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Abstract

Modellering av signalbehandlingen i ett cochleaimplantat och
utvärdering av modellen.
Modeling of the signal processing in a cochlear implant
and validation of the model.

Love af Ekenstam

A program that simulates the signal processing in a 
cochlear implant using the signal processing 
strategy ACE (Advanced Combination Encoder) was 
constructed. Its main purpose is to, in advance, 
predict and test different implant settings with the 
purpose to be able to predict individual patient's 
differences in implant settings.

The program was validated using output signals 
processed by Cochlear Limited using their own 
Matlab Toolbox for implant research, NMT (Nucleus 
Matlab Toolbox). Identical signals were processed 
by the program and then compared with NMT:s 
output. The outputs, produced with several 
different identical settings matched each other well.

The amplitude compression function, a vital part of 
the signal processing, also matched well, apart from 
a relative loss of strength at high input amplitudes. 
The program will now be used by the cochlear 
implant section at Uppsala University Hospital to try 
out individual settings for cochlear implant users. 
The hope for the future is that better implant 
settings will lead to improved speech and sound 
experience, especially, in the long run, with regards 
to music.
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Sammanfattning  
 
 
Ett program som simulerar signalbehandlingen i ett cochleaimplantat med 
signalbehandlingsstrategin ACE (Advanced Combined Encoder) har konstruerats. 
Programmets främsta syfte är att i förväg prova ut inställningar i ett cochleaimplantat 
och genom detta försöka förutsäga olika användares individuella inställningar.  
 
Programmet har validerats med utsignaler bearbetade av Cochlear Limited i deras 
egenkonstruerade Matlab-modul för forskning inom cochleaimplantat, NMT (Nucleus 
Matlab Toolbox). Samma insignal som använts av Cochlear Limited har processats av 
programmet och utsignalerna från detta jämfördes med utsignalerna från NMT. De 
bägge utsignalerna, producerade med samma inställningar, stämde bra överens.  
 
Komprimeringsfunktionen i programmet, som är en vital del av signalbehandlingen, 
visade sig stämma bra överens med NMT:s komprimeringsfunktion, sånär som på en 
relativ minskning av värdet vid starka insignaler. Programmet ska nu användas på 
Cochleaimplantat-sektionen vid Uppsala Akademiska sjukhus för att pröva ut 
individuella inställningar till användare av cochleaimplantat. Förhoppningen är att 
bättre inställningar ska leda till bättre talförståelse och i förlängningen, bättre 
upplevelse av musik. 
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1 Introduktion+
 
 
Ett cochleaimplantat (CI) består förenklat sett av en mikrofon, en signalbehandlande 
enhet och en elektrodarray. Den sistnämnda är inopererad i skallbenet och 
elektroderna är placerade i närheten av hörselnerven. Innan cochleaimplantatets 
uppkomst fanns inga behandlingsalternativ vid svåra hörselskador eller dövhet. 
Cochleaimplantatet har därigenom revolutionerat behandlingen av hörselskador.  
 
Sedan 1970-talet har utvecklingen av CI gått snabbt, från relativt enkla implantat med 
enskilda elektroder till CI med elektrodarrayer och avancerad signalbehandling. 
Användare uppnår i dag en tidigare otänkbar talförståelse och pionjärerna inom ämnet 
har blivit nämnda vid spekulationer inför 2013 års nobelpris i fysiologi och medicin. 
Skillnaden i kapacitet i informationsöverförelse mellan ett öra med normal hörsel och 
kopplingen mellan elektrodarrayen och hörselnerven hos en CI-användare är stor. I ett 
normalt öra presenteras ljudet för hörselnerven av ca 40 000 hårceller. Hos en CI-
användare motsvaras dessa hårceller av upp till 22 elektroder. Detta skapar en 
flaskhals för hur mycket information som kan överföras till hörselnerven och därmed 
till hjärnan. 
 

 
Figur 1.1. Förenklad schematisk bild över hur en ljudsignal behandlas av ett CI. 
Insignalen tas upp via mikrofon, denna förbehandlas sedan innan den går vidare till 
filterbanken som delar upp signalen i flera delsignaler (kanaler) efter 
frekvensinnehåll. Därefter kontrolleras delsignalernas amplituder och vissa väljs ut 
till att vara aktiva. Amplituderna konverteras för att passa hörselnerven och 
elektroderna presenterar varje kanals delsignal för sin grupp av hörselnervceller. 
 
Ett CI tar upp ljud med hjälp av en mikrofon. Ljudet förbehandlas först för att sedan 
delas upp i olika delsignaler, hädanefter kallade kanaler, av en mängd bandpassfilter, 
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se figur 1.1. Bandpassfiltrena motsvarar antalet elektroder och delar upp insignalen i 
ett antal delsignaler med specifika frekvensband. Signalerna på de olika kanalerna 
behandlas sedan ytterligare innan de slutligen presenteras för användaren i form av 
elektriska impulser i elektrodarrayen. Dessa impulser stimulerar nervcellerna i 
hörselnerven och uppfattas av hjärnan som ljud. Varje elektrod stimulerar därmed en 
specifik grupp hörselnervceller och uppfattas därför som en ton med ett specifikt 
frekvensintervall. Detta intervall är olika stort för olika implantat, och olika 
elektrodnummer, men är alltid betydligt större än den frekvensupplösning en normalt 
hörande person kan uppfatta. 
 
Ett antal olika strategier existerar för hur insignalen ska behandlas innan den 
presenteras för hörselnerven. Dessa kallas signalbehandlingsstrategier och utgår från, 
delvis olika, teorier om vilka egenskaper hos ljudet som bör förmedlas för bästa 
talförståelse hos patienten. Signalbehandlingsstrategierna är nödvändiga för att välja 
ut vilka delar av det upptagna ljudet som ska föras genom den ovan nämnda 
informationsflaskhalsen och vidare till hörselnerven. 
 
Ett CI kan, oavsett vilken signalbehandlingsstrategi som används, ställas in med flera 
olika val av parametrar som påverkar hur olika ljud förmedlas. När en patient ska 
pröva en ny inställning på sitt CI så kräver detta vanligen att man ändrar inställningen 
och sedan låter patienten använda den i ett antal veckor. Hjärnan behöver nämligen 
tid för att vänja sig vid de nya signalerna innan man kan utvärdera resultatet. Metoden 
är därmed tidskrävande för både behandlaren och patienten. Möjligheten att i förväg 
välja ut individuellt anpassade parameterval skulle kunna spara mycket resurser och 
ge bättre resultat för CI-användare. 
 
Forskningen inom CI har i dag breddats, från att ha fokuserat nästan enbart på 
talförståelse till att omfatta flera områden bland annat upplevelsen av musik. Detta 
innebär en ny utmaning då den relevanta informationsmängden som måste överföras 
för förmedling av musikupplevelser är mycket större än den för tal. Detta arbete utgör 
en del i ansträngning att ge hörselskadade åter, eller för första gången, en positiv 
upplevelse av musik. 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med detta examensprojekt är att utveckla en databaserad simuleringsmodell av 
ett CI och kompilera modellen till ett självständigt program (Cimulator) som kan 
distribueras och användas med Matlab Compiler Runtime (MCR). Programmet ska 
kunna ta in ljud i några olika format och behandla dessa med 
signalbehandlingsstrategin Advanced Combined Encoder (ACE) som förebild. 
Elektrodernas utsignaler från programmet ska i så stor mån som möjligt likna dem 
som kommer ut från ett CI som använder ACE. Som måttstock för detta ska 
utsignalerna likna de signaler som kommer ut från Cochlear Limiteds 
egenkonstruerade Matlab-modul, Nucleus Matlab Toolbox (NMT), förutsatt att 
insignalen och inställningarna är de samma. 
Efter examensarbetets avslutande är programmet tänkt att användas av CI-sektionen 
på Uppsala Akademiska sjukhus, som är beställare av examensprojektet, för att kunna 
utvärdera olika individuella inställningar på CI utan att patienter behöver 
programmera om sina CI. Denna process kan med programmet göras mycket lättare 
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då inställningar till viss del kan "prövas i förväg" och därmed ge mera kvalificerade 
gissningar över vilka inställningar som kan vara bra för en viss patient. 
Målet för användningen riktar sig mot individuella patienters önskemål om 
förbättringar. Två aktuella områden är förbättrad talförståelse och förbättrad 
musikupplevelse. 
 

1.2 Upplägg 
 
I kapitel 2 förklaras hur hörselsinnet fungerar. Ljud och dess fysikaliska aspekter 
förklaras. I kapitlet behandlas också vad tal och musik är och vad som är relevant för 
dessa fenomen när det gäller CI. 
 
I kapitel 3 beskrivs kort historiken till cochleaimplantatet. Vidare behandlas 
cochleaimplantatets signalbehandling och till slut beskrivs några aspekter av 
livskvalitet för CI-användare. 
 
I kapitel 4 utvecklas projektets mål och dess förutsättningar. Sedan beskrivs hur 
signalbehandlingsstrategin ACE ser ut och sedan hur det egenkonstruerade 
programmet är konstruerat med val av olika parametrar. 
 
I kapitel 5 beskrivs hur jämförelsen mellan programmet och NMT har utförts och 
vilka förutsättningarna för jämförelsen varit. De olika delarna av programmet gås 
igenom och kontrolleras mot NMT. 
 
I kapitel 6 diskuteras användbarheten, eventuella förbättringar och framtiden för 
programmet och framtiden för CI generellt. 
 
Appendix I består av en användarmanual till Cimulator och en förklaring av dess 
beståndsdelar.  
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2 Hörsel,+ljud+och+musik+
 
 

2.1 Ljud ur ett fysiologiskt perspektiv 
 
Ett ljud är i fysikalisk mening en våg av tryckskillnader som fortplantas genom ett 
medium. När det gäller hörsel i vardagen handlar det om små tryckvågor som 
fortplantar sig i luften. 
 

 
Figur 2.1. Bild med ytterörat i grönt, mellanörat i rött och innerörat, cochlean i lila. I 
bilden är även utmärkt tre exempel på frekvenser och var i cochlean dessa har sina 
respektive aktiveringar 
(“http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anatomy_of_the_Human_Ear.svg,” Angående 
copyright, se kapitel 8).    
 
Schematiskt brukar man dela upp örat i tre delar: ytter-, mellan- och innerörat, se 
figur 2.1. När ljudvågorna kommer fram till ytterörat leds de in i hörselgången. 
Hörselgången ger resonans, förstärkning, till vissa frekvenser som vi därför har lättare 
att uppfatta från omgivningen. I slutet av hörselgången sitter trumhinnan som av 
tryckvågorna sätts i rörelse och därmed förmedlar en mekanisk rörelse till de bendelar 
som sitter i mellanörat, hammaren, städet och stigbygeln. Mellanörat förstärker också 
ljudet, framförallt genom att arean på trumhinnan är betydligt större än arean på ovala 
fönstret, där stigbygeln är kopplad till innerörat. 
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Figur 2.2. Skiss över tvärsnitt av innerörat, cochlean. Man ser här båda kanalerna, 
scala vestibuli och scala tympani, med hårcellerna lokaliserade i en separat kanal i 
mitten. Här ses även hur hårcellerna är kopplade till hörselnervfibrerna 
(“http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cochlea-crosssection.svg,” Angående copyright, se 
kapitel 8). 
 
Innerörat eller cochlean, se figur 2.2, är format som ett snäckskal som går 2,75 varv 
runt sin egen axel. Detta är också anledningen till det latinska namnet, cochlea, som 
betyder snäcka. Cochlean är uppdelad i två större kanaler, scala vestibuli som övergår 
i scala tympani. Scala tympani slutar vid det så kallade runda fönstret som gränsar till 
mellanörat. Scala vestibuli och scala tympani är i kontakt med varandra i apex, längst 
in i snäckan, se figur 2.2. Båda gångarna är fyllda med en vätska, perilymfa, som sätts 
i rörelse när stigbygeln trycker på det ovala fönstret, i början av scala vestibuli. I en 
mindre kanal mellan scala vestibuli och scala tympani ligger hårceller som är 
kopplade till hörselnerven och förmedlar allt ljud vi hör. När ett ljud fortplantar sig 
genom örat skapar detta en tryckvåg i cochlean via det ovala fönstret. Vågen kommer 
ha samma frekvens som i luften, dess amplitud däremot kommer att ha påverkats av 
resonansen i hörselgången, spänsten i trumhinnan och överföringen via hörselbenen. 
Hur amplituden påverkas beror på ljudets frekvens och dess ursprungliga amplitud. 
Tryckvågen i cochlean deformerar membranen som skiljer de båda kanalerna åt, detta 
uppfattas av hårcellerna som depolariseras och skickar aktiveringssignaler vidare till 
hjärnan via hörselnerven. På grund av cochleans uppbyggnad kommer denna 
deformering ha sina maxima på olika ställen beroende på vilken frekvens tryckvågen 
har (Sundberg, 1989, s. 48–51). 
 
Som man ser i figur 2.1 ger låga frekvenser maxima nära apex och höga frekvenser 
nära basen, det vill säga nära det ovala fönstret. Cochleans inneboende egenskaper 
och form bestämmer alltså vilka frekvenser de olika hårcellerna kommer reagera på 
och därigenom vilka frekvenser nervcellerna kommer reagera på. Denna egenskap hos 
cochlean kallas för att den är tonotopisk eller plats-kodad (Clark, 2003, s. 217 ff). 
Forskning har visat att upplevelsen av tonhöjder även kodas genom att nervcellerna 
aktiveras med olika frekvens, det vill säga har olika stimuleringsfrekvens. Teorin om 
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denna mekanism kallas volleyteorin (Clark, 2003, s. 212). De två mekanismerna 
tillsammans gör att vi kan uppfatta olika tonhöjder. Ett ljud som innehåller mer än en 
frekvens kommer ge flera deformeringsmaxima i cochlean, i praktiken ett per 
frekvenstopp. Därmed genomför cochlean de facto en spektralanalys av ljudet, det vill 
säga den bestämmer frekvenser och amplituder på ljudets deltoner, se avsnitt 2.2 
(Sundberg, 1989, s. 51). 
 

