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Abstract

Speech intelligibility with throat microphone

Erik Wickman

Contact microphones, especially throat microphones, have been 
developed to be used in environments with high background noises to 
improve the speech intelligibility in communication. They pick up
vibrations from the surface they are attached to and are therefore 
less sensitive to sound and noise from the air. Comparison of the 
speech intelligibility with other types of microphones have 
previously been done by letting test persons examine the 
communication devices in question. 

This study examines the possibility to make use of the STI-method 
instead and therefore make a comparison faster, more cost-efficient 
and customizable. The thought is that if the relationship between
speech signals and vibrations were known, it could be used to 
transform the STI test signal to vibrations and then use the STI-
method to estimate the speech intelligibility for the chosen contact 
microphone.

This study, containing 22 men and women, evaluated the vibrations at 
the most suitable locations on the head for contact microphones and 
compared it with the speech signal of the same test person.
Frequency responses were calculated for all locations of the head 
and a more detailed study showed that the frequency response of the 
neck may be approximated as a second order lowpass filter with a 
cut-off frequency of about 300 Hz that attenuates speech signals 
with higher frequencies.

Experiments were also done to measure the STI value of a throat 
microphone with the known relationship. However, the results pointed 
out several problems that needs to be addressed before a STI method
can be performed successfully.

The results from this study may also be used to deeper study the 
relationships between different vibrations resulting from speech 
signals and suggestions on how the performance of contact 
microphones may be improved are given.
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Klicka här för att ange text. 
Populärvetenskaplig sammanfattning 

När man pratar börjar delar av huvudet att vibrera. Dessa vibrationer liknar till stor del talsignalen som 

orsakar dem. Dessa vibrationssignaler kan fångas upp med hjälp av kontaktmikrofoner som är sensorer 

som känner av vibrationer från ytan de sitter på. Den stora fördelen med dessa kontaktmikrofoner, 

särskilt strupmikrofoner som sitter på halsen, är att de är mindre känsliga för luftburna ljudvågor vilket 

gör att de är användbara i väldigt bullriga miljöer som är vanligt för Försvarsmakten. 

För att jämföra vilken typ av kommunikationssystem som är bäst i olika miljöer används normalt sett 

testpersoner som får testa kommunikationssystemen i fråga och därefter bedöma vilken de tycker är 

bäst. Denna studie undersöker ifall det är möjligt att använda sig av STI-metoden istället som använder 

sig av en standardiserad testsignal och ger ett värde mellan 0-1 för taluppfattbarheten, dvs hur väl en 

lyssnare förstår vad som sägs. Genom att undersöka hur vibrationssignalerna skiljer sig från talet så är 

tanken att man får fram ett samband som kan användas till att transformera den standardiserade 

testsignalen och på så sätt möjliggöra mätningar med STI metoden. 

Resultatet från denna studie visar att sambandet för halsen, där strupmikrofoner normalt sett är 

placerade, liknar ett lågpassfilter med brytfrekvens på ca 300 Hz som dämpar högre frekvenser i talet. 

Det förklarar även varför vibrationssignalerna från halsen är svårare att förstå och innehåller mindre 

information. 

Experiment med att försöka använda detta samband för att beräkna ett STI värde för strupmikrofoner 

visade sig däremot svårare än förväntat och förslag på hur dessa problem kan lösas ges i slutet av 

rapporten.  

Resultatet från denna studie kan även användas till att vidare studera sambandet mellan tal och 

vibrationer samt eventuellt användas till att förbättra prestandan hos kontaktmikrofoner. 
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 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen inom Försvarsmakten (FM) är buller från olika system, vilka 

kan orsaka såväl akuta hörselskador som hörselnedsättningar på längre sikt. Även radio-kommunikation 

kan utgöra risk för bullerskador om ljudkvalitén i kommunikationssystemet är dålig. Detta beror på att 

brukaren höjer signalnivån (ljudvolymen) till skadliga nivåer i ett försök att kompensera för den dåliga 

ljudkvalitén. En annan viktig faktor är att dålig ljudkvalité kan leda till missuppfattningar, vilket i sin 

tur kan medföra en ökad olycksfallsrisk.  

För att se till att ljudkvalitén är så god som möjligt har Försvarets materielverk (FMV) uppdrag av FM 

att verifiera taluppfattbarhet i kommunikationssystem. Taluppfattbarhet enligt STI metoden beskriver 

objektivt taluppfattbarhet vid överföring av simulerat talspråk. Bedömning av taluppfattbarhet utförs 

mot IEC 60268–16 [1] där ett värde mellan 0 och 1 representerar taluppfattbarheten (0 motsvarar ingen 

taluppfattbarhet, 1 motsvarar fullständig taluppfattbarhet). Principen för taluppfattbarhetsindex (STI) 

består i huvudsak av att jämföra den inspelade utsända testsignalen (plus bakgrundsljud) med den 

mottagna testsignalen som efter att ha passerat genom sambandssystemet spelas in på mottagarsidan.  

Taluppfattbarheten i kommunikationssystem med hjälp av munmikrofon har tidigare utvärderats, men 

det är även önskvärt att utvärdera strupmikrofoner för en objektiv jämförelse mellan olika mikrofoner. 

En stupmikrofon placeras på halsen och samlar in vibrationssignaler direkt från strupen, se figur 1. Då 

den fångar upp vibrationer direkt från halsen filtreras bakgrundsljud och brus naturligt bort och SNR 

ökar jämfört med en dynamisk mikrofon som fångar upp ljud från omgivningen till en högre grad. 

Däremot kan taluppfattbarheten försämras då konsonanter, som produceras med hjälp av bland annat 

tunga och läppar i munnen, inte fångas upp lika bra av en strupmikrofon. Vokaler som produceras av 

stämbanden i halsen fångas däremot upp av strupmikrofonen mycket bra. 

Det standardiserade sättet att mäta taluppfattbarhet hos strupmikrofoner, enligt ANSI S3.5-1997 [2], är 

att använda sig av testpersoner som får läsa in några meningar eller ord som sedan några andra får 

lyssna på och gissa vad som sägs. Detta är en ineffektiv och tidskrävande metod och det vore därför 

önskvärt att kunna mäta taluppfattbarheten hos strupmikrofoner enligt STI metoden istället. 

För att kunna genomföra prov av taluppfattbarhet enligt STI metoden för strupmikrofoner är det därför 

nödvändigt att kunna simulera signalerna från halsen som fångas upp av en strupmikrofon på ett korrekt 

sätt. Genom att beräkna hur en talsignal skiljer sig från en strupsignal är förhoppningen att det ska gå att 

transformera talsignaler till strupsignaler och på så sätt skapa en halssimulator som göra det möjligt att 
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analysera strupmikrofoner och jämföra dem med andra typer mikrofoner i olika miljöer och 

bakgrundsljud. Ifall det går att beskriva dynamiken i halsen som en funktion av de olika talljudens 

frekvenser går det att finna en överföringsfunktion som sedan kan använda till att transformera 

talsignaler till strupsignaler.  

1.2 Syfte och omfattning 

Målet med detta arbete består av två saker: 

1. Undersöka sambandet mellan talsignaler och de vibrationer i halsen som uppstår i samband 

med dessa, approximera en överföringsfunktion som beskriver sambandet och till sist 

transformera en STI-signal med denna överföringsfunktion. 

2. Utveckla en halssimulator som kan spela upp den transformerade signalen och mäta STI enligt 

IEC 60268-16 på ett kommunikationssystem där den transformerade signalen passerar genom 

en strupmikrofon i valfri miljö. 

1.3 Avgränsningar och kommentarer 

Målet med detta arbete är inte att förbättra strupmikrofoner, även om en diskussion om eventuella 

förbättringar tas upp i slutet av rapporten då det ligger nära till hands.  

Även om detta arbete undersöker flera placeringar för kontaktmikrofoner på huvudet kommer fokus att 

ligga på strupmikrofoner då dessa ansågs mest intressanta för FM och FMV.  

Figur 1. En strupmikrofon under användning [6]. 
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 Teori 

2.1 Grundläggande fonetik 

Normalt skapas tal med lungtryck, som tillhandahålls av lungorna, som genererar ljud genom fonation i 

glottis i struphuvudet och därefter modifieras ljudet av ansatsröret till olika vokaler och konsonanter. 

