två	  silikonöron	  som	  
motsvarar	  människans	  ytteröron.	  
	  
Till	  detta	  projekt	  fanns	  inget	  
sådant	  testhuvud	  att	  tillgå,	  men	  väl	  
ett	  silikonöra	  från	  Brüel	  &	  Kjaer	  
med	  tillhörande	  mätmikrofon	  
(Brüel	  &	  Kjaer	  4195-‐Q,	  se	  figur	  6).	  	  
För	  att	  kunna	  utföra	  korrekta	  
mätningar	  krävdes	  dock	  att	  en	  	  
upphängning	  för	  ”örat”	  tillverkades.	  
Med	  hjälp	  av	  ett	  ihåligt	  huvud	  i	  frigolit	  skapade	  jag	  en	  upphängning	  som	  lämpade	  
sig	  väl	  för	  mina	  ändamål.	  
	  
Mikrofonens	  membran	  sitter	  placerad	  där	  människans	  trumhinna	  normalt	  finns.	  
Ett	  plaströr	  med	  måtten	  30	  mm	  x	  7	  mm	  (längd	  x	  innerdiameter)	  leder	  ljudvågor	  
från	  ytteröra	  till	  mikrofon.	  Dessa	  mått	  motsvarar	  standardvärden	  för	  
människans	  hörselgång.	  
	  
För	  att	  minska	  risken	  för	  oönskade	  reflektioner	  inuti	  huvudet	  täcks	  väggarna	  på	  
insidan	  med	  3	  cm	  tjock	  ljudisolering	  som	  limmats	  fast.	  
	  
Figur	  7	  visar	  hur	  mätmikrofonen	  sitter	  monterad	  ihop	  med	  silikonörat	  och	  i	  figur	  
8	  visas	  hur	  det	  färdiga	  testhuvudet	  ser	  ut.	  

Figur	  6.	  Komplett	  Brüel	  &	  Kjaer	  4195-‐Q.	  
Mikrofonen	  sitter	  placerad	  i	  högerkant	  av	  
den	  stora,	  metallfärgade	  cylindern.	  
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Figur	  7.	  För	  att	  minimera	  risken	  för	  läckage	  är	  rörets	  koppling	  till	  mikrofonen	  
ordentligt	  tätad	  med	  formgjuten	  plast	  och	  häftmassa.	  

Figur	  8.	  Det	  färdiga	  huvudet	  som	  använts	  till	  samtliga	  mätningar	  i	  projektet.	  
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4.2. Frekvensgång	  hos	  befintliga	  lyssningstillbehör	  
	  
Som	  ett	  första	  steg	  i	  att	  identifiera	  de	  lyssningstillbehör	  som	  Bellman	  &	  Symfon	  
för	  tillfället	  levererar	  gjordes	  mätningar	  av	  upplevd	  frekvensgång	  på	  samtliga	  
produkter.	  
Följande	  utrustning	  användes	  vid	  mätningarna:	  
� Macbook	  Pro	  15”	  
� Focusrite	  Scarlett	  2i2	  (ljudkort)	  
� Brüel	  &	  Kjaer	  DeltaTron	  Power	  Supply	  WB	  1372	  (12V	  till	  mikrofonen)	  
� Brüel	  &	  Kjaer	  4195-‐Q	  (mätmikrofon)	  
� Brüel	  &	  Kjaer	  Anechoic	  Test	  Chamber	  4222	  (testkammare)	  
� Brüel	  &	  Kjaer	  Sound	  Calibrator	  4231	  (mikrofonkalibrator)	  
	  
Mikrofonen	  kalibrerades	  till	  94	  dB	  SPL	  (@	  1kHz)	  i	  Smaart	  v.7	  Di	  med	  hjälp	  av	  
Brüel	  &	  Kjaers	  mikrofonkalibrator	  4231.	  
Signalgeneratorn	  ställdes	  på	  att	  skicka	  rosa	  brus	  (100	  Hz	  till	  10	  kHz)	  och	  utnivån	  
ställdes	  till	  -‐10	  dBFS.	  
	  
De	  lyssningstillbehör	  som	  testades	  var:	  
� Bellman	  &	  Symfon	  BE9122	  (öppen	  hörlur)	  
� Bellman	  &	  Symfon	  BE9124	  (öronsnäckor)	  
� Bellman	  &	  Symfon	  BE9125	  (stetoclips)	  
� AKG	  K-‐171	  MKII	  (stängda	  studiohörlurar,	  i	  referenssyfte)	  

4.2.1. Mätvärden	  
	  
Här	  nedan	  presenteras	  resultaten	  från	  mätningarna	  i	  Smaart	  v.7	  Di.	  
I	  X-‐led	  syns	  frekvensdomänen	  i	  Hz,	  och	  i	  Y-‐led	  ljudtrycket	  i	  dB.	  

Figur	  9.	  Upplevd	  frekvensgång	  hos	  BE9122	  (öppen	  hörlur).	  
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Figur	  10.	  Upplevd	  frekvensgång	  hos	  BE9124	  (öronsnäckor).	  