2.2 Ljud ur ett fysikaliskt perspektiv 
 
Fysikaliskt så finns det ett antal viktiga egenskaper som bestämmer hur ett ljud 
uppfattas av örat. Nedan behandlas de grundläggande egenskaperna tonhöjd, 
intensitet, tempo och klang. 
 
Ett mänskligt öra kan uppfatta frekvenser mellan 20 Hz och 20 kHz. Detta intervall 
blir snävare med åldern. En del av detta intervall är aktuellt för musikupplevelser, 
framförallt 30 Hz – 4 kHz (Sundberg, 1989, s. 54). När det gäller förmågan att 
differentiera två toner med liknande frekvens från varandra ligger den på 0.3% av 
tonens frekvens beroende på hur testet utförs (Sundberg, 1989, s. 60). Detta innebär 
att två högfrekventa toner kan ha större absolut frekvensskillnad mellan sig än två 
lågfrekventa toner utan att kunna särskiljas. 
 
Storleken på deformeringen av membranen i cochlean tolkas av hjärnan som en 
intensitetsnivå. Uppfattandet av intensitet beror också på frekvensen. Vid låga 
frekvenser krävs ett högre ljudtryck jämfört med vid högre frekvenser för att ett ljud 
ska uppfattas som lika starkt. Den lägre gränsen för att ett ljud över huvud taget ska 
uppfattas kallas hörtröskel. Smärtgränsen kallas den högsta ljudnivån man kan 
uppfatta innan man får smärtimpulser från örat (Sundberg, 1989, s. 63). De lägsta 
hörbara ljuden ligger definitionsmässigt på 0 dB, motsvarande 0.00002 Pa, eftersom 
detta ljudtryck används som referensvärde för decibelmåttet. De starkaste ljuden 
ligger på 120 dB, motsvarande 20 Pa (Sundberg, 1989, s. 63). När det gäller förmågan 
att kunna höra skillnad på ljud med olika ljudnivåer, men samma frekvens, så är detta 
beroende av frekvensen, men även av ljudstyrkan. Beroende på dessa faktorer 
behöver ljudnivåskillnaden vara mellan 0,5 och 2 dB för att man ska kunna skilja 
mellan de olika ljudstyrkorna (Sundberg, 1989, s. 71). 
 
När det gäller vokaler och konsonanter är tidsaspekten viktig för hur ett ljud 
uppfattas, se även avsnitt 2.3. Transmissionen av ljudet till hjärnan måste innehålla 
tillräckligt mycket information om hur ljudet startas och utvecklas för att kunna skilja 
mellan t.ex. olika vokaler. Tidsaspekten av ett ljud är även viktigt för ett ljuds klang, 
se nedan. 
 
Hittills när tonhöjd och intensitet har behandlats har med toner syftats på enkla 
sinustoner. Vi inför nu begreppet komplexa toner. En komplex ton består av en 
grundton och dess övertoner. Sambanden mellan tonhöjd och frekvens å ena sidan och 
hörnivå och ljudtryck å andra sidan är relativt enkla. När det gäller klangen på en 
komplex ton så påverkas den av betydligt fler faktorer. Två komplexa toner med 
samma frekvens och samma ljudstyrka behöver inte låta som samma ton. Skillnaden 
mellan hur tonerna uppfattas avgörs av tonernas klang (Sundberg, 1989, s. 80). 
Klangen avgörs av vilka övertoner som finns representerade och vilka amplituder 
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dessa har (Sundberg, 1989, s. 34, 36). Alla toner som produceras av musikinstrument 
och även mänskliga röster är komplexa, de har därmed, per definition, klang. Många 
instrument, till exempel blåsinstrument, skapar toner vars deltoner bildar en 
harmonisk serie med grundtonen, det vill säga de är multipler av grundtonens 
frekvens. En ton med harmoniska deltoner upplevs ofta som behaglig och ren att 
lyssna på. Toner kan även ha deltoner som inte är harmoniska. Dessa toners klang, till 
exempel slagverk, ändras hela tiden under sin existens (Sundberg, 1989, s. 38). Vissa 
deltoner kan, när de ligger i samma kritiska frekvensband, skapa dissonans mellan sig. 
Dissonans är en klangkvalitet som låter sträv eller kornig (Sundberg, 1989, s. 82), lite 
som att två toner gnids mot varandra. 
En tons spektrum är en graf över tonens deltoner med amplituden på y-axeln och 
frekvens på x-axeln. För att få fram ett rent spektrum, utan brus, kan man 
lågpassfiltrera en bandpassfiltrerad, flera parallella filter, och likriktad signal för att få 
fram spektrumenvelopen, eller spektrumkonturen (Sundberg, 1989, s. 37). Ett 
spektrogram visar hur olika frekvensers amplituder ändras över tiden, detta för en 
eller flera toner eller ljud. En tons klang påverkas även av anslaget på tonen och hur 
den avklingar (Sundberg, 1989, s. 85 f). 
 

2.3 Tal 
 
Mänskligt tal är en komplex process som består av flera moment, från initierandet i 
centrala nervsystemet till aktiverandet via luftvägarna, larynx, med stämbanden, och 
farynx. Vid talproduktion ändrar svalget form och agerar som en resonanskammare 
för olika frekvenser beroende på vilka vokaler och konsonanter som uttalas. Vilka 
ljud som uttalas påverkar alltså vilka frekvenser som förstärks och vilka som 
reduceras, detta fenomen påverkar framförallt övertonerna till 
grundfrekvensen/talfrekvensen. Dessa resonansfrekvenser kallas formanter och är 
karakteristiska för respektive vokal eller konsonant. De två första formanterna, F1 och 
F2, är de viktigaste för att identifiera vokaler (Clark, 2003, s. 384). Mänskligt tal 
innehåller därmed en grundfrekvens och ett antal formantfrekvenser. För att få 
talförståelse är det på grund av detta en relativt stor del av den totala 
ljudinformationen som inte behöver uppfattas av hjärnan (Clark, 2003, s. 308). 
På grund av denna uppbyggnad lämpar sig talsignaler väl för filtrering genom en 
array av bandpassfilter. De olika kanalerna representerar då olika formantfrekvenser 
med deras respektive energinivåer. För att analysera dessa kan man med fördel 
använda fourieranalys och spektrogram, där man lätt visualiserar de olika formanterna 
(Clark, 2003, s. 382). I mänskligt tal förmedlas en stor del av informationen som 
behövs för talförståelse av konsonanter. Dessa karaktäriseras av betydligt kortare 
durationer än vokaler och är mer föränderliga över tid (Clark, 2003, s. 390). För att 
korrekt kunna identifiera konsonanter och även för att kunna skilja mellan långa och 
korta vokaler behöver informationen som når hjärnan ha bra temporal upplösning 
(Clark, 2003, s. 389). 
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2.4 Musik 
 
Musik som begrepp är svårdefinierat och kan för många uppfattas som beroende på 
lyssnaren. Ett sätt att dela upp begreppet som används av Sundberg (Sundberg, 1989, 
s. 14) är schematiskt i en kedja: 
 
tonsättare  ----------->   spelare  -------------->  lyssnare 
  notbild  akustiskt förlopp 
 
Viktiga fysikaliska aspekter av det akustiska förloppet har beskrivits ovan. För musik 
gäller att alla dessa aspekter är lika viktiga att förmedla.  
  
Melodi skapas av en succesiv ordningsföljd av toner. Ofta ligger dessa toner på 
bestämda intervall relativt varandra, detta för att skapa konsonans eller dissonans 
(Clark, 2003, s. 308 f). Rytm är den temporala organisationen av ett stycke på notnivå 
(Clark, 2003, s. 309).  
 
Musikupplevelsen hos patienter med CI upplevs ofta som relativt dålig. Detta härleds 
framför allt till svårigheten att representera exakta frekvenser och därigenom 
intervaller och melodi. Elektroderna på ett CI är helt enkelt för få och stimulerar var 
och en ett för stort frekvensområde. Därigenom förlorar CI-användare mycket av 
frekvensinformationen och musikintrycket blir bristfälligt (Looi et al., 2012, avsnitt. 
Music). Även uppfattningen av klangen hos toner påverkas av den bristfälliga 
frekvensåtergivningen och är signifikant sämre hos CI-användare än hos 
normalhörande. Detta gör till exempel identifieringen av instrument svårt. När det 
gäller rytmik och temporala aspekter av musik är det i dag erkänt att vuxna CI-
användare får liknande resultat som normalhörande vid tester. Dessa modaliteter 
simuleras alltså bra av CI. Musikstycken med en tydlig rytm och eller med text 
förbättrar ofta upplevelsen av musiken (Looi et al., 2012, avsnitt Music perception by 
cochlear implant users). 
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3 Cochleaimplantat+
 
 
Döva människor har genom historien fått leva med sitt handikapp och ofta fått göra 
detta utanför samhället. På 1790-talet utförde den italienska fysikern Alessandro 
Volta ett experiment där han stimulerade sin hörselnerv med elektricitet och 
rapporterade sig ha hört ljud under experimentet (Clark, 2003, s. 1). Från detta första 
experiment tog det dock lång tid innan ett användbart hjälpmedel kunde konstrueras. 
Under 1950- och 60-talet började försök göras där patienter fick elektroder 
inopererade i eller i närheten av cochlean för stimulering av hörselnerven. Dessa 
bestod oftast av en enskild elektrod där man försökte simulera olika tonhöjder genom 
att ändra stimuleringsfrekvensen enligt volleyteorin, se avsnitt 2.1. När det visade sig 
vara svårt att simulera ett tillfredsställande frekvensintervall med enbart en elektrod 
gjordes även försök med multipla elektroder. 
 
Under 1970-talet fortsatte forskningen kring elektriskt stimulerad hörsel och man kom 
fram till att elektroderna med fördel skulle träs in i scala tympani, se avsnitt 2.1, för 
att ligga nära hörselnerven men utan att vara i fysisk kontakt med den. Man prövade 
även olika material på elektroden och olika sätt att försluta implantatet för att skydda 
det mot kroppens salter och vätskor (Clark, 2003, s. 13-15). Det var även viktigt att 
förstå mer av vad det var i tal som gjorde det förståeligt. I slutet av 1970-talet började 
man använda formantfrekvenser, se avsnitt 2.3, för att koda tal i signalbehandlingen. 
Detta ledde till kraftigt förbättrad talförståelse (Clark, 2003, s. 16). CI var i början av 
1980-talet fortfarande kontroversiellt och osäkerhet rådde huruvida det var ett bättre 
alternativ än gängse hörselhjälpmedel. 1980-talet var dock årtiondet då forskningen 
blev kommersiell och företag som hade CI som verksamhet bildades, se nedan. En ny 
fråga på dagordningen var nu att utreda huruvida CI var en effektiv metod på vuxna 
för att sedan eventuellt kunna börja använda den på barn, även dövfödda, som var en 
betydligt större grupp än de vuxna med postspråk-dövhet som hittills fått pröva CI 
(Clark, 2003, s. 23 f). 
 
De första cochleaimplantaten använde en enda elektrod som stimulerades med en 
bandpassfiltrerad signal och modulerades med en högfrekvent bärarvåg (Clark, 2003, 
s. 409 f). Det visade sig sedan att ljudsignaler överförs bättre till patienter med 
multipla elektroder än enskilda elektroder (Wilson and Dorman, 2008, s. 4). Man 
kunde av detta dra slutsatsen att principen om plats-kodning var viktigare än 
frekvens-kodning enligt volley-teorin, se avsnitt 2.1, när det gällde 
signalbehandlingen i cochleaimplantat (Clark, 2003, s. 12 f). Olika typer av 
signalbehandlingsstrategier användes vid utvecklandet av nya cochleaimplantat. 
 
Ett huvudspår inom signalbehandlingsstrategi använde fasta filterbankar där alla 
kanaler var aktiva. Detta ledde fram till signalbehandlingsstrategin Continous 
Interleaved Sampling (CIS). CIS är ett försök att minimera interaktioner mellan de 
olika elektroderna. Alla elektroder är aktiva i varje stimuleringsperiod men i ordning 
efter varandra och med ett inaktivt tidsintervall mellan varje aktivt tidsintervall. CIS 
använder en hög stimuleringsfrekvens för att försöka behålla så mycket temporal 
information som möjligt, se avsnitt 2.2, (Clark, 2003, s. 413 f). 
 
I ett annat huvudspår försökte man identifiera vilka delar av talet som var viktigast att 
föra vidare till patienten. De första signalbehandlingsstrategierna baserades på 
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formantfrekvenser, F0/F2 respektive F0/F1/F2. Frekvensinnehållet i insignalen 
analyserades varpå de största topparna valdes ut, den största och tredje största med 
tillägg av den näst största i den senare nämnda versionen. Det elektriska 
amplitudintervallet som örat kan använda är betydligt mindre än det akustiska som en 
normalhörande använder. Som vi såg i avsnitt 2.2. är amplitudintervallet för 
normalhörande upp till 120 dB. För elektrisk stimulering är det 8 dB (Clark, 2003, s. 
469). Amplituderna komprimerades därför innan de aktiverade elektroderna enligt 
principen om plats-kodning. Den elektriska amplituden gav en intensitetsupplevelse 
motsvarande ljudets akustiska när den stimulerade de elektroder som motsvarade de 
aktuella frekvenstopparna (Clark, 2003, s. 415-418). En vidareutveckling på 
formantspåret var Spectral Peak (SPEAK) som använder ett större antal 
spektralmaxima än tidigare strategier att skickas vidare till elektroderna. Här har man 
frångått användandet av enbart formantfrekvenser utan använder även andra stora 
frekvensmaxima. Detta gav en bättre återgivning av konsonanter (Clark, 2003, s. 421 
f). En vidareutveckling på SPEAK och CIS använder man i Advanced Combination 
Encoders (ACE). Här väljer man ut ett antal frekvensmaxima och låter sedan dessa 
stimulera de aktuella elektroderna i tur och ordning (Clark, 2003, s. 425-427). Detta 
arbete använder en version av signalbehandlingsstrategin ACE.   
 
