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Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet 
Under projektet har ett program där användaren kan söka efter undervattensläten från en 
viss djurart, av en viss längd och/eller inom ett visst frekvensområde utvecklats. Programmet 
är tänkt att användas av den del av marinens personal som arbetar med att lyssna på 
undervattensljud, för att identifiera vilket djur som lätet kommer ifrån. I dagsläget finns en 
större samling ljudinspelningar och information om dessa lagrade, men inget enkelt verktyg 
för att lyssna på och analysera dem. Ett sådant verktyg är efterfrågat. 

Havslevande djur har vid ett flertal tillfällen strandat efter militärövningar. Djuren som 
strandat har haft symptom liknande dykarsjuka. De har troligtvis reagerat på de starka 
ljudpulser militären använder för att avsöka undervattensområden genom att snabbt stiga 
till ytan. Med bättre verktyg för att upptäcka när de djur som anses vara känsliga för 
ljudpulserna finns i närheten kommer militären förhoppningsvis kunna undvika att använda 
ljudpulserna när det inte är nödvändigt.  

Programmet är utvecklat i MATLAB, som är ett datorprogram och programspråk med väl 
utvecklat stöd för matematiska funktioner. Med programmet kan användaren förutom att 
söka efter läten med vissa egenskaper lyssna på läten, filtrera bort brus från läten och 
undersöka lätens egenskaper i grafer. 
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1. Introduktion 

I denna del presenteras bakgrund till varför gränssnittet utvecklas. En produktbeskrivning 
över vilka funktioner gränssnittet ska ha återfinns under avsnittet mål. 

1.1 Bakgrund 
För att avsöka stora undervattensområden efter främmande objekt använder försvaret sig 
av aktiv sonar. Starka ljudpulser skickas ut och reflekteras då de stöter på ett objekt. Den 
reflekterade signalen kan sedan mätas upp för att avgöra hur långt bort och i vilken riktning 
ett objekt befinner sig. Sonarsignaler kan färdas långt i vatten och därmed kan stora 
områden avsökas [1]. Vid upprepade tillfällen har det dock iakttagits, bland annat i England 
och USA, att det i anslutning till användande av aktiv sonar har strandat fler valar och 
delfiner än vanligt i närliggande områden. Ett forskningssamarbete har därför påbörjats 
mellan flera europeiska länder för att närmare undersöka aktiv sonarers påverkan på marina 
däggdjur [2]. 

För att minimera påverkan bör aktiv sonar inte användas då marina däggdjur finns i 
närheten. En stor mängd ljudinspelningar från marina däggdjur har därför samlats in och 
sammanställts i en databas. Denna databas är tänkt att användas av marinens personal då 
de lyssnar på ljud under ytan, för att enklare kunna klassificera vilka läten som kommer från 
marina däggdjur [3].  

I dagsläget finns omkring 15 GB ljudfiler i databasen och ett gränssnitt för att lägga in data 
och navigera i databasen är utvecklat. Detta gränssnitt är dock inte anpassat för att 
användas av den del av marinens personal som jobbar med att detektera och klassificera 
läten då dessa inte har någon kunskap om hur en databas fungerar. Försvaret vill därför ta 
fram ett nytt gränssnitt för att göra det enklare att söka bland och analysera de filer som 
finns i databasen. 

1.2 Mål 
Det grafiska gränssnittet ska ha ett antal olika typer av funktioner för att databasens innehåll 
ska kunna presenteras på ett översiktligt och tydligt sätt. Sökning i databasen ska vara 
möjlig. Användaren ska kunna hitta samtliga läten: 

× från en viss art 
× inom ett visst längdintervall 
× inom ett visst frekvensintervall 
× inom ett visst längd- och frekvensintervall 

Resultatet från en sökning ska kunna presenteras för användaren i form av: 

× vågform för lätet 
× spektrum för lätet (Welch’s metod med valbar fönsterlängd, överlapp och 

nollpaddning) 
× spektrogram för lätet (STFT-metoden med valbar fönsterlängd, överlapp och 

nollpaddning) 

Användaren ska även kunna spela upp lätet som komplement till den visuella 
presentationen. Det grafiska gränssnittet ska därför kunna: 

× spela upp lätet 
× filtrera bort oönskat brus innan uppspelning 
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× ändra uppspelningshastigheten 
× frekvensanpassa lätet (flytta frekvensinnehållet) 

Det grafiska gränssnittet ska användas av personer utan specifik teknisk kunskap och bör 
därför vara lätt att förstå för personer utan teoretiska kunskaper inom signalbehandling. 
Användaren förväntas kunna tolka spektrum och spektrogram samt ha grundläggande 
kunskap om filter. 

2. Teori 

Denna del går igenom den teoretiska bakgrunden för den databas som användargränssnittet 
ska utvecklas till, hur användargränssnitt kan designas med MATLAB samt signalbehandling. 
Signalbehandlingsavsnittet är uppdelat i fyra avsnitt: filtrering, spektrum, spektrogram och 
frekvensanpassning. 

2.1 Databas 
Databasen innehåller inspelade ljud samt information om dessa, samlad i 11 olika tabeller. 
För de funktioner som gränssnittet har behövs endast tre av dessa tabeller; 
audioRecordingMetaList, audioEventList och producerTaxonomyKeys. 
audioRecordingMetaList innehåller information om de olika ljudfilerna, till exempel 

filnamn, sökväg och samplingsfrekvens. audioEventList innehåller information om 

specifika ljudhändelser i ljudfilerna, exempelvis startsampel, slutsampel, maxfrekvens och 
minfrekvens. producerTaxonomyKeys innehåller information om de arter som finns 
sparade i databasen, till exempel artnyckel och artnamn. Databasens uppbyggnad kan ses i 
figur 2.1. 

audioRecordingMetaList och audioEventList är båda uppbyggda på samma 

sätt. En beskrivning av hur audioEventList är uppbyggd finns i figur 2.1. Den första 

kolumnen i tabellen innehåller en beskrivning av vad varje rad i tabellen innehåller. Övriga 
kolumner innehåller motsvarande information för alla ljudhändelser. Som exempel kan 
första raden i tabellen undersökas. I den första kolumnen står det ”Bandwidth” vilket 
innebär att bandbredden för alla ljudhändelser står på rad ett i övriga kolumner. 
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Figur 2.1 Konceptuell bild över delar av databasen. 

producerTaxonomyKeys är är uppbyggd på ett annat sätt, med endast tre kolumner. 

Figur 2.2 visar ett utdrag från tabellen. Den första kolumnen innehåller en artnyckel, som är 
unik för varje art. Den andra kolumnen innehåller en nyckel för grupptillhörighet (som inte 
används i gränssnittet). Den tredje kolumnen innehåller de olika artnamnen. 

 

Figur 2.2 Utdrag ur tabellen producerTaxonomyKeys. 

Tabellerna audioRecordingMetaList och audioEventList har en gemensam 

nyckel kallad ObjectKey, som består av ett antal siffror och finns sparad för alla 

ljudhändelser och inspelningar. Denna nyckel är unik för varje ljudinspelning, men det kan 
finnas flera ljudhändelser som har samma ObjectKey, eftersom en ljudinspelning kan 
innehålla flera ljudhändelser. Därmed kan ljudinspelningen en ljudhändelse kommer från 
hittas med ljudhändelsens ObjectKey. 