Detta skapar tryckvågor eller ljudvågor i luften som kan uppfattas som olika ljud och tal av öronen. 

Varje fonem och ljud i talet består av en kombination av ljudvågor som precis som andra vågor att 

beskriva med bland annat amplitud, våglängd och frekvens. Det betyder alla fonemen också kan 

beskrivas i frekvenser, vilket kan ses i figur 2. Det mänskliga örat kan höra ljudvågor i frekvenser 

mellan ca 20–20000 Hz. I talet varierar dock frekvenserna bara mellan ca 200–8000 Hz [3].  

Vid vissa frekvenser kan ljudet i talapparaten börja resonera. Dessa frekvenser kallas formanter och 

innehåller extra mycket energi. Dessa formanter beror på utformningen av talapparaten och hur den 

formas. Genom att ändra dessa formanter kan man producera olika vokaler från grundtonen, som 

tillhandahålls av stämbanden. Konsonanter produceras genom en markant förträngning eller total 

avspärrning av svalget och munhålan med t.ex. tunga och läppar [4]. 

Figur 2. Frekvens och intensitet av ljud representerade av bokstäver approximerade från amerikansk 

engelska [19]. 
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Figur 3 visar flera artikulationsställen som är viktiga för olika ljud. Dock är talapparaten i sin helhet ett 

komplext system och då människor ser olika ut anatomiskt så är varje ljud mer eller mindre unikt. Ett 

par saker som generellt sett stämmer är att män har ett mörkare tonläge än kvinnor, dvs talar i lägre 

frekvenser, och att äldre människor har mörkare tonläge än yngre [5]. 

Styrkan av en ljudsignal, ljudnivån L, mäts ofta i decibel som beskrivs av  

 𝐿 = 20 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑝

𝑝0
), (1) 

där 𝑝 är det kvadratiska medelvärdet av ljudtrycket och 𝑝0 referensnivån som för akustiskt tryck är 

20µPa. Samma ekvation går även att använda för vibrationer med skillnaden att man mäter det 

kvadratiska medelvärdet för accelerationen och referensvärdet istället är 9,8m/s2. Det gör att 

decibelnivån för acceleration inte går att jämföra med den för akustiskt tryck då de bara är relativa 

värden mot separata referensnivåer. 

Förhållandet mellan brus och signalnivån (SNR) kan också bestämmas med hjälp av decibelskalan via 

 𝑆𝑁𝑅(𝑑𝐵) = 20 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑝𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑏𝑟𝑢𝑠
). (2) 

Figur 3. Artikulationsställen i talapparaten [16]. 
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2.2 Kontaktsensorer och strupmikrofoner 

Kontaktmikrofoner fångar upp vibrationer från material med hjälp av en accelerometer som mäter 

accelerationen och därmed registrerar svängningsrörelser. Dessa vibrationer går att översätta, precis 

som tryckvågor, till ljud. Vibrationssignalerna från huvud och hals när man pratar liknar till stor del den 

från munnen och går därför bra att lyssna på och förstå.  Den stora fördelen med en kontaktmikrofon är 

att bakgrundsljud naturligt dämpas då ljudvågorna i luften inte påverkar accelerometern i 

kontaktmikrofonen i samma utsträckning som en mikrofon. Nackdelen är att signalen deformeras när 

den överförs från lufttryck till vibrationer och låter mindre naturlig.  

Det går att placera en kontaktmikrofon på flera ställen där olika placeringar har sina fördelar och 

nackdelar. En viktig aspekt är SNR då ett högt SNR är essentiellt för att en kontaktmikrofon ska vara 

användbar. Från figur 4 kan man se hur SNR, mätt med accelerometrar, skiljer sig beroende på 

positionen på huvudet och även på bullernivån. ”No noise” betyder i detta fall att man har ett mycket 

litet externt brus. Accelerometrarna däremot har även ett betydande egen-brus vilket gör att SNR är 

betydligt lägre än för mikrofonen i detta fallet. Noterbart är att SNR påverkas olika mycket beroende på 

var den sitter. Exempelvis minskar SNR mindre för position I av en högre bullernivå än vad den gör för 

position A. Position A är alltså mer känslig för buller än position I. Utifrån detta ser man även att en 

placering på halsen är att föredra i höga bullernivåer då SNR är högt [6]. 

 

 

Figur 4. SNR för olika positioner på huvudet från mätningar med accelerometrar [5]. 
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Utöver hög SNR är det även viktigt att talet går att förstå. I tabell 1 har skillnaderna mellan 

mikrofonens PSD och accelerometerns PSD jämförts för att se vilken position som ger en signal mest 

lik talsignalen för olika ljud. I genomsnitt liknar position D mest mikrofonens signal medan position A 

liknar minst. Dock skiljer sig det mellan olika ljud och exempelvis är position B bäst för att plocka upp 

nasala ljud medan L på pannan är bäst på frikativa ljud. 

 

Strupmikrofonen är en variant av kontaktmikrofon som plockar upp ljudet från halsen. Typiskt för 

ljudet från stupmikrofoner är att konsonanter hörs sämre då de produceras i munnen längre bort från 

halsen medan vokalerna och grundtonen är väldigt starka. Det gör att signalen låter onaturlig och 

”burkig”. Flera skillnader mellan normalt tal och strupljud finns och några är listade i tabell 2. 

En strupmikrofon går att placera på olika ställen på halsen varav Munger & Thomson [6] föreslår en 

placering längre bak, närmare position I i figur 4. Även Neckmike [7] rekommenderar en placering 

längre bak på halsen för att undvika grundtoner. 

 

 

 

Tabell 1. Genomsnittlig skillnad mellan tal och vibrationssignal för olika positioner. Ett litet 

värde indikerar en större likhet [5]. 
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Tabell 2. Skillnader mellan normalt talljud och strupljud [8]. 

Karaktär av ljudenheter Normalt talljud Strupljud 

Bandbredd på formanter Smala Breda 

Lokalisering av formanter för bakre vokaler Låg andra formant Hög andra formant 

Stängningsfas för stoppkonsonanter Lågfrekvent ”voice-bar” Formant-liknande strukturer 

Inandningsfas för stoppkonsonanter Brusig Inte så brusig 

Signaldämpning i nasala konsonanter Starkt dämpade Svagt dämpade 

Intensitet av semivokaler och nasala 

konsonanter 
Mindre jämfört med vokaler Liknar vokaler 

Lokalisering av formanter för nasala 

konsonanter 
Beror på nasala resonanser 

Högre formanter beror på 

orala resonanser också 

 

Som tidigare nämnts påverkas kontaktmikrofoner mindre av brus. I figur 5 kan man se hur en 

strupmikrofon påverkas av buller relativt ett headset. På lägre nivåer kan man se att egen-bruset för 

strupmikrofonen gör att brusnivån är konstant. Vid högre bullernivåer däremot följer båda ett linjärt 

mönster där strupmikrofonen har en lägre lutning då den bättre dämpar buller [9].    

Figur 5. Relativ bullernivå i ett headset och en strupmikrofon som en funktion av bullernivån [8]. 
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2.3 Överföringsfunktion 

Detta arbete har valt att undersöka om det går att approximera systemet mellan tal och hals med en 

tidsinvariant linjärt system (LTI-system) då olinjära system inte går att beskriva med en 

överföringsfunktion och är mer komplicerade att hantera. Det finns flera problem med att beskriva tal-

till-halssystemet som ett LTI-system vilket tas upp i slutet av detta kapitel och det är möjligt att ett 

olinjärt system skulle beskriva systemet bättre. 

2.3.1 LTI-system 

Ett enfrihetsgradssystem som består av en stel massa, en fjäder och en viskös dämpare är ett typiskt 

exempel på ett linjärt tidsinvariant system (LTI-system). Utifrån Newtons andra lag går det att härleda 

att systemet kan beskrivas av ekvationen 

 
𝑑2𝑥(𝑡)

𝑑𝑡2
+ 2𝛿

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝜔0

2𝑥(𝑡) = 𝑔(𝑡), (3) 

där x är massans förskjutning, 𝜔0 är egenvinkelfrekvensen, 𝛿 är dämpkonstanten och 𝑔(𝑡)är den 

exciterande kraften dividerat med massan. Genom att serie- eller parallellkoppla flera 

enfrihetsgradssystem kan man skapa mer komplexa system med flera egenvinkelfrekvenser. 