 

 
Figur 3.1. Ett CI:s delar. Signalbehandlingsprocessorn med batteri sitter bakom örat. 
Inopererad mottagare med elektrodarrayen inträdd i cochlean 
(“http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cochlear_implant.jpg,” Angående copyright, se 
kapitel 8). 
 
 
Ett CI består av flera delar, se figur 3.1. Den externa mikrofonen fångar upp ljud, 
konverterar detta till en elektrisk signal som skickas till en signalbehandlingsenhet, 
oftast buren bakom örat. Där delas signalen upp till ett antal olika delsignaler, kanaler, 
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av en bandpassfilterbank. Efter filterbanken vidarebehandlas, se kapitel 1, 
delsignalerna innan de skickas via en antenn genom intakt hud till en mottagare 
inopererad i skallbenet. Den information som skickas till mottagaren är aktiva 
elektroder, stimuleringssätt − till exempel bipolär, monopolär, gemensam jord − 
strömstyrka, pulsduration och pausintervall mellan stimulering av olika elektroder. 
All denna information skickas via en amplitudmodulerad radiosignal. Med signalen 
skickas även den energi som behövs för att stimulera elektroderna (Clark, 2003, s. 
469). Mottagaren genererar en elektrisk ström som skickas ut genom en elektrodarray 
som ligger i scala tympani, i närheten av nervcellerna i hörselnerven. Nervcellerna 
aktiveras av de elektriska fälten och skickar signaler via hörselnerven till hjärnan som 
omvandlar dessa till ljudupplevelser (Clark, 2003, s. xxxii f). Elektrodarrayen består 
av flera elektroder som aktiverar olika grupper av nervceller oberoende av varandra 
och därigenom kodar för olika tonhöjder genom plats-kodning, se figur 2.3. 
Elektrodernas placering varierar lite från patient till patient beroende på 
operationsförloppet. De olika kanalerna kan dessutom använda olika 
stimuleringsstrategier för olika frekvenser och olika typer av ljud. Stimuleringen kan 
till exempel ske med bifasiska pulser eller analoga sinussignaler, i dag är dock 
bifasiska pulser vanligast (Clark, 2003, s. 487). 
 
Då ett friskt öra består av upp till 40 000 hörselceller, som i CI har ersatts av upp till 
22 elektroder, är det i dag omöjligt att uppnå normal hörsel med CI. Därför används 
signalbehandlingsstrategier för att förmedla en så stor del av en normal hörsel som 
möjligt. Hittills har fokus legat på att göra talförståelsen så god som möjligt. För detta 
ändamål finns i dag ett antal olika signalbehandlingsstrategier som försöker ta till vara 
på den viktigaste informationen i talet, det som gör talet förståeligt, och skicka denna 
vidare till hörselnerven. 
 
Dagens CI tar även upp värden från elektroderna i örat. De kan där mäta spänningen 
över elektroder och även aktionspotentialer. Spänningen ger information om lokala 
impedansprocesser och aktionpotentialerna hjälper till att sätta gränsvärden för 
elektrodernas aktivitet, se T- och C-nivåer i avsnitt 4.2.4 - amplitudbestämning, hos 
barn och unga vuxna (Clark, 2003, s. 494 f). 
 
Vid en implantation förstörs vanligen all eventuell kvarvarande hörsel på det aktuella 
örat. På senare år har en ny teknik uppkommit då man vid en implantation kan bevara 
delar av bashörseln hos de patienter som har hörsel kvar i de låga frekvenserna. Man 
för då in en elektrod så långt upp i cochlean att man täcker det mer högfrekventa 
spektrumet medan de resterande låga frekvenserna tillåts fungera som innan 
operationen alternativt förstärkt. Denna teknik kallas för Electric Acustic Stimulation 
(EAS) (Incerti et al., 2013, s. 3). 
 
I dag är det framförallt tre företag som tillverkar och utvecklar CI i världen. Cochlear 
Limited (www.cochlear.com) baserade i Australien, Med-El (www.medel.com) 
baserade i Österrike och Advanced Bionics (www.advancedbionics.com) baserade i 
USA. I Sverige har man fram till och med 1 januari 2013 opererat in CI på över 2500 
individer varav ca 785 är barn. Hos de vuxna har över 95 % ett CI på ett öra medan 
över 50 % av barnen har implantat på båda öronen (“Statistik, barn med CI i 
Sverige”)(“Statistik, vuxna med CI i Sverige.”). I Sverige används nästan uteslutande 
implantat från Cochlear Limited och Med-El. 
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3.1 Livskvalitet 
Det finns många studier som studerar ord- och talförståelse och andra enkelt mätbara 
parametrar efter implantation. Utöver detta finns studier som undersöker hur 
livskvaliteten har ändrats efter implantation. Redan de första cochleaimplantaten med 
en enda elektrod, även om de inte gav någon talförståelse, gav patienterna ökad 
livskvalitet (Cooper et al., 1989)(Clark, 2003, s. 37). Med tiden har den praktiska 
nyttan av implantaten ökat. Exempel på resultat 24 månader efter implantation med 
CIS-strategin, mätt mellan 1997 och 2006, gav 46 av 55 patienter över 80 % rätt i ett 
test som utvärderar uppfattningen av meningar. Ett test som utvärderar uppfattningen 
av enstaviga ord gav ett bredare spektrum med en relativt jämn distribution från 10 % 
rätt till 100 % rätt (Wilson and Dorman, 2008, s. 10). Patienter som får ett CI får ökad 
livskvalitet på flera områden. Den förbättrade livskvaliteten kan inte enbart härröras 
till ökad talförståelse (Lassaletta et al., 2006, s. 270). 
 
För barn har studier angående CI:s nytta visat sig vara svårare att utföra och utvärdera 
än för vuxna. Det finns studier som visar att språkutveckling och skolresultat 
förbättras hos barn med CI relativt döva i motsvarande situation (Thoutenhoofd, 2006, 
s. 185). När det gäller ökning av barnens livskvalitet finns inte samma evidensgrad 
som för vuxna (Lin and Niparko, 2006, s. 1703).  
 
Även om cochleaimplantaten har utvecklats enormt sedan de tillkom måste man dock 
minnas att ett CI är en protes. När patienten tar av sig implantatet på natten så har de 
ingen hörsel. Efter implantation behöver patienterna utbildning i hur man använder ett 
CI och även hörselrehabilitering. Detta gäller vuxna såväl som barn. En operation 
med CI kostar ca 350 000 kr under det första året (“Bilaterala cochleaimplantat (CI) 
hos barn - SBU”, s. 5). Den samhällsekonomiska fördelen med att erbjuda CI är 
därför beroende av vilken patient det handlar om. Den uppskattade ökningen av 
livskvalitetsenheter kostar mer per enhet för vuxna än för barn (“Bilaterala 
cochleaimplantat (CI) hos barn - SBU”, s. 5) 
 
 +
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4 Programmodellering+
 

4.1 Förutsättningar och mål 
 
Som beskrevs i avsnitt 1.1 är syftet med detta projekt att utveckla en Matlabbaserad 
simuleringsmodell av ett CI som använder sig av signalbehandlingsstrategin ACE. 
Modellen ska kompileras till ett självständigt program som kan användas och 
distribueras. Programmet ska kunna ta in ljud av olika format. Programmets utsignaler 
ska efterlikna utsignalerna från Cochlear Limiteds egen Matlab-modul, Nucleus 
Matlab Toolbox (NMT). Cimulator är tänkt att användas för att få fram kvalificerade 
gissningar för patienters individuella CI-inställningar utan att dessa måste prövas på 
patienten.  
 
Det färdiga programmet (Cimulator), som konstruerats från simuleringsmodellen har 
kodats i Matlab (R2013b). Appliceringen av ACE:s olika delar är i de flesta fall inte 
helt kända. I andra fall kan den tillgängliga informationen variera mellan olika källor. 
På grund av detta har i många fall egna ställningstaganden använts vid konstruktionen 
av Cimulator. 
 
Från Cochlear Limited har vi fått tillgång till utsignaler producerade av NMT från en 
känd insignal och kända inställningar. Med utsignalerna från NMT har vi möjlighet 
att kontrollera att Cimulators utsignaler liknar NMT:s. Vi kan genom NMT:s 
utsignaler även göra antaganden och kvalificerade gissningar över hur delfunktioner i 
NMT fungerar. Vi antar därmed att vi om Cimulators utsignaler är tillräckligt lika 
NMT:s kan använda Cimulators utsignaler till att få fram kvalificerade gissningar av 
hur inställningarna på patienters CI bör ställas in. Framställandet av dessa gissningar 
kommer att baseras delvis på en funktion i Cimulator som spelar upp utsignalerna 
som ljud. Ljud som representerar en viss ljudmodalitet, till exempel en viss typ av 
musik, som patienten vill uppfatta bättre med sitt CI används som insignal och 
behandlas av Cimulator med olika inställningar. Den inställningen som leder till bäst 
resultat för den specifika modaliteten testas på patienten. Vad det bästa resultatet 
betyder här måste bli en bedömningsfråga för personalen och kommer vara beroende 
bland annat av vilken modalitet det gäller. Hänsyn måste också tas till om 
förändringar som förbättrar den aktuella modaliteten leder till försämringar för andra 
modaliteter. Funktionen som spelar upp utsignalerna som ljud kommer inte att kunna 
jämföras med NMT då inga ljudsignaler från NMT finns tillgängliga. Enskilda delar 
av Cimulator kommer inte att kunna jämföras med NMT då vi inte har tillgång till 
några delsignaler från NMT. Varje del av Cimulator ska gärna stämma överens med 
NMT, och därigenom ACE, men att utsignalerna liknar varandra är prioriterat framför 
liknelsen av enskilda delar av programmet med NMT. 
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Figur 4.1. Figurfil som producerats av NMT där insignalen har behandlats med 
defaultinställningar. Bilden visar aktiviteten på varje enskild elektrod med amplituden 
på y-axeln och tiden på x-axeln. 
 
I Figur 4.1. ses ett exempel på utsignal från NMT. Längs y-axeln återfinns tjugotvå 
separata signaler, en för varje elektrod, här kallade kanaler. För varje kanal visas 
amplitud längs y-axeln och tiden längs x-axeln. Kanalerna representerar den 
elektriska strömmen som amplitud för sina respektive elektroder. Strömmen 
stimulerar hörselnerven och leder till en ljudbild. Elektroderna mäter också vissa 
värden och skickar tillbaka dessa till implantatet/processorn, se kapitel 3. 
 
En inzoomad version av figur 4.1. presenteras i figur 4.2. Här ses att elektrodernas 
amplituder är uppbyggda av enskilda kolumner som var och en representerar en 
aktivering av elektroden för en analysperiod. 
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Figur 4.2. Inzoomad del av figur 4.1. Här ses de enskilda kolumnerna som 
representerar en analysperiod där den aktuella elektroden är aktiv med en bestämd 
amplitud. Elektrod nr 9 i tidsintervallet 15.85 s - 16.20 s. 
 

4.2 ACE 
 
I detta avsnitt gås igenom hur ACE behandlar en signal, i den mån informationen är 
känd, och även vilken information som inte är känd. Signalbehandlingsstrategin i 
ACE delas upp i förbehandling, filterbank, ljudkodning, amplitudbestämning och 
radiofrekvenskodning. I NMT finns dessa delar med fram till och med 
radiofrekvenskodning. Radiofrekvenskodningen ligger utanför NMT och behandlas 
därmed inte i arbetet, de ingår dock som en del i Cimulator. 

4.2.1 Förbehandling 
 
Förbehandlingen består i ACE av fyra delar (Clark, 2003, s. 466): 
 
-förförstärkning 
-viktning 
-automatic gain control (AGC) 
-automatisk sensitivitetskontroll 
 
I förförstärkningssteget förstärks signalen från mikrofonen för att hålla brusnivån så 
låg som möjligt så att signalen kan behandlas av signalbehandlingsprocessorn senare i 
behandlingskedjan. Förförstärkningen tillämpas inte explicit i Cimulator då detta steg 
ligger innan insignalen når programmet. 
 
Viktningen förstärker signalen över vissa frekvenser beroende på vad man vill få 
fram. Ett exempel är att signalen mellan 150 Hz och 5000 Hz förstärks med 6 
dB/oktav för att över 5000 Hz minska med 18 dB/oktav, detta för att förstärka 
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frekvenser som är viktiga för talupplevelsen (Clark, 2003, s. 466). Viktning av 
insignalen används inte i Cimulator. Ett försök med ovan nämnda viktning gjordes 
med resultatet att utsignalerna kraftigt avvek från NMT:s utsignaler, framförallt till 
fördel för de mer högfrekventa kanalerna. Skillnaderna i resultat kan också bero på 
skillnader i hårdvara, till exempel mikrofonerna. 
 
En AGC är en kompressionsförstärkare som vid för höga amplituder snabbt minskar 
signalstyrkan på signalen. Detta sker snabbare än 2 millisekunder, attack time. När 
signalamplituden sedan minskar igen så återgår signalstyrkan till defaultvärde igen, 
release time. Release time är långsammare än attack time (Clark, 2003, s. 466). AGC 
tillämpas inte i Cimulator. Detta då komprimeringsfunktionen, se avsnitt 4.2.4, 
bedöms vara tillräcklig för att förhindra för höga signalstyrkor till elektroderna. I ett 
fysiskt CI är AGC:n dessutom till för att minska spannet på insignalens amplitud för 
att undvika att amplituden klipps av. Då ett fysiskt CI använder fixtalsrepresentation, 
till skillnad från datorer och därmed även Cimulator, är det begränsat till att arbeta 
med ett mindre talintervall. Därför finns i ett fysiskt CI en poäng med att komprimera 
signalen innan den börjar behandlas. Aspekten med ett komprimerat talintervall kan 
ignoreras i Cimulator. 
 
