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Sammanfattning 
Trådlösa mikrofonsystem inrättas i skolor för att förbättra ljudkvaliteten för elever med 
hörselnedsättning. Karolinska Universitetssjukhuset har ansvar över vilka hjälpmedel som ska 
användas och köper in system från flera olika leverantörer. Uppdragsgivarna på Karolinska 
önskar att på egen hand kunna kontrollera att specifikationerna till systemen stämmer. 
Önskemålen är att kunna: 1. skapa underlag för att ifrågasätta leverantörers specifikationer, 2. 
skapa underlag för att förbättra kommunikationen med leverantörerna, 3. undersöka och 
jämföra olika mikrofonsystem för framtida upphandlingar och 4. upptäcka enskilda 
produktionsfel. Målet med det här projektet är att utifrån en budget med 6000 SEK som tak, 
ta fram en kontrollutrustning och en mätmetod så att önskemål 1-4 uppfylls.  

För att förverkliga önskemålen genomfördes ett flertal intervjuer med experter inom 
ljud- och mikrofonsystem. Utifrån dessa köptes slutligen mätinstrumentet CLIO Pocket in och 
en mätmetod där instrumentet används utvecklades. I mätmetoden beskrivs hur man med 
hjälp av CLIO Pocket kan kontrollera systemens bandbredd, brus, dynamiska område, och 
totala harmoniska distorsion. Önskemål 2, 3 och 4 har uppfyllts men inte önskemål 1. 
Orsaken till detta är otillräcklig finansiering och därmed brister i mätutrustning. 
 

Abstract 
Wireless microphone systems are set up in schools to improve the sound quality for students 
with hearing difficulties. Karolinska Universitetssjukhuset is responsible for which resources 
to use and they purchase systems from different providers. The clients at Karolinska want the 
ability to check that the specifications of the systems are correct. Aims and objectives of the 
controls are to: 1. create a basis for questioning the providers’ specifications, 2. create a basis 
for improving communication with providers, 3. examining and comparing different 
microphone system for future investments and 4. detect individual defects. The object of this 
project is to find a suitable measurement equipment and to develop a measurement method to 
fulfill the aims 1-4.  

In order to satisfy these aims, a number of interviews with experts in audio and 
microphone systems has been done. Based on the interviews CLIO Pocket was purchased and 
a measurement method has been developed. The measurment method describes how to use 
CLIO Pocket in order to check the systems’ bandwidth, noise, dynamic range, and total 
harmonic distorsion. Aims 2, 3 and 4 have been fulfilled, however Aim 1 was not fulfilled 
due to inadequate funding which lead to deficiencies in equipment.	  
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1.	  Inledning	  
Hörselnedsättning är ett vanligt förekommande funktionshinder och omkring en miljon 
människor i Sverige är drabbade. Det finns flera olika hörselskador där orsak och 
hörselsymptom skiljer sig åt (Hermansson, 2013). Oavsett vilken typ av hörselskada personen 
är drabbad av gäller att förstärkning av ljudet krävs då svaga ljud blir svåra att uppfatta. Idag 
finns förutom hörapparat flera andra hörseltekniska hjälpmedel. Ett exempel är Cochlea 
implantat, då opereras patienten och elektroder som stimulerar hörselnerven placeras i 
hörselsnäckan. Andra tekniska lösningar som kan behövas i särskilda situationer är olika 
telefonhjälpmedel, väckning- och larmhjälpmedel, lyssningshjälpmedel för TV och trådlösa 
mikrofonsystem (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2009; 2016). Trådlösa 
mikrofonsystem är till stor hjälp i många situationer, till exempel i ett klassrum där en elev 
som bär hörapparat får svårt att höra läraren på grund av att många pratar samtidigt runt 
omkring. (Gunnemyr, 2016).  

På Karolinska Universitetssjukhusets enhet Hörselhabilitering Barn och Ungdom får 
barn och ungdomar bland annat hjälp med tal och språk, hörselkontroller, hörapparater och 
andra hörhjälpmedel (Westermark, 2016). På enheten arbetar man dessutom för att elever med 
hörselnedsättning ska erbjudas en så bra lärandemiljö som möjligt. Detta genom att upphandla 
med olika leverantörer och sedan planera vilka trådlösa mikrofonsystem som ska användas i 
skolorna (Gunnemyr, 2016).  

Det finns flera trådlösa mikrofonsystem på marknaden. Ett typiskt system är uppbyggt 
av mikrofon, mottagare och hörslinga. Mikrofonen, som talaren har på sig, skickar ljudet via 
radiofrekventa signaler till mottagaren som för signalen vidare som en ström genom 
hörslingan. Strömmen genom slingan genererar ett magnetiskt fält som i sin tur inducerar en 
ström i hörapparaten. Strömmen omvandlas slutligen till akustiska signaler (Se Figur 1). 

 
Figur 1. Signalöverföring från mikrofon till hörapparat. Bildkälla: egen figur. 
 
Mottagare och slinga kan antingen vara monterade i rummet eller hänga som en enhet runt 
halsen på användaren (Se figur 2). I detta projekt studeras endast signal från mikrofon till 
mottagare. 
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Figur 2. Mottagare och hörslinga hänger runt halsen. Bildkälla: egen figur. 
 
När Karolinska väljer vilka av marknadens hörhjälpmedel som ska köpas in tittar de på 
leverantörernas specifikationer. Dessa innehåller information om flera ljudparametrar som 
avgör systemets prestanda. Karolinska får idag lita på att leverantörernas specifikationer av de 
trådlösa mikrofonsystemen stämmer. Det utförs inga egna undersökningar för att säkerställa 
prestanda. Leverantörerna använder avancerade och dyra kalibreringssystem för att fastställa 
sina specifikationer men Karolinska har inte möjlighet att finansiera sådana system. De 
önskar att på egen hand kunna genomföra kontrollmätningar. Kontrollutrustningen ska kunna 
mäta bandbredd, brus, dynamiskt område, tidsfördröjning och total harmonisk distorsion. 
Uppdragsgivarnas önskemål är att med mätningarna kunna: 

1. Skapa underlag för att ifrågasätta leverantörers specifikationer 
2. Skapa underlag för att förbättra kommunikationen med leverantörerna 
3. Undersöka och jämföra olika mikrofonsystem för framtida upphandlingar 
4. Upptäcka enskilda produktionsfel (Gunnemyr, Roberthson, 2016).  