Tabellerna audioEventList och producerTaxonomyKeys har en gemensam 
nyckel, i audioEventList kallad IdentifyingProducerKey. Denna nyckel består 

av siffror och återfinns i kolumnen med artnycklar i  producerTaxonomyKeys. Genom 

att identifiera nyckeln för en viss ljudhändelse kan motsvarande värde letas upp i 
producerTaxonomyKeys och därmed kan artnamnet för arten som orsakat 
ljudhändelsen hittas. 
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Databasen finns i MATLAB-filen ”PoMM_audioDatabase.mat”. En .mat-fil innehåller en eller 
flera sparade variabler som lätt kan laddas in i MATLAB när de behövs. I filen finns tio 
strukturerade arrayer(struct-array i MATLAB) och en cell-array. I en stukturerad array finns 
sparade värden med en sträng som nyckel (inte att förväxlas med nycklar i databasen). När 
ett värde behövs hämtas det via sin nyckel. En cell-array har liknande funktion, men de 
lagrade värdena hämtas med ett index. Både cell-arrayer och strukturerade arrayer kan 
innehålla data av olika typer till exempel tal och strängar, men även andra cell-arrayer eller 
strukturerade arrayer[4].  

audioEventList och audiorecordingMetaList motsvaras båda av strukturerade 

arrayer. Ett anrop till audioEventList kan se ut enligt följande: 

”audioEventList.audioEvent(1337).LocationEndSample”. Detta anrop 
returnerar värdet på LocationEndSample för ljudhändelse nr 1337 i 

audioEventList. Anropet är uppdelat med punkter eftersom databasen är sparad i flera 

nivåer av strukturerade arrayer där audioEventList innehåller en strukturerad array 
(vilken anropas via nyckeln audioEvent) som i sin tur innehåller nycklar såsom 

LocationEndSample i exemplet. audiorecordingMetaList anropas på samma 
sätt. ProducerTaxonomyKeys motsvaras av en cell-array vilken anropas enligt: 

”producerTaxonomyKeys{45,3}”, vilket då ger värdet på plats 45 i kolumn 3 i 

producerTaxonomyKeys, alltså artnamnet för arten på plats 45. 

2.2 Användargränssnitt 
Vid design av användargränssnitt i MATLAB finns två designmöjligheter; 
användargränssnittet kan kodas från grunden, eller designas med MATLAB-applikationen 
GUI Design Environment (från och med nu refererad till som GUIDE) [5]. 

GUIDE är ett verktyg där programmeraren kan designa användargränssnitt genom att 
placera ut grafiska objekt i ett arbetsfönster. Objekten har förprogrammerat stöd för 
särskilda funktioner. Figur 2.3 visar hur ett arbetsfönster i GUIDE kan se ut samt några av de 
vanligaste objekten. 
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Figur 2.3 Exempelbild från GUIDE innehållandes vanliga grafiska objekt. 

GUIDE generar själv den MATLAB-kod som krävs för att användaren ska se en bild av 
användargränssnittet vid körning, men utan tillagd kod från programmeraren kommer inte 
gränssnittet att ha någon annan funktion än den grafiska. Det krävs således att 
programmeraren själv kodar den funktion ett utplacerat objekt ska ha. I tabell 2.1 finns en 
sammanställning av objektens engelska namn och motsvarande svenska namn, hädanefter 
används de svenska namnen. 

Tabell 2.1 Tabell över de grafiska objektens automatiskt genererade namn respektive 
svenskt namn. 
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Den automatiskt generade koden som skapas vid utplacering av en tryckknapp presenteras i 
figur 2.4. Generellt läggs kod som ska exekveras vid användarpåverkan i de generade 
funktioner vars namn slutar på “Callback” [6]. 

Figur 2.4 MATLAB-kod som genereras automatiskt vid utplacering av en tryckknapp. 

När ett nytt GUI skapas i GUIDE skapas även variabeln handles. handles är en 

strukturerad array som innehåller ”handle”-objekt. ”Handle”-objekten är en form av pekare 
som pekar på de grafiska objekten i GUI:t. Dessa används för att specifiera på vilket grafiskt 
objekt en funktion ska verka. För att alla delar av programmet ska få tillgång till dessa pekare 
är det standard att alla funktioner som skapas via GUIDE har handles som inargument. 
handles kan även utnyttjas till att spara variabler som ska kunna nås från fler funktioner i 

programmet, handles skickas då som inargument i funktionen [7]. 

Kommunikationen mellan gränssnittet och funktioner i programmet sker framförallt med 
get- och set-metoder. get används för att plocka ut olika egenskaper från gränssnittet 
vilket gör att de kan användas i programmets funktioner. Exempelvis kan egenskapen 
value hämtas från en textruta, vilket ger värdet som är ifyllt i rutan. Med set kan istället 

funktioner påverka gränssnittet utifrån data som finns tillgänglig. Egenskapen visible kan 

till exempel ändras till off för att dölja ett objekt när en viss tryckknapp trycks ner [8]. 

2.3 Signalbehandling 
Denna del innehåller en teorigenomgång av för projektet relevanta begrepp inom 
signalbehandling. Signalerna i databasen är digitalt lagrade och består därmed av ett ändligt 
antal sampel, samplade med en viss hastighet. Detta medför att alla 
signalbehandlingsverktyg, såsom filter och fouriertransformer, är tidsdiskreta. 

2.3.1 Filter 
Digitala filter används för filtrering av diskreta signaler [9]. Det finns två typer av digitala 
filter, Infinite Impulse Response (IIR)-filter och Finite Impulse Response (FIR)-filter. IIR-filter 
har oändligt impulssvar medan FIR-filters impulssvar istället är begränsade i tiden. Ett filters 
filterordning bestämmer vilken längd (i antal sampel) ett filter har. Ett filter bör som högst 
vara av samma ordning som den signal som ska filtreras längd.  IIR-filters fördel är att branta 
filter kan åstadkommas med låg filterordning. Det är dock omöjligt att få linjär fas. Om fasen 
inte är linjär kommer olika frekvenser fördröjas olika mycket. Vid filtrering av ljud är därför 
FIR-filter att föredra, då de alltid kan ge linjär fas [10].  

2.3.2 Spektrum 
Ett spektrum visar en signals energiinnehåll vid olika frekvenser. Inspelade ljud innehåller 
ofta slumpmässigt brus och störningar från omgivningen. Definitionsmässigt ges spektrumet 
för slumpmässiga eller stokastiska signaler av en fouriertransformering av autokorrelationen 
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r(k). Autokorrelationen är ett stokastiskt mått som beskriver hur beroende olika delar av 
signalen är av varandra vid olika tidpunkter. En uppskattning av denna ges av 

                             (1) 

där E anger ett väntevärde och x(n) är signalen vid tiden n. För en ändlig signal, 

                          (2) 

där w(n) är en fönsterfunktion och x(n) är den ursprungliga signalen, ges autokorrelationen 
av  

     
 

 
           

     
     

 

 
        

          (3) 

där N är fönstrets längd och   
   är komplexa konjugatet till den ändliga signalen. 