I halsen kan lufttrycket ses som den exciterande kraften och halsen som LTI-systemet. Systemets 

karaktär kan finnas genom att man beskriver utsignalen 𝑦(𝑡), d.v.s. halsvibrationerna, som en funktion 

av insignalen 𝑥(𝑡), d.v.s. talsignalen, via 

 𝑦(𝑡) = ℎ(𝑡) ∗ 𝑥(𝑡), (4) 

där ℎ(𝑡) är överföringsfunktionen. Då signalerna kan beskrivas som en kombination av flera sinusvågor 

med olika våglängder och frekvenser går det att fouriertransformera signalerna till frekvensdomänen 

där de är funktioner av vinkelfrekvensen istället för tid. Fouriertransform av (4) ger 

 𝑌(𝜔) = 𝐻(𝜔)𝑋(𝜔). (5) 

Då utsignalen beskriver accelerationen och insignalen ljudtrycket kommer 𝐻(𝜔) innehålla en 

konverteringsterm 𝑘 som beskriver förhållandet däremellan. Den egentliga överföringsfunktionen som 

vi letar efter beskrivs av 

 𝐻(𝜔) = 𝑘 ∙
𝑌(𝜔)

𝑋(𝜔)
. (6) 
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Genom fouriertransform kan man även ta fram Power spectral density (PSD), som effekttätheten vid 

olika frekvenser i en signal och är även relaterad till energin, samt cross power spectral density (CPSD) 

som beskriver korskorrelationen mellan två signaler. Frekvenssvaret kan därefter estimeras via 

 𝐻(𝜔) =
𝑃𝑦𝑥(𝜔)

𝑃𝑥𝑥(𝜔)
, (7) 

där 𝑃𝑦𝑥 är CPSD för in- och utsignalen och 𝑃𝑥𝑥 är PSD för insignalen [10].  

2.3.2 Approximation av överföringsfunktion 

För att hitta en approximation på en överföringsfunktion av systemet letar vi efter en funktion som i 

Laplacedomänen beskrivs av formeln 

 𝐻(𝑠) = 𝑘
𝐵(𝑠)

𝐴(𝑠)
= 𝑘

𝑏(1)𝑠𝑛 + 𝑏(2)𝑠𝑛−1 + ⋯ + 𝑏(𝑛 + 1)

𝑎(1)𝑠𝑚 + 𝑎(2)𝑠𝑚−1 + ⋯ + 𝑎(𝑚 + 1)
, (8) 

där 𝑛 är antalet nollställen, 𝑚 antalet poler och fouriertransformen fås via 𝑠 = 𝑖𝜔. Via faktorisering av 

nämnare och täljare i ekvation 8 får vi även fram värden på nollställen och poler som ska ligga på 

vänstra halvplanet i det komplexa talplanet för att systemet ska vara stabilt. Att finna värdena för detta 

system går att göra på flera sätt, nedan följer de metoder som ansågs mest intressanta:  

• Bodeplot 

En Bodeplot visar frekvenssvarets amplitud och fas som en funktion av frekvensen. Genom att 

studera dessa kan man uppskatta poler och nollställen, och utifrån det få en uppfattning om hur 

överföringsfunktionen ser ut [10].  

 Hög grad av kontroll och frihet. 

 Svårt att estimera komplexa system. 

• Matlab 

System Identification Toolbox för MATLAB innehåller flera systemidentifierings-rutiner som 

bland annat använder sig av algoritmer för att iterera fram en approximation på en 

överföringsfunktion som bäst matchar frekvenssvaret utifrån ett specificerat antal poler och 

nollställen. Det går även att utgå ifrån ut- och insignal istället för frekvenssvaret. Estimeringen 

kan väljas att vara stabil eller inte.  

 Kan hantera komplexa system och ger svar som bäst passar modellen. 

 Kräver att systemet kan approximeras som ett LTI-system. 
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• Audacity 

I Audacity kan man rita sina egna magnitudsvar, varefter det skapas filter som går att applicera 

direkt på signaler.  

 Snabbt och enkelt att skapa komplicerade filter som direkt kan appliceras på ljudfiler 

 Det går bara att kontrollera amplituden och det ger heller ingen ekvation för det 

skapade filtret. 

• Mapping 

Genom att träna upp en modell utifrån data kan den tränade modellen estimera en strupsignal 

utifrån en talsignal. Metoden är alltså en from av maskininlärning som transformerar indata till 

utdata utifrån träningsdata [8].  

 Metoden är inte begränsad till LTI-system.  

 Nackdelen är att den endast riskerar att beskriva träningsdata och inte går att 

generalisera om inte tillräckligt med trängsdata finns tillgängligt. Metoden är även 

svårare att hantera och ger ingen ekvation. 

2.3.3 Brus 

I praktiken vid mätningar förekommer det dock brus och störningar som påverkar signalerna. Den 

uppmätta signalen 𝑥𝑚 kan beskrivas som summan av den ursprungliga signalen 𝑥 och bruset 𝑣, 

 𝑥𝑚 = 𝑥 + 𝑣. (9) 

Ofta är det svårt att veta vad i signalen som är brus eller inte. Då signalen är en talsignal kan man dock 

klippa av de bitar som inte innehåller tal. Genom att fouriertransformera dessa bitar kan man sedan 

filtrera bort delar av bruset om det är en kontinuerlig signal. 

 𝑋𝑏 = 𝑋 + 𝑉  (10) 

 𝑋 = 𝑋𝑏 − 𝑉 (11) 

Därefter fås den sökta signalen 𝑥 via invers fouriertransformering av 𝑋 [10]. 

2.3.4 Utjämning 

Resultatet från fouriertransformerade signaler som inte är helt ideala blir inte en jämn och fin kurva 

utan kan variera mycket mellan enstaka frekvenser. För att få en bättre bild av den övergripande trenden 

kan signalen utjämnas med hjälp av ett glidande medelvärde som tar ett medelvärde av ett antal 

kringliggande värden. Genom att vikta dessa värden med exempelvis en normalfördelning ges ökad 

betydelse till värden nära positionen i fråga.  
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2.3.5 Problematik med LTI-system 

Att bestämma en överföringsfunktion mellan tal och hals är problematiskt ur flera perspektiv. Ekvation 

8 antar att ljudkällan alltid är densamma. I själva verket produceras ljuden på olika ställen i 

talapparaten. Det gör att signalerna färdas olika långa sträckor, samt i olika medium via exempelvis luft 

och ben innan de fångas upp av strupmikrofonen som vibrationer. Det gör att signaler blir förskjutna i 

förhållande till varandra och kan även ändra frekvens på ett sätt som överföringsfunktioner inte kan 

beskriva. Två olika ljudkällor kan även generera signaler av samma frekvens. En överföringsfunktion 

har svårt att skilja på dessa och hanterar dem som samma signal fast de egentligen skulle behöva 

behandlas separat. Kort sagt är talapparaten och halsen ett mycket komplicerat system som egentligen 

inte är ett LTI-system. Möjligtvis skulle systemet beskrivas bättre ifall varje ljud hade sin egen 

överföringsfunktion. Det här arbetet har ändå valt att anta samma källa för alla signaler då det 

underlättar arbetet och ger en betydligt enklare och mer hanterbar beskrivning av systemet. 

Utöver problematiken med LTI-system så är ingen hals är den andra lik vilket betyder att det finns en 

naturlig variation för hur systemet ser ut och fungerar. Ifall systemen liknar varandra tillräckligt mycket 

går det i bästa fall att skapa en överföringsfunktion som går att använda som approximation till alla 

system. 

2.4 Taluppfattbarhet och STI-metoden 

Taluppfattbarhet beskriver hur väl en lyssnare kan uppfatta en talare. Taluppfattbarhet beror främst på: 

• Tranmissionsmedium/kanal – hur ljudet färdas och förändras från sändare till lyssnare.  

• Bakgrundsljud – hur ljudet blandas med annat ljud från omgivningen. 

• Efterklangstid – hur starkt ekot av ljudet är.    

Taluppfattbarheten beror även på hur väl lyssnaren är bekant med den som talar. Det beror på att 

hjärnan fungerar lite som en detektiv som är bra på att gissa och fylla i ljud som saknas. Det blir därför 

enklare att fylla i saknade ord och ljud hos en välbekant talare än en okänd som använder ett annat sorts 

språk [1].  