 

1.1	  Mål	  
Målet är att utifrån en budget med 6000 SEK som tak, ta fram en kontrollutrustning och en 
mätmetod så att önskemål 1-4 uppfylls.  

 

1.2	  Avgränsningar	  	  
• Att lösa uppdraget genom att koda ett mätprogram från grunden utesluts. 
• Sändare och mottagare kommer mätas i ett system tillsammans, inte var för sig. 
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2.	  Bakgrund	  
Generellt definieras ljud som en longitudinell våg som propagerar i ett medium. En ljudvåg 
har en amplitud som varierar med avstånd och riktning, samt en frekvens. Amplitud är 
ljudvågens intensitet som mäts i decibel (dB) och frekvens är ljudvågens svängning per 
sekund som mäts i hertz (Hz). Människor kan höra ljud inom frekvensintervallet 20 – 20 000 
Hz. Människor kan höra en ljudvågs intensitet inom ett brett intervall, och därför anges 
intensitet i decibel, som är en logaritmisk skala (Young och Freedman, 2012).  

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 20  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙!"
𝑉𝑉
𝑉𝑉!

 

Där V är den uppmätta spänningen och Vr är en referensspänning. Decibel är en relativ enhet 
och därför behövs en referensspänning för att kunna tillsätta dB ett värde (Metzler, 1993). När 
en ljudvågs intensitet mäts i luft tillskrivs värdet dB SPL. SPL står för sound pressure level 
och står för den tryckskillnaden som ljudvågen orsakar i det allmänna trycket. Detta för att ge 
decibel en referens (Bern, 2016). 

Utförande av mätningar på akustiska system kräver specifika förutsättningar för att 
eliminera reflektion. Elimineringen krävs för att ljudvågen inte ska interagera med andra 
ljudvågor på vägen tillbaka och på så sätt tas upp av mikrofonen ytterligare en gång. För att 
ljudet ska absorberas tillräckligt mycket behövs ett ljudisolerat rum, så väl som en isolerad 
låda, en så kallad black box. Mikrofon och högtalare placeras i black box så att mikrofonen 
endast kan ta emot ljud från högtalaren och så att ljudet från högtalaren inte ska reflekteras 
och sedan tas upp av mikrofonen (Wiebols, 2016). För bästa mätresultat ställs också riktning 
mellan mikrofon och högtalare in med laser, detta för att ljudet ska komma rakt framifrån och 
för att förhindra reflektion. 

Högtalare och mikrofoner varierar i möjlighet att vidarebefordra signaler med olika 
frekvens och förstärker ljudstyrkan på dessa signaler olika starkt. Hur bra en mikrofon eller 
högtalare är på att förstärka signaler likvärdigt anges i linjäritet. Ju högre linjäritet, desto mer 
likvärdigt förstärks signaler med olika frekvens (Bern, 2016).  
 

2.1	  Trådlösa	  mikrofonsystem	  
Trådlösa mikrofonsystem består av en sändare, en mottagare och en hörslinga. Sändaren som 
talaren bär, har både en inbyggd mikrofon och en AUX-ingång (line-in) som möjliggör 
användning av extern mikrofon (se figur 3). Om den inbyggda mikrofonen används, 
stimulerar ljudvågorna tryckskillnader i mikrofonens membran som består av en kondensator. 
Kondensatorns potential förändras vilket ger upphov till en elektrisk signal som i sin tur 
konverteras från analog till digital och skickas till mottagaren som en radiofrekvent signal. 
Används istället en extern mikrofon påverkas ljudkvaliteten av den mikrofonens prestanda. På 
line-in skickas en elektrisk signal som skapats ur den externa mikrofonen. Signalen 
konverteras och skickas till mottagaren på samma sätt som för den inbyggda mikrofonen 
(Bern, 2016).  

Att använda line-in eller den inbyggda mikrofonen är två olika sätt att generera en 
signal till mottagaren och de presterar inte på samma sätt. Generellt sätt är line-in mindre 
komplex eftersom den inte kräver omvandling från akustisk till elektrisk signal (Wiebols, 
2016). Specifikationerna som Karolinska får av leverantörerna är satta för den inbyggda 
mikrofonen men Karolinska vill kunna mäta på line-in också.  

Mottagaren uppfattar signalen, konverterar digitalt till analogt och signalen genererar 
sedan en ström ut i slingan. Eftersom endast signal från mikrofon till mottagare studeras, mäts 
utsignalen från mottagarens AUX-utgång. 
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Figur 3. Mikrofon DM10. Tillverkare Comfort Audio/Phonak. Pil 4 visar inbyggd mikrofon 
och pil 9 visar AUX-ingång, line-in. 
	  

2.2	  Mätparametrar	  
För att beskriva prestandan på akustiska systemet utförs mätningar utifrån flera parametrar. 
Nedan följer beskrivning av några begrepp som finns angivna i specifikationer för 
mikrofonsystem. 
 