Fouriertransformering av ekvation 3, då w(n) i ekvation 2 är ett rektangulärt fönster,  ger 
signalens uppskattade spektrum enligt 

     
 

 
        

     
 

 
                (4) 

där    är fouriertransformen av    och   
  är fouriertransformen av   

 . En signals spektrum 
kan således bestämmas genom att kvadrera absolutbeloppet av den diskreta 
fouriertransformen av signalen och sedan dividera med fönsterlängden då ett rektangulärt 
fönster används [11]. 

Spektrumets utseende påverkas till viss del av valet av fönster. I det enklaste fallet används 
ett rektangulärt fönster vars fouriertransform är sincfunktionen. Det rektangulära fönstret 
har en smal och hög huvudlob, men även höga sidolober. Detta leder till att frekvenser med 
hög amplitud blir tydliga, men det ger även ett stort läckage av energi från dessa till 
närliggande frekvenser. Eventuella närliggande, mindre frekvenstoppar i ljudsignalen syns då 
inte i spektrumet på grund av läckaget från huvudloben. I många fall är det därför bättre att 
använda en annan fönsterfunktion, exempelvis Hammingfönstret. Detta fönster har en lägre 
och bredare huvudlob men även lägre sidolober, vilket gör att närliggande frekvenser med 
lägre amplitud också framträder tydligt i spektrumet. Eftersom ljud ofta innehåller flera olika 
frekvenser med olika stora amplituder är det lämpligt att använda Hammingfönstret [11]. I 
figur 2.5 åskådliggörs skillnaden mellan ett rektangulärt och ett Hammingfönster.  
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Figur 2.5 Jämförelse mellan Hammingfönster och rektangulärt fönster. Hammingfönstret har 
en bredare huvudlob men lägre sidolober än det rektangulära fönstret [12]. 

När en fönsterfunktion w(n) används ges det modifierade spektrumet enligt 

        
                

     
 

           
   

         (5) 

som kan reduceras till ekvation 4 då ett rektangulärt fönster används [11]. 

Att använda en fönsterfunktion kan göra amplituder för olika frekvenser tydligare, men 
spektrumet kan ändå ha en stor varians som gör det svårt att urskilja vilka frekvenser en 
signal innehåller. Welch’s metod kan i dessa fall användas för att bestämma spektrumet, 
eftersom den minskar variansen. Istället för att fönstra hela signalen och sedan 
fouriertransformera delas signalen istället upp i mindre tidsintervall, som kan överlappa 
varandra. Varje intervall fönstras och fouriertransformeras var för sig. Sedan beräknas 
spektrumet som medelvärdet av samtliga intervallen [11]. 

För att få bättre grafisk upplösning på spektrumet kan nollpaddning användas. Ett antal 
nollor läggs då till efter signalen för att förlänga den innan fouriertransformeringen. Detta 
resulterar i ett spektrum som innehåller fler punkter, vilket ger en tydligare kurva. 
Frekvensupplösningen är dock densamma som utan nollpaddning [13]. 

2.3.3 Spektrogram 
Ett spektrogram visar vilka frekvenser en signal består av vid olika tidpunkter och används 
därför för att visualisera hur ett ljud med tidsvarierande frekvenskomponenter ser ut. 
Spektrogram ritas vanligtvis i två dimensioner, med tiden på horisontella axeln och 
frekvensen på vertikala axeln. Amplituden illustreras genom färgsättningen, exempelvis kan 
varma färger indikera en hög amplitud och kalla färger en låg amplitud. Ibland ritas 
spektrogram i tre dimensioner, amplituden vid olika tidpunkter och frekvenser syns då som 
toppar i grafen [14]. De två olika typerna av spektrogram kan ses i figur 2.6. 
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Figur 2.6 Spektrogram för en ljudsignal i 2D till vänster och i 3D till höger. Spektrogramen 
visar samma ljudsignal. 

Spektrogram för en signal kan tas fram med Short-Time FourierTransform (STFT). Först delas 
signalen in i tidsintervall, som kan överlappa. Varje tidsintervall multipliceras med 
fönsterfunktionen och fouriertransformeras för att ta fram spektrum för intervallet. 
Spektrogram genereras genom att rita upp varje spektrum mot mittpunkten av motsvarande 
tidsintervall [14]. 

Då ett spektrogram ritas måste alltid en avvägning mellan upplösning i frekvens och 
upplösning i tid göras. God noggrannhet i tid medför sämre noggrannhet i frekvens och 
omvänt. Detta beror på att ett långt tidsfönster ger bra upplösning i frekvens men få 
tidintervall och ett kort tidsintervall ger dålig upplösning i frekvens. 

2.3.4 Frekvensanpassning 
Med frekvensanpassning åsyftas förflyttning av en signal från ett frekvensområde till ett 
annat, utan att förändra signalens karaktäristik. Med hjälp av frekvensanpassning kan en 
signal som ligger utanför det hörbara området flyttas till det hörbara området. Figur 2.7 visar 
en signal före och efter frekvensanpassning från godtyckligt frekvensområde till 
frekvensområdet mellan 200 -10000 Hz, i analog domän. 
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Figur 2.7 Godtycklig signal frekvensanpassad till frekvensområdet 200-10000 Hz. I den övre 
grafen visas den ursprungliga signalen med fl som undre frekvens, fu som övre frekvens och fs 
som samlingsfrekvens. 

Frekvensanpassning sker i digital domän. I digital domän motsvaras halva 
samplingsfrekvensen av π. Frekvensanpassning sker i steg. 

Spektrum som erhålls från en reell signal är symmetriskt kring y-axeln. 
Frekvensanpassningen förenklas om endast den del som ligger mellan 0 och π betraktas. Det 
krävs därmed att frekvensinnehållet bandpassfiltreras, för att eliminera negativa frekvenser 
och störningar. Ett lämpligt bandpassfilter kan skapas genom att ett lågpassfilter C[n] med 
brytfrekvens 

    
       

  
            (6) 

skapas, där fu och fl är högsta respektive lägsta frekvensinnehållet hos signalen som ska 
frekvensanpassas och fs är samplingsfrekvensen. Filtret C[n] flyttas sedan upp i frekvens 
genom att varje koefficient i filtrets impulssvar multipliceras med en komplex exponential 
(eftersom det motsvarar en ren förflyttning i frekvens) enligt 

                              (7) 

där ωc är önskade centerfrekvensen för filtret. ωc bestäms enligt 

     
     

  
 .            (8) 

Den filtrerade signalen ges av 

                              (9) 

där x1 är den ursprungliga signalen. 
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Efter bandpassfiltreringen flyttas frekvensinnehållet på sådant vis att den lägsta frekvensen fl 
hamnar i origo. Detta för att signalen enklare ska kunna skalas om i bredd. Nedflyttning 
åstadkoms genom att multiplicera signalen med en komplex exponential enligt 

                               (10) 

där konstanten a bestämmer förflyttningens längd. Väljs konstanten a enligt 

    
   

  
              (11) 

hamnar lägsta frekvensinnehållet i origo efter förflyttningen. 