Figur	  11.	  Upplevd	  frekvensgång	  hos	  BE9125	  (stetoclips).	  
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4.2.2. Analys	  av	  mätvärden	  
	  
Studerar	  man	  resultatet	  av	  mätningen	  ser	  man	  att	  hörlurarna	  (BE9122)	  ger	  den,	  
upplevt,	  rakaste	  frekvensgången.	  Jämfört	  med	  öronsnäckorna	  (BE9124)	  och	  
stetoclipsen	  (BE9125)	  finns	  här	  betydligt	  mer	  energi	  i	  det	  lägre	  registret,	  upp	  till	  
250	  Hz.	  
Öronsnäckorna	  har	  ett	  tydligt	  markerat	  mellanregister,	  från	  500	  Hz	  och	  uppåt,	  
men	  saknar	  den	  botten	  som	  finns	  i	  hörlurarna.	  	  
Den	  mest	  ”extrema”	  frekvensgången	  hittar	  vi	  dock	  hos	  stetoclipsen,	  som	  tappar	  
mycket	  i	  toppen.	  Istället	  återfinns	  här	  den	  mesta	  energin	  vid	  1-‐2	  kHz.	  
	  
De	  stängda	  referenshörlurarna	  AKG	  K-‐171,	  som	  strävar	  efter	  att	  återge	  en	  så	  
ofärgad	  ljudbild	  som	  möjligt,	  visar	  att	  det	  lägre	  registret	  till	  stor	  del	  faller	  bort	  på	  
grund	  av	  örats	  karaktäristik	  (se	  figur	  1,	  sida	  7).	  
	  
Den	  basförstärkning	  som	  upplevs	  i	  BE9122	  är	  därför	  relativt	  stor	  och	  både	  
BE9124	  och	  BE9125	  återger	  en	  mer	  realistisk	  nivå	  av	  lägre	  frekvenser.	  
	  
Eftersom	  människans	  tal	  i	  huvudsak	  ligger	  mellan	  125-‐8	  000	  Hz	  är	  detta	  
frekvensområde	  av	  stor	  betydelse	  när	  det	  gäller	  taltydlighet.	  Mätvärdena	  
indikerar	  på	  att	  taltydligheten	  i	  både	  öronsnäckorna	  och	  stetoclipsen	  kan	  bli	  
lidande	  på	  grund	  av	  stora	  nivåvariationer	  i	  detta	  frekvensområde.	  	   	  

Figur	  12.	  Upplevd	  frekvensgång	  hos	  AKG	  K-‐171	  MKII	  (stängd	  hörlur).	  
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4.3. Lyssningsbedömning	  
	  
För	  att	  förstå	  hur	  väl	  de	  olika	  lyssningstillbehören	  återger	  ljud	  i	  praktiken,	  
gjordes	  olika	  lyssningstest.	  Först	  testades	  hur	  väl	  det	  gick	  att	  urskilja	  tal	  som	  
spelades	  upp	  tillsammans	  med	  bakgrundsbrus.	  Målet	  med	  detta	  test	  var	  att	  få	  en	  
uppfattning	  om	  hur	  väl	  lämpade	  de	  olika	  modellerna	  var	  till	  att	  förmedla	  just	  tal,	  
vilket	  är	  det	  huvudsakliga	  användningsområdet	  när	  de	  används	  ihop	  med	  
samtalsförstärkaren.	  
	  
Som	  källa	  användes	  iOS-‐applikationen	  ”Hörseltestaren”	  som	  tagits	  fram	  av	  
Hörselskadades	  Riksförbund	  (HRF).	  Hörlurarna	  kopplades	  till	  en	  iPhone	  5	  där	  
applikationen	  fanns	  installerad.	  Den	  kvinnliga	  rösten	  läser	  upp	  slumpvis	  utvalda	  
ord,	  och	  man	  ska	  sedan	  para	  ihop	  det	  lästa	  ordet	  med	  rätt	  ord	  på	  skärmen.	  
Bakgrundsbruset	  blir	  högre	  mot	  slutet	  av	  testet,	  vilket	  minskar	  talets	  tydlighet	  
avsevärt.	  
	  
Nedanstående	  tabell	  sammanfattar	  resultatet	  av	  testet.	  
	  
	  

	  
Ett	  lyssningstest	  med	  fokus	  på	  musik	  gjordes	  också	  för	  att	  klargöra	  hur	  
stereobredd	  och	  detaljrikedom	  uppfattas	  i	  en	  mer	  komplex	  ljudbild.	  
	  
Som	  referensmusik	  valdes	  Applause	  med	  Lady	  Gaga,	  från	  albumet	  ”Artpop”,	  samt	  
Hit	  the	  Road	  Jack	  med	  Edda	  Magnason,	  från	  ”Monica	  Z	  –	  Musiken	  från	  filmen”.	  
Valet	  av	  musik	  grundades	  i	  att	  jag	  ville	  använda	  mig	  av	  två	  välproducerade	  låtar	  
av	  olika	  genre	  och	  karaktär.	  

Modell	   Kommentar	  

Hörlurar	  (BE9122)	   Den	  kraftiga	  förstärkningen	  i	  basen	  gör	  att	  talet	  ”dränks”	  i	  
ljudbilden.	  Talet	  blir	  mycket	  otydligt	  mot	  slutet	  av	  testet.	  