2.1.1	  Total	  Harmonisk	  Distorsion	  
När en enhets harmoniska distorsion ska bestämmas sänds en ren sinussignal in. Den består 
alltså endast av en specifik frekvens. Icke-linjäriteter i analog/digital-omvandlaren kommer då 
att ge upphov till harmonisk distorsion som är heltalsmultiplar av insignalens frekvens. Till 
exempel, om en signal skickas in med 1 kHz kan övertoner på 2 kHz, 3 kHz, 4kHz och så 
vidare uppkomma. För bestämning av total harmonisk distorsion, THD, mäts produkten av all 
harmonisk distorsion i enhetens utsignal (Metzler, 2005). En enhet med låg THD ger signaler 
med liten störning vilket eftersträvas (Blagouchine och Moreau, 2011).  

2.1.2	  Tidsfördröjning	  
Tidsfördröjning är tiden mellan stimuli och respons för ett system. För trådlösa 
mikrofonsystem motsvaras detta av hur lång tid det tar från att mikrofonen genererar en signal 
tills att hörapparaten sänder ut ett ljud. 

2.1.3	  Dynamiskt	  område	  
Dynamiskt område är förhållandet mellan den största icke-distorderade signalen och den 
lägsta urskiljbara signalen (Arlo, 1998). 
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2.1.4	  Brus	  
Idealt sett skulle elektroniska enheter vara helt fria från självproducerat brus, men det 
förefaller inte så i realiteten. Det gör att man måste ta hänsyn till mätinstrumentets interna 
brus för att kunna avgöra det yttre systemets verkliga brus. En förutsättning för att kunna 
mäta brus hos ett yttre system är att mätutrustningen har en lägre brusnivå än själva systemet 
(Mridha, 2016). 

2.1.5	  Bandbredd	  
Bandbredd är det frekvensområde där systemet kan hålla en jämn ljudnivå. Människor kan 
uppfatta frekvenser med 20 Hz – 20 000 Hz och system med en liten variation över detta 
område upplevs som det mest naturliga. Generellt sett är en variation på +/- 3 dB tolererad. 
Området inom detta accepterade intervall definierar bandbredden. Till exempel, om två toner 
med olika frekvens skickas in, en på 3 kHz och en på 4 kHz, får skillnaden i ljudstyrka mellan 
dem maximalt vara 3 dB för att de båda frekvenserna ska innefattas i bandbredden. Mänskligt 
tal befinner sig vanligtvis mellan 200 Hz och 3000 Hz (Arlo, 1998). Bandbredden bestäms 
genom att man gör ett så kallat frekvenssvep. Det innebär att en signal skickas in med ökande 
frekvens, ofta mellan 0 Hz – 20,000 Hz, sedan studeras systemets svar på signalen. 
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3.	  Metod	  och	  material	  

3.1	  Hitta	  lämpligt	  mätinstrument	  
Under projektets första del skulle förslag på kontrollutrustning som uppfyllde 
uppdragsgivarnas önskemål tas fram. Med hjälp av ingenjörer från Karolinska och lärare från 
KTH togs fyra namn på experter inom ljud- och mikrofonsystem fram. Två 
leverantörkontakter, en hörapparatutvecklare och en universitetslektor kontaktades och 
samtliga ställde upp på intervju. 

För att uppfylla Karolinskas önskemål, se 1. Inledning, var det ett krav att 
mätutrustningen skulle kunna kalibreras (Håkan Nilsson, Tranistor AB, samtal 2016-04-08). 
Utifrån det undersöktes möjligheten att utnyttja en persondator (med installerat mätprogram) 
kopplat till ett externt ljudkort som mätinstrument. Med hjälp av sökorden sound, check, 
signal, generator, software gemensamt i Google sökmotor upptäcktes en mjukvara som kunde 
generera och analysera insignaler och på så sätt kontrollera några av mätparametrarna som 
uppdragsgivarna var intresserade av.  

Oticon Medical använder en utrustning framtagen av Audiomatica vid namn CLIO 11 
FW (Audiomatica, Firenze, Italien) (Bern, 2016). Varumärket undersöktes och Audiomatica 
har också utvecklat en mindre avancerad mätutrustning som kallas CLIO Pocket.  

CLIO Pocket var ett bättre alternativ än PassMark Soundcheck eftersom Audiomatica 
är välkänt och respekterat. Vidare ställer PassMark Soundcheck högre krav på användaren, då 
det inte erbjuder automatiska frekvenssvep. Förutom att ett manuellt frekvenssvep är mycket 
tidskrävande skulle det också ge sämre resultat. Detta eftersom det är omöjligt att 
åstadkomma ett lika genomgående frekvenssvep manuellt (Svante Granqvist, 
Universitetslektor, KTH, samtal 2016-04-08). 

Lösningen med dator kopplat till externt ljudkort och CLIO Pocket presenterades för 
uppdragsgivarna på Karolinska. 
 

3.2	  Utformande	  av	  mätmetod	  
Normalt sett finns standarder på hur mätningar ska utföras på akustiska enheter. Efter 
intervjuer med leverantörer framkom det att standarder för mikrofonsystem inte är etablerade 
och därför utvecklades en egen metod med hjälp av Comfort Audio/Phonak samt Oticon 
Medical (Wiebols, 2016). 

3.3	  Uppföljning	  
Mätmetoden testades med CLIO Pocket och ett trådlöst mikrofonsystem från Audio/Phonak 
innehållande mikrofon DH10 och mottagare DM10. Mätresultaten jämfördes med 
specifikationerna. Mätmetoden presenterades och diskuterades med uppdragsgivarna. 
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4.	  Resultat	  

4.1	  Förslag	  och	  val	  av	  mätinstrument	  

4.1.1	  CLIO	  Pocket	  
CLIO Pocket består av en hårdvara i form av signalgivare och mottagare, samt en mjukvara 
som kalibrerar hårdvaran och genererar signalen.  En mikrofon medföljer. Kostnaden för 
CLIO Pocket är 5995 kr. 
	  