Automatisk sensitivitetskontroll regleras av bakgrundsljuden. Om sensitiviteten är för 
hög blir bakgrundsbruset högt och tal har svårt att höras genom bruset (Clark, 2003, s. 
466). Sensitiviteten avgör den minsta ljudnivån som registreras av mikrofonen. Denna 
nivå kallas threshold - sound pressure level (T-SPL). Vid maximal sensitivitet (=20) 
är denna minsta registrerade komponenten ca 10 dB, se figur 4.1. Vid minimal 
sensitivitet (=1) är den minsta registrerade komponenten ca 45 dB. Intervallet går 
därmed över 35 dB fördelat på 20 nivåer (“Cochlear Clinical Guidence Document,” 
2013, s. 35). Sensitivitet används i Cimulator men ställs där in av användaren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.3. På x-axeln visas sensitivitetsnivån och på y-axeln insignalens ljudstyrka i 
dB. Gränsvärdena för signaler som skickas vidare är T-SPL och C-SPL. Amplituder 
mindre än T-SPL sorteras bort och signaler större än C-SPL komprimeras av AGC:n 
(“Cochlear Clinical Guidence Document,” 2013, s. 35. Angående copyright, se kapitel 
8).  
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I figur 4.3 åskådliggörs hur insignalen påverkas av AGC:n och sensitiviteten i ACE. 
Alla signaler med amplitud mindre än T-SPL sorteras bort. Signaler med amplitud 
över C-SPL komprimeras av AGC:n. Sensitiviteten är den enda delen av ACE:s fyra 
förbehandlingsdelar som används i Cimulator. 
 

4.2.2 Filterbank 
 
Filterbanken består av ett antal passbandsfilter. Den analyserar signalens energi i 
passbanden och delar upp signalen i kanaler. Kanalerna associeras till bestämda 
elektroder som kommer stimulera ett frekvensområde som ligger runt respektive 
kanals centerfrekvens (Clark, 2003, s. 466 f). I figur 4.3 ses resultatet av 
uppdelningen. Varje kanal simulerar en elektrod och representerar därmed utsignalen 
som kommer stimulera en bestämd grupp nervfibrer i hörselnerven, och därmed ett 
bestämt frekvensområde enligt plats-kodning. ACE använder inte någon speciell 
uppsättning frekvenser på filterbanken utan frekvenserna kan variera från patient till 
patient. I utsignalerna från NMT ingick dock informationen om NMT:s default 
frekvenser, dessa används även som default i Cimulator för val av 22 elektroder och 
med en liten frekvensshift, se tabell 4.1 för frekvenserna vid 22 elektroder. 
 
Tabell 4.1. Defaultfrekvenser på bandpassfiltren i NMT och Cimulator vid 22 
elektroder. 
Elektrodnummer Startfrekvens [Hz] Stopfrekvens [Hz] 
1 6938 7938 (7900 i Cimulator) 
2 6063 6938 
3 5313 6063 
4 4688 5313 
5 4063 4688 
6 3563 4063 
7 3063 3563 
8 2688 3063 
9 2313 2688 
10 2063 2313 
11 1813 2063 
12 1563 1813 
13 1313 1563 
14 1183 1313 
15 1063 1183 
16 938 1063 
17 813 938 
18 688 813 
19 563 688 
20 438 563 
21 313 438 
22 188 313 
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4.2.3 Ljudkodning 
 
Ljudkodningen sker över ett visst tidsintervall, en analysperiod, som hos NMT antas 
vara 2 millisekunder, på grund av längden på NMT:s utsignaler. Ljudkodningens 
uppgift är att analysera kanalernas amplituder och bestämma vilka kanaler som ska 
vara aktiva under en analysperiod. Signalerna från filterbanken påverkas här av 
eventuella förstärkningar inställda på de individuella kanalerna. Viktigt är att notera 
att förstärkningen påverkar signalerna innan amplituderna analyseras. Förstärkningen 
påverkar alltså valet av vilka kanaler som blir aktiva. Sedan tas kanalernas konturer 
fram med hjälp av likriktning och lågpassfiltrering (Clark, 2003, s. 479). Konturernas 
amplituder från filterbanken analyseras och kanalerna med störst amplituder väljs ut 
att vara aktiva denna analysperiod. Antalet kanaler som blir aktiva kan ändras av 
användaren. När en analysperiod är över görs ljudkodningen om och potentiellt nya 
kanaler blir aktiva nästa analysperiod, se figur 4.4. 
 
Instruktioner för hur förstärkningen fungerar i NMT har fåtts skriftligen från en 
representant av Cochlear Limited. Förstärkningen appliceras kanalvis efter 
filterbanken genom en ökning eller minskning av amplituden med ett visst antal 
decibel enligt formeln 
 
!!" != !!!" ∗ 10

!! !" != !!!" !∗ !!      ek .4.1. 
 
där gi är vald förstärkning i decibel för kanalen i där i går från 1 till 12, 16 eller 22. 
Variablerna aut respektive ain är amplituden på signalen som kommer ut ur respektive 
in i förstärkningsfunktionen. Variabeln k införs som faktor för hur amplituden ändras 
på en kanal av förstärkningen. Hur likriktningen sker i NMT är inte känt. Exakt hur 
lågpassfiltreringen sker i NMT är inte helt känt. Enligt Clark (2003, s. 479 f) 
användes i ACE på en av Cochlear Limiteds processorer en lågpassfrekvens på 189 
Hz. 
 
Steget efter lågpassfiltreringen där kanalerna med de största amplituderna väljs ut är 
med största sannolikhet enbart ett val av kanaler med de största amplituderna. 
Information om hur detta går till exakt har inte hittats. Analysperiodens längd är 
också relevant. Antalet sampel i insignalen och utsignalerna är kända för NMT, detta 
gör att analysperiodens längd kan räknas ut. 
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Figur 4.4. Bilden visar ett elektrodogram över det engelska ordet "choice" 
behandlat av ACE. Y-axeln visar elektroderna, på liknande sätt som i figur 
4.1, som är aktiva. Stimuleringarna sker med olika amplituder på de olika 
kanalerna, amplituden representeras här av en gråskala där svart är 
maxamplitud. X-axeln visar tiden där man tydligt ser att elektrodernas 
aktivitet ändras  (“Cochlear Clinical Guidence Document,” 2013, s. 30. 
Angående copyright, se kapitel 8). 
 

4.2.4 Amplitudbestämning 
 
På varje kanal sätts en maximal respektive minimal elektrisk stimuleringsnivå, 
Cutoff-nivå respektive Threshold-nivå (C-nivå respektive T-nivå). C-nivån för en 
kanal motsvarar den nivå då den elektriska stimuleringen orsakar en så stark ton som 
möjligt men som ändå inte är obehaglig för användaren (Clark, 2003, s. 465 f). T-
nivån för en kanal motsvarar den lägsta elektriska amplituden en användare kan 
uppfatta och motsvarar T-SPL. Amplitudbestämning innebär att kanalernas amplitud, 
som motsvarar en akustisk amplitud, komprimeras till en elektrisk amplitud som beror 
på varje kanals satta T- och C-nivåer. Anledningen till detta är att ett normalhörande 
öra klarar av att bearbeta ljudtryck över ett ca 120 dB stort intervall. Det elektriska 
amplitudintervallet som ett öra klarar av att stimuleras av är ca 8 dB. På grund av 
detta väljer man ut ett relevant akustiskt intervall som sedan komprimeras. Vid 
komprimeringen används i detta projekt till en början en funktion enligt  
 
!! = !! − !!− (! − !) ∗ !(!!/!) != ! (!!− !!)(1!− !!(!!/!))  ekv. 4.2 
 
där E är den elektriska amplituden i den av Cochlear Limited använda enheten 
Current Level[CL]. Variablerna C respektive T står för C- och T-nivån, även dessa 
mäts i enheten CL. Variabeln Q är en variabel som kan ändras av användaren och som 
då ändrar formen på funktionen. Variabeln a är värdet i dB på den aktuella kanalens 
akustiska amplitud. Referensvärdet för uträkningen av decibel är enligt figur 4.5 den 
lägsta tillåtna amplituden på insignalen som bestäms av T-SPL och sensitiviteten. CL 
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går från 0 till 255 och är enheten som T- och C-nivåerna sätts i. Värt att notera är att 
det i litteraturen finns många olika exempel på funktioner på komprimeringskurvor, 
både exponentialfunktioner och potensfunktioner används. Ekvation 4.2 definierar 
komprimeringskurvan som bestämmer hur den akustiska amplituden konverteras till 
elektrisk amplitud. Kurvan stiger snabbt vid små amplituder medan den planar av vid 
höga amplituder, se figur 4.5 På bilden ses även hur Q-värdet ändrar utseendet på 
kurvan. I enlighet med ekvation 4.2 ser vi även i figur 4.5 att T-SPL motsvarar T-
nivån och C-SPL motsvarar C-nivån. I elektrodarrayen omvandlas CL-enheten till en 
motsvarande strömstyrka. Denna kan sedan kodas med konstant pulsduration och 
varierad amplitud eller varierad pulsduration och amplitud (Clark, 2003, s. 469). 
 
Information om exakt hur komprimeringsfunktionen ser ut i NMT har inte hittats, inte 
heller information om hur intervallet som komprimeras väljs ut. Intervallets storlek 
har betydelse för upplösning hos CI-användaren. Detta är dock egentligen en fråga om 
hur AGC:n är programmerad. Att valet av C- respektive T-SPL görs av AGC:n 
respektive sensitivitetsnivån är känd. Dessa båda val komprimeras sedan mot varje 
kanals C- respektive T-nivå. Observera att T-SPL och T-nivå står för den akustiska 
amplituden respektive den elektriska amplituden och motsvarande för C-SPL och C-
nivå. 
 

 

Figur 4.5. Visar två exempel på komprimeringskurvor. Det akustiska intervallet, T-
SPL till C-SPL, mappas om inom det elektriska intervallet, T-nivå till C-nivå, på 
respektive kanal. Q-värdet ses ändra komprimeringskurvans lutning (“Cochlear 
Clinical Guidence Document,” 2013, s. 18. Angående copyright, se kapitel 8). 
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4.3 Cimulator 
 
Vi ska nu gå igenom hur Cimulator är uppbyggd, vilka val som gjorts under 
konstruktionen och vad dessa varit grundade på. Signalbehandlingsstrategin i 
Cimulator följer uppdelningen i NMT enligt följande. Förbehandling, filterbank, 
ljudkodning och amplitudbestämning. 
 
Programmet är konstruerat med syftet att kunna finna bra inställningar för 
individuella CI-användare. Därför finns ett antal parametrar som kan ändras av 
användaren och som påverkar hur utsignalerna från programmet ser ut. 
 
I detta avsnitt följs en insignal genom de olika stegen i Cimulator. Låt x(t) beteckna 
insignalen, den är definierad för amplituder -1 ≤ x(t) ≤ 1. Insignalen påverkas på olika 
sätt av programmets olika delar. I respektive avsnitt redogörs för hur denna påverkan 
ser ut. 
 
I Cimulator kan de olika signalerna representeras på följande sätt: 
 
Insignaler, obehandlade: 
 - Spelas upp som ljud. 
 - Visas som spektrogram. 
 
Utsignaler: 
 - Spelas upp som ljud. 
 - Visas som spektrogram/elektrodogram, analogt med spektrogrammet. 
 - Visas som elektrodogram, uppdelat i separata kanaler som i figur 4.1. 
 

4.3.1 Förbehandling 
 
Av de fyra delar som i förbehandling av insignalen används i ACE används i 
Cimulator enbart en, sensitiviteten. 
 
Förförstärkning av signalen som beskrevs i avsnitt 4.1.1 appliceras inte. Detta steg 
förutsätts vara utfört automatiskt av datorn innan signalen registreras i programmet. 
 
Viktningen som beskrivs i samma avsnitt används inte heller. Ett försök att 
implementera den resulterade i att de lågfrekventa kanalerna helt tappade aktivitet då 
de mer högfrekventa blev mycket starkare relativt de lågfrekventa. Matchningen mot 
NMT visar också att viktningen inte behövs. 
 
Även AGC:n har tagits bort. Denna har i ett CI två funktioner. Dels att användaren 
inte ska utsättas för alltför starka amplituder, dels att talintervallet inte ska bli för 
stort, se även avsnitt 4.1.1. Detta då maskinvara använder fixpunktsrepresentation 
som har ett begränsat dynamiskt intervall och riskerar att klippa av de högsta 
amplituderna om talintervallet blir för stort. I Cimulator används flyttal och de höga 
amplituderna orsakar inga anomalier genom att slå i maxtaket. Då Cimulator 
komprimerar signalen i amplitudbestämningsfasen skyddas dessutom användaren från 
för höga elektriska amplituder. Därför bedöms AGC:ns funktioner vara överflödiga i 
Cimulator. 
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Sensitiviteten bestämmer mikrofonens känslighet, det vill säga den minsta inputnivån 
på ljud som registreras i signalen, T-SPL. Sensitiviteten bestäms av en utgångsnivå, 
efter validering av NMT vald till 0.0015, i kombination med en vald sensitivitetsnivå 
som tillsammans bestämmer lägsta tillåtna amplitud, T-SPL. Värdet 0.0015 blir den 
faktiska lägsta amplitudnivån endast om användaren ändrar sensitivitetsnivån till 20. 
Default sensitivitetsnivå är 12. Programanvändaren har sedan möjlighet att ändra 
utgångsnivån om det skulle behövas på grund av användande på annan hårdvara eller 
annorlunda inställda filer. Nivån som väljs ska motsvara en ljudtrycknivå på 10 dB, se 
figur 4.3. Då nivå 1 ska ligga 35 dB över nivå 20 ges att varje steg ger en skillnad på 
!"
!" = 1.75!!". Detta ger att amplituden för varje sensitivitetssteg multipliceras med en 
faktor, s: 
 
 1.75 = 20 ∗ !"#!" ! ⇔ !.!"

!" = !"#!" ! ⇔! 
 
! = 10(!.!"/!") = 1.2232       ekv. 4.3. 
 
lägsta tillåtna amplitud i insignalen blir därmed 
 
!"#$ = 0.0015 ∗ 1.2232!"!!      ekv. 4.4. 
 
där s är den valda sensitivitetsnivån. Alla samples i en insignal med amplitud lägre än 
denna nollställs. Detta visualiseras i figur 4.6 där första sekunden av signalen är den 
obehandlade sinussignalen med frekvensen 1 Hz, den andra sekunden har behandlats 
av sensitivitetsmetoden med sensitivitetsnivån 12 och den tredje sekunden har 
behandlats med sensitivitetsnivån 1. 