Öronsnäckor	  
(BE9124)	  

En	  mer	  välbalanserad	  ljudbild	  som	  dock	  fortfarande	  lider	  
av	  ett	  otydligt	  basregister.	  Talet	  förblir	  tydligt	  i	  större	  
delen	  av	  testet	  men	  blir	  svårt	  att	  tyda	  mot	  slutet,	  där	  
bruset	  helt	  maskerar	  talet.	  

Stetoclips	  (BE9125)	  
Svårt	  att	  separera	  brus	  från	  tal	  redan	  i	  början,	  väldigt	  
otydlig	  ljudbild.	  Mot	  testets	  senare	  del	  är	  det	  helt	  
omöjligt	  att	  skilja	  brus	  från	  tal.	  

AKG	  K-‐171	  
(referens)	  

Väldigt	  tydlig	  ljudbild,	  bra	  separation	  mellan	  brus	  och	  tal.	  
Tydlig	  ljudbild	  även	  mot	  slutet	  av	  testet,	  där	  talet	  är	  
väldigt	  lågt	  i	  förhållande	  till	  bruset.	  

Tabell	  2.	  Lyssningstest	  med	  fokus	  på	  förmågan	  att	  urskilja	  tal	  ur	  brus.	  
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Resultatet	  av	  det	  andra	  lyssningstestet	  framkommer	  i	  tabellen	  nedan.	  
	  
	  
	  

4.4. Slutsatser,	  förberedande	  arbete	  
	  
Efter	  analys	  av	  mätvärden	  och	  lyssningstester	  framgår	  det	  klart	  att	  stetoclipsen	  
presterar	  långt	  sämre	  än	  både	  hörlurarna	  och	  öronsnäckorna,	  vad	  gäller	  upplevd	  
ljudkvalitet.	  
Jag	  valde	  därför	  att	  gå	  vidare	  med	  just	  denna	  modell,	  och	  utveckla	  en	  modell	  som	  
bygger	  på	  samma	  princip,	  men	  som	  samtidigt	  levererar	  en	  mer	  behaglig	  ljudbild.	  
Modellen	  är	  trots	  allt	  enkel	  att	  använda	  även	  om	  man	  har	  nedsatt	  
rörelseförmåga,	  och	  till	  skillnad	  mot	  öronsnäckor	  riskerar	  man	  inte	  att	  dessa	  
faller	  ur	  öronen.	  Fördelen	  med	  en	  produkt	  som	  inte	  sitter	  ovanpå	  huvudet	  är	  att	  
ens	  val	  av	  frisyr	  eller	  huvudbonad	  inte	  påverkas.	   	  

Modell	   Stereobredd	   Balans	  
(bas/mellan/diskant)	   Kommentar	  

Hörlurar	  
(BE9122)	  

Tydlig	  
stereobredd	  

Balansen	  förstörs	  av	  
den	  dämpade	  
diskanten	  och	  den	  
otydliga,	  men	  starka,	  
basen.	  

Ljudbilden	  blir	  lätt	  grötig	  
och	  det	  saknas	  ”luftighet”	  
i	  låtarna.	  Detaljrikedomen	  
försvinner	  i	  och	  med	  den	  
svaga,	  odefinierade	  
diskanten.	  

Öronsnäckor	  
(BE9124)	  

Väldigt	  tydlig	  
stereobredd	  

Överlag	  diskantfattigt,	  
även	  om	  en	  obehaglig	  
höjning	  finns	  vid	  4-‐6	  
kHz.	  Basen	  känns	  väl	  
balanserad	  även	  om	  
detaljrikedomen	  
saknas.	  

Ljudbilden	  blir	  lidande	  av	  
det	  vassa	  området	  mellan	  
4-‐6	  kHz.	  Detaljer	  i	  musiken	  
försvinner	  och	  det	  är	  
stundtals	  svårt	  att	  urskilja	  
instrumenten	  i	  ljudbilden.	  

Stetoclips	  
(BE9125)	   Mono	  

Här	  saknas	  både	  topp	  
och	  botten.	  Ljudet	  blir	  
väldigt	  ”burkigt”	  och	  
området	  1-‐2	  kHz	  är	  det	  
som	  tar	  plats	  i	  
ljudbilden.	  

Fungerar	  inte	  alls	  till	  
musik.	  All	  detaljrikedom	  
saknas	  och	  ljudbilden	  blir	  
helt	  förvrängd.	  

AKG	  K-‐171	  
(referens)	  

Väldigt	  tydlig	  
stereobredd	  

Referenshörlurarna	  
som	  har	  mycket	  bra	  
balans	  mellan	  bas,	  
mellanregister	  och	  
diskant.	  

Ljudbilden	  blir	  väldigt	  
luftig	  och	  tydlig.	  Det	  är	  
enkelt	  att	  särskilja	  de	  olika	  
instrumenten	  i	  låtarna	  och	  
detaljrikedomen	  är	  hög.	  