CLIO Pocket kan utföra mätningar på: 

• Bandbredd 
• Brus 
• Dynamiskt område 
• Tidsfördröjning 
• Total harmonisk distorsion 

 
CLIO Pockets specifikationer: 

• Frekvensspann 1 Hz - 45 kHz, ett frekvenssvep kan genomföras mellan dessa 
frekvenser 

• Frekvensnoggrannhet 0,01 % 
• Frekvensupplösning 0,01 Hz 
• Total harmonisk distorsion + brus 0,008 % 

 
CLIO Pockets mikrofon har en linjäritet på +/- 1 dB mellan 20 Hz och 10 kHz, samt +/- 2 dB 
mellan 10 kHz och 20 kHz. Maxkapacitet är 130 dB SPL. 

4.1.2	  Dator	  och	  ljudkort	  
Dator med dess mikrofoningång och högtalarutgång fungerar som ljudgenerator. Ett ljudkort 
kopplas till datorn för att åstadkomma hög upplösning. Signalgivaren kalibreras genom att 
skicka tillbaka den genererade signalen utan att låta den gå igenom mikrofonsystemet.  
Mjukvaran PassMark Soundcheck (PassMark Software Pty Ltd, Sydney, Australien) laddas 
ned kostnadsfritt och används för att generera utsignaler och analysera insignaler. Med 
mjukvaran mäts: 

• Bandbredd 
• Dynamiskt område 
• Total harmonisk distorsion 
• Brus 

PassMark Soundcheck genererar en signal åt gången och kan inte utföra automatiska 
frekvenssvep. 

4.1.3	  Val	  av	  mätinstrument	  
Uppdragsgivarna beslutade att köpa in CLIO Pocket. 
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4.2	  Genomförande	  av	  mätmetod	  
Två olika metoder används vid mätningarna, elektrisk insignal (på line-in) respektive akustisk 
insignal. Vid elektrisk insignal utförs mätningar på de olika parametrarna enligt 4.2.1 - 4.2.5, 
där CLIO Pockets utgång kopplas till mikrofonens AUX-ingång. Mottagarens AUX-utgång 
kopplas till CLIO Pockets ingång. Vid akustiskt ljud som insignal genomförs mätningar på 
samma sätt för att mäta de olika parametrarna, men eftersom en högtalare inte är linjär hela 
frekvensområdet (graden beror på högtalarens prestanda) måste högtalarens ojämna 
förstärkning kompenseras. Detta görs genom att skicka in ett frekvenssvep i högtalaren som 
CLIOs mikrofon analyserar och skickar tillbaka till CLIO. Därefter skickas samma 
frekvenssvep till högtalaren, vidare genom sändarens mikrofon och mottagarens line-out 
skickar tillbaka signalen. Genom att sedan subtrahera dessa kurvor kompenserar man för 
högtalarens icke-linjäritet (se figur 4). 

Mätmetoden illustreras nedan, gjord på en mikrofon (DM10) och en mottagare 
(DH10). Se Bilaga 3 och Bilaga 4 för specifikationer på enheterna. Tillverkare av dem är 
Comfort Audio/Phonak. 
 

	  
Figur 4. Den röda kurvan illustrerar frekvenssvep över högtalaren där CLIO Pockets 
mikrofon är insignal. Den blåa kurvan illustrerar frekvenssvep över högtalare, sändare och 
mottagare. Genom att subtrahera den blåa kurvan med den röda kompenserar man för 
högtalarens begränsade linjäritet. Den vita kurvan kan bortses från här. 
 

4.2.1	  Mätning	  av	  bandbredd	  
Bandbredden bestäms med hjälp av ett frekvenssvep (20 Hz – 20 000 Hz) och definieras som 
det område där signalen inte avviker med mer än 3 dB. I CLIO Pockets mjukvara väljs log 
chirp analysis, samt frecuency graph för att utföra frekvenssvepet. AUX-gångar kan hantera 
spänning under 0,7 V och därför kan ett godtyckligt värde väljas under den spänningen. 

4.2.2	  Mätning	  av	  brus	  
Brus bestäms genom att skicka en signal med 0 V in i systemet. Trots det uppkommer en 
signal. Denna består av brus skapad från systemet. I CLIO Pockets mjukvara väljs log chirp 
analysis, samt frecuency graph. 
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4.2.3	  Dynamiskt	  område	  
Dynamiskt område mäts genom att först studera brusnivån och sedan skicka in frekvenssvep 
(20 Hz till 20 000 Hz) med ökande spänning. När systemet inte klarar att öka ljudnivån mer 
bottnar det. Det dynamiska området är området mellan brusnivå och systemets bottnad. I 
CLIO Pockets mjukvara väljs log chirp analysis, samt frecuency graph. Spänningen ökas från 
0 V men får ej överstiga 0,7 V vid mätning på AUX-gångar.	  

4.2.4	  Tidsfördröjning	  
För att mäta tidsfördröjning krävs ett oscilloskop, där utsignalen från CLIO Pocket kopplas 
till kanal 1 på oscilloskopet, och insignalen till CLIO Pocket kopplas till kanal 2. Från 
oscilloskopet kan sedan tidsfördröjningen läsas av. Detta genomfördes ej på grund av 
tidsbrist. 

4.2.5	  Total	  harmonisk	  distorsion	  
Total harmonisk distorsion mäts genom att göra ett frekvenssvep (20 Hz till 20 000 Hz), 
sedan beräknar CLIO Pocket THD. Detta kan avläsas genom att högerklicka på siffrorna till 
höger i programfönstret och välja THD i menyn. Värdet som anger total harmonisk distorsion 
uppdateras hela tiden under ett frekvenssvep. För att ta reda på det högsta värdet för distorsion 
av systemet, måste ett långsamt frekvenssvep köras där det högsta värdet kan avläsas 
manuellt. I CLIO Pockets mjukvara väljs log chirp analysis, samt frecuency graph. Detta 
genomfördes ej på grund av tidsbrist.	  
	  