 
Figur 4.6. Illustration av effekten av olika sensitivitetsvärden. Insignal: sinus 1 Hz, 
första sekunden enbart insignalen; andra sekunden insignalen med sensitivitetsvärdet 
på 12 (default); tredje sekunden, insignalen med sensitivitetsvärdet på 1. Observera 
att signalen nollställs om värdet är mindre än amplituden som fastställs enligt 
ekvation 4.4. 
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Parametrar som användaren kan påverka i förbehandlingen är sensitivitetsvärdet och 
utgångsvärdet som tillsammans ger T-SPL. Efter att insignalen x(t) har behandlats av 
sensitivitetsmetoden har vi signalen y(t), nu nollställd enligt ekvation 4.4 
 

!(!) = !!!!!!!! 0,!!!!!ö!!− a ≤ !x(t) !≤ !a
!!!!!,−1 ≤ x(t) ≤ −a!och!a ≤ x(t) ≤ 1     ekv. 4.5. 

 

4.3.2 Filterbank 
 
Filterbanken med en vald uppsättning passbandsfilter delar upp insignalen i olika 
frekvensintervall, kanaler. Antalet kanaler kan väljas till 12, 16 eller 22. Filterbanken 
filtrerar insignalen med filter som har passband med centerfrekvenser från ca 250 Hz 
till 7500 Hz, frekvenser över 8000 Hz kastas bort. De exakta brytfrekvenserna 
bestäms av användaren. Det finns defaultvärden inprogrammerade för vardera av de 
tre alternativa kanalantalen. För 12 respektive 16 kanaler har dessa frekvenser tagits 
från befintliga exempel på CI-sektionen på Uppsala Akademiska sjukhus. För 22 
kanaler har frekvenserna tagits från filerna från NMT försedda av Cochlear Limited 
se figur 4.7 och figur 4.8. I tabell 4.1 återfinns defaultfrekvenserna för valet av 22 
kanaler, dessa frekvenser är de som appliceras i Cimulator med undantag av 
stopfrekvensen i kanal 1 som är 7900 Hz. Detta för att transitionsbandet inte skall 
överstiga 8000 Hz, se nedan. 
 
Ett filter med ett impulssvar som är oändligt kallas för IIR-filter (Infinite Impulse 
Response). Impulssvaret har i det fallet exponentiellt avtagande värden som dock, 
teoretiskt sett, aldrig når 0 (Smith, 1997, s. 318 f). Alla analoga filter är IIR-filter, 
digitala filter kan vara IIR- eller FIR-filter (Finite Impulse Response-filter). 
Butterworthfiltret är ett exempel på ett IIR-filter med maximalt platt frekvenssvar i 
passbandet. Transitionsbandet, det vill säga frekvensintervallet mellan ett passband 
och ett stopband, är relativt brett för butterworthfilter, detta är ett utbyte mot att ingen 
ripple får existera i passbandet. Fasegenskaperna hos filtret är i denna applikation 
mindre viktiga (Smith, 1997, s. 269). Transitionsbandets utseende avgörs av tre 
faktorer, frekvensval för pass- respektive stoppband, dämpning i stoppbanden och 
eller filtrets ordning. 
 
Filtren som skapas har ett transitionsband på 100 Hz och stoppband med 20 dB 
dämpning. Genom tester verifierades att det relativt breda transitionsbanden liknade 
filtrens effekter i NMT, se avsnitt 5.8.3. Filtren är konstruerade med Matlabmetoden 
fdesign som skapar ett filter-specifikations-object och sedan realiserad med metoden 
design med Butterworth som mall. Butterworth valdes som typ för att få så liten 
påverkan av signalen i passbandet som möjligt. 
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Figur 4.7. Amplitudsvaret på passbandsfilter nummer 22-13 (kanalerna numrerade 
med sjunkande ordning). 

 
Figur 4.8. Amplitudsvaret på passbandsfilter nummer 12-1 (kanalerna numrerade 
med sjunkande ordning). 
 
Signalen y(t) enligt ovan delas upp i delsignaler och blir därmed y(t)i, där i är 
kanalnumret och går från 1 till något av värdena 12, 16 eller 22. 
 

4.3.3 Ljudkodning 
Denna del av Cimulator innehåller, såvitt känt, samma delar som ACE. Förstärkning 
appliceras på de enskilda kanalerna. Därefter likriktas och lågpassfiltreras alla 
kanaler. Därefter analyseras kanalernas amplituder och ett, av användaren, valt antal 
kanaler med störst amplitud väljs att vara aktiva under en analysperiod. En 
analysperiod är 2 ms för att detta ger samma längd på utsignalen som hos NMT, 
därför antas 2 ms användas som analysperiod även där. 
 
Låt g beteckna förstärkningen, denna väljs av användaren som en ökning/minskning 
av amplituden i varje enskild kanal i dB. Detta sker med en enkel multiplikation med 
faktorn k enligt ekvation 4.1, några exempel på resultat ses i figur 4.9 a-b. Om inget 
val av förstärkning är gjort är default 0 och faktorn k = 1, den aktuella kanalen 
påverkas då inte av detta steg i Cimulator. Som nämnts i avsnitt 4.2.3 baseras 
konstruktionsvalen av förstärkningen på skriftliga instruktioner från en representant 
för Cochlear Limited. 
 
Signalen y(t)i, där i går från 1 till något av värdena 12, 16 eller 22 multipliceras nu 
med faktorn ki, där i är samma index som i y(t)i och därmed representerar varje 
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individuell kanals förändringsfaktor enligt ekvation 4.1. Låt z(t)i signifikera 
signalerna som kommer ut från förstärkningsmetoden. Signalen z(t)i blir då 
 

!(!)! = !!!!!!!!
0,!!!!!ö!!− !!a ≤ !!!y(t)! !≤ !!!a

!!!!!!y(t)! !,−!! ≤ !!y(t)! ≤ −!!a!och!!!a ≤ !!y(t)! ≤ !!   ekv. 4.6. 

 
där i är kanalnumret som går från 1 till 12, 16 eller 22. 

  
Figur 4.9a.     Figur 4.9b. 
Insignalen för fyra kanaler visas i figur 4.9a. I figur 4.9b. har de behandlats med 
förstärkning för kanalerna: kanal 20 = 0 dB, kanal 17 = -100 dB, kanal 14 = -15 dB, 
kanal 11 = +3 dB. 
 
Efter förstärkningen likriktas signalerna genom att absolutbeloppet tas på alla kanaler. 
Likriktningen är en olinjär operation som kan förändra spektrumet på signalen. Då det 
inte är känt hur NMT likriktar sina signaler valdes absolutbeloppet som metod. Detta 
val borde inte skapa någon större skillnad i utsignalerna även om det visade sig vara 
en annan implementation än NMT:s. Det skulle möjligen kunna ge en 
amplitudskillnad i signalen men detta justeras i vilket fall för i jämförelsen av 
utsignalerna. Då filterbanden är relativt smala kan utsignalen från filterbanden 
approximeras med en sinussignal. En likriktning av en sådan leder till en dubblering 
av signalens grundfrekvens, se figur 4.10. Låt l(t)i beteckna signalen efter 
likriktningen. 
 

!(!)! = !!!"#(!(!)!) != !!!!!!
0, 0! ≤ !!"#(!!y(t)!) !≤ !!!a

!!!!!"#(!!y(t)!)!,!!!!!a! ≤ !!"#(!!y(t)!) !≤ !!!      ekv. 4.7. 
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där i är kanalnumret som går från 1 till 12, 16 eller 22. Observera att intervallen där 
l(t)i är definierad skiljer sig från z(t)i. 
 

 
Figur 4.10. Sinussignal på 3 Hz som insignal den första sekunden. Andra sekunden av 
signalen har likriktats. Frekvensen på den likriktade signalen är 6 Hz. 
 
Efter likriktningen lågpassfiltreras alla kanaler för att få fram konturerna på signalerna 
inför amplitudbestämningen. Filtret är som i filterbanken konstruerat med 
Matlabfunktionen fdesign och realiserad med design. Även denna gång med 
Butterworth som mall. Även denna gång för att få ett så jämnt frekvenssvar som 
möjligt. Stoppfrekvensen är satt till 200 Hz för att säkert filtrera bort komponenterna 
av centerfrekvenserna från alla kanaler, i detta fall innebär det att dämpningen vid 200 
Hz är 3 dB. Filtrens centerfrekvenser kan i Cimulator ses som motsvarigheten till 
bärvågor inom radio. Bärvågens frekvens i sig är inte så intressant, denna 
representeras ändå via platskodningen till hörselnerven. När vi i detta läge ska 
analysera de enskilda kanalerna är det frekvenserna under centerfrekvensen som är 
intressanta, de frekvenser som modulerar centerfrekvensen. Detta gör att ett av 
lågpassfiltreringens syften blir att filtrera bort alla centerfrekvenser från signalen. Då 
fås istället de enskilda kanalernas konturer fram, som är det elektroderna bör 
förmedla. Filterbankens lägsta centerfrekvens ligger på cirka 250 Hz, åtminstone med 
defaultfrekvenser, se tabell 4.1. Ordningen på lågpassfiltret är satt till 10 för att få en 
tillräcklig dämpning på lägsta kanalens centerfrekvens utan att behöva ta för stor 
beräkningskraft i anspråk. Med lågpassfiltret med ordning 10 blir dämpning vid 250 
Hz runt 20 dB, se figur 4.11, vilket bedöms som tillräckligt. 
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Figur 4.11. Amplitudsvar hos lågpassfilter implementerade i Matlab enligt avsnitt 
ovan med stoppfrekvens 200 Hz. Filtret med blå linje har ordningen 5. Filtret med 
grön linje har ordningen 10. Filtret med röd linje har ordningen 20. 
 
 

 
Figur 4.12. Övre signalen: likriktad version av talsignal av ordet "Choice" från 
filterbanken från kanal 10 (2063 Hz - 2313 Hz) adderad med 0.02. Nedre signalen: 
samma signal efter lågpassfiltrering. 
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Man ser på figur 4.12 att talsignalens form bibehålls samtidigt som amplitudnivåerna 
framträder tydligare med mindre variation. Signalen l(t)i har nu lågpassfiltrerats och 
därmed har kanalernas konturer förtydligats, den nya signalen benämns p(t)i. Då 
lågpassfiltreringen påverkar amplituden på oförutsägbara sätt måste 
amplitudintervallet för signalen nu sättas till  
 

!(!)! = !!!!
0, 0! ≤ ! !(!)! !≤ !!!a

!!!!!(!)! !,!!!0! ≤ ! !(!)! !≤ !!!      ekv. 4.8. 

 
Efter lågpassfiltreringen sorterar Cimulator kanalerna, en analysperiod åt gången, 
efter största amplituden. Det sedan tidigare valda antalet aktiva kanaler väljs ut. 
Hypotetisk kan flera kanaler i denna punkt i signalbehandlingen ha samma amplitud 
och detta påverkar vilka kanaler som ska vara aktiva. I Cimulator randomiseras därför 
kanalerna innan sorteringen. Om flera kanaler har samma amplitud har de därför 
samma sannolikhet att bli aktiva. De aktiva kanalerna representeras av en sinussignal 
med kanalens centerfrekvens som frekvens och amplituden enligt ekvation 4.10 som 
amplituden. De aktiva kanalerna går vidare i signalbehandlingen, till 
amplitudbestämningen, se avsnitt 4.3.4. 
 
För att kunna presentera de signalbehandlade utsignalerna för hörselnerven måste 
formen för presentationen bestämmas. I ACE stimuleras elektroderna vanligen med 
bifasiska pulser, ett pulsmönster där pulsen går från 0 till amplitud a till amplitud -a 
och tillbaka till 0. I Cimulator representeras varje aktiv kanal av en sinussignal. Då 
ljuden som kanalerna representerar ska simuleras i Cimulator måste varje kanal 
representeras på något sätt, rimligen av kanalens centerfrekvens. När det gäller valet 
av sinussignaler istället för bifasiska pulser så går det senare inte att använda i 
Cimulator. En bifasisk puls har ingen annan frekvens än frekvensen den återkommer 
med. I NMT och ACE fungerar detta enbart tack vara platskodningen. Då en signal 
baserad på platskodning spelas upp för normalhörande kan signalen inte tolkas 
eftersom den enbart uppfattas som en ton med samma frekvens som 
stimuleringsfrekvensen, möjligen med olika amplituder. 
 
I ljudkodningsdelen av Cimulator skapas tre vektorer för representation av 
utsignalerna. Två av vektorerna är konstruerade för jämförelsen med NMT:s signal i 
enlighet med figur 4.1. En vektor skapas för att simulera ljudåtergivningen från 
implantatet. Denna vektor har en okomprimerad amplitud eftersom en komprimerad 
ljudsignal antas vara svår att uppfatta av normalhörande. 
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Figur 4.13. Figuren visar utsignalen efter behandling av 
amplitudanalysatorsdelen av Cimulator av tredelad insignal. Insignalen är 
konstruerad av 22 sinussignaler med frekvenser som motsvarar kanalernas 
centerfrekvenser. Första sekunden är elektroderna 1-22 tilldelade 
amplitudvärdena: !"!#$%&'()**!% ∗ 0.05. Andra sekunden är elektroderna 
tilldelade amplitudvärdena: 1.1− !"!#$%&'()**!% ∗ 0.05. Tredje sekunden 
är de udda elektroderna tilldelade amplitudvärdena: elektrodnummer*0.05 och 
de jämna är 0. 
 