Genom att decimera eller interpolera en samplad signal kan bredden av en signals spektrum 
ändras. Vid decimering används var d: de sampel i signalen, där d är ett heltal. Effekten blir 
ett bredare spektrum. Vid interpolering läggs istället L-1 tomma sampel mellan varje 
ursprungligt sampel, vilket resulterar i ett hoptryckt spektrum. Även L är ett heltal. Genom 
att först interpolera och sedan decimera kan ett spektrum skalas om till önskad bredd. d och 
L väljs då så att kvoten 

 
        

  

 

 
  

                                             

                        
      (12) 

Likhetstecken kan vanligtvis inte sättas eftersom d och L är heltal. 

När signalen blivit omsamplad måste den flyttas upp till rätt frekvensområde. Detta sker som 
vid nedflyttning genom att signalen multipliceras med en komplex exponential enligt 

                               (13) 

där 

    
                       

                        
          (14) 

är den önskade undre frekvensen normaliserad till intervallet 0 till π. 

Som tidigare nämnt har alla reella signaler symmetriska spektrum. För att kunna lyssna på 
den frekvensanpassade signalen måste därför de negativa frekvenserna i spektrumet 
återskapas. Detta görs enklast genom att ta realdelen av den förändrade signalen enligt 

                 .           (15) 

3 Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur arbetsgången sett ut under olika stadier under utvecklingen av 
användargränssnittet.  Först beskrivs förstudien, sedan hur arbetsgången sett ut, sedan 
designen av användargränssnittet och sist beskrivs implementeringen av 
användargränssnittets funktioner. 

3.1 Förstudie 
För att få en uppfattning av hur ett grafiskt gränssnitt kan designas i MATLAB studeras 
filmklipp, dokumentation och exempel [15]. För att kunna skapa ett användarvänligt grafiskt 
gränssnitt bestäms att MATLAB:s inbyggda funktion GUIDE ska användas vid konstruktion av 
gränssnittet. Detta val ger möjligheten att placera ut knappar och andra funktioner på ett 
intuitivt sätt och mycket tid sparas jämfört med att programmera från grunden. En första idé 
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på hur gränssnittet ska se ut skissas. Prototyper skapas med skisserna som grund och 
resultaten kan ses i figur 3.1 och 3.2. 

 

Figur 3.1 Prototyp av den första menyn som visas vid start av programmet. 

 

Figur 3.2 Prototyp av resultatsidan som visar spektrum eller spektrogram av valt sökresultat. 

Utifrån det första förslaget på gränssnittets utseende tas ett fullständigt layoutförslag fram, 
som innefattar alla de funktioner som det färdiga programmet ska ha. Det framtagna 
layoutförslaget ger en tydlig bild av i vilken ordning olika funktioner bör implementeras. 

3.2 Arbetsgång 
Först skrivs de olika sökfunktionerna som hämtar sökresultat från databasen, då dessa 
funktioner utgör en grund för övriga funktioner i GUI:t. Dessa implementeras med GUI:t, 
vilket möjliggör sökning via detta. Sökning på frekvens implementeras först. GUI:t behöver 
då kunna hämta databasen varför kod som hämtar databasen och sparar den på handles 

då GUI:t startar skrivs. När sökning på frekvens fungerar implementeras även sökning på 
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längd och kombinerad sökning på frekvens och längd i GUI:t. Eftersom GUI:t är ämnat att 
användas av svenska marinens personal namnges alla grafiska objekt på svenska, varför även 
de olika artnamnen ska vara på svenska. En version av artnamnen på svenska laddas därför 
in och sökning på art implementeras i GUI:t. 

Därefter implementeras den funktion som hanterar resultatet från sökningar och 
presenterar dessa på resultatsidan. När sökresultaten kan hämtas skrivs funktionen för att 
läsa in ljudfiler från databasen, eftersom denna behövs för återstående funktioner. 
Funktionen för att rita upp en vågform kan då implementeras med GUI:t för att användaren 
ska kunna se ljudets utseende. Samtidigt läggs knappar för att spela upp ljud och för ny 
sökning till. 

Därefter skapas den sista sidan i GUI:t, där signaler ska kunna filtreras och 
uppspelningshastigheter ändras. Funktionen för att beräkna och rita upp spektrum 
implementeras i GUI:t med inställningar för spektrum som användaren kan ändra. 
Spektrogramfunktionen bygger delvis på spektrumfunktionen och implementeras därför 
först när spektrumfunktionen är klar. Inställningar som gör att användaren kan anpassa 
spektrogrammet implementeras samtidigt. Filtreringsfunktionen skrivs och implementeras 
efter spektrogramfunktionen eftersom denna måste kunna rita upp spektrogram. Sist 
implementeras frekvensanpassning för att alla läten ska kunna spelas upp inom det hörbara 
området. 

3.3  Användargränssnitt  
Grundstrukturen för GUI:t består av 3 sidor; en söksida, en resultatsida och en filtreringssida. 
Varje sida representeras i GUI:t med en panel på vilken alla sidans grafiska objekt finns 
utplacerade. Detta möjliggör att samtliga objekt kan göras osynliga genom att ändra 
panelens synlighet (en egenskap för panelen) till off. På detta vis syns endast en av sidorna 

åt gången för användaren. Genom utplacerade tryckknappar kan användaren navigera 
mellan de olika sidorna. 

Då det är möjligt har grafiska objekt som ska vara synliga samtidigt eller på annat sätt hör 
ihop placerats tillsammans på en panel eller i en knappgrupp. Detta gör det även lättare för 
användaren se vilka delar av sidan som hör ihop. 

I GUI:t utförs de olika funktionerna i huvudsak genom att användaren klickar på knappar av 
typen tryckknappar. Medan programmet räknar sätts egenskapen enable för dessa till off 
för att tydliggöra för användaren att beräkning pågår. Knappen får då grå text istället för 
svart och går inte att klicka på, se figur 3.3.  

 

Figur 3.3 En tryckknapp med egenskapen enable vald till on till vänster och off till höger. 

Där användaren själv kan skriva in saker (vid sökning eller inställningar) skrivs, om 
användaren skulle skriva in något otillåtet, ett felmeddelande ut med röd text. Detta för att 
användaren lättare ska kunna förstå vad som blev fel. 
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Layouten för söksidan kan ses i figur 3.4 (sökning på art) och figur 3.5 (sökning på längd). Den 
består av en knappgrupp med tryckknappar för olika typer av sökningar och fyra paneler, en 
för varje sökningstyp. De olika sökpanelerna ser olika ut. För sökning på art finns en lista där 
användaren kan välja bland olika alternativ. För övriga sökningstyper finns textrutor där 
användaren själv kan skriva in värden. I varje sökpanel finns även en sökknapp. Endast en av 
söksidorna är synlig åt gången för användaren. 

 

Figur 3.4 Söksidan vid sökning på art. Sökning görs genom att användaren väljer ett 
alternativ från en lista. 
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Figur 3.5 Sökning på längd. Sökning görs genom att användaren själv skriver in sökkriterier i 
textrutan. 