Tabell	  3.	  Lyssningstest	  med	  fokus	  på	  stereobredd,	  balans	  och	  detaljrikedom	  i	  
musik.	  
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4.5. Begränsningar	  &	  svårigheter	  
	  
En	  uppenbar	  begränsning	  i	  det	  förberedande	  arbetet	  är	  testmodellen	  samt	  
monteringen	  av	  mätmikrofonen.	  Trots	  att	  mycket	  arbete	  lades	  ned	  på	  att	  få	  alla	  
delar	  att	  sitta	  korrekt,	  går	  det	  inte	  att	  frånse	  att	  läckage	  och	  vibrationer	  medför	  
att	  en	  del	  av	  det	  uppmätta	  ljudet	  har	  nått	  mikrofonen	  från	  andra	  håll	  än	  genom	  
testörat.	  Den	  avvikelse	  som	  detta	  medför	  får	  dock	  anses	  vara	  försumbar,	  och	  
kommer	  därför	  inte	  beaktas	  i	  denna	  rapport.	  
	  
En	  annan	  begränsning	  som	  har	  inverkan	  på	  mätvärdena	  är	  den	  konstgjorda	  
hörselgången	  som	  leder	  ljudvågorna	  från	  testörat	  till	  mikrofonen.	  Detta	  rör	  är	  
gjort	  av	  plast	  och	  är	  helt	  rakt,	  medan	  människans	  hörselgång	  är	  något	  böjd	  samt	  
delvis	  hårbeklädd,	  [7].	  Eftersom	  varje	  människas	  hörselgång	  är	  unik	  krävs	  ändå	  
en	  generalisering	  vid	  mätningar,	  och	  därför	  får	  denna	  lösning	  anses	  vara	  
tillräckligt	  noggrann.	  
	  
Placeringen	  av	  de	  olika	  lyssningstillbehören	  på	  testhuvudet	  påverkade	  den	  
uppmätta	  frekvensgången.	  Mätningarna	  genomfördes	  därför	  flera	  gånger	  för	  att	  
undvika	  felaktiga	  avvikelser,	  men	  det	  bör	  ändå	  beaktas	  att	  lyssningstillbehörens	  
placering	  på	  testhuvudet	  har	  stor	  inverkan.	  Framförallt	  påverkades	  basregistret	  
av	  hur	  tätt	  de	  olika	  lyssningstillbehören	  satt	  mot	  silikonörat.	  
	  
För	  att	  få	  en	  mer	  exakt	  lyssningsbedömning	  hade	  man	  också	  kunnat	  använda	  sig	  
av	  fler	  personer.	  Idealt	  vore	  om	  dessa	  personer	  inte	  tagit	  del	  av	  mätvärdena	  
innan	  lyssningstesten	  genomfördes.	  Då	  det	  var	  jag	  som	  gjorde	  bedömningarna	  
här,	  kan	  man	  anta	  att	  mina	  åsikter	  var	  något	  ”färgade”	  av	  de	  mätningar	  jag	  gjort	  
tidigare.	  Jag	  försökte	  dock	  ge	  en	  så	  objektiv	  bedömning	  av	  ljudet	  som	  möjligt,	  och	  
växlade	  mellan	  de	  olika	  lyssningstillbehören	  flera	  gånger	  för	  att	  säkerställa	  mina	  
iakttagelser.	   	  
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5. Utveckling	  
Utvecklingsarbetet	  tog	  vid	  där	  det	  förberedande	  arbetet	  avslutades,	  med	  att	  hitta	  
förbättringsalternativ	  till	  stetoclipsen.	  

5.1. Förbättringsmöjligheter	  
	  
En	  stor	  nackdel	  med	  stetoclipsens	  design	  är	  placeringen	  av	  högtalaren.	  Att	  leda	  
ljudvågorna	  genom	  plaströr	  till	  öronen	  gör	  att	  ljudbilden	  förvrängs	  kraftigt.	  
Vissa	  frekvenser	  faller	  bort	  helt,	  medan	  andra	  förstärks	  som	  resonansfrekvenser	  
i	  rören.	  För	  att	  få	  en	  bättre	  ljudupplevelse	  krävs	  därför	  att	  man	  placerar	  
högtalarelementen	  närmare	  öronen,	  och	  ser	  till	  att	  korta	  ljudvågornas	  fysiska	  
”transportsträcka”	  till	  trumhinnan.	  
	  
Med	  dagens	  högtalarplacering,	  där	  samma	  högtalare	  skickar	  signal	  till	  båda	  
öronen,	  blir	  lyssningsupplevelsen	  helt	  i	  mono.	  
Med	  två	  högtalarelement	  har	  man	  möjlighet	  till	  stereoljud,	  vilket	  också	  får	  ses	  
som	  en	  stor	  fördel.	  
	  
Målet	  är	  därför	  att	  hitta	  drivers	  (högtalarelement)	  som	  går	  att	  montera	  på	  
stetoclipsen,	  och	  samtidigt	  ger	  en	  behaglig	  färgning	  av	  ljudet.	  