Konsonanter har visat sig väldigt viktiga för taluppfattbarheten. Trots att vokaler och lågfrekventa ljud 

innehåller betydligt mer energi är deras inverkan på taluppfattbarheten förhållandevis inte lika stor. 

Studier har visat att ljud inom frekvensområdet 400-500 Hz är viktigast för taluppfattbarheten och att 

exempelvis ett bandpassfilter mellan 1000-2000 Hz skulle ge 90% taluppfattbarhet. Tabell 3 visar hur 

viktiga olika frekvensområden är för taluppfattbarheten [11].  
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Tabell 3. Brytfrekvenser för 20 frekvensband som var och en bidrar till 5% taluppfattbarhet i kontinuerlig 

konversation [11]. 

Band Frekvensområde (Hz) Band Frekvensområde (Hz) 

1 150–300 11 1189–1407 

2 300–355 12 1407–1641 

3 355–408 13 1641–1915 

4 408–458 14 1915–2234 

5 458–515 15 2234–2568 

6 515–592 16 2568–2951 

7 592–697 17 2951–3390 

8 697–824 18 3390–4213 

9 824–990 19 4213–5361 

10 990–1189 20 5361–8000 

 

Att taluppfattbarheten är god är viktigt för bland annat kommunikation och hälsa. Särskilt i extrema 

miljöer som inom militären där det kan vara livsavgörande att kommunikationen fungerar och rätt 

information kommer fram. Särskilt stort problem för kommunikationen är bakgrundsljuden i bullriga 

miljöer. För att lösa detta har flera olika lösningar tagits fram, varav en är strupmikrofonen, för att 

förbättra kommunikationen och taluppfattbarheten i dessa miljöer.  

Taluppfattbarhet går att mäta på olika sätt varav ett av de vanligaste sätten är taluppfattbarhetsindex via 

STI metoden som är internationellt standardiserad. Taluppfattbarhetsindex baseras på bidraget från 

viktade frekvensband inom frekvensområdet för talsignaler vilket bestäms av det effektiva signal-till-

brus-förhållandet. Full STI innehåller 14 olika moduleringsfrekvenser för sju stycken oktavband. Totalt 

blir det 98 stycken kombinationer och då varje kombination är 11 sekunder lång så blir den totala 

signalen nästan 18 minuter lång. Testsignalen, som ska motsvara normalt tal på ca en meters avstånd 

(60dB), skickas ut från platsen där en tänkt talare är och mäts upp där den tänkta lyssnaren befinner sig. 

STI beräknas med hjälp av en moduleringsöverföringsfunktion (MTF) som kvantifierar hur mycket 

moduleringarna i originalsignalen är reducerade som en funktion av moduleringsfrekvensen.  Genom en 

sammanvägning av alla frekvenskombinationer fås ett STI-värde mellan 0-1 fram, se tabell 4 [1]. 
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Tabell 4. STI värde och motsvarande taluppfattbarhet. 

STI värde 
Kvalité enligt IEC 

60268-16 
Talluppfattbarhet 
av stavelser i % 

Talluppfattbarhet 
av ord i % 

Talluppfattbarhet 
av meningar i % 

0 – 0.3 Dålig 0 – 34 0 – 67 0 – 89 

0.3 – 0.45 Undermålig 34 – 48 67 – 78 89 – 92 

0.45 – 0.6 Okej 48 – 67 78 – 87 92 – 95 

0.6 – 0.75 Bra 67 – 90 87 – 94 95 – 96 

0.75 – 1 Utmärkt 90 – 96 94 – 96 96 – 100 

2.5 Halssimulator 

För att kunna få fram STI-värden på strupmikrofoner och göra effektivare och mer objektiva 

jämförelser med andra kommunikationssystem måste STI-signalen kunna spelas upp som den skulle 

låta igenom en hals. Genom att fouriertransformera STI-signalen och multiplicera den med en 

uppskattad frekvenssvarsfunktion för halsen via 

 𝑆𝑇𝐼ℎ𝑎𝑙𝑠 = 𝐻(𝜔)𝑆𝑇𝐼(𝜔), (12) 

så fås sedan den eftersökta och uppspelningsbara STI-signalen, se figur 6, för halsen via 

inverstransformering av 𝑆𝑇𝐼ℎ𝑎𝑙𝑠. 

 

 

 

 

 

 

 

En strupmikron kan sedan förslagsvis monteras på ett elektrodynamiskt högtalarelement som spelar upp 

den modifierade STI-signalen och på så sätt simulera halsvibrationerna i valfri miljö. För att det ska 

fungera krävs det att gränssnittet mellan strupmikrofon och simulator överför informationen utan 

förluster, samt att högtalarelementet har samma känslighet som en hals för omgivningsljud. 

Figur 6. PSD för STI testsignal. 
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 Metod 

3.1 Talstudie 

Genom att samtidigt fånga upp talsignalen i en akustisk mikrofon och vibrationerna från halsen i en 

accelerometer är det sedan möjligt att transformera och jämföra signalerna för att ta fram en 

frekvenssvarsfunktion enligt ekvation 7. 

3.1.1 Mätsystem och uppställning 

För att mäta halsvibrationerna vid tal valdes accelerometrar av modell 352A24 från PCB 

PIEZOTRONICS. Accelerometrarna är små och lätta (0.8g), mäter accelerationen i en riktning och ger 

en utsignal i m/s2. Ett alternativ hade varit att använda laser, men det valdes bort då den inte följer 

mätobjektets rörelser vilket en accelerometer gör.  

Enligt Fornero-Corner et. al. [12] är det rekommenderat att accelerometrarna appliceras med så högt 

tryck som möjligt mot den tänkta ytan som ska mätas för att få en så korrekt respons som möjligt. Det 

är även bra om massan på accelerometern är så liten som möjligt, samt att den monteras bra på ytan 

som ska mätas. Den valda modellen klarar frekvenser inom 1-8000kHz med en felmarginal på 5%. 

Dock kan mätosäkerheten öka ifall den inte är fäst ordentligt. Ju sämre den fäster mot ytan som är tänkt 

att mätas desto mindre kommer frekvensområdet att bli [13]. 

Tre olika monteringssystem testades:   

• Kardborrband 

Genom att spänna ett kardborrband runt halsen hålls accelerometern på plats. 

• Tejp 

Med hjälp av en tejpbit som fäster bra på hud hålls accelerometern på plats. 

• Dubbelsidig tejp 

Genom att tejpa en dubbelsidig tejp på huden appliceras sedan accelerometern ovanpå denna. 

Då tejp ansågs ge bäst respons, se resultat 4.1.1, valdes denna monteringsmetod för talstudien. 

Accelerometrarna placerades sedan enligt figur 7, där positionerna är valda efter de mest intressanta 

positionerna i figur 4.  
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För att mäta det akustiska trycket användes en mikrofon av modell 4961 från Brüel & Kjær som ger en 

utsignal i mV/Pa. Denna placerades ca 2,5 cm från munnen med hjälp av ett stativ enligt figur 8. Dels 

för att hålla någorlunda konstant ljudnivå på ca 95dB, men också för att hålla huvudet stilla. Även 

placering mot haka testades, men då den rör sig under tal skapas brus som undviks vid placering mot 

näsa. 

 

Figur 8. Testperson med accelerometrar och mikrofon. 

Figur 7. Placering av accelerometrarna. 
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Både signalen från mikrofonen och signalerna från accelerometrarna samplades simultant med en 

frekvens på 24kHz med hjälp av mätsystemet HEIM DATaRec4 och programvara från HEAD 

ACOUSTICS GmbH.  

3.1.2 Urval och meningar 

För få med en så stor del av talets frekvensomfång som möjligt valdes en lista ur Hagermans meningar, 

se bilaga 1, då de är skapta för att testa hörselförmåga och därmed är konstruerade för att få med 

flertalet av de olika ljuden som ingår i talet [14].  

3.1.3 Genomförande 

Först gjordes en förstudie där 2 personer utan skägg fick läsa Hagermans lista 4 på olika sätt för att 

undersöka dessa saker:  

• Dialekter 

• Ljudnivåer 

• Placering 

• Enskilda ljud 

• Inducering av störningar relativt accelerometrarnas brusgolv 

Därefter gjordes en studie på 22st människor som fick läsa Hagermans lista 4 i normalt tal. 

Utrustningslista och datajournal kan ses i bilaga 2. 