4.3	  Mätmetod	  exemplifierad	  med	  DM10	  och	  DH10	  
Nedan följer en utförd mätning på DM10 och DH10, en mikrofon och en mottagare från 
Comfort Audio (Bilaga 3 och Bilaga 4). 

4.3.1	  Bandbredd	  
Bandbredden för DM10 och DH10 är specificerat från 100 Hz till 7000 Hz (Bilaga 3 och 
Bilaga 4). Bandbredden kan avläsas ungefärligt till 200 Hz - 5000 Hz i figur 5. 
 

 
Figur 5. Frekvenssvep från 20 Hz till 20 000 Hz.  
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4.3.2	  Brus	  
Brus för DM10 och DH10 är specificerat till 15 dB SPL (Bilaga 3 och Bilaga 4). Den gröna 
kurvan är brus från CLIO Pocket. Den röda kurvan är brus från mikrofonsystemet. Bruset från 
mikrofonsystemet kan utläsas till maximalt -60 dB i figur 6. 

 
Figur 6. Brus från DM10 och DH10 på line-in, samt från CLIO Pocket. 
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4.3.3	  Dynamiskt	  område	  
Det dynamiska området specificerat för DM10 och DH10 är 60 dB (Bilaga 3 och Bilaga 4). 
Den röda kurvan är brus, de övriga är ökande styrka på insignal. Det dynamiska området kan 
utläsas till 40 dB i figur 7. 
 

 
Figur 7. Dynamiskt område hos DM10 och DH10 på line-in.
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5.	  Diskussion 

5.1	  Val	  av	  mätutrustning	  
Karolinska rekommenderades att investera i CLIO Pocket eftersom fördelar med PassMark 
Soundcheck saknas, bortsett från att den är kostnadsfri. Däremot är CLIO Pocket mer 
tidseffektiv och skapar möjlighet att spara kostnader i arbetstid. Dator- och ljudkortlösningen 
innehåller dessutom andra begränsningar. Ett problem uppstår om den genererade signalen 
innehåller samma fel som den mottagna signalen. Det kommer då se ut som att den sända 
signalen har det korrekta värdet, men i själva verket innehåller den ett fel som är omöjligt att 
upptäcka. Brister i kalibreringen försvårar Karolinskas möjlighet att ifrågasätta en leverantörs 
specifikation som ju var ett av deras önskemål. Problemet undviks med CLIO vilket 
ytterligare motiverar investeringen. 

Uppdragsgivarna valde att investera i CLIO Pocket. Skulle de trots allt valt att 
använda dator och ljudkort hade de kunnat lösa problemet med frekvenssvep. Detta genom att 
anlita en programmerare som kunde skriva en kod för det. Kalibreringsproblemet hade 
dessvärre kvarstått. Antagligen hade uppdraget varit svårt att lösa kostnadsfritt och kanske 
hade det överstigit kostnaden för CLIO Pocket. I det här projektet har alternativet att skriva 
egen kod från början uteslutits. 

5.2	  Mätmetod	  
Att mäta elektriska signaler, det vill säga på line-in, är mindre komplext än akustiska signaler. 
Det är möjligt att skapa en uppfattning av hur systemet presterar utifrån de olika 
mätparametrarna, utan påverkan av mikrofonens prestanda. Dock är det ofta mikrofonen som 
är den begränsande faktorn och specifikationer sätts med avseende på den.  

Line-in används trots allt ofta, som när en extern mikrofon används eller när en film 
visas i ett klassrum. Därför är det viktigt för Karolinska att undersöka ljudkvaliteten på den 
ingången. Däremot finns inga specifikationer på line-in och därför heller inget att jämföra 
mot, men en uppfattning om dess kvalitet skapar möjlighet till förbättrad kommunikation med 
leverantörerna. 

Metoden för att mäta akustiskt på den inbyggda mikrofonen har många begränsningar. 
En black-box användes inte, mikrofonen ställdes inte in med laser för att komma i rätt vinkel 
relativt högtalaren och högtalarens linjäritet var låg. Bristerna beror på att det var omöjligt att 
finansiera sådan utrustning. Av dessa skäl blir det svårt för Karolinska att genomföra en 
pålitlig mätning där de sedan kan hävda att leverantörera inte lever upp till satta 
specifikationer. Däremot ger mätningarna en uppfattning om hur systemet presterar och om 
det föreligger produktionsfel. Det ger i sin tur möjlighet till förbättrad kommunikation och 
förståelse mellan Karolinska och deras leverantörer. Uppdragsgivarna kan förbättra 
mätmetoden genom att införskaffa eller hyra utrustning som nämnts (om deras budget utökas 
i framtiden). 
 

5.2.1	  Resultat	  av	  uppmätt	  bandbredd	  
När bandbredd mäts på line-in kan den utläsas till ungefär 200 Hz till 5000 Hz (se figur 5). 
Detta skapar frågeställningar eftersom den enligt specifikation för inbyggd mikrofon ska 
befinna sig mellan 100 Hz och 7000 Hz. Bandbredden för line-in är alltså kortare. Det 
försämrar inte nödvändigtvis den upplevda ljudkvaliteten eftersom normalt tal ofta ligger 
mellan 200 Hz och 3000 Hz, men det skapar en möjlighet för diskussion med leverantören. 
Om någon annan leverantörs system ger en bredare bandbredd på line-in, kan det utgöra en 
anledning till att välja den leverantören i nästkommande upphandlingar.  
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5.2.2	  Resultat	  av	  uppmätt	  brus	  
Brusnivån är mätt på line-in som har en betydligt lägre brusnivå än den inbyggda mikrofonen. 
På grund av tidsbrist mättes inte brusnivån på den inbyggda mikrofonen. Det bör göras i 
framtiden för att ge bättre uppfattning om prestandan. Brusnivån hos mätutrustningen måste 
som tidigare nämnt vara lägre än hos systemet som kontrolleras. I figur 6 kan vi se att under 
100 Hz ligger brus från CLIO och brus från mikrofonsystemet på ungefär samma nivå, alltså 
kan det inte dras några slutsatser om mikrofonsystemets brus där. Men eftersom systemets 
bandbredd enligt specifikation ligger mellan 100 Hz till 7000 Hz, där CLIO Pockets brus är 
lägre, kan slutsatser dras inom det området. Om mätningen istället utförts på den inbyggda 
mikrofonen hade mikrofonsystemets brus varit mycket högre än CLIOs. Detta eftersom 
mikrofoner ger upphov till mer brus än kretsar där mikrofon inte ingår. 