Resultatsidans layout kan ses i figur 3.6. Den innehåller en lista för sökresultat där 
användaren kan få en överblick över resultaten. Det finns även tre olika grafer. Den 
kvadratiska grafen visar spektrogramet för vald ljudhändelse, under denna visas 
ljudhändelsens vågform  och till vänster visas ljudhändelsens spektrum. Graferna är 
placerade på detta vis för att underlätta tolkning av dem. På resultatsidan finns även två 
paneler med inställningar för spektrum och spektrogram. I varje panel finns tre olika 
inställningar, en där användaren själv kan skriva in värden och två där användaren kan välja 
mellan ett antal värden i en rullgardinslista. Inställningarna aktiveras via en tryckknapp i 
samma panel. Det finns även fyra tryckknappar under grafen för vågform, två som gör det 
möjligt att spela upp ljud (frekvensanpassat eller i original) och två som navigerar 
användaren till de två andra sidorna. 
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Figur 3.6 Resultatssidan med lista för sökresultat, grafer för spektrum, spektrogram och 
vågform samt inställningar för dessa. 

Layouten för filtreringssidan kan ses i figur 3.7. Den innehåller fyra grafer. De två övre visar 
ljudhändelsens spektrogram och de två undre visar vågformen, före filtrering till vänster och 
efter filtrering till höger. Detta för att användaren tydligt ska kunna se vad som händer då 
signalen filtreras.  Nere till vänster finns en panel för filterdesign där användaren kan välja 
typ av filter med flervalsknappar och själv skriva in vilken filterordning som ska användas. 
Inställningarna appliceras med tryckknappen under panelen. Nere till höger finns 
inställningar för uppspelning där användaren med flervalsknappar kan välja om filtrerad eller 
ursprunglig signal ska spelas upp och bland ett antal alternativ välja uppspelningshastighet. 
På denna sida, precis som på resultatsidan, finns fyra tryckknappar längst ner till höger, två 
för att spela ljudhändelser och två för att navigera till övriga sidor. 
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Figur 3.7 Filtreringssidan med grafer före och efter filtrering samt inställningar för filter och 
uppspelning. 

3.4 Funktioner 
Under varje underrubrik beskrivs implementeringen av respektive funktion i GUI:t. 
Egenskrivna MATLAB-funktioner som kan komma att refereras till med kortfattad 
beskrivning finns listade i tabell 3.1. 

Tabell 3.1 Tabell över egenskrivna MATLAB-funktioner med kortfattad beskrivning. 
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3.4.1 Sökfunktioner 
Alla sökfunktioner bygger på matchningsloopar. Figur 3.8 visar ett utdrag ur koden för 
funktionen frekSok. Funktionen hämtar min- och maxfrekvens för samtliga ljudhändelser 
lagrade i databasen. Dessa värden jämförs med min- och maxfrekvens givna av användaren, 
sparade på variablerna minfreq respektive maxfreq. Om en ljudhändelse ligger inom 
frekvensintervallet som användaren angivit sparas bland annat platsen i audioEventList 

och ObjectKey i en vektor.  För varje matchning hämtas sedan det svenska artnamnet 
med hjälp av matchningens artnyckel. 

 

Figur 3.8 Utdrag ur koden för funktionen frekSok. 

Utelämnat i figur 3.8 är att resultaten från varje sökning sparas i en cell-array med 
utseendet:  sokResultat={matchingEventIndex' matchingObjectKey' 
matchingSpeciesName'}. Cell-arrayen sparas på handles. Övriga sökfunktioner är 

uppbyggda på liknande vis.  

3.4.2 Uppspelning 
När en ljudhändelse ska spelas upp hämtas info om denna med funktionen lasljudfil. I 

funktionen anropas bland annat funktionen ACAI_readSoundFile (en funktion som 

följer med databasen) för att hämta nödvändig info, såsom ljudfilens samplingsfrekvens, 
antalet sampel och start- och slutsampel för ljudet. Med antalet sampel och start- och 
slutsampel kan längden för ljudhändelsen beräknas. Då flertalet ljudhändelser är kortare 1 
sekund långa hämtas alltid 0.2 sekunder extratid runt händelsen, förutsatt att detta är 
möjligt. lasljudfil returnerar en cell-array med utseendet {t' y sampleFreq 
startSample endSample minFreq maxFreq}. Arrayen sparas på handles.  

För uppspelning av ljudhändelsen används MATLAB:s inbyggda funktion soundsc. 

Användaren kan välja, mellan fixa val, med vilken hastighet ljudhändelsen ska spelas upp. 
Valet påverkar vilken samplingsfrekvens som skickas som inargument till soundsc. 

3.4.3 Vågform 
Vågformen ritas upp med funktionen plotVagform, vilken ritar upp den signal som 

sparats av funktionen lasLjudfil. Med hjälp av samplingsfrekvensen, startsampel och 
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slutsampel identifierar funktion mellan vilka tidpunkter ljudhändelsen sker och markerar 
detta i grafen med en röd rektangel. 

3.4.4 Filterfunktion 
MATLAB har ett flertal inbyggda filterfunktioner av olika karaktär. Fir1, som skapar ett FIR-
filter med klassiska fönstermetoden, är en av dessa. Fir1 kan bland annat anropas genom 

fir1(n,Wn,'ftype'), där n är önskad filterordning, Wn brytfrekvensen normaliserad 
efter Nyquistfrekvensen (halva samplingsfrekvensen) och ‘ftype’ är önskad filtertyp 

(exempelvis ‘low’ eller ‘high’). En vektor med filterkoefficienter returneras [16].  

Brytfrekvensen bestäms genom att högsta och/eller lägsta frekvensen (beroende på vilken 
typ av filter som ska skapas) för ljudhändelsen divideras med Nyquistfrekvensen. 
Användaren får själv bestämma noggrannhetsordningen för filtret. Den filtrerade signalen 
kan spelas upp på samma vis som vid vanlig uppspelning. 

3.4.5 Spektrum 
Funktionen spec beräknar spektrumet för en ljudhändelse med Welch’s metod och ritar 

sedan upp det resulterande spektrumet. Funktionen har fönsterlängd, nollpaddning, 
överlapp och handles som inparametrar och returnerar de resulterande amplitudvärdena 
för de olika frekvenserna. 

Funktionen använder en while-loop för att dela upp insignalen i intervall av rätt längd sett 

till fönsterlängd och överlapp. Loopen kontrolleras med en variabel som räknar vilket sampel 
i signalen den för tillfället står på och avbryts då längden på hela signalen är kortare än det 
sampel som är markerat adderat med fönsterlängden för nästa fönster. Funktionen hanterar 
två olika fall, då det första intervallet blir lite speciellt eftersom det inte finns något 
överlappande intervall till vänster. I varje varv i loopen sparas ett nytt intervall som 
fouriertransformeras enligt ekvation 5 med matlabs funktion fft, eventuellt med 

nollpaddning om detta valts av användaren. Efter loopen beräknas spektrumet genom att 
beräkna medelvärdet av alla intervall. 

Spektrumet ska ritas upp som ett ensidigt spektrum varför funktionen flyttar amplituderna 
för de negativa frekvenserna till den positiva sidan och därmed kommer rita upp spektrumet 
från 0 Hz till halva samplingsfrekvensen, som brukar vara det vanliga. Spektrumet ritas upp 
med MATLAB:s funktion plot och en rektangel läggs in runt ljudhändelsen för att förtydliga 

vilken del av spektrumet som utgörs av ljudhändelsen och vilken del som är brus. 