5.2. Nya	  drivers	  från	  Cobalt	  Industries	  
	  
Via	  Bellman	  &	  Symfons	  leverantör,	  Cobalt	  Industrial	  i	  Hong	  Kong,	  fick	  jag	  tillgång	  
till	  provexemplar	  av	  sju	  olika	  drivers.	  Jag	  genomförde	  både	  frekvensmätning	  och	  
lyssningsbedömning	  av	  dessa	  för	  att	  komma	  fram	  till	  vilka	  som	  lämpar	  sig	  bäst	  
för	  ändamålet.	  Jag	  testade	  produkterna	  tillsammans	  med	  samtalsförstärkaren	  
Maxi	  för	  att	  bedöma	  den	  upplevda	  kvaliteten	  på	  ljudet.	  
	  
De	  två	  drivers	  jag	  till	  slut	  valde	  att	  fokusera	  på	  var	  DX-‐982	  och	  RX-‐651.	  
Nedan	  följer	  mätvärden	  samt	  reflektioner	  kring	  dessa.	  
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5.2.1. DX-‐982	  
	  
Modellnamn:	   DX-‐982	  
Driverstorlek:	   15	  mm	  
	  
Klart	  behagligast	  ljudbild	  av	  de	  testade	  exemplaren.	  Ingen	  ”hi-‐fi”-‐upplevelse	  på	  
något	  vis,	  då	  både	  bas	  och	  diskant	  upplevs	  odetaljerade	  och	  frånvarande.	  Dock	  
fungerar	  de	  mycket	  bra	  till	  tal,	  då	  frekvensområdet	  mellan	  500	  Hz	  –	  4	  kHz	  känns	  
lugnt	  och	  välbalanserat,	  utan	  indikationer	  på	  att	  vara	  vasst	  eller	  obehagligt.	  
	  
De	  fungerar	  också	  bra	  ihop	  med	  samtalsförstärkaren.	  Jämfört	  med	  övriga	  drivers	  
är	  dessa	  ej	  rundgångskänsliga,	  vilket	  blir	  viktigt	  framförallt	  vid	  högre	  volym.	  
	  

	  
	  
	  
	  

	   	  

Figur	  13.	  Upplevd	  frekvensgång	  hos	  DX-‐982.	  
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5.2.2. RX-‐651	  
	  
Modellnamn:	   RX-‐651	  
Driverstorlek:	   13,5	  mm	  
	  
Dessa	  drivers	  levererar	  mycket	  botten	  men	  upplevs	  något	  diskantfattiga.	  Basen	  
är	  stark	  och	  dominerar	  ljudbilden,	  vilket	  leder	  till	  att	  tal	  ibland	  ”dränks”	  och	  blir	  
otydligt.	  Fungerar	  dock	  godkänt	  till	  musik,	  framförallt	  modern	  pop-‐	  och	  rock.	  
	  
Tillsammans	  med	  samtalsförstärkaren	  fungerar	  de	  dugligt.	  Ljudbilden	  blir	  inte	  
lika	  klar	  och	  tydlig	  som	  med	  DX-‐982	  men	  upplevs	  inte	  heller	  vass	  och	  obehaglig.	  
	  

	  
	  
	  
	  

	   	  

Figur	  14.	  Upplevd	  frekvensgång	  hos	  RX-‐651.	  
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5.3. Prototypmodell	  av	  nya	  stetoclips	  
	  
De	  drivers	  jag	  valde	  att	  använda	  till	  prototypmodellen	  var	  DX-‐982.	  Detta	  
eftersom	  de	  lät	  bäst	  tillsammans	  med	  samtalsförstärkaren.	  De	  var	  även	  relativt	  
okänsliga	  för	  rundgång,	  något	  som	  flera	  andra	  drivers	  hade	  stora	  problem	  med.	  
	  
En	  enkel	  prototypmodell	  byggdes	  där	  DX-‐982	  ersatte	  de	  genomskinliga	  
öronkuddarna.	  Högtalaren	  plockades	  bort	  från	  bygeln	  och	  kablar	  drogs	  inuti	  
plaströren.	  
	  
Figur	  15	  och	  16	  visar	  hur	  prototypmodellen	  tog	  form	  och	  hur	  DX-‐982	  ser	  ut	  på	  
nära	  håll.	  
	  

	  
	   	  

Figur	  15.	  Prototypmodell	  av	  stetoclips	  med	  DX-‐982.	  

Figur	  16.	  Närbild	  på	  drivers,	  DX-‐982.	  
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6. Testgrupper	  
Målet	  med	  testgrupperna	  var	  att	  få	  direkt	  respons	  kring	  arbetet	  och	  att	  ta	  reda	  
på	  vilka	  krav	  och	  önskemål	  som	  kan	  komma	  att	  påverka	  den	  framtida	  
produktutvecklingen.	  Jag	  valde	  att	  använda	  mig	  av	  två	  olika	  testgrupper;	  dels	  
personer	  med	  hörselnedsättningar	  och	  dels	  legitimerade	  audionomer.	  
	  
Hörselskadade	  personer	  utgör	  målgruppen	  för	  produkten,	  och	  var	  därför	  ett	  
självklart	  val.	  Att	  låta	  dessa	  personer	  testa	  och	  jämföra	  de	  olika	  
lyssningstillbehören	  kändes	  mycket	  viktigt	  då	  det	  i	  slutändan	  är	  de	  som	  ska	  
använda	  dem.	  
	  