I figur 4.13 ser man att analyssteget i ljudkodningen väljer ut de 12 kanalerna med de 
största amplitudvärdena att vara aktiva under en period, övriga kanaler med lägre 
amplitudvärden sätts under det analyssteget till 0. Amplitudskillnaden i grafen blir 
inte märkbar därför att amplituderna, som har komprimerats, är tillräckligt stora att 
det alla ligger nära respektive kanals valda T-värde.  
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Figur 4.14 visar utsignalen efter behandling av amplitudanalysatorsdelen av 
Cimulator av tredelad insignal. Första sekunden är elektroderna 1-22 tilldelade 
värdet =0.5. Andra sekunden är elektroderna tilldelade värdena: 
!"!#$%&'()**!% ∗ 0.05. Tredje sekunden är elektroderna tilldelade värdet 
=0.0005. 
 
I figur 4.14 ser man att randomiseringsfunktionen, beskriven ovan, fungerar. Under 
första och tredje delen av figuren har alla enskilda kanaler samma amplitud och alla är 
lika representerade, det vill säga aktiva. I figuren ser man även en amplitudskillnad 
mellan första och sista tredjedelen av signalen då amplitudskillnaden nu är uppe i en 
faktor 1000, en skillnad på 60 dB, mellan första och tredje delen. 
 
Signalen som går vidare för behandling i amplitudbestämningssteget är ett utvalt antal 
av de kanaler med de största amplituderna. Låt index j representera de aktiva 
kanalerna,  
 

!(!)! = !!!!
0, 0! ≤ ! !(!)! !≤ !!!a

!!!!!(!)! !,!!!0! ≤ ! !(!)! !≤ !!!       ekv. 4.9. 

 
där j går från 1 till 6, 8, 10 eller 12 beroende på vad användaren valt. 
 

4.3.4 Amplitudbestämning 
 
De aktiva kanalernas amplitud komprimeras i detta steg för att kunna användas för att 
stimulera hörselnerven via elektroderna. Komprimeringen görs enligt ekvation 4.10, 
se även figur 4.5. Amplituden görs om till decibel med T-SPL som referensvärde, 
amplituder som är lika med T-SPL kommer med andra ord ligga på 0 dB. Med 
amplituden omvandlad till decibel räknas sedan den akustiska amplituden om till 
elektrisk CL-nivå. Denna omvandlingen sker med funktionen 
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!! = !! − !!! − ! !! − !!! ∗ !!
!!
! !!+ !! !! − !!! ∗ 0.02 ∗ !!!.! 

 
⟺ ! !! − !!! (1!− !!(!!/!) !+ 0.02 ∗ !!!.!!)!     ekv. 4.10. 
           
där yj är den elektriska amplituden för kanal j. Variabeln cj respektive tj är C-nivån 
respektive T-nivån för kanal j. Variabeln aj är maxvärdet för kanal j under den 
aktuella analysperioden, den akustiska amplituden. Variabeln Q är Q-värdet som kan 
justeras av användaren, se figur 4.15. Q-värdet kan väljas till 10, 20 eller 40 där 20 är 
defaultvärdet. Hur ekvation 4.10 väljs gås igenom närmare i avsnitt 5.1. 
 
För att följa signalgången noteras att 0 ≤ aj= abs(kixj) ≤ ki där kj är 
förstärkningsfaktorn enligt ekvation 4.1, i går från 1 till 12, 16 eller 22 och j går från 1 
till 6, 8, 10 eller 12. 
 
Som redan nämnts har Cimulator ingen AGC. Detta gör att signalen, när den ska 
komprimeras, inte har någon övre amplitudbegränsning. Då signalen komprimeras 
kommer dock alla eventuella höga amplituder att komprimeras om till samma 
asymptotiska del av komprimeringsfunktionen och därmed få värden nära den valda 
C-nivån på respektive kanal. Efter uträkningen sker en kontroll mot de elektriska T- 
och C-nivåerna valda för varje kanal. Om tj ≤ yj ≤ cj lämnas yj orörd. Om yj < tj 
nollställs amplituden. Om yj > cj sätts värdet till C-nivån. 
 

 
Figur 4.15. Komprimeringsfunktionen. Y-axelns min- respektive maxpunkt avgörs av 
respektive kanals inställning av T- och C-nivåer. X-axelns nedre värde är T-SPL. 
Uppåt begränsas inte axeln till decibelvärde, däremot går grafens värden 
asymptotiskt mot den valda C-nivån. Q-värdet avgör grafens form.  
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5 Experiment,+resultat+och+diskussion+
 
I detta kapitel utreds hur väl Cimulator liknar NMT. För detta syfte har en insignal 
konstruerats med vars hjälp en utvärdering görs av hur ett antal nyckelparametrar i 
NMT påverkar utsignalen, se figur 5.1. Insignalen har behandlats av NMT och 
Cimulator med förutbestämda inställningar. Jämförelser har gjorts mellan utsignalerna 
från NMT och Cimulator och skillnaderna har därmed kunnat minimeras genom att 
utsignalerna från Cimulator anpassas till NMT:s. Kapitlet behandlar de olika 
parametrarna och olika avvägningar vid programmeringen av dem i olika avsnitt. 
 
Insignalen startar med ett 17 sekunder långt avsnitt med vitt brus med olika 
amplituder. I detta avsnitt finns ett 13 sekunder långt delavsnitt, 4 s - 17 s, med vitt 
brus med alternerande amplitud. Amplituden är först 1 och minskar i följd med 3 dB, 
6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB och 18 dB i perioder av 1 sekund. Mellan delarna med lägre 
amplitud återgår amplituden till 1, även efter avsnittet med 18 dB:s sänkning. Detta 
avsnitt kalla "brus med varierande amplitud". Avsnittet konstruerades för att se hur 
AGC:n påverkade utsignalerna vid plötsliga höjningar och sänkningar av amplituden. 
Två delar av avsnittet "brus med varierande amplitud" används även för att 
kontrollera andra parametrar. "Minimiamplitud" är ett avsnitt, 15.25 s - 15.75 s, där 
amplituden på det vita bruset är som minst det vill säga 18 dB under maxamplitud 1. 
Detta avsnitt används för att analysera hur T-värdet ändras i NMT. Det andra 
delavsnittet från "brus med varierande amplitud" som används är 
"maximumamplitud". Detta syftar på avsnittet 16.25 s - 16.75 s där insignalen är 1. 
Detta avsnitt används till att analysera hur C-värdet påverkar utsignalerna i NMT. 
Efter brusavsnittet kommer ett avsnitt med tal på engelska. Ur detta avsnitt används 
ett stycke som kallas "talavsnittet". Avsnittet är del 17.5 s - 20 s av insignalen och 
används framförallt för att kontrollera ljudkodningen. Insignalen avslutas med ett 2 
sekunder långt avsnitt, 32.8 s - 34.8 s, som kallas "sinusdelen". Denna används till att 
kontrollera komprimeringsfunktionen och består av tre sinussignaler med frekvens 
385 Hz, 885 Hz och 2860 Hz som under 2 sekunder går från amplitud 0 till 1. 
Frekvenserna är valda att ligga i mitten av tre olika kanaler, 21, 17 och 8 vid valda 
defaultfrekvenser på 22 kanaler, se tabell 4.1. 
 
För att ha nytta av insignalen och kunna få fram information om de eftersökta 
parametrarna behandlades insignalen av NMT och Cimulator med ett antal olika 
inställningar. Som referens användes en uppsättning inställningar som refereras till 
som defaultinställningar, se tabell 5.1, om inget annat anges är alltså programmen 
inställda enligt detta sätt. 
 
Tabell 5.1. Värdena nedan är defaultvärdena vid behandling av en signalen av NMT 
respektive Cimulator.  
Parameter Värde Kommentar 
Sensitivitet 12 Ger med utgångsvärdet ett 
Utgångsvärde, sensitivitet 0.015 T-SPL enligt ekvation 

4.4. 
Antal kanaler 22  
Passbandens frekvenser enligt tabell 4.1.  
Antal aktiva kanaler 12  
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Förstärkning 0 det vill säga, faktor k=0 
på alla kanaler 

Q-värde 20  
T-värde 1  
C-värde 100  
 

 
Figur 5.1. Insignalen. Först vitt brus som ökar i amplitud från 0 till 1 över 3 s. 
Sedan omväxlande amplitud 1 och minskningar i perioder av 1 s med 3 dB, 6 
dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB och 18 dB. Sedan följer 8 s med manligt tal, sedan 7.8 s 
kvinnligt tal. Slutet består av tre sinussignaler med frekvenserna 385 Hz, 885 
Hz och 2860 Hz som ökar från amplitud 0 till 1 under 2 s. 
 
Signalerna som tillhandahållits av Cochlear Limited från NMT för detta projekt består 
av en figurfil och en variabelfil för varje behandlingsinställning. Figurfilen visar 
elektroderna och deras respektive amplituder på y-axeln och tiden på x-axeln, se figur 
5.2. 
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Figur 5.2. Figurfil från NMT där insignalen har behandlats av hela 
signalbehandlingskedjan med defaultinställningar. Bilden visar aktiviteten på varje 
enskild elektrod med amplituden på y-axeln och tiden på x-axeln. 
 
Variabelfilerna från NMT består av en rad parameterval från de olika 
behandlingsinställningarna och två vektorer med utsignaler. Den ena av dessa 
vektorer (q.electrodes) består av elektrodnummer som var och en representerar att en 
viss elektrod är aktiv i ett visst tidsintervall. Denna vektor har tolv elektroder som är 
aktiva en period, motsvarande en analysperiod, varpå tolv nya elektroder väljs att vara 
aktiva nästkommande period. Dessa kan teoretiskt sett vara samma under 
intilliggande perioder. Den andra vektorn (q.current_levels) representerar 
amplituderna på de aktiva elektroderna angivna i q.electrodes. 
 
För att kunna jämföra Cimulators utsignaler med NMT:s konstruerades 
Matlabfunktionen output.m. Denna funktion återskapar NMT:s figurfil från dess två 
utvektorer: q.electrodes och q.current_levels. Figur 5.3 är producerad med hjälp av 
output.m med q.electrodes och q.current_levels för att likna figur 5.2. 
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Figur 5.3. Version av figurfilen från NMT där insignalen har behandlats av NMT med 
defaultinställningar, återskapad från NMT:s utsignaler via output.m. Bilden visar 
aktiviteten på varje enskild elektrod med amplituden på y-axeln och tiden på x-axeln. 
 
För visuella jämförelser mellan NMT:s och Cimulators utsignal körs båda 
utsignalerna genom output.m. Graferna jämförs sedan. De faktiska värdena mäts upp 
från respektive vektorer. 
 

5.1 Komprimeringsfunktionen 
 
I detta avsnitt undersöks komprimeringsfunktionen, se avsnitt 4.2.4 och 4.3.4. För att 
analysera komprimeringsfunktionen används sinusdelen av insignalen. Tanken med 
denna del av signalen är att man ska kunna se hur komprimeringsfunktionen i NMT 
ser ut, det vill säga hur den akustiska amplituden komprimeras till elektrisk amplitud. 
NMT:s komprimeringsfunktion som används som mall för jämförelsen med 
Cimulator nedan är kurvan tagen från kanal 8 från sinusdelen av insignalen vid 
defaultinställningar, se tabell 5.1. Kanal 8 valdes för att det var en av kanalerna inom 
vars frekvensområde en av sinussignalerna låg. En av de andra två kanalerna med 
samma förutsättningar hade också kunnat användas. 
 
Från avsnitt 4.2.4 vet vi att komprimeringsfunktionen inte är linjär utan ökar snabbt i 
amplitud i början, vid låga input, för att sedan plana ut vid höga input. För insignaler 
av sinusdelens natur, som ju har en linjärt ökande amplitud, borde därför utsignalen 
öka snabbt för låga input och sedan plana ut för höga input. I figur 5.4 nedan ses att 
både blå linjen, NMT, och gröna linjen, Cimulator, har den nämnda formen. 
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Komprimeringsfunktionen är en vital del av signalbehandlingen i både NMT och 
Cimulator då den spelar en stor roll för utsignalernas amplituder. De parametrar som 
påverkar amplituden på utsignalen för Cimulator är valet av komprimeringsfunktion 
via Q-värdet, T-värde, C-värde och T-SPL. 
 
Komprimeringsfunktionens utseende beror på Q-värdet, som väljs av användaren, och 
resterande termer i funktionen. Utgångsfunktionen som först används i Cimulator är 
 
!!"# = (! − !!)− !(! − !!) ∗ !!!/! !!= !! (! − !!)(!1− !!!!/!)   ekv. 5.1. 
  
där ydef är den elektriska amplituden. Variablerna c och t är C-nivån respektive T-
nivån. Variabeln a är amplituden. Variabeln Q är Q-värdet. Se även avsnitt 4.2.4. 
 
Efter att NMT:s kurva togs fram från ovan nämnda avsnitt av kanal 8 användes först 
den inbyggda funktionen Curve Fitting Tool i Matlab för att ta fram en uppskattad 
ekvation för kurvan, från amplituderna i kanal 8 under sinusdelen. Ekvationen 
prövades sedan i Cimulator med en resulterande kurva som hade klart lägre elektriska 
amplituder än resultatet som ekvation 5.1 gav för alla värden på den akustiska 
amplituden, det vill säga input. Då detta tillvägagångssätt inte gav önskat resultat 
utgick fortsatta försöka att anpassa Cimulators komprimeringsfunktion till NMT:s 
från ekvation 5.1 med olika tillägg enligt nedan. Resultatet av förändringarna 
avgjorde vilka förändringar som sedan användes i Cimulator. 
 