I figur 6 kan vi se att bruset orsakat av mikrofonsystemet är högre inom bandbredden. 
Detta beror troligen på att det sitter en förstärkare strax efter line-in och att förstärkarens 
bandbredd är anpassad till systemet så att signaler förstärks bäst inom det området. Brus som 
uppkommer innan förstärkaren får en högre ljudstyrka än de som uppkommer efter, på grund 
av att de förstärks.  

5.2.3	  Resultat	  av	  uppmätt	  dynamiskt	  område	  
Det dynamiska området mättes på line-in. På grund av tidsbrist mättes det inte på mikrofonen. 
Ett problem med line-in är att den maximalt får utsättas för signaler med 0,7 V. Detta utgör 
begränsningen på line-in och definierar det dynamiska området. Om mätningen utförs 
akustiskt finns inte denna begränsning eftersom mikrofonen tål betydligt högre spänning.  
 

5.2.4	  Påverkan	  på	  patient	  
När Karolinska gör upphandlingar med leverantörer avgörs vilken kvalitet patienten får på 
hörselhjälpmedel. Genom större kunskap om leverantörers produkter och hur de presterar kan 
patientens situation förbättras. När patienten utvärderar hörselhjälpmedlet och hur det 
fungerar i olika miljöer har uppdragsgivarna en större möjlighet att koppla det till tekniska 
faktorer och därmed anpassa hjälpmedel. Ett exempel är när det dynamiska området bottnar. 
Normalt tal ligger runt 60 dB SPL, brusnivån på DM10 och DH10 ligger på 15 dB SPL och 
det dynamiska området är 60 dB. Detta ger en möjlig ökning i ljudstyrka på 15 dB. Om någon 
talar starkt i mikrofonen kan det dynamiska området överstigas så att systemet bottnar. 
Patienten kommer då uppleva detta som obehagligt och få svårt att urskilja skillnad i 
ljudstyrka. Detta kan undvikas genom att ha ett system med större dynamiskt område. 
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6.	  Slutsatser	  
Projektets mål har uppnåtts, det vill säga att ta fram en mätutrustning och en mätmetod till en 
kostnad på maximalt 6000 SEK. CLIO Pocket och den utvecklade mätmetoden är godkända 
av uppdragsgivarna på Karolinska. Det första önskemålet har inte kunnat uppfyllas på grund 
av otillräcklig finansiering. För att kunna ifrågasätta leverantörers specifikationer krävs en 
mer avancerad mätutrustning. De resterande tre önskemålen är uppfyllda. 
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Intervju med Eric Wiebols 
Comfort Audio/Phonak är en av KS huvudleverantörer av trådlösa mikrofonsystem. Eric 
Wiebols är anställd på företaget. 
 
Wiebols, Eric. 2016. Intervju, leverantör till KS, Comfort Audio/Phonak. [E-mail] 2016-04-22  
 
Vi har tänkt mäta på line-in istället för ljud in eftersom det är mindre komplicerat. Vad 
anser du om det? 
Sant, men då mäter ni på något helt annat. Har man olika system man vill jämföra går det 
naturligtvis bra men då är det de olika systemens Line-In-beteende man jämför. Att av detta 
dra slutsatser om beteendet på ”mic in” går inte. Det bästa ni kan göra om ni vill eliminera de 
problem som är förknippade med den akustiska biten (omgivningsljud, ojämn frekvensgång, 
mättning etc.) är att koppla in er elektriskt på mikrofonens ingångar och ”simulera” 
mikrofonelementet. Typiskt handlar det om signalnivåer på 1-10mV (vet inte om ert 
mätsystem klarar detta). Problemet är då, förstås, att det inte längre är det ”blackbox test” jag 
antar att ni är ute efter, att ni riskerar att förstöra utrustningen, att ni måste lista ut om 
mikrofonelementet är inkopplat differentiellt eller ”single ended”, osv. Dessutom kanske flera 
mikrofonelement samverkar för att bete sig som EN mikrofon med bättre egenskaper. 
 
Har vi tid tänkte vi kalibrera högtalaren som finns på avdelningen och testa 
mikrofonen i systemet också, vad ska vi tänka på då? 
 
Om det skall vara någon mening med detta måste mätningen ske i ett väl ljudisolerat, 
”ekofritt” utrymme. Ni behöver en referensmikrofon med extremt linjär känslighet inom det 
intressanta frekvensområdet (vi använder t.ex. G.R.A.S. 40AE) så att ni kan kompensera för 
högtalarens, och utrymmets, icke linjära karakteristik. Denna kompensation görs automatiskt 
i mitt mätsystem genom att utsignalen körs genom ett ”inversfilter”. Vill man kan man dock 
göra detta i efterhand i Excel eller liknande genom att subtrahera referensmikrofonens kurva 
från det uppmätta systemets kurva.         
 
Det vi har problem med är hur vi ska göra med standarder. Vi har inte hittat någon 
som verkar vara anpassad till just mikrofonsystem. Det vi funderar över är hur mycket 
i en standard vi egentligen behöver använda oss av när vi ska studera elektriska 
signaler enbart. Vi funderade över att ta en standard som inte är just designad för 
mikrofonsystem men där vi kan använda oss av vilka signaler man generellt kör 
igenom ett system för att se hur det svarar. Vad tror du om en sådan lösning? Har du 
några andra tips om hur vi skulle kunna gå tillväga?   
  