Audionomer	  är	  experter	  inom	  hörsel	  och	  vet	  vilka	  behov	  som	  finns,	  samt	  vilka	  
krav	  som	  ställs.	  Jag	  ville	  få	  deras	  professionella	  åsikter	  kring	  produkterna,	  bland	  
annat	  för	  att	  hitta	  eventuella	  brister	  i	  det	  förberedande	  arbetet.	  
	  
Jag	  lät	  varje	  person	  lyssna	  på	  både	  musik	  och	  tal	  genom	  de	  olika	  
lyssningstillbehören.	  Som	  musikstycke	  användes	  Hit	  the	  Road	  Jack	  med	  Edda	  
Magnason,	  samt	  Rondo	  Alla	  Turca	  av	  Wolfgang	  Amadeus	  Mozart,	  från	  albumet	  
”Piano	  music	  for	  children”.	  Vid	  taltestet	  placerades	  samtalsförstärkaren	  Maxi	  på	  
ett	  bord,	  varvid	  jag	  pratade	  i	  cirka	  1	  minut.	  Avståndet	  mellan	  mig	  och	  
samtalsförstärkaren	  var	  då	  1	  meter.	  
	  
Jag	  valde	  även	  att	  inkludera	  hörlurarna	  BE9122	  och	  AKG	  K-‐171	  MKII	  i	  testet	  för	  
att	  undersöka	  vilka	  eventuella	  fördelar	  en	  ”finare”	  hörlur	  ger,	  gentemot	  en	  
enklare	  modell.	  Dessa	  används	  även	  i	  referenssyfte	  mot	  de	  två	  huvudsakliga	  
testprodukterna.	  
	  
Då	  intresset	  för	  öronsnäckor	  visade	  sig	  vara	  mycket	  lågt,	  valde	  jag	  att	  inte	  
inkludera	  dessa	  i	  testet.	  Dessa	  ansågs	  av	  många	  vara	  alltför	  små	  och	  besvärliga	  
att	  hantera.	  
	  
Samtliga	  personer	  i	  testgruppen	  Hörselnedsatta	  personer	  bär	  hörapparat	  normalt	  
sett.	  Dessa	  avlägsnades	  dock	  innan	  testet	  utfördes.	  
	  
Resultaten	  från	  de	  båda	  testgrupperna	  sammanfattas	  nedan.	  
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6.1. Hörselnedsatta	  personer	  
	  
	  

	   	  

Testperson:	   Per-‐Olov	   Leif	   Christina	   Anita	  
Typ	  av	  
hörselskada:	  

Inneröra.	  
Helt	  beroende	  av	  
hörapparat.	  

Inneröra.	  Lindrigt	  
hörselnedsatt,	  
använder	  
hörapparat	  för	  att	  
förenkla	  
vardagen.	  

Inneröra.	  Kan	  
uppfatta	  ljud	  
mycket	  svagt	  
utan	  hörapparat.	  

Inneröra.	  Helt	  
beroende	  av	  
hörapparat.	  

Typ	  av	  	  
hörapparat:	  

Traditionell	  
hörapparat.	  

Traditionell	  
hörapparat.	  

Traditionell	  
hörapparat.	  

Cochlea-‐
implantat.	  

Stetoclips:	   Mer	  ”rymd”	  i	  
musiken.	  Pianot	  
upplevdes	  som	  
”större”.	  Överlag	  
bäst	  till	  musik.	  

Låter	  sämre	  än	  
övriga	  produkter.	  
Ljudet	  känns	  
otydligt,	  måste	  
höja	  volymen	  för	  
att	  uppfatta	  tal.	  

Ljudet	  upplevs	  
som	  väldigt	  
”burkigt”.	  
Fungerar	  varken	  
till	  musik	  eller	  
tal.	  

Upplever	  en	  
”tröttsam”	  och	  
”vass”	  ljudbild.	  Ej	  
bra	  till	  längre	  
lyssning.	  

Prototyp,	  	  
DX-‐982:	  

Bra	  till	  tal.	  Lägre	  
brusnivå	  än	  hos	  
stetoclips.	  
Fungerar	  dock	  
sämre	  till	  musik.	  

Tydligare	  och	  
klarare	  ljud	  än	  hos	  
stetoclipsen.	  Dock	  
dålig	  passform.	  

Ljudet	  känns	  
mycket	  
”naturligt”	  och	  
”tydligt”.	  Bättre	  
än	  övriga	  
produkter	  till	  
både	  musik	  och	  
tal.	  

Mycket	  tydligare	  
ljud	  än	  hos	  
stetoclipsen.	  
Upplever	  ett	  mer	  
naturligt	  ljud	  än	  
hos	  både	  AKG	  K-‐
171	  och	  BE9122.	  
Föredrar	  dessa	  till	  
musik	  och	  tal.	  

Hörlurar,	  	  
BE9122:	  

Tydligt	  ljud,	  
dock	  vasst	  vid	  
vissa	  tillfällen.	  

Upplever	  ett	  eko-‐
ljud	  som	  inte	  
upplevdes	  med	  
andra	  produkter.	  
Överlag	  bra	  till	  
både	  musik	  och	  
tal.	  Bättre	  ljud	  än	  
med	  teleslinga.	  