Som framgår av figur 5.4 ger defaultinställningarna av Cimulator en signal, grön linje, 
som konstant ligger lite lägre än NMT:s defaultsignal, blå linje. Defaultinställningar 
syftar i detta avsnitt till användandet av ekvation 5.1/4.10 som utgångspunkt för 
komprimeringsfunktionen. Den största skillnaden på Cimulators kurva från NMT:s är 
att Cimulators signal tappar relativ amplitud vid input över 20 dB på x-axeln. Därför 
prövades ett tillägg med en potensfunktion till Cimulators komprimeringsfunktion. 
Valet att använda en potensfunktion gjordes för att minska den relativa 
amplitudminskningen vid högre inputvärden då ju potensfunktioner ökar med 
inputvärden. Faktorerna 0.02 respektive 0.5 prövades fram och valdes för att de 
resulterade i den bästa anpassningen till NMT:s kurva. Den nya funktionen blev då 
  
! = ! (! − !!)− !(! − !!) ∗ !!!/! + !(! − !!) ∗ 0.02 ∗ !!.! !=
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(! − !!)(1!− !!!!/! !+ !0.02 ∗ !!.!!)    ekv. 5.2. 
 
där y är den elektriska amplituden. Variablerna c och t är C-nivån respektive T-nivån, 
a är amplituden. Variabeln Q är Q-värdet.  
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Figur 5.4. Blå linje visar NMT:s komprimeringsfunktion. Grön linje visar Cimulators 
komprimeringsfunktion med ekvation 5.1. Röd linje visar Cimulators 
komprimeringsfunktion med ekvation 5.2. Samtliga från utsignalens intervall 32.8 s - 
34.8 s, kanal 8. 
 
Som man ser i figur 5.4 gör tillägget i ekvation 5.2. att Cimulators kurva närmar sig 
NMT:s kurva. Även med tillägget minskar dock Cimulators kurva relativt NMT:s från 
x ≈ 25 dB. Vid maximal input är NMT:s värde 99.80 och Cimulators 93.39. Den 
relativa skillnaden är alltså 6.4 %. 
 
I ekvation 5.1 ingår Q-värdet som ändrar kurvans form. Q-värdet ingår i NMT som 
påverkbar parameter för användaren. Q = 20 är default. Målet är att försöka få 
defaultinställningarna i Cimulator så nära NMT:s utsignal som möjligt. I figur 5.5 
visas ett exempel på ett försök att skala om Q-värdet med två faktorer som påverkar 
utsignalen på samma vis som Q-värdet. Detta enligt ekvation 5.3 med halverat Q-
värde 
 
! = (! − !!) !− !(! − !!) ∗ !!∗!/! ekv. 5.3. 
 
och ekvation 5.4 med dubbelt Q-värde. 
 
! = (! − !!) !− !(! − !!) ∗ !!/(!∗!) ekv. 5.4. 
  
där y är den elektriska amplituden. Variablerna c och t är C-nivån respektive T-nivån, 
a är amplituden. Variabeln Q är Q-värdet. 



   38 

 
Figur 5.5. Blå linje visar NMT:s komprimeringsfunktion. Grön linje visar Cimulators 
komprimeringsfunktion med ekvation 5.1. Röd linje visar Cimulators 
komprimeringsfunktion med dubblerat Q-värde, ekvation 5.3. Turkos linje visar 
Cimulators komprimeringskurva med halverat Q-värde, ekvation 5.4. Samtliga från 
utsignalens intervall 32.8 s - 34.8 s, kanal 8. 
 
I figur 5.5 ser vi att en minskning av Q-värdet ger en bättre passning till NMT:s 
kurva, dock på bekostnad av en brantare kurva i början. Trots detta blir amplituden 
lägre än NMT:s i andra halvan av x-axeln. En ökning av Q-värdet ser vi ger en 
markant sämre passning av kurvan. 
 
Valet av utgångsvärdet bestämmer tillsammans med sensitivitetsvärdet T-SPL, se 
avsnitt 4.3.1. Referensvärdet, enligt ekvation 4.4, används när den akustiska 
amplituden ska räknas om till decibel precis innan komprimeringsfunktionen. En höjd 
T-SPL ger ett högre referensvärde vilket i sin tur leder till lägre decibelvärden som 
sedan komprimeras. Rent praktiskt kan utgångsvärdet ändras direkt i Cimulators 
programfönster. Detta gör att en ändring av utgångsvärdet och en ändring av 
sensitivitetsnivå har samma typ av effekt. Ett försök att anpassa Cimulators 
komprimeringsfunktion med hjälp av ändrat T-SPL görs därför genom ändringar av 
utgångsvärdet, se figur 5.6. 
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Figur 5.6. Blå linje visar NMT:s komprimeringsfunktion. Grön linje visar Cimulators 
komprimeringsfunktion med ekvation 5.1. Röd linje visar Cimulators 
komprimeringsfunktion med T-SPL sänkt med motsvarande 4 sensitivitetsnivåer. 
Turkos linje linje visar Cimulators komprimeringsfunktion med T-SPL höjd med 
motsvarande 4 sensitivitetsnivåer. Samtliga från utsignalens intervall 32.8 s - 34.8 s, 
kanal 8. 
 
I figur 5.6 ser man hur en ändring av T-SPL höjer eller sänker komprimeringskurvan i 
sin helhet utan att påverka kurvans form. 
 
För att få en komprimeringskurva så lik NMT:s kurva som möjligt måste vissa av 
ovan visade parametrar justeras. Då ekvation 5.2 gav en nära anpassad kurva jämfört 
med de andra så bör tillägget av potensfunktionen vara med i Cimulator. När det 
gäller övriga prövade parametrar gav halverat Q-värde visserligen en bättre anpassad 
kurva men till ett för högt pris då lutningen ökade alltför mycket i början av x-axeln. 
Andra skalningsfaktorer till Q-värdet prövades också men med liknande eller sämre 
resultat än de i figur 5.5 visade. Ändringen av default T-SPL ändrade inte formen på 
komprimeringskurvan och är därför inte heller aktuell. För att bäst simulera NMT:s 
utsignaler valdes därför ekvation 5.2 som komprimeringsfunktion i Cimulator. 
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Figur 5.7. Jämförelse mellan NMT:s och Cimulators komprimeringskurvor enligt 
ekvation 5.2. 
 
Cimulators kurva följer därmed NMT:s relativt väl upp till input strax över 20 dB 
över T-SPL, detta innebär att de båda kurvorna kommer följa varandra upp till en nivå 
på strax över 80 CL. För input över denna nivå minskar Cimulators kurva i relation 
till NMT:s och slutar på 94 CL jämfört med 100 CL på NMT:s kurva, differensen vid 
input 100 dB är alltså 6%. 
 

5.2 Threshold-nivå 
 
I detta avsnitt kontrolleras hur väl Cimulators T-värden simulerar NMT:s. T-värdena 
utgör varje kanals nedre amplitudbegränsning vid komprimeringen under 
amplitudbestämningssteget, se avsnitt 4.2.4 och 4.3.4. För att utvärdera T-värdena vill 
vi se hur låga värden av insignalen ser ut i utsignalerna. Idealt sett skulle ett avsnitt 
med minimumamplitud följts. Någon sådan fanns dock inte att tillgå i insignalen. Det 
närmaste som fanns var sinusdelen av insignalen. Amplituden i detta avsnitt stiger 
dock så snabbt att en kontroll av detta avsnitt istället skulle innebära en kontroll av 
komprimeringsfunktionens brantare del. Därför väljs istället intervallet "minimidelen" 
av insignalen, för att få ett stabilare intervall med relativt låga amplituder, se figur 5.1. 
En kontroll av hur de högre amplituderna uppför sig vid T-värdesändringar är också 
befogad. Därför används även "maximumdelen" av insignalen. 
 
För att praktiskt kontrollera skillnaden mellan NMT och Cimulator väljs tre kanaler 
ut: 20, 17 och 8 i "minimidelen" och "maximumdelen" av utsignalerna. Kanalerna 
väljs ut utan annan anledning än för att de ligger spridda över elektrodintervallet och 
har olika T-värden i utsignalerna som används i detta avsnitt, se nästa stycke. 
Medelvärdet per sample uppmäts i de aktuella avsnitten. Resultaten jämförs sedan 
mellan NMT och Cimulator. 
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Inställningarna på NMT ändrades för denna analys enligt följande. Alla värden hade 
defaultinställningar, se tabell 5.1, utom T-värdena, som var 0 CL för kanal 20, 30 CL 
för kanal 17 och 100 CL för kanal 8. Cimulator har vissa begränsningar satta på T- 
respektive C-värdena, T- och C-värden kan inte vara lika varandra och T-värdet är 
minst 1. Därför sattes för Cimulator parametrarna till defaultvärden, utom T-värdena, 
som var 1 CL för kanal 20, 30 CL för kanal 17 och 99 CL för kanal 8. Den lilla 
skillnaden från inställningarna på NMT borde inte betyda något för jämförelsen. 
 
För höjningar av T-värdet borde amplituderna för hela intervallet öka, detta för att den 
nedre startpunkten för intervallet där signalen avbildas höjs. Ökningen av 
amplituderna borde vara störst för de lägre amplituderna, då maxnivån av 
komprimeringskurvan inte ändras och den asymptotiska delen av 
komprimeringskurvan därmed påverkas mindre än resten av kurvan. En förutsättning 
för att en höjning av amplituderna ska äga rum är därmed att dessa inte redan är 
maximerade. 
 
Tabell 5.2. Tabellen visar amplitudvärdena från NMT vid defaultinställningar och 
med ändrade T-värden i minidelen och maximumdelen av utsignalerna. 
Defaultinställningar      Minimidelen (15.25s - 

15.75s) 
Maximumdelen (16.25s - 
16.75s) 

Kanal 8      (T = 0 CL) 32.94 81.17 
Kanal 17    (T = 0 CL) 28.51 79.05 
Kanal 20    (T = 0 CL) 28.22 78.84 
Ändrade T-värden   
Kanal 8      (T = 100 CL) 100 100 
Kanal 17    (T = 30 CL) 49.41 85.14 
Kanal 20    (T = 0 CL) 27.48 78.59 
 
I tabell 5.2 ses värdena för NMT vid defaultinställningar över minimidelen och 
maximumdelen av signalerna. Här ses att föregående styckes beskrivning av hur T-
värdesändringarna bör påverka höga och låga amplituderna stämmer. 
 
Tabell 5.3. Tabellen visar amplitudvärdena från Cimulator vid defaultinställningar 
och med ändrade T-värden i minidelen och maximumdelen av utsignalerna. 
Defaultinställningar      Minimidelen (15.25s - 

15.75s) 
Maximumdelen (16.25s - 
16.75s) 

Kanal 8      (T = 1 CL) 38.56 82.78 
Kanal 17    (T = 1 CL) 32.89 80.41 
Kanal 20    (T = 1 CL) 32.69 80.43 
Ändrade T-värden   
Kanal 8      (T = 99 CL) 99.04 100 
Kanal 17    (T = 30 CL) 52.54 86.16 
Kanal 20    (T = 1 CL) 32.69 80.43 
 
I tabell 5.3 ses att mönstret för amplitudförändringar på utsignalerna vid ändringar av 
T-värdena som förutsades gälla för NMT även följs av Cimulator. Värdena i 
minimidelen höjs vid T-värdeshöjningen och även de höga amplituderna i 
maximumdelen, men till en mindre grad, som i NMT. 
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Tabell 5.4 visar amplitudvärdena för kanal 20, 17 och 8 från NMT respektive 
Cimulator i intervallet 15.25 s - 15.75 s, "minimumdelen", av utsignalerna vid 
inställningar med ändrade T-värden. 
 NMT [CL] Cimulator [CL] Skillnad i % 
Kanal 8 100 99.05 - 0,95 
Kanal 17 49.41 52.54 + 6.3 
Kanal 20 27.48 32.69 + 19.0 
 
I tabell 5.4 ser man att värdena från NMT och Cimulator inte enbart följer det 
önskade mönstret för T-värdesändringar utan dessutom att Cimulator verkar följa 
NMT:s värden bra. I kanal 20 är skillnaden 19 %. Då komprimeringskurvan är relativt 
brant för låga inputvärden kommer skillnaden i amplitud mellan NMT och Cimulator 
med stor sannolikhet alltid vara större för låga amplituder än för höga. Slutsatsen av 
det tillsammans med det faktum att övriga värdena i tabellerna följer varandra väl gör 
att det är troligt att justering av T-värdena i de enskilda kanalerna fungerar på 
liknande sätt i båda programmen. 
 

5.3 Cutoff-nivå 
 
I detta avsnitt kontrolleras hur väl Cimulators C-värden simulerar NMT:s. C-värdena 
utgör varje kanals övre amplitudbegränsning vid komprimeringen under 
amplitudbestämningssteget, se avsnitt 4.2.4 och 4.3.4. För att utvärdera C-värdena vill 
vi se hur höga värden av insignalen ser ut i utsignalerna. Därför väljs 
"maximumdelen" av insignalen, för att få ett stabilt intervall med höga amplituder, se 
figur 5.1. Analogt med avsnitt 5.2 så är det även av visst värde att se hur låga 
amplituder reagerar på C-värdesförändringar. Därför används här även "minimidelen" 
av insignalen. 
 
För att rent praktiskt kontrollera skillnaden mellan NMT och Cimulator väljs tre 
kanaler ut: 20, 17 och 8 i "maximumdelen" och "minimidelen" av signalen. Kanalerna 
väljs ut utan annan anledning än att de ligger spridda över elektrodintervallet och har 
olika C-värden i utsignalerna som används i detta avsnitt, se nästa stycke. 
Medelvärdet per sample tas sedan i den aktuella perioden. Resultaten jämförs sedan 
mellan NMT och Cimulator. 
 
Inställningarna på NMT ändrades för denna analys enligt följande. Alla värden hade 
defaultinställningar, se tabell 5.1, utom C-värdena, som var 1 CL för kanal 20, 31 CL 
för kanal 17 och 121 CL för kanal 8. C-värdena var från början tänkte att vara 0 CL 
för kanal 20, 30 CL för kanal 17 och 120 CL för kanal 8 men på grund av ett 
missförstånd blev de som ovan. Detta upptäcktes först efter valideringen av Cimulator 
utfördes. Cimulator har vissa begränsningar satta på T- respektive C-värdena, T- och 
C-värden kan inte vara lika varandra och T-värdet är minst 1. Därför sattes för 
Cimulator parametrarna till defaultvärden, utom C-värdena, som var 2 CL för kanal 
20, 30 CL för kanal 17 och 120 CL för kanal 8. Den lilla skillnaden från 
inställningarna på NMT borde inte betyda något för jämförelsen. 
 