3.4.6 Spektrogram 
Funktionen specGram beräknar och ritar upp ett spektrogram med STFT-metoden. 

Funktionen har samma inparametrar som spektrumfunktionen, men eftersom spektrogram 
ska kunna ritas upp både för en ursprunglig signal och för en filtrerad signal finns även 
möjligheten att skicka in två extra parametrar. Dessa anger vilken graf som spektrogramet 
ska ritas upp i samt om det är filtrerad eller ursprunglig signal som spektrogramet ska ritas 
upp för. 

Funktionen delar in signalen i olika tidsintervall med en while-loop, precis som 
spektrumfunktionen. Spektrumet för varje tidsintervall tas fram via fouriertransform och 
samtidigt sparas ett tidsvärde motsvarande mitten på varje tidsintervall. 

Spektrogramet tas sedan fram genom att rita upp varje spektrum mot motsvarande tid i 
tidsvektorn med MATLAB:s funktion mesh, som ritar upp ytor. 
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3.4.7 Frekvensanpassning 
Funktionen frekvensanpassning flyttar en signals frekvensinnehåll till det hörbara 
området. Funktionen tar ett eller två inargument, antingen handles eller en vågform och 

handles. Detta beror på att frekvensanpassning ska kunna göras både på den ursprungliga 

signalen och på en filtrerad signal. Funktionen flyttar vågformens frekvensinnehåll till det 
förinställda intervallet 200-10000 Hz, som garanterat ligger inom det hörbara området. Den 
ändrar även samplingsfrekvensen till 44100Hz, som är en samplingsfrekvens de flesta 
ljudkort klarar av att spela upp [17]. 

Funktionen fungerar enligt teorin i avsnitt 2.3.4 och börjar med att skapa ett lågpassfilter 
med funktionen fir1, se avsnitt 3.4.4. Filterordningen har förinställts till 70 för att 
eventuella närliggande höga amplitudtoppar ska filtreras bort. Brytfrekvensen för filtret har 
satts till ljudhändelsens bandbredd normaliserad med samplingsfrekvensen. Lågpassfiltret 
omvandlas sedan till ett bandpassfilter enligt ekvation 7 och filtreras med matlabfunktionen 
filter. Den lägre frekvensen för den filtrerade ljudhändelsen flyttas sedan till 0 Hz enligt 
ekvation 10. 

Signalen får rätt bandbredd genom omsampling, vilket i MATLAB görs med funktionen 
resample. Denna funktion har den filtrerade signalen samt variablerna d och L som 

inparametrar [18]. Variablerna d och L bestäms med ekvation 12, men får inte vara alltför 
stora eftersom programmet ska fungera effektivt. Därför har en algoritm för att minimera 
dessa utan alltför stora fel tagits fram. Först jämförs d och L för att se vilken av dessa som är 
störst. Längden på den större av dessa bestäms sett till tiopotenser och detta värde jämförs 
sedan med ett valt maxvärde, som är förinställt till 3 vilket gör att maximal storlek på d och L 
är fyra siffror (tusental). Skulle den större av d och L vara större än denna maxstorlek 
beräknas hur många tiopotenser större talet är och talet divideras därefter med skillnaden i 
storlek mellan talet och maxstorleken. Resultatet avrundas nedåt. För att rätt förhållande 
fortfarande ska gälla mellan d och L divideras även det andra talet med samma skillnad i 
storlek och resultatet avrundas nedåt. Om t.ex. d=43567 och L=876235 är L det större av 
talen.               varför tiopotensen för L blir 5. Skillnaden mellan detta och det 
tolererade maxvärdet är 5-3=2 och L ska således divideras med 102 för att få rätt 
storleksordning och sedan avrundas nedåt till närmaste heltal. Även d ska divideras med 102 

och avrundas nedåt vilket ger L=8762 och d=435.  

Efter detta flyttas signalen till önskat läge enligt ekvation 13 och de negativa värdena läggs 
till enligt ekvation 15 för att signalen ska bli reell.  

4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras bilder med beskrivande text som beskriver hur en körning kan se 
ut i GUI:t. När programmet startas dirigeras användaren till startsidan. På denna sida kan 
användaren välja vilken typ av sökning som ska göras (art, frekvens, längd eller kombinerad 
frekvens och längd) genom att klicka på de olika knapparna i sökrutan, se figur 4.1. 
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Figur 4.1 Startsidan där användaren kan välja typ av sökning. 

Då användaren väljer en typ av sökning kommer alternativen för denna sökning upp i en ruta 
bredvid rutan för typ av sökning. Om användaren väljer att söka på frekvens ser söksidan ut 
som i figur 4.2. Användaren kan själv skriva in mellan vilka frekvenser (min och max) 
sökningen ska göras, i figur 4.2 söker användaren efter ljudhändelser med frekvenser mellan 
5000 och 15000 Hz. 
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Figur 4.2 Sökning på frekvens, användaren söker här på frekvenser mellan 5000 och 15000 
Hz. 

Användaren kan även välja att söka på ljudhändelsens längd eller på en kombination av 
längd och frekvens. Rutorna för dessa två typer av sökning syns i figur 4.3. I figuren väljer 
användaren att i sökrutan för längd söka på ljudhändelser som är mellan 1 och 2 sekunder 
långa och i sökrutan för längd och frekvens kombinerat söker användaren på ljudhändelser 
med frekvenser mellan 3000 och 10000 Hz och av längd 0 till 1 sekund.  
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Figur 4.3 Sökrutorna för längd (till vänster) och kombinerad längd och frekvens (till höger). 
Användaren söker här med längdsök på ljudhändelser mellan 1 och 2 sekunder och med 
kombinerad frekvens och längdsök mellan frekvenser 3000 och 10000 Hz och längder mellan 
0 och 1 sekund. 

Om användaren väljer att söka på en viss art ser söksidan ut som i figur 4.4. Användaren kan 
i denna sökfunktion inte skriva in arter på egen hand utan väljer istället i en lista bland alla 
arter som det kan finnas ljudhändelser från i databasen. I figur 4.4 söker användaren på 
arten ”Guadalupepälssäl” genom att först markera arten i listan och sedan klicka på 
sökknappen. GUI:t skriver ut felmeddelandet ”Inga träffar, testa annan sökning” eftersom 
det inte hittar några ljudhändelser från den arten. Detta beror på att inga ljudhändelser 
ännu är associerade med den arten i databasen. Användaren kan då välja en annan art i 
listan och söka igen. Samma felmeddelande kan även skrivas ut för de andra typerna av 
sökningar, exempelvis vid sökning på ett frekvensområde som inga ljudhändelser i 
databasen ligger inom. 
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Figur 4.4 Söksidan då användaren vill söka på en viss art. Användaren väljer här arten 
”Guadalupepälssäl” som inte har några ljudhändelser associerade med sig, varför 
programmet skriver ut ett felmeddelande. 