Sämre	  och	  
mindre	  tydligt	  
ljud	  än	  med	  
enbart	  
hörapparat.	  
Föredrar	  varken	  
till	  musik	  eller	  
tal.	  

Tydligt	  ljud.	  
Väldigt	  klart	  ljud	  
men	  sämre	  bas	  än	  
hos	  AKG	  K-‐171.	  

Hörlurar,	  	  
AKG	  K-‐171:	  

Mjukare	  ljudbild	  
än	  BE9122,	  
behagligare	  vid	  
längre	  lyssning.	  

Blås-‐	  och	  vindljud	  
framhävs	  
tydligare	  än	  hos	  
BE9122,	  därav	  
sämre	  tydlighet.	  
Föredrar	  BE9122	  
till	  både	  musik	  
och	  tal.	  

Bra	  passform	  
men	  för	  hög	  
brusnivå.	  Den	  
höga	  brusnivån	  
gör	  att	  dessa	  inte	  
föredras	  alls.	  

Mer	  bas	  än	  
BE9122,	  utöver	  
det	  snarlikt	  ljud.	  
Ljudbilden	  kändes	  
dock	  aningen	  
”mjukare”	  och	  
därmed	  
behagligare	  vid	  
längre	  lyssning.	  

Tabell	  4.	  Testresultat	  från	  hörselnedsatta	  personer.	  	  
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6.2. Audionomer	  
	  
	  

	   	  

Testperson:	   Lena	  Thelin,	  DinHörsel	  
Göteborg	  

Ulla	  Berg,	  LinnéHörsel	  Göteborg	  

Stetoclips:	   Upplever	  ljudet	  som	  
väldigt	  ”burkigt”,	  
framförallt	  till	  musik.	  
Jobbigt	  vid	  längre	  lyssning.	  

Ljudet	  upplevs	  som	  ”tunt”	  och	  	  
”mindre	  fylligt”	  än	  hos	  övriga	  	  
produkter.	  

Prototyp,	  	  
DX-‐982:	  

Mycket	  behagligare	  
ljudbild	  än	  hos	  
stetoclipsen.	  Ljudet	  känns	  
mer	  ”naturligt”	  och	  
”mjukare”.	  Ett	  visst	  
bakgrundsbrus	  hörs	  men	  
är	  ingenting	  som	  stör.	  

Väldigt	  tydligt	  och	  klart	  ljud.	  
Mycket	  bättre	  än	  hos	  
stetoclipsen.	  Låter	  lika	  bra	  som	  
BE9122.	  Dock	  orolig	  över	  
hållbarheten,	  måste	  kunna	  
hanteras	  ovarsamt	  utan	  att	  gå	  
sönder.	  

Hörlurar,	  
BE9122:	  

Låter	  ”som	  det	  ska”,	  klart	  
och	  tydligt.	  
Bakgrundsbruset	  hörs	  
tydligt	  men	  är	  lägre	  än	  hos	  
AKG	  K-‐171.	  

Låter	  tydligt	  och	  bra.	  Finns	  inte	  
något	  att	  klaga	  på	  i	  ljudbilden.	  
Dock	  saknas	  den	  dynamiken	  
som	  hörs	  i	  AKG	  K-‐171.	  

Hörlurar,	  	  
AKG	  K-‐171:	  

Ingen	  positiv	  förbättring	  
ljudmässigt.	  
Bakgrundsbruset	  kommer	  
fram	  väldigt	  mycket	  och	  
förstör	  ljudbilden.	  
Föredrar	  BE9122	  till	  både	  
musik	  och	  tal.	  

Upplever	  bättre	  dynamik	  och	  
”fler	  nyanser”	  i	  musiken.	  Klart	  
bäst	  till	  musik.	  Brusnivån	  
upplevs	  som	  något	  högre	  än	  hos	  
BE9122.	  

Övrig	  
kommentar:	  

-‐	   Överlag	  svagt	  intresse	  för	  
samtalsförstärkare,	  säljer	  
mellan	  10-‐15	  st/år.	  Största	  
önskemålet	  från	  kunder	  är	  
trådlösa	  hörlurar.	  

Tabell	  5.	  Testresultat	  från	  audionomer.	  
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6.3. Sammanfattning	  av	  testgruppsresultat	  
	  
Även	  om	  återkommande	  åsikter	  går	  att	  hitta	  i	  testresultaten,	  framgår	  det	  klart	  
att	  upplevd	  ljudkvalitet	  är	  högst	  subjektivt.	  Detta	  gäller	  inte	  minst	  hos	  personer	  
med	  nedsatt	  hörsel,	  där	  den	  faktiska	  hörselskadan	  till	  stor	  del	  avgör	  vad	  man	  
tycker	  låter	  bra	  eller	  mindre	  bra.	  
	  