3.1.4 Miljö 

Mätningar för test av fästmetod gjordes i ett vanligt rum utan att särskild hänsyn till tyst miljö togs. De 

resterande mätningarna gjordes i Marcus Wallenberg laboratoriets ekofria kammare för att minska brus 

och bakgrundsljud så mycket som möjligt. 

3.2 Analys och approximation av överföringsfunktion 

All data behandlades i MATLAB, se bilaga 3, där den genom gick dessa steg. 

1. de tysta delarna i signalerna klipptes bort 

2. signalerna transformerades med hjälp av fast fouriertransform 

3. eventuellt brus filtreras bort 

4. estimering av frekvenssvar från återstående ut- och insignal 

5. utjämning av frekvenssvaret 
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Därefter analyserades alla frekvenssvar för att se skillnader och likheter. Efter att ha testat flera olika 

sätt att approximera en överföringsfunktion i MATLAB med dåliga resultat så gjordes en enklare 

bodeplotanalys för att approximera en överföringsfunktion för position A på halsen. Genom att 

transformera talsignalerna med överföringsfunktionen och sedan jämföra dem med vibrationssignalerna  

kunde man se hur väl överföringsfunktionen stämde överens med verkligheten. 

STI-signalen genererades via ett MATLAB program i enlighet med ISO 60268-16 och transformerades 

sedan med hjälp av fast Fourier transform och den approximerade överföringsfunktionen för position A. 

STI beräknades sedan från in- och utsignal i tidsdomänen med hjälp av ett MATLAB program framtaget 

av FMV [15]. Som jämförelse transformerades även STI-signalen i Audacity, se bilaga 7, med ett 

magnitudsvar som liknade det från talstudien för att få mått på mätosäkerheten i STI-värdet. 

3.3 STI-test med halssimulator 

Halssimulatorn skapades genom att en liten kolfiberring med en kolfiberplatta placerades på ett 

elektrodynamiskt högtalarelement, se figur 9. 

På plattan limmades strupmikrofonen som drevs med en elektrisk krets och producerade en utsignal 

som samplades med en frekvens på 96 kHz av samma mätsystem som tidigare. Den transformerade 

STI-signalen spelades upp via högtalarelementet samtidigt som en mätning gjordes och skapade på så 

sätt en utsignal med samma längd som STI-signalen.  

Strupmikrofonen som användes i undersökningen är producerad av Neckmike AB och har en 

bandbredd på 500-3500Hz [7]. 

Figur 9. Högtalarelement med applicerad stupmikrofon. 
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 Resultat och analys 

4.1 Talstudie  

4.1.1 Fästmetod 

Figur 10 visar tre liknande tidssignaler från tester med de tre fästmetoderna. Kardborrbandet ger 

starkast signal men är minst lik mikrofonen. Den innehåller även en del brus från kardborrbandet. 

Dubbel- och enkeltejpen ger liknande kurvor med skillnaden att enkeltejpen ger en nästan dubbelt så 

stark signal. Skillnaden i styrka syns även när man jämför PSD, se bilaga 4. Där går det även att se att 

enkeltejpen fångar upp signaler upp till 4000Hz vilket inte är lika tydligt i de andra fallen. 

4.1.2 Förstudie 

Resultaten från pilotstudien presenteras i bilaga 4. Där kan man se att olika uttal och dialekter, 

varierande ljudnivåer samt placering på höger eller vänster sida av halsen inte nämnvärt påverkar 

resultatet. Det går även att se att brusgolvet ligger under accelerometernivån över hela frekvensspektret. 

Resultaten ökar trovärdigheten för mätningarna då de visar att de går att reproducera till en viss grad 

och inte påverkas kraftigt av variationer i det egna talet eller placeringen på halsen.  

 

Figur 10. Utvalda tidssignaler från de tre olika fästmetoderna. De blåa linjerna visar 

talsignalen och de röda linjerna accelerometersignalen.  



  

 

Öppen/Unclassified Rapport 

 2018-03-20 17FMV5711-10:1  1.0 

       23 (64) 

4.1.3 Huvudstudie 

Medelvärdet av PSD, se figur 11, visar klart mindre energier vid låga frekvenser för både mikrofonen 

och acclerometer. För halsen så avtar energin med frekvensen ännu snabbare än vad den gör för 

mikrofonen. På lägre frekvenser så kan man se att båda graferna har liknande mönster men efter 

2000Hz så följer inte accelerometern mikrofonens form lika tydligt. Det framgår även, som förväntat, 

att halsen starkt dämpar högre frekvenser relativt mikrofonen.  

 

Figur 12. Medelvärde av magnitudsvaret för position A för alla personer. 

Figur 11. Medelvärde och en standardavvikelse av PSD för normaliserade mikrofon- och 

accelerometersignaler från position A för alla personer. 

. 
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Från figur 12 ser man medelvärdet av alla magnitudsvar. Då placering av dipparna varierar kan det bli 

lite missvisande då dessa ”smetas ut” när man tar medelvärdet av flera olika personer. Det är tydligt att 

variationen vid låga frekvenser är mindre än vid de högre frekvenserna där det är stor spridning mellan 

olika individer. Gemensamt för alla magnitudsvar är att de börja slutta nedåt efter ca 250-400Hz med en 

lutning på ca 40dB/dekad, likt ett lågpassfilter, samt att de innehåller en tydlig dipp i amplituden runt 

1000Hz. Dipparna vid ca 1000 och 2500Hz är även tydligt följda av en förändring i fasen som annars 

ligger runt noll på lägre och högre frekvenser, vilket kan ses i figur 13. Detta tyder på egenfrekvenser 

vid dessa frekvenser även om det kan variera en del mellan olika testpersoner. 

4.2 Approximation överföringsfunktion 

Från magnitudsvaren kan man tydligt se hur alla magnituder börjar slutta nedåt efter ca 300Hz med en 

lutning på ca 40db/dekad som ett andra gradens lågpassfilter. Detta gäller i princip för alla positioner på 

huvudet och tyder på en egenvinkelfrekvens på ca 300Hz. Detta lågpassfilter dominerar i större delen 

av frekvensområdet när det gäller halsen. En approximation som ett lågpassfilter skulle ge en 

överföringsfunktion enligt följande ekvation: 

 𝐻(𝑠) = 𝑘 ∙
𝜔0

2

𝑠2 + 2𝛿𝜔0𝑠 + 𝜔0
2 , {

𝑘 = 1.8
𝜔0 = 300
 𝛿 = 0.5

 (13) 

där 𝑘 beskriver skillnaden mellan acceleration och ljudtrycket vid ca 2.5 cm från munnen. Om man 

jämför en normaliserad version av denna approximation med det normaliserade magnitudsvaren för 

män så ser man att det matchar ganska bra ända upp till 2000 Hz, se figur 14, och på enskilda 

testpersoner ända upp till 4000Hz, se bilaga 6. 

 

Figur 7. Medelvärde för fassvaret för position A för alla testpersoner. 
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I bilaga 5 kan man se några exempel på transformerade talsignaler samt motsvarande vibrationssignaler 

som de är tänkt att likna. Det som går att urskilja är att den transformerade signalen mer liknar 

talsignalen än vibrationssignalen. Som förväntat kan man se att den transformerade signalen dämpar 

höga frekvenser en del men annars är den relativt lik talsignalen. 

Den transformerade STI-signalen ger ett STI-värde på ca 0.81, vilket kan ses i figur 15. Där ser man 

även att det är de högre frekvenserna som drar ner värdet som förväntat. Transformerade STI-signaler i 

Audacity som approximerar magnitudsvaret i figur 12 plus och minus en standardavvikelse ger STI-

värden på ca 0.83 och 0.80, vilket påvisar en låg känslighet för STI-värdet beroende på 

överföringsfunktionen. 

Figur 14. Magnitudsvaret jämfört med den approximerade överföringsfunktionen. 

Figur 15. STI-värde för den transformerad STI-signalen, samt olika moduleringsfrekvensers 

bidrag till STI-värdet. 
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Estimeringarna från MATLAB varierade väldigt mycket beroende på val av antal poler och data och de 

liknade sällan de faktiska frekvenssvaren. Det var endast då väldigt många poler och nollställen 

användes och kravet för stabilitet togs bort som det gick att approximera en överföringsfunktion som 

likade frekvenssvaret. Då resultatet varierade en hel del mellan olika personer och inte gav några 

konsekventa resultat så övergavs försöken med MATLAB.  