Om användaren istället väljer att söka på arten ”Clymenedelfin” dirigeras den vidare till 
resultatsidan, se figur 4.5, eftersom det i detta fall finns ljudhändelser associerade med arten 
i databasen. Sökningen ger i detta fall fem träffar och användaren väljer att studera den 
fjärde av dessa i listan för sökresultat genom att klicka på den (det valda sökresultatet 
markeras med blått). Spektrum, spektrogram och vågform för den markerade ljudhändelsen 
ritas upp när händelsen markeras. Spektrogram och vågform har tidsskalor som alltid 
matchar varandra. Spektrum och spektrogram har alltid frekvensskalor som matchar 
varandra. Detta för att användaren lättare ska kunna tolka de olika graferna. Vågformen och 
spektrumet har ljudhändelsen markerad med en röd rektangel och dessa kan exempelvis 
användas för att urskilja vad i spektrogramet som orsakas av ljudhändelsen om inspelningen 
innehåller mycket brus. 
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Figur 4.5 Resultatsidan efter att användaren sökt på ”Clymenedelfin”. Spektrum, 
spektrogram och vågform för den fjärde ljudhändelsen i listan undersöks. 

I det övre, vänstra hörnet på resultatsidan i figur 4.5 finns fem verktyg som användaren kan 
använda som hjälpmedel. Exempelvis kan användaren zooma i graferna eller rotera graferna. 
Rotationsmöjligheten är främst avsedd för spektrogramet, eftersom denna graf kan 
undersökas i 3D istället för 2D genom att rotering av grafen. Detta kan iakttas i figur 4.6 där 
de röda områdena i spektrogramet i figur 4.5 kan ses som amplitudtoppar i figur 4.6. 
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Figur 4.6 Resultatsidan då spektrumet har roterats för att illustrera att det är ritat i 3D. 

I nedre, vänstra delen av resultatsidan finns två rutor som innehåller inställningar för 
spektrogram och spektrum, som användaren kan ändra. I figur 4.5 och 4.6 är det 
standardinställningarna, fönsterlängd 100 sampel samt ingen nollpaddning eller överlapp, de 
som används. Användaren kan ändra dessa inställningar genom att skriva in en valfri 
fönsterlängd och välja bland ett antal värden på nollpaddning och överlapp. Dessa nya 
inställningar aktiveras sedan då användaren klickar på ”uppdatera graf”. I figur 4.7 ändrar 
användaren fönsterlängden till 300 sampel, nollpaddingen till 100 % och överlappen till 50 % 
och klickar på ”uppdatera graf”, vilket ger spektrumet och spektrogramet i samma figur. Vid 
en jämförelse med figur 4.5 iakttas att de ändrade inställningarna i detta fall gjort graferna 
tydligare då spektrumet har en mer detaljrik kurva och spektrogrammet smalare röda 
områden. Även här ger programmet ett rött felmeddelande ”Felaktig fönsterlängd!” om 
användaren skriver in en otillåten fönsterlängd i rutan. 
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Figur 4.7 Resultatsidan då användaren ändrat inställningar för spektrum och spektrogram. 

I resultatsidans nedre högra hörn finns fyra knappar, se figur 4.7. Två av dessa, ”Spela 
frek.anpassat” och ”Spela ljud” spelar upp vågformen då användaren klickar på dem. 
Skillnaden mellan de två olika valen är att ”Spela frek.anpassat” först frekvensanpassar 
ljudhändelsen till det hörbara området och sedan spelar upp ljudhändelsen, medan ”Spela 
ljud” spelar upp ljudhändelsen som den är sparad i databasen. Om användaren klickar på 
knappen ”Ny sökning” återgår programmet till sökningssidan i figur 4.4. 

Om användaren istället klickar på ”Gå till filtrering” kommer filtreringssidan upp, se figur 4.8. 
På denna sidas vänstra del visas spektrogram och vågform för den på resultatsidan valda 
ljudhändelsen. Spektrogrammet har samma inställningar som de senast valda inställningarna 
på resultatsidan. På den högra sidan visas spektrogram och vågform för den filtrerade 
signalen, men eftersom användaren ännu inte har filtrerat signalen är dessa tomma. Under 
graferna för den filtrerade signalen finns en ruta med alternativ för uppspelning. 
Användaren kan där ändra uppspelningshastighet för ljudhändelsen bland ett antal 
alternativ och därmed lyssna på signalen uppspelad snabbare eller långsammare än vanligt. 
Användaren kan även välja om den vill lyssna på den ursprungliga signalen eller den 
filtrerade och kan då se om ett lämpligt filter har valts. Användaren kan i detta fall endast 
lyssna på den ursprungliga signalen (alternativet filtrerad signal går inte att klicka på) 
eftersom signalen inte filtrerats än. De valda alternativen aktiveras då användaren klickar på 
knapparna ”Spela frek.anpassat” eller ”Spela ljud”. 



30 
 

 
Figur 4.8 Filtreringssidan som den ser ut innan filtrering gjorts. Graferna under ”Efter 
filtrering” är tomma eftersom inget filter är valt. 

I nedre vänstra delen på filtreringssidan finns en ruta med filterspecifikationer. Där kan 
användaren välja typ av filter och själv skriva in vilken filterordning som ska användas. 
Ljudhändelsen filtreras sedan med ett filter av den typ och ordning som användaren väljer 
genom att användaren klickar på knappen ”Applicera filter”. I figur 4.9 väljer användaren att 
filtrera signalen med ett högpassfilter av ordning 30 och den filtrerade ljudhändelsens grafer 
kommer upp bredvid den ursprungliga ljudhändelsen. Detta gör att användaren kan studera 
effekten av filtret. Som synes i figur 4.9 har det lågfrekventa bruset som fanns i den 
ursprungliga ljudhändelsen försvunnit (det röda området längst ner i spektrogrammet till 
vänster är blått i spektrogramet till höger) och om användaren sedan väljer att lyssna på den 
filtrerade ljudhändelsen (som nu är valbar) bör ljudhändelsen höras tydligare. 
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Figur 4.9 Filtersidan efter att användaren klickar på ”Applicera filter”. Spektrogram och 
vågform efter filtrering kan nu iakttas. 

Det finns ytterligare två knappar längst ner till höger på filtreringssidan ”Gå till resultatsida” 
navigerar användaren tillbaka till resultatsidan om denne exempelvis skulle vilja undersöka 
en annan ljudhändelse från samma sökning. ”Ny sökning” navigerar användaren tillbaka till 
sökningssidan om denne vill göra en ny sökning. 

5. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultatet ur olika aspekter. Först värderas resultatet, följt av 
diskussion om GUI:ts användarvänlighet, förbättringsförslag och utvecklingsmöjligheter. 

5.1 Värdering av resultat 
Alla funktioner i GUI:t bygger på data hämtad i databasen. Huruvida resultaten som 
presenteras i GUI:t är korrekta beror därmed på hur korrekt den lagrade informationen i 
databasen är. Ett konkret exempel där korrekta data är av största vikt är i sökfunktionerna. 
Ingen av sökfunktionerna i GUI:t har någon feltolerans. Söker användaren exempelvis på ljud 
i frekvensintervallet 200-1000 Hz skulle ett ljud i området 199-250 Hz uteslutas i resultatet 
även om det i realiteten kanske ligger i området 200-250 Hz men är felaktigt lagrat. 
Informationen i databasen bedöms vara såpass korrekt att detta inte är ett problem.  