Jag vet inte om det var er handledare jag svarade kring detta men problemet är att det inte 
finns någon etablerad standard (till skillnad från för hörapparater där det är ett lagkrav). Jag 
hittade en som heter ANSI/ASA S3.47 men denna är inget vi använder oss av eller vet något 
mer om. Som en bas för jämförande tester skulle jag föreslå att ni tittar på följande: 
Frekvenssvar: Ett svep mellan 20Hz-20kHz i den linjära delen av amplitudsvarskurvan 
ovan, typ 100mV eller så om vi pratar Line-In. Generellt önskar man en flat kurva med så 
stor bandbredd som möjligt. Dock, eftersom tal huvudsakligen består av frekvenser mellan 
300Hz-3500Hz, get ett system med 20kHz bandbredd inte nödvändigtvis bättre talförståelse. 
Spridning mellan olika mikrofonelement gör att man inte kan förvänta sig bättre noggrannhet 
än ±3dB. 
SINAD (eller THD+N): Detta är, i princip, samma sak som signal-brus förhållandet, dvs. hur 
mycket brus adderas av systemet. Ju högre värde desto bättre. Mäts lämpligen så högt upp i 
det linjära området som möjligt (dock innan ”knäpunkten” där systemet går i kompression). 
Klarar instrumentet att svepa över hela frekvensområdet, e.g. 20Hz-20kHz, är detta bra. 
Annars kan man välja ett antal diskreta punkter i passbandet, e.g. 1kHz, 4kHz etc. 
Mikrofonupptagning ger typiskt ett lägre värde än Line-In. 
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THD: Hur mycket distorderar systemen signalen?  Ju lägre värde desto bättre. Mäts som 
SINAD, dvs. så högt upp i det linjära området som möjligt och, helst, över hela 
frekvensområdet. Även om hi-fi system brukar skryta med THD<0.01% och liknande, är det 
svårt att höra 1% distorsion av normalt tal. 
Noice cancellation, beam forming etc: Hur mycket förändras ovanstående siffror om en 
störkälla (vitt brus, fläkt, babble noise etc.) läggs till i bakgrunden, eller om mikrofonens 
riktning ändras etc. Permutationsmöjligheterna är oändliga … 
 

 



Intervju med Bengt Bern 
 
Oticon Medical AB utvecklar hörapparater. Bengt Bern är teknisk utvecklare för 
implanterbara hörapparater. 
 
Bern, B. 2016. Intervju med Senior Architect på Oticon Medical AB. Stockholm 2016-04-08. 
Hur går man tillväga för att specificera ljudprestandan hos en enhet? 
Om man vill ta reda på ljudprestandan hos en enhet krävs en mätutrustning av något slag. 
Det är lätt att ta reda på ett ungefärligt mått på prestandan. Svårare är att definiera exakta 
mått, vilket är ett krav när man arbetar med medicinska produkter som ska användas av 
människor. 
Varför är det svårt att definiera exakt? 
Problemet är att mätutrustningen i sig har en prestanda som påverkar mätningen. Hur vet 
man att mätningen är korrekt? Utrustningen kan ju visa att den skickar in en amplitud på 1 V 
när den egentligen skickar in 0,9 V. Detta är ett problem som man aldrig kommer ifrån, men 
det finns företag som specialiserar sig på att producera mätutrustning som är kalibrerad. Det 
är sådan utrustning som vi på Oticon, och alla andra i branschen, förlitar oss på när vi mäter 
på våra enheter, och det är sådana mätningar som utgör specifikationer för produkterna. 
Vi har ju en begränsad budget, går det inte att använda sig av ungefärlig mätning av 
prestanda? 
Som jag förstod det på er så är deras mål med detta att dels upptäcka enskilda 
produktionsfel, och då är ju ungefärlig mätning okej. Men för att göra leveratörskontroll och 
för att göra tester inför framtida upphandligar som de också vill krävs en mer kvalitativ 
mätning än så, enligt min åsikt. Har de en kvalificerad mätutrustning visar det en större 
seriositet. 
Vad använder ni för mätutrustning? 
CLIO 11 FW från Audiomatica. 
Hur utförs mätningarna? 
Man använder sig av olika standarder så att mätningarna utförs på ett kontrollerat och 
systematiskt sätt. När en specifikation för en enhet skrivs, nämns också vilken standard man 
använt för att mätningen ska kunna upprepas. 
        Till exempel förstärks olika frekvenser olika starkt, därför gör man frekvenssvep 
när man mäter på en enhet för att se så att inte vissa frekvenser minskar för mycket i styrka. 
3 dB brukar vara gränsen för vad som är okej. 
        När man mäter akustiska signaler har man också speciella mikrofoner och 
högtalare som har hög linjäritet, alltså att de förstärker signaler med olika frekvens lika 
mycket. Dessutom använder man sig av en ”black-box”, en isolerad låda som ser till att 
endast ljud från högtalaren tas upp av mikrofonen. Det är också viktigt att mikrofonen 
hamnar i rätt linje gentemot högtalaren, detta brukas ställas in med laser. 
Vi funderade på att endast mäta elektriska signaler, och alltså bara mäta på sändarens 
line-in och inte på den inbyggda mikrofonen eftersom det blir mer komplicerat. Vi fick 
veta från en annan källa att det inte är samma sak att mäta på line-in som på den 
inbyggda mikrofonen. Vi förstod inte riktigt varför? 
En mikrofon består av ett membran som vibrerar av tryckvågor bestående av ljud. 
Membranet består av en kondensator, så när den vibrerar ändras potentialen över 
kondensatorn och en ström genereras. Mikrofonens membran vibrerar olika mycket 
beroende på frekvens, här återkommer vi till linjäritet, och för ljudet vidare olika bra. 
Beroende på hur bra den mikrofonen är på att uppfatta signaler och generera dem likvärdigt 
sätter måttet för dess specifikation. På line-in skickar ni in en elektrisk signal, som inte 
påverkas av det. 
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Technical Data
Microphone DM10