4.3 STI-test med halssimulator 

Från figur 16 ser man att signalen från strupmikrofonen inte matchar den transformerade STI-signalen 

som skickas in i högtalarmembranet. Mest noterbart är att oktavbanden som tydligt syns för STI-

signalen inte går att urskilja i signalen från strupmikrofonen. 

Figur 16. PSD från strupmikrofonen på halssimulatorn jämfört med den transformerade STI signalen. 
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 Diskussion 

5.1 Talstudie 

Som förväntat av teorin har sättet att tala på ingen större påverkan på frekvenssvaret. Däremot påverkar 

fästmetoden frekvenssvaret då bland annat högre tryck ger högre signalstyrka. Detta är värt att notera då 

det visar hur viktigt det är att kontaktmikrofoner är applicerade med högt tryckt mot ytan de ska 

registrera. I övrigt kommer de stora skillnaderna mellan testpersoner ifrån att människor helt enkelt ser 

olika ut. 

Intressant är att alla frekvenssvar visar liknande beteende vid låga frekvenser upp till ca 500-600 Hz. 

Det tyder på att något påverkar alla frekvenssvaren oavsett position på liknande sätt. Alla frekvenssvar 

ser även ut att över ca 5000-6000 Hz bete sig liknande med en något uppförslutande lutning i magnitud 

och nästan ingen fasförskjutning. Detta beror mer sannolikt på egen-brus då det knappt finns någon 

information i det övre frekvensområdet. Det är även möjligt att fästmetoden påverkar de höga 

osäkerheterna vid dessa frekvenser. Då de höga frekvenserna är mindre viktiga för taluppfattbarheten, 

är starkt dämpade genom halsen och oftast filtreras bort av strupmikrofoner så blir det naturligt att inte 

lägga så stort fokus på frekvensområdet över 4000Hz. 

5.1.1 Felkällor 

Förutom de felkällor som redan tagits upp i teorin och metoden så kan dessa påpekas: 

• Olika placeringar 

Då det är svårt att placera accelerometrarna på exakt samma ställe kommer en naturlig variation 

vara med i resultaten. 

• Brus från andning/annat störmoment 

Andning in i mikrofonen ger också ifrån sig ljud men transformeras inte på samma sätt igenom 

halsen.  

5.1.2 Förbättringar 

Några relativt enkla sätt att minska osäkerheten och öka trovärdigheten i resultaten är: 

• Fler personer 

• Fler meningar 

• Bättre fästmetod 

Alla dessa alternativ gör däremot att mätningarna blir mer tids- och resurskrävande.  
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5.2 Approximation av överföringsfunktion 

Systemet för halsen visade sig väldigt svårt att göra en bra approximation av, vilket även var förväntat 

utifrån problematiken som togs upp i teorin. Ifall fasen och amplituden inte är korrelerade på sätt som 

en överföringsfunktion kan hantera så förklarar det också varför MATLAB hade så svårt att skapa en 

trovärdig approximation. 

Vid bortseende av fasen och de höga frekvenserna blev det betydligt lättare att skapa frekvenssvar som 

matchade magnitudsvaret. Den enklaste approximationen, ett lågpassfilter, fungerar förvånansvärt bra 

och är framförallt stabil och enkel att hantera. Att denna approximation inte motsvarar fasen perfekt 

samt att egenvinkelfrekvenserna har en hög osäkerhet påverkar inte STI-värdet så mycket då det baseras 

på oktavband. Detta bekräftas även av de jämförande STI-mätningarna med överföringsfunktioner från 

Audacity. Att de transformerade talsignalerna skiljer sig en del ifrån de vibrationssignaler som de ska 

efterlikna är däremot ett större problem. Dock är det svårt att säga exakt hur mycket denna skillnad 

påverkar STI-värdet.  

Sammantaget så blir inget försök till att beskriva systemet med ett LTI-system helt lyckat och därför 

ska approximationen och resultaten kopplade till den användas med största försiktighet. 

5.3 STI-test med halssimulator 

Resultatet pekar på att signalen inte överförs korrekt mellan högtalarmembranet och strupmikrofonen. 

Mest sannolikt beror detta på att strupmikrofonen som är limmad på en kolfiberplatta inte är ordentligt 

monterad utan skapar ett eget dynamiskt system som förändrar signalen. Detta kan lösas med en bättre 

fästmetod. Däremot finns det andra problem med denna mätmetod som inte kan lösas lika lätt.  

För att kunna gör en STI-mätning på kontaktmikrofoner med en halssimulator så krävs det att 

halssimulatorn fungerar exakt som platsen på huvudet där kontaktmikrofonen är tänkt att sitta. 

Alternativt att skillnaden mellan de två är känd. Dels krävs det att SNR är känt för den valda platsen 

och kontaktmikrofonen och dels behöver vi veta frekvenssvaret för kontaktmikrofonen vid buller. Då 

resultaten visat att frekvensvaret från halsen inte påverkas av ljudnivån är det sannolikt att 

frekvensvaret från halsen vid buller inte heller kommer göra det. Från teorin kan man se att bullernivån 

i en strupmikrofon ökar linjärt vid högre bullernivåer. Detta gäller sannolikt för alla kontaktmikrofoner, 

och borde även innebära att SNR ökar linjärt vid högre bullernivåer. Dock så skiljer sig troligen 

lutningen på det linjära förhållandet för olika platser på huvudet då teorin visar skillnader i SNR. 

Lutningen skulle även kunna skilja sig med avseende på fästmetod och kontaktmikrofon. Ifall 

kontaktmikrofonerna använder sig av olika typer utav sensorteknik kommer även de påverka. 
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Det krävs därför nya mätningar för att ta fram förhållandet för SNR och frekvenssvar för buller för de 

olika placeringarna och kontaktmikrofonerna. Då SNR som tidigare nämnt troligtvis är linjärt för högre 

bullernivåer samt att frekvenssvaret troligtvis inte påverkas av bullernivån så ser möjligheterna bra ut 

att få fram ett tydligt samband mellan buller utanför och i en kontaktmikrofon, så länge inte 

fästmetoden påverkar SNR alltför mycket. Ifall SNR och frekvenssvar enbart beror på ytan de sitter på 

vore det gynnsamt för STI-metoden. Ifall SNR och frekvenssvar varierar mellan olika 

kontaktmikrofoner kommer dock en ny studie behöva göras för varje kontaktmikrofon vilket går emot 

syftet med hela denna studie som var att förenkla mätningar av taluppfattbarheten för 

kontaktmikrofoner. 

5.4 Sammanfattning om STI-metoden 

Sammantaget finns det flera saker som är problematiska för att en mätning med STI-metoden ska vara 

realistisk för kontaktmikrofoner: 

• Placering av kontaktmikrofonen samt hur den appliceras påverkar signalstyrkan och 

frekvenssvaret och varierar mellan olika personer och tillfällen. 

• Det går egentligen inte att beskriva systemet med ett LTI-system och det är osäkert hur denna 

felkälla påverkar STI-värdet. 

• Den approximerade överföringsfunktionen innehåller flera osäkerheter. 

• SNR kan variera mellan olika kontaktmikrofoner och måste vara känt för en STI-mätning. 

• Frekvenssvaret kan variera mellan olika kontaktmikrofoner och måste vara känt för en STI-

mätning. 

Detta gör att ett STI-värde inte kan jämföras direkt med riktiga STI-metoden på ett vetenskapligt sätt. 

Ifall man ignorerar specifika kontaktmikrofoner kan man i bästa fall få fram estimeringar av STI-värden 

för de olika positionerna på huvudet. För specifika kontaktmikrofoner däremot är sannolikt 

osäkerheterna och problemen för många för att ens en uppskattning av ett STI-värde ska bli möjligt.  

5.5 Förslag till framtida forskning  

Här ges några förslag på vidare forskning utifrån detta arbete som skulle vara intressant att undersöka. 

5.5.1 Bättre samband mellan tal och hals 

Går det att bättre beskriva sambandet mellan tal och halsvibrationer? Det gör det med all säkerhet. Mest 

intressant skulle vara att testa att använda sig av mapping då det kan hantera komplexa system mycket 

effektivare än en överföringsfunktion. Dock är det inte säkert att det skulle ge ett nämnvärt bättre 

resultat när det gäller STI-beräkningar. 
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5.5.2 Fortsättning på denna studie 

Tidigare diskuterades det att det krävs nya mätningar för att ta fram förhållandet för SNR och 

frekvenssvar för buller för de olika placeringarna och kontaktmikrofonerna. Här kommer ett exempel på 

hur detta kan genomföras. 