Att sökningsfunktionerna endast söker exakt på det intervall som användaren anger beror på 
att många djurarter har distinkta frekvensintervall för sina läten. Användaren kan därför själv 
ange hur stor feltolerans som ska användas genom att skriva in ett större intervall än det 
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som lätet finns inom. Att sökningsfunktionen inte hämtar samtliga läten som har någon 
komponent inom valt frekvensintervall beror på att det i resultatet då kommer finnas ett 
stort antal läten som troligen inte är relevanta. Detta eftersom större delen av 
frekvensinnehållet i ett resulterande läte då kan ligga utanför det av användaren 
specificerade intervallet. Har ett läte från en viss art endast en liten komponent av lätet 
inom det specificerade intervallet är det inte troligt att det är den arten som producerat 
lätet om det finns andra arter som har läten helt inom intervallet. 

Spektrum- och spektrogramfunktionen är kontrollerade mot MATLAB:s inbyggda funktioner 
med samma uppgift. I figur 5.1 finns en jämförelse mellan spektrum ritat med den egna 
funktionen och ett spektrum ritat med MATLAB:s inbyggda funktion spectrum, utifrån 
jämförelsen bedöms den egna funktionen fungera. Frekvensanpassningsfunktionen går inte 
att kontrollera på motsvarande vis. Att kontrollera spektrum för den frekvensanpassade 
signalen är dock ett sätt att kontrollera att frekvensanpassningen skett till önskat 
frekvensområde. Figur 5.2 visar resultatet av en sådan frekvensanpassning och som synes 
har anpassning verkligen skett. 

 
Figur 5.1 Spektrum plotat med den egna spektrumfunktionen till vänster och med MATLABs 
egna spektrum funktion till höger. 

 

 
Figur 5.2 Spektrumet för en signal innan frekvensanpassning till vänster och efter 
frekvensanpassning till höger. 
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Till filtrering används endast inbyggda funktioner i MATLAB. Att resultatet är korrekt kan 
kontrolleras genom att studera spektrogram före och efter filtrering, ett exempel finns i figur 
5.3. Vid filtreringen som figuren illustrerar har ett högpassfilter använts och som synes har 
det lågfrekventa bruset i den vänstra figuren försvunnit i den högra figuren. 

 

 
Figur 5.3 Spektrogram för en signal före och efter filtrering med högpassfilter. 

När GUI:t läser in en ljudhändelse från en ljudfil läses även ett antal extra sampel före och 
efter lätet in. Detta görs eftersom vissa ljudhändelser är korta och blir därmed svåra att höra 
vid uppspelning. Dessutom blir vågformen mer överskådlig. En nackdel med detta är att när 
spektrum beräknas inkluderas data utanför ljudhändelsen vilket kan leda till att bidrag från 
omkringliggande ljudhändelser påverkar spektrumets utseende. 

5.2 Användarvänlighet 
De tänkta användarna till GUI:t saknar större teoretisk kunskap vilket gör 
användarvänligheten av GUI:t extra viktig. 

Om användaren har grundläggande kunskaper i hur spektrum och spektrogram bör se ut kan 
denne i GUI:t testa olika inställningar på fönsterlängd, nollpaddning och överlapp för att få 
fram ett önskat utseende. Detta underlättar vid jämförelse med spektrum och spektrogram 
från andra källor. Vid applicering av filter där användaren får välja filterordning själv kan ett 
önskat resultat erhållas genom att testa olika filterordningar och filtertyper. För att 
användaren ska se effekten av filtret presenteras det ursprungliga spektrogramet bredvid 
spektrogramet för filtrerade signalen vilket kan ses i figur 4.9. 

Felmeddelanden i GUI:t hjälper användaren att förstå att någonting inte är som det ska, till 
exempel vid felaktig sökning eller om datorns ljudkort inte klarar av att spela upp ljud med 
en viss samplingsfrekvens. Detta gör att användaren får reda på vad som är fel och kan själv 
åtgärda problemet. 

För att användaren smidigt ska kunna titta på olika ljudhändelser från samma sökning och 
jämföra dem så visas alla sökresultaten i en lista. Med hjälp av listan kan användaren enkelt 
byta mellan ljudhändelser och på så sätt enkelt jämföra vågform, spektrum och spektrogram 
mellan olika ljudhändelser. 

Från resultatsidan kan användaren enkelt gå till filtreringssidan och vice versa. Detta 
underlättar för användaren som istället för att behöva starta om GUI:t eller göra en ny 
sökning ska kunna byta mellan olika ljudhändelser även efter att ha gått in på 
filtreringssidan. 

Om användaren inte är nöjd med sin sökning så kan en ny inledas med hjälp av knappen ”Ny 
sökning” varpå användaren dirigeras tillbaka till söksidan. De gamla sökkriterierna står då 
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kvar om användaren endast vill göra mindre justeringar. Knappen ”Ny sökning” finns på både 
resultatsidan och på filtreringssidan för att användaren inte ska behöva byta sida flera 
gånger för att kunna göra en ny sökning. 

5.3 Förbättringsförslag 
Resultatlistan skulle kunna förbättras då den i dagsläget inte är sorterad. Vid sökningar som 
ger resultat med många olika arter skulle det underlätta om resultaten var sorterade utifrån 
artnamnet. Det skulle även vara önskvärt om alla resultat från samma art hade en intern 
numrering, utöver ObjectKey, för att användaren lättare ska veta vilka ljud som redan 

undersökts. 

Vissa sökfunktioner är ineffektiva vid stora sökningar, det gäller framförallt funktionerna 
langdSok och freklangdSok. Dessa innehåller en dubbelloop som går igenom 

audioRecordingMetaList och i varje steg också går igenom audioEventList. 
Anledningen till detta är att längden beräknas utifrån start- och slutsampel, som är sparade i 
audioEventList, samt samplingsfrekvensen, som är sparad i 

audioRecordingMetaList. En möjlig lösning på detta är att ha samplingsfrekvensen 

sparad i audioEventList för att den ska kunna nås utan att behöva leta upp 
motsvarande ljudifil för varje ljudevent som gås igenom. 

Just nu måste filterordning väljas av användaren, vilket möjligen kan skapa problem om valet 
inte görs på rätt sätt. En möjlig förbättring skulle vara att GUI:t analyserar signalen och väljer 
ett lämpligt filter åt användaren.  

5.4 Utvecklingsmöjligheter 
Det är troligt att databasen kommer växa med tiden och utökas med fler ljudinspelningar. 
För att detta inte ska leda till att omfattande ändringar måste göras i GUI:t har alla 
sökfunktioner skrivits för att klara detta. Generellt är inga loopar i GUI:t av fix längd utan 
anpassas efter antalet element.  

Det finns även goda möjligheter att utöka GUI:t med fler funktioner eller ändra i befintliga 
funktoner. All egenskriven kod är noggrant kommenterad och tillägg påverkar inte 
nuvarande funktioner. Grafiska ändringar innebär i sig inga problem. 

6. Slutsatser 

GUI:t fungerar enligt de givna specifikationerna. Sökning på art, frekvens, längd samt 
frekvens och längd finns implementerat. För de sökresultat som genereras vid varje sökning 
kan GUI:t rita upp vågform, spektrum och spektrogram samt filtrera, nedblanda och ändra 
uppspelningshastighet för ljudsignalen. 
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