Features
• SecureStreamTechnology (SST)
Digital radio transmission technology patented by Comfort Audio

• Wide Dynamic Range
• Large Audio Bandwidth
• Extreme low radio transmission time delay
• Secure against eavesdropping
• Device pairing, controlled by the user
• Configurable Function Button to operate as: "Push‐To‐Talk"
   “Push/Constant”, “Mic On/Off” or “Mute Switch
• FFC: Free Frequency Check
• Very high immunity against EMI, Electromagnetic Interference
• Easy navigation through the colour display

General Data Radio Performance
Type:       Digital Microphone SecureStreamTechnology (SST):
Dimensions:      L= 84 x W=39 x H 14 mm Frequency Range:             768 ‐ 871.600 MHz
Weight :      39 g RF power output:                    Max 10 mW
Connections:     Mic, Line in Radio Bandwidth:                    400 kHz
Menu languages:      DK, DE, EN, FI, FR Transmission time delay:       0.3 ms

    NO, NL, SE Modulation method:               FSK, SST
Display:      Colour Antenna:                                    Built‐in

Radio Transmission Range:    30 m

Audio Performance
Dynamic range:  60 dB
Audio bandwidth:  100 ‐ 7000 Hz
Total Harmonic Distortion:        < 1%
Self Noise: 15 dB

TD Microphone DM10 EU 20130530

Technical Data
Microphone DM10

Features
• SecureStreamTechnology (SST)
Digital radio transmission technology patented by Comfort Audio

• Wide Dynamic Range
• Large Audio Bandwidth
• Extreme low radio transmission time delay
• Secure against eavesdropping
• Device pairing, controlled by the user
• Configurable Function Button to operate as: "Push‐To‐Talk"
   “Push/Constant”, “Mic On/Off” or “Mute Switch
• FFC: Free Frequency Check
• Very high immunity against EMI, Electromagnetic Interference
• Easy navigation through the colour display

General Data Radio Performance
Type:       Digital Microphone SecureStreamTechnology (SST):
Dimensions:      L= 84 x W=39 x H 14 mm Frequency Range:             768 ‐ 871.600 MHz
Weight :      39 g RF power output:                    Max 10 mW
Connections:     Mic, Line in Radio Bandwidth:                    400 kHz
Menu languages:      DK, DE, EN, FI, FR Transmission time delay:       0.3 ms

    NO, NL, SE Modulation method:               FSK, SST
Display:      Colour Antenna:                                    Built‐in

Radio Transmission Range:    30 m

Audio Performance
Dynamic range:  60 dB
Audio bandwidth:  100 ‐ 7000 Hz
Total Harmonic Distortion:        < 1%
Self Noise: 15 dB

TD Microphone DM10 EU 20130530
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Technical Data
Receiver DH10

Features
• SecureStreamTechnology (SST)
Digital radio transmission technology patented by Comfort Audio
• Wide Dynamic Range
• Large Audio Bandwidth
• Extreme low radio transmission time delay
• Secure against eavesdropping
• Device pairing, controlled by the user
• Selectable Fix volume level
• Configurable Max volume level to prevent hearing loss
• PIN code protected functions
• Very high immunity against EMI, Electromagnetic Interference
• Easy navigating through the colour display

General Data Radio Performance
Type:       Digital Receiver SecureStreamTechnology (SST):
Dimensions:      L= 74 x W=39 x H 13 mm Frequency Range:             768 ‐ 871.600 MHz
Weight :      35 g Receiver Sensitivity: ‐94 dBm
Connections:     Headphones, Neckloop Radio Bandwidth:                    400 kHz
Menu languages:      DK, DE, EN, FI, FR Modulation method:               FSK, SST

    NO, NL, SE Antenna:                                    Built‐in
Display:      Colour SST Range:                                 30 m

Audio Performance
Dynamic range:        60 dB
Audio bandwidth:        100 ‐ 7000 Hz
Total Harmonic Distortion:              < 2%
Self Noise:       11 dB
Max. Magnetic field strength:       +9 dB rel. 400 mA/m

TD Microphone DH10 EU 20130530

Technical Data
Receiver DH10

Features
• SecureStreamTechnology (SST)
Digital radio transmission technology patented by Comfort Audio
• Wide Dynamic Range
• Large Audio Bandwidth
• Extreme low radio transmission time delay
• Secure against eavesdropping
• Device pairing, controlled by the user
• Selectable Fix volume level
• Configurable Max volume level to prevent hearing loss
• PIN code protected functions
• Very high immunity against EMI, Electromagnetic Interference
• Easy navigating through the colour display

General Data Radio Performance
Type:       Digital Receiver SecureStreamTechnology (SST):
Dimensions:      L= 74 x W=39 x H 13 mm Frequency Range:             768 ‐ 871.600 MHz
Weight :      35 g Receiver Sensitivity: ‐94 dBm
Connections:     Headphones, Neckloop Radio Bandwidth:                    400 kHz
Menu languages:      DK, DE, EN, FI, FR Modulation method:               FSK, SST

    NO, NL, SE Antenna:                                    Built‐in
Display:      Colour SST Range:                                 30 m

Audio Performance
Dynamic range:        60 dB
Audio bandwidth:        100 ‐ 7000 Hz
Total Harmonic Distortion:              < 2%
Self Noise:       11 dB
Max. Magnetic field strength:       +9 dB rel. 400 mA/m

TD Microphone DH10 EU 20130530
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