Mäta tal- och vibrationsspektra från flera personer under påverkan av vitt brus med hjälp av 

accelerometrar, kontaktmikrofoner och vanlig mikrofon. Både tyst, vid tal och olika bullernivåer för att: 

1. Ta fram frekvenssvaret för kontaktmikrofonen relativt bullret.  

2. Undersöka om fästmetoden påverkar SNR, dvs se ifall SNR är samma för accelerometern och 

kontaktmikrofonen. 

Med hjälp av resultaten från dessa undersökningar är det möjligt att: 

1. Använda frekvenssvaren till att transformera en valfri brussignal (syntetisk eller inspelad) så 

den liknar brussignalen som plockas upp av kontaktmikrofonen.  

2. Ifall kontaktmikrofonens filter är känt, kombinera den transformerade STI-signalen med den 

transformerade brussignalen, filtrera signalen genom filtret och därefter beräkna en estimering 

av STI via exempelvis MATLAB. 

Värt att notera är att detta bara går att göra ifall SNR och frekvenssvar för kontaktmikrofonen vid buller 

är känt. Ifall SNR och frekvenssvar är unikt för varje kontaktmikrofon så behövs, som tidigare påpekat, 

en ny studie göras för varje kontaktmikrofon vilket går emot syftet med hela denna studie. 

5.5.3 Vidare analys av mätningarna för alla mätpositioner 

Denna rapport har främst fokuserat på att ta fram en överföringsfunktion för halsen utifrån en talsignal. 

Ingen större fokus har lagts på att analysera andra delar av resultaten från mätningarna. Det kan därför 

vara intressant att titta vidare på dessa resultat utifrån andra perspektiv och hitta intressanta resultat. 

5.5.4 Testa nya filter i kontaktmikrofoner 

Utifrån idén att halsen eller andra ställen på huvudet kan fungera som ett filter och går att beskriva med 

en överföringsfunktion innebär det också att det går att inverstransformera vibrationssignalerna för att 

få fram talsignalen igen, eller i alla fall en signal som är mer lik talsignalen. Detta skulle kunna 

användas till att skapa filter i kontaktmikrofoner som exempelvis kompenserar för halsens dämpning av 

högre frekvenser och eventuellt ge bättre taluppfattbarhet. Det vore därför intressant att undersöka detta 

närmre. Exempelvis skulle man kunna spela in signalen från halsen i olika bullernivåer och sedan 

filtrera samma signaler med olika filter. Därefter be testpersoner lyssna och se vilket filter de föredrar.  
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5.6 Allmänt om kommunikation i bullrig miljö 

Det kan vara nyttigt att komma ihåg att det finns andra kommunikationssystem än kontaktmikrofoner 

som kan användas i bullriga miljöer och att det även går att kombinera en del med varandra. Här är en 

del förslag till förbättringar utifrån denna studie som främst fokuserar på kontaktmikrofoner: 

• Inversfiltera vibrationssignalerna. Som tidigare föreslagits är det möjligt att detta skulle leda till 

ökad taluppfattbarhet och mindre ”burkig” röst. 

• Kontaktmikrofoner (strupmikrofoner) för position A eller B är alltid att föredra i starkt bullriga 

miljöer. De andra positionerna, varav näsan (position F) är bäst, är bara bättre i mindre bullriga 

miljöer eller för högre frekvenser, se nästa punkt. 

• Kombinera strupmikrofon med exempelvis en kontaktmikrofon på näsan för att fånga upp de 

låga frekvenserna från halsen och de höga från näsan. Då går det även att minska bandbredden 

på de filter som används för att maximera SNR och taluppfattbarheten.  

• Kombinera strupmikrofon med andra typer av akustiska mikrofoner för att förstärka signalen 

och/eller slå på och av den akustiska mikrofonen.  

• Använda elektroniska filter för att sortera bort bakgrundsljud. 

• Använda högt tryck för att applicera kontaktmikrofonen. 

• Skydda kontaktmikrofonen med exempelvis krage eller annat för att minska brus och buller 

från omgivningen. 
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 Slutsats 

Detta arbete har undersökt relationerna mellan en talsignal och vibrationer på olika delar av huvudet. 

Resultaten visar att alla positioner dämpar ljud med högre frekvenser relativt en vanlig mikrofon. Även 

om varje enskilt ljud transformeras på sitt eget sätt så kan de beräknade frekvenssvaren användas till att 

ge en överskådlig uppfattning för varje position. En möjlig approximation till frekvenssvaret för halsen 

till följd av talljud är ett andra gradens lågpassfilter, vilket är lätt att använda och hantera. STI-värdet 

visar en låg känslighet för förändring i frekvenssvaret vilket pekar på att för detta syfte så är enklare 

approximationer av frekvenssvaret tillräckligt precisa för att beskriva systemen i fråga. 

Vid test av halssimulator visade det sig att alla samband inte är kända för att korrekt kunna göra en STI-

mätning. Framförallt saknas kunskap om hur kontaktmikrofoner påverkas av buller och hur SNR ser ut 

för de valda positionerna. Denna problematik finns oavsett val av halssimulator och behöver redas ut 

för att kunna gå vidare med STI-metoden. Förslag till vidare studier har föreslagits för att undersöka 

dessa problem och ta reda på sambanden. 

Till sist så tyder denna studie på att kontaktmikrofoner skulle kunna förbättras genom att 

inverstransformera signaler utifrån deras frekvenssvar. Även detta är en fråga för vidare studier. 
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 Definitioner och förkortningar 

Begrepp och förkortningar som används i detta dokument finns definierade i nedanstående tabell. 

Förkortning/Begrepp Definition 

FM Försvarsmakten 

FMV Försvarets materielverk 

KTH Kungliga tekniska högskolan 

UU Uppsala universitet 

STI Speech transmission index (taluppfattbarhetsindex) 

LTI Linear time-invariant (linjärt tidsinvariant) 

SNR Signal-to-noise ratio (signal-brusförhållande) 

PSD Power spectral density (effekttäthet) 
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Bilaga 1 – Hagermans lista 4 
 

1. Peter köpte två fina knappar 

2. Bosse gav sex nya dukar 

3. Britta flyttar fyra lätta vantar 

4. Anna höll tre vackra ringar 

5. Svante visar åtta stora pennor 

6. Karin tog tolv mörka lådor 

7. Elsa lånar arton hela bollar 

8. Jonas ser elva svarta mössor 

9. Märta ägde nio gamla korgar 

10. Gustav har sju ljusa skålar 
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Bilaga 2 – Datajournal 

 

Utrustning: 

Spänningsförstärkare 24V direktström 

Mätsystem HEIM DATaRec4 

Accelerometrar 352A24 från PCB PIEZOTRONICS med BNC-kablar kalibrerade mot 9.8m/s2. 

Mikrofon 4961 från Brüel & Kjær med BNC-kabel och mikrofonstativ. 