För	  många	  personer	  med	  kraftig	  hörselnedsättning	  handlar	  det	  inte	  om	  att	  
uppleva	  en	  ”perfekt”	  ljudbild,	  utan	  snarare	  om	  att	  kunna	  uppfatta	  ljud	  
överhuvudtaget.	  Ett	  tydligt	  exempel	  är	  Per-‐Olov,	  som	  under	  testet	  uppfattade	  att	  
han	  hörde	  pianot	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  i	  de	  traditionella	  stetoclipsen.	  Han	  
föredrog	  därför	  dessa	  framför	  prototypmodellen,	  som	  många	  andra	  tyckte	  lät	  
bättre.	  
	  
Hos	  majoriteten	  av	  testpersonerna,	  inklusive	  audionomerna,	  ansågs	  dock	  
prototypmodellen	  låta	  avsevärt	  bättre	  än	  de	  traditionella	  stetoclipsen.	  
Detta	  får	  anses	  vara	  ett	  bra	  resultat,	  som	  också	  tyder	  på	  att	  det	  kan	  finnas	  ett	  
behov	  av	  att	  införa	  en	  förbättrad	  modell	  av	  stetoclipsen.	  
	  
De,	  på	  pappret,	  finare	  hörlurarna	  AKG	  K-‐171	  fick	  ljumma	  testresultat	  i	  
jämförelse	  med	  de	  enklare	  BE9122.	  Vore	  signalkedjan	  annorlunda	  hade	  
resultatet	  troligtvis	  sett	  annorlunda	  ut,	  men	  tillsammans	  med	  
samtalsförstärkaren	  ger	  inte	  dessa	  hörlurar	  en	  positiv	  effekt	  på	  ljudbilden.	  
Detta	  beror	  till	  största	  del	  på	  samtalsförstärkarens	  egenbrus,	  som	  framhävs	  
mycket	  tydligt	  hos	  AKG	  K-‐171.	  Hos	  de	  enklare	  lyssningstillbehören	  maskeras	  
bruset	  av	  den	  mindre	  detaljerade	  ljudbilden,	  vilket	  i	  detta	  fall	  har	  en	  positiv	  
effekt.	  
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7. Slutsatser	  
Ett	  friskt	  öra	  klarar	  av	  att	  urskilja	  minimala	  förändringar	  och	  nyansskillnader	  i	  
komplexa	  ljudbilder.	  Detta	  driver	  oss	  framåt	  och	  får	  oss	  att	  ständigt	  jaga	  det	  
”perfekta	  ljudet”.	  	  
Ett	  skadat	  öra	  klarar	  inte	  alltid	  av	  detta.	  Varje	  hörselskada	  är	  unik	  och	  därför	  är	  
det	  omöjligt	  att	  generalisera	  de	  behov	  som	  hörselnedsatta	  personer	  har.	  
	  
Här	  ligger	  också	  förklaringen	  till	  att	  det	  inte	  går	  att	  hitta	  ett	  lyssningstillbehör	  
som	  passar	  alla	  hörselnedsatta	  personer.	  Man	  får	  försöka	  hitta	  gemensamma	  
nämnare	  som	  istället	  leder	  fram	  till	  en	  produkt	  som	  passar	  så	  många	  som	  
möjligt.	  
	  
Prototypmodellen	  som	  togs	  fram	  i	  och	  med	  detta	  projekt,	  är	  ett	  steg	  i	  rätt	  
riktning.	  Mottagandet	  från	  testgrupperna	  var	  positivt,	  både	  från	  hörselnedsatta	  
personer	  och	  från	  audionomer.	  Tydligast	  blev	  resultatet	  om	  det	  ställdes	  i	  direkt	  
jämförelse	  med	  det	  från	  den	  äldre	  varianten	  av	  stetoclips.	  
	  
I	  samband	  med	  att	  lyssningstillbehören	  blir	  bättre	  framhävs	  dock	  
samtalsförstärkarens	  tekniska	  begränsningar.	  En	  kritisk	  balansgång	  uppstår,	  där	  
”för	  bra”	  lyssningstillbehör	  ger	  en	  negativ	  effekt	  på	  totalupplevelsen.	  
	  
Att	  lansera	  ett	  par	  finare	  hörlurar	  ihop	  med	  samtalsförstärkaren,	  för	  att	  ersätta	  
BE9122,	  är	  därför	  svårt	  att	  motivera.	  
	  
Just	  samtalsförstärkarens	  begränsningar,	  och	  hur	  förstärkarkretsen	  skulle	  kunna	  
förbättras,	  vore	  ett	  intressant,	  framtida	  projekt.	  Först	  då	  vore	  det	  också	  aktuellt	  
att	  lansera	  en	  finare	  hörlur	  tillsammans	  med	  samtalsförstärkaren.	  
	  
Sammanfattningsvis	  rekommenderar	  jag	  Bellman	  &	  Symfon	  att	  noga	  överväga	  en	  
förbättrad	  modell	  av	  stetoclipsen.	  Begränsningarna	  i	  den	  befintliga	  modellen	  är	  
så	  pass	  stora	  att	  tydligheten	  i	  ljudet	  blir	  klart	  lidande.	  
Eftersom	  marknaden	  för	  produkten	  får	  anses	  vara	  relativt	  liten,	  finns	  dock	  
ekonomiska	  aspekter	  att	  ta	  hänsyn	  till,	  som	  inte	  behandlats	  i	  detta	  projekt.	  
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