Laptop med programvara HEAD Recorder 9.0 från HEAD ACOUSTICS GmbH och en ethernetkabel 

 

Testpersoner och mätta positioner: 

 

Mätning Filnamn Kön Ålder Mikrofon 
Hals 

bak A 
Hals 

fram B 
Näsa       

F 
Kind      

E 
Panna 

G 
Öra       
D 

Nacke 
C 

1 6 Man 25 X X X X X X X X 

2 5 Man 25 X X       

3 9 Man 40 X X X X X X X X 

4 17 Kvinna 30 X X X X X X X X 

5 22 Kvinna 63 X X X X X X X X 

6 7 Man 29 X X X X X X X X 

7 1 Man 22 X X X X X X X X 

8 16 Kvinna 29 X X X X X X X X 

9 19 Kvinna 42 X X X X X X X X 

10 21 Kvinna 53 X X X X X X X X 

11 3 Man 23 X X X X X X X X 

12 18 Kvinna 33 X X X X X X X X 

13 15 Kvinna 24 X X X X X X X X 

14 20 Kvinna 50 X X X X X X X X 

15 2 Man 23 X X X X X X X X 

16 8 Man 43 X X X X X X X X 

17 12 Kvinna 22 X X X X X    

18 14 Kvinna 23 X X X X X    

19 11 Man 55 X X X X X X X X 

20 10 Man 48 X X X X X X X X 

21 4 Man 25 X X X X X X X X 

22 13 Kvinna 23 X X X X X X X X 



  

 

Öppen/Unclassified Rapport 

 2018-03-20 17FMV5711-10:1  1.0 

       38 (64) 

Bilaga 3 – Matlabkod 
 

Bortklippning av tysta delar 

function [sx, sy, Fs] = Noisereduce(file, kanal) 

[y,Fs] = audioread([file]); 

  

x = y(:,1); 

yz = y(:,kanal); 

  

p0 = 20E-6; % Referensvärde 

dec = 60; %Tröskelnivå decibel 

amp = p0*10^(dec/20); 

  

% Finna alla områden, större än 5000 samplingar, med låg 

decibelnivå 

k = find(abs(x)<amp); 

n = 5000; % Minsta antalet värden i följd 

e = diff(k).'==1; 

f = find([false,e]~=[e,false]).'; 

gf = find(f(2:2:end)-f(1:2:end-1)>=n); 

first_k = k(f(2*gf-1)).'; % Första värdet k följt av >=n i 

rad följande värden 

  

a=diff(k).'; 

b=find([a inf]>1); 

c=diff([0 b]); % Längd av sekvensen 

d=cumsum(c); % Slutpunkt på sekvensen 

  

last_k = []; 

lengs = []; 

  

%Skapa vektorer för områdena 

for i = 1:length(c) 

    if c(i) >= 5000 

        lengs = [lengs c(i)]; 

        last_k = [last_k k(d(i))]; 

    end 

end 

  

% Nya vektorer 

noiseVx = []; %Brus 

noiseVyz= []; 
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soundVx = []; %Talljud 

soundVyz = []; 

  

%Klippa ut ljudet och spara var för sig 

for j = 1:length(lengs) 

    noiseVx = [noiseVx x((first_k(j)+span):(last_k(j)-

span)).']; 

    noiseVyz = [noiseVyz yz((first_k(j)+span):(last_k(j)-

span)).']; 

    if j < length(lengs) 

        soundVx = [soundVx x((last_k(j)-(span-

1)):(first_k(j+1)+(span-1))).']; 

        soundVyz = [soundVyz yz((last_k(j)-(span-

1)):(first_k(j+1)+(span-1))).']; 

    end 

end 

  

% Reducering av regelbundet brus i signalerna med FFT 

N = length(soundX); 

% Sound 

SX = fft(soundX,N); 

SY = fft(soundYZ,N); 

% Noise 

NX = fft(noiseVx,N); 

NYZ = fft(noiseVyz,N); 

%  

SY = SY - NYZ; 

SX = SX - NX; 

H = (SY./SX); 

sy = ifft(SY,N); 

sx = ifft(SX,N); 

  

end 

Normalisering 

function [NTf] = Normalize(STf) 

  

mx = max(STf); 

NTf = zeros(size(STf)); 

for i = 1:length(STf) 

    NTf(i) = (STf(i)-mx); 

end  

end 
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Frekvenssvar eller PSD 

 

function [Tf, F] = FindTf(sx, sy, Fs) 

  

fre = [100:9000]; %Frekvensområde 

  

[Tf,F] = tfestimate(sx,sy,[],[],fre,Fs); 

% [Tf,F] = pwelch(sx,[],[],fre,Fs); %PSD istället för TF 

% [Tf,F] = pwelch(sy,[],[],fre,Fs); %PSD istället för TF 

end 

 

Beräkning av medelvärde och standardavvikelse 
 

% kanal = 1; % mik 

% kanal = 2; % hals bak 

% kanal = 3; % hals fram 

% kanal = 4; % näsa 

% kanal = 5; % kind 

% kanal = 6; % öra 

% kanal = 7; % nacke 

% kanal = 8; % panna 

  

fre = [100:9000]; %Frekvensområde 

Med = zeros(1,length(fre)); %Medelvärde 

Sta = []; %Standardavvikelse matris 

stdtf = zeros(1,8901); %Standardavvikelse 

  

% En del filer saknar data för kanalen (se datajournal) 

    if ii < 3 

        loop = [1:22]; 

    elseif ii >= 3 & ii < 6 

        loop = [1:4 6:22]; 

    elseif ii >= 6 

        loop = [1:4 6:11 13 15:22]; 

    end   

  

for i=loop 

    file = strcat(num2str(i),'t.wav'); %Beror på filnamnet 

    [y,Fs] = audioread([file]); 

    [Sx, Sy, Fs]  = Noisereduce(file,kanal); 

    [Tf, F] = FindTf(Sx, Sy, Fs); 

    A = mag2db(abs(Tf)); 

%     A = angle(Tf); % Beräkning av fas (ej normaliserad) 

    A = smoothdata(A,'gaussian',100); 

    A = Normalize(A); 
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    Med = Med + A; 

    Sta = [Sta; A]; 

end 

  

Med = Med./length(loop); 

Med = Normalize(Med); 

stdtf = zeros(1,8901); 

  

for i=1:8901 

    stdtf(i) = std(Sta(:,i)); 

end 

  

figure; 

a1 = semilogx(fre, Med,'r','LineWidth',2); M1 = 

'Position'; 

hold on 

a2 = semilogx(fre, Med+stdtf,'r'); M2 = ''; 

a3 = semilogx(fre, Med-stdtf,'r'); M3 = ''; 

  

legend([a1;a2;a3], M1); 

title('Medelvärde av frekvenssvar'); 

xlabel('Frekvens (Hz)'); 

ylabel('Magnitude (Db)'); 

x0=100; 

y0=100; 

width=750; 

height=300; 

set(gcf,'units','points','position',[x0,y0,width,height]); 

 

Ny överföringsfunktion 

fre = [100:9000]; 

  

syms s; 

damp = 0.5; %Dämpningsfaktor 

tal = (300*2*pi)^2+0*s; %Nollställen 

nam = (s^2+(300*2*pi*damp*2)*s+(300*2*pi)^2); %Poler 

talc = collect(tal, s); %Samla koefficienter 

namc = collect(nam, s); 

cotal = double(coeffs(talc)); 

conam = double(coeffs(namc)); 

k = 5*conam(1)/cotal(1); %Konstanten % 5 eller ev. 44.81  

num = [k*cotal(end)]; %Nämnare 



  

 

Öppen/Unclassified Rapport 

 2018-03-20 17FMV5711-10:1  1.0 

       42 (64) 

den = [conam(end) conam(end-1) conam(end-2)]; %Täljare 

Tfest = tf(num,den); %Överföringsfunktion 

  

[mag,phase,wout] = bode(Tfest,2*pi*fre); 

mag = mag(1,:); 

 

Transformation av STI-signal 

 

[y,Fs] = audioread(['STI_TSG_SHORT_MALE.wav']); 

  

N = length(y); 

fh = 0:Fs/N:Fs-Fs/N; %Frekvensområde 

  

[DD,wout] = freqresp(Tfest,fh); %Frekvenssvar för 

överföringsfunktion 

DD = DD(1,:)'; 

  

Y = fft(y); 

SimY = DD.*Y; %STI-signal multiplicerat med frekvenssvar 

för överföringsfunktion 

simy = ifft(SimY,'symmetric'); %Transformerad STI-signal 

  

filename = 'STI_0dipp32dB.wav'; 

% audiowrite(filename,int16(simy),Fs); 

audiowrite(filename,simy,Fs,'BitsPerSample',24);   
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Bilaga 4 – Fästmetod 
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Bilaga 5 – Förstudie 
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Bilaga 6 – Mätdata alla positioner  

Medelvärde av PSD för alla positioner 

 

Medelvärde av magnitud- och fassvar för alla positioner 
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Bilaga 7 – Mätdata från position A 

Medelvärde för kvinnor och män för position A 
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Enskilda mätdata för position A – numrerade efter filnamn där de elva första är män och 

de sista elva är kvinnor 
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Bilaga 8 – Överföringsfunktion 

Exempel på simulerad tidssignal 
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Audacity magnitudsvar 
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Bilaga 9 – Foton från mätningarna 
 

Mätning nr 1, filnamn 6 

 

 

Mätning nr 12, filnamn 18 
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Mätning nr 20, filnamn 10 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätning nr 19, filnamn 11 

 