För höjningar av C-värdena borde de elektriska amplituderna öka. Den största 
effekten har höjningarna av C-värdet för de höga värdena på insignalen. Analogt med 
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detta bör en sänkning av C-värdena minska amplituderna. En ändring av C-värdena 
borde ge mer effekt vid små intervaller och vid höga amplitudvärden. 
 
Tabell 5.5. Tabellen visar amplitudvärdena från NMT vid defaultinställningar och 
med ändrade C-värden i minidelen och maximumdelen av utsignalerna. 
Defaultinställningar      Minimidelen (15.25s - 

15.75s) 
Maximumdelen (16.25s - 
16.75s) 

Kanal 8        (C = 101) 32.94 81.17 
Kanal 17      (C = 101) 28.51 79.05 
Kanal 20      (C = 101) 28.22 78.84 
Ändrade C-värden   
Kanal 8        (C = 121 CL) 42.91 106.23 
Kanal 17      (C = 31 CL) 12.08 32.56 
Kanal 20      (C = 1 CL) 1 1 
 
I tabell 5.5 bekräftas beskrivningen, se ovan, för hur amplituderna bör reagera på en 
ändring av C-värdena. Vid en höjning, relativt defaultvärdena ses detta enbart på 
kanal 8, ökar amplituderna och ökningen är större på maximumdelen. Vid sänkningar 
av C-värdet minskar amplituderna, detta ses bra i kanal 17. 
 
Tabell 5.6. Tabellen visar amplitudvärdena från Cimulator vid defaultinställningar 
och med ändrade C-värden i minidelen och maximumdelen av utsignalerna. 
Defaultinställningar      Minimidelen (15.25s - 

15.75s) 
Maximumdelen (16.25s - 
16.75s) 

Kanal 8       (C = 100 CL) 38.56 82.78 
Kanal 17     (C = 100 CL) 32.89 80.41 
Kanal 20     (C = 100 CL) 32.69 80.43 
Ändrade C-värden   
Kanal 8       (C = 120 CL) 46.07 99.31 
Kanal 17     (C = 30 CL) 10.36 24.31 
Kanal 20     (C = 2 CL) 1 2 
 
I tabell 5.6 visas att Cimulators amplituder ändrar sig som förväntat vid C-
värdesändringar. I kanal 8 ses effekten av en höjning av C-värdet. Amplituderna ökar 
i både minimidelen och maximidelen men mest i den senare. I kanal 17 ses effekten 
av en sänkning av C-värdet. Här sänks värdena både i minimidelen och maximidelen, 
som väntat. Amplituden ses sjunka mer i maximidelen än i minimidelen. 
 
Tabell 5.7 visar amplitudvärdena för kanal 20, 10 och 2 från NMT respektive 
Cimulator i intervallet 16.25 s - 16.75 s, "maximumdelen", av utsignalerna vid 
inställningar med ändrade C-värden. 
 NMT Cimulator Skillnad i % 
Kanal 2 163.6       (C=181 CL) 152.26     (C=180 CL) - 6.9 
Kanal 10 89.34       (C=101 CL) 82.20       (C=100 CL) - 8.0 
Kanal 20 1              (C=1 CL) 2              (C=2 CL) + 100 
 
Man ser ovan att Cimulators amplitudnivåer ändras som förväntat vid ändringar på C-
värdena. I tabell 5.7 ses att NMT och Cimulator även följer varandra för ändringar i 
C-nivån. Kanal 2, 10 och 20 är här valda för att få kanaler över hela spektrumet och få 
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med höga såväl som låga C-värden. Skillnaden i kanal 20 beror, som beskrivits ovan, 
på en skillnad i hur T- respektive C-värdena kan relatera till varandra i Cimulator. 
Den absoluta skillnaden är dock liten. Skillnaden i kanal 2 och 10 följer tendensen att 
Cimulators komprimeringsfunktion, vid höga input, ger utsignaler som är ett antal 
procent lägre än NMT:s, 6.4 % vid maxinput, se avsnitt 5.1, för defaultinställningar. 
Vad orsaken är till att skillnaden är större för kanal 10 än kanal 2 är svår att bedöma. I 
stort verkar C-värdena i de enskilda kanalerna fungera på liknande sätt i båda 
programmen. 
 

5.4 Ljudkodning 
 
"Talavsnittet" används för att översiktligt kontrollera att ljudkodningen, se avsnitt 
4.2.3 och 4.3.3, fungerar likadant i Cimulator som i NMT. För detta avsnitt är 
objektiva mätningar svåra att använda för jämförelser, detta då det är svårt att hitta bra 
mätpunkter som på ett bra sätt representerar just ljudkodningsfunktonen. Därför görs 
en visuell jämförelse av "talavsnittet" mellan NMT och Cimulator. Slutsatser man kan 
dra från en sådan jämförelse är om programmen skapar liknande mönster av 
insignalen. Detta betyder i så fall att samma kanaler väljs som aktiva för samma delar 
av insignalen. Detta är ett kvitto för samma kanaler har störst amplitud samtidigt och 
även att det är de kanaler som har störst amplitud som väljs att vara aktiva. I figur 
5.12 och 5.13 ser man "talavsnittet" av utsignalerna från NMT respektive Cimulator. 

 
Figur 5.12. Del av manligt tal från NMT:s signal, intervall 17.5 s - 20 s. 
 
 



   45 

 
Figur 5.13. Del av manligt tal från Cimulators signal, intervall 17.5 s - 20 s. 
 
Från figur 5.12 och 5.13 är det tydligt att mönstren som skapas av programmen liknar 
varandra. I visuella representationer av talsignaler är det ofta svårt att se skillnader 
mellan olika signaler, så som mellan figur 5.12 och 5.13. Man kan dock se vissa små 
skillnader i amplituderna där signalen från Cimulator tenderar att vara lite starkare. 
Vad detta beror på är svårt att säga. En förklaring kan vara det som diskuterades i 
samband med tabell 5.3. Bortsett från dessa skillnader så ses tydligt att strukturen med 
olika formantfrekvenser är bibehållen i Cimulator då växlingarna mellan olika vokaler 
och konsonanter kan ses på båda bilderna. 
 

5.5 Förstärkning 
 
Då ingen av utsignalerna från NMT reflekterar en förändring i förstärkningen på 
någon kanal kan denna parameter inte bedömas med hjälp av signalen. Dock har en 
skriftlig beskrivning av hur parametern påverkar signalen fåtts från en representant 
från Cochlear Limited, se avsnitt 4.2.3. Där beskrivs hur amplituden påverkas enligt 
ekvation 4.1. Resultatet av detta ses i figur 4.9 respektive 4.10. En kanals förstärkning 
påverkar dess chans att bli aktiv i ljudkodningsdelen av Cimulator liksom i NMT, se 
figur 5.14. 
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Figur 5.14. Graf av Cimulators behandling av insignalen med defaultinställningar 
förutom gain som är ändrat till: +20dB kanal 16, +-0dB kanal 9, 10, 11, 12 & 17, -
15dB kanal 18, -30dB kanal 19, -50dB kanal 20, -100dB kanal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 
14, 15, 21 & 22. 
 

5.6 Automatic Gain Control 
 
AGC:n som är en del av förbehandlingen i ACE, se avsnitt 4.2.1, används som 
nämnts tidigare inte i Cimulator. Detta beroende på att dess två funktioner i ACE 
antingen tillgodoses av andra funktioner, som är fallet med komprimeringsfunktionen, 
eller inte behövs, som är fallet med komprimering av talintervallet på grund av 
Cimulators användande av flyttal. 
 
Delen av insignalen som kallas "brus med varierande amplitud" består av en 13 
sekunder lång passage med vitt brus med alternerande amplitud. Amplituden är först 1 
och minskar i följd med 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB och 18 dB i perioder av 1 
sekund. Mellan delarna med lägre amplitud återgår amplituden till 1, även efter 
avsnittet med 18 dB:s sänkning. Syftet med amplitudvariationerna var att se hur 
AGC:n i NMT påverkade utsignalerna vid plötsliga höjningar och sänkningar av 
amplituden. Med tillgång till utsignalerna från NMT kunde sampleperioden i dessa 
konstateras vara 2 ms. Denna tid är i samma storleksordning som attack time ska vara 
i AGC:n, se avsnitt 4.2.1. Detta tillsammans med användandet av brus i denna del av 
insignalen gör att effekten av AGC:n inte kan utläsas ur NMT:s utsignaler. 
 
Komprimeringen av signalen fungerar väl trots att Cimulator enbart komprimerar 
signalen med hjälp av komprimeringsfunktionen till skillnad från ACE som även 
använder AGC:n. Detta ses i tabell 5.6 i avsnitt 5.3 där komprimeringsfunktionen 
tillåts få större spelrum än i resten av utsignalerna. 
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5.7 Visuella jämförelser 
 
Utöver de enskilda parametrar som kontrollerats i avsnitt 5.1 - 5.6 utförs här en 
visuell jämförelse av hela utsignalerna och delar av dessa. Detta som en extra kontroll 
för att undvika onödiga skillnader i utsignalerna. 
 

 
Figur 5.15. Cochlear Limiteds utsignaler med defaultinställningar. 
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Figur 5.16. Cimulators utsignaler med defaultinställningar. 
 
Makroskopiskt är figur 5.15 och 5.16 väldigt lika varandra. I figurerna är dock hela 
insignalen med sina 34.8 sekunder inlagd. Skillnader hittas lättare när man tittar på 
delar av figurerna. 
 

5.7.1 Tal 
 
Behandlas i avsnitt 5.4. 
 

5.7.2 Brus 
 
Här jämförs första delen av utsignalerna, brusdelen, det vill säga de första 17 
sekunderna, detta för att utröna om det är några märkbara skillnader mellan 
utsignalerna från NMT och Cimulator samt om dessa skillnader i så fall har någon 
betydelse. Insignalen startar med en sektion vitt brus. Sektionens amplitud får först 
öka från 0 till 1 under 4 sekunder. Därefter kommer en del av insignalen som är en 13 
sekunder lång passage med vitt brus med alternerande amplitud. Amplituden är 1 och 
minskar i följd med 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB och 18 dB i perioder av 1 sekund. 
Mellan delarna med lägre amplitud återgår amplituden till 1, även efter avsnittet med 
18 dB:s sänkning. 
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Figur 5.17. Brusdelen av NMT:s signal, 0 s -17 s. 
 

 
Figur 5.18. Brusdelen av Cimulators signal, 0 s - 17 s. 
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Figur 5.17 och 5.18 är till formen i stort sett identiska. Man kan se en minskning i 
signalens täthet i kanalerna 14 - 22. Effekten syns i båda figurerna men är lite 
tydligare i Cimulators signal, figur 5.18. Effekten beror på att bredden på 
bandpassfiltren minskar till 125 Hz för kanal 14 - 22. Ett bredare bandpassfilter ger 
mer energi till kanalen. Därför är signaltätheten lägre i dessa kanaler. Vari skillnaden 
mellan de två ligger är svårt att veta men tidigare, i avsnitt 5.2 noterades att Cimulator 
tenderar att ha högra amplituder vid låga input. Då detta verkar vara en generell 
tendens kan det tänkas bero på en generell skillnad, till exempel att referensvärdet för 
komprimeringsfunktionen skiljer sig åt. Detta går dock inte att verifiera. 
 

5.7.3 Sinusdelen 
 
Här jämförs sista delen av utsignalerna, "sinusdelen", för att utröna om det är några 
märkbara skillnader mellan utsignalerna från NMT och Cimulator samt om dessa 
skillnader i så fall har någon betydelse. "Sinusdelen" av signalen består, som tidigare 
beskrivits, av tre sinussignaler med frekvens 385 Hz, 885 Hz och 2860 Hz som under 
2 sekunder går från amplitud 0 till 1. Frekvenserna valdes till att ligga i mitten av tre 
olika kanaler, 21, 17 och 8, vid valda defaultfrekvenser på 22 kanaler, se tabell 4.1. 
 

 
Figur 5.19. Sinusdelen av NMT:s signal, 32.8 s - 34.8 s. 
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Figur 5.20. Sinusdelen av Cimulators signal, 32.8 s - 34.8 s. 
 
Vid visuell inspektion är figur 5.19 och figur 5.20 strukturellt lika varandra. I vissa 
kanaler kan skillnader ses i signaltätheten, det vill säga hur ofta en kanal väljs att vara 
aktiv. Även spridningen av sinussignalerna till närliggande kanaler skiljer sig till viss 
del. Båda dessa skillnader beror på filterbankens konstruktion, framförallt på 
transitionsbandens utseenden. Denna del av insignalen är noll för alla kanaler utom 
kanal 21, 17 och 8. Därför uppkommer eventuella amplituder i alla andra kanaler från 
spridningen av dessa kanalers signal genom transitionsbanden. Beroende på hur stor 
överlappningen är mellan angränsande filter spiller olika stora delar av signalen över 
på angränsande kanaler. Detta är också en viktig aspekt som troligen reglerar delar av 
möjligheten att uppfatta skillnader i frekvens inom ett och samma frekvensband. När 
två angränsande kanaler aktiveras i följd kan detta skapa en effekt som av CI-
användaren upplevs som en tonhöjd. Inte som två toner med respektive kanals 
mittfrekvens utan som en ton med en frekvens någonstans mellan de båda 
mittfrekvenserna, beroende på aktiveringarnas relativ amplitud (Wilson and Dorman, 
2008, s. 16–18). På grund av detta ska transitionsbanden med fördel inte vara för 
smala då detta minskar möjligheten att uppleva denna typ av tonhöjder som består av 
kombinationen av flera kanalers aktivitet. 
 

5.8 Slutsats 
 
I avsnitten ovan har undersökts hur olika parameterändringar i NMT och Cimulator 
påverkar utsignalerna och hur väl ändringarna i utsignalerna korrelerar mellan 
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programmen. Förhoppningen var att parametrarna skulle fungera liknande i båda 
programmen. Detta antas i sådana fall innebära att en prövad inställning i Cimulator 
får liknande resultat när den prövas på en CI-användare. 
 
Komprimeringsfunktionerna i Cimulator och NMT åskådliggörs i "sinusdelen" av 
utsignalerna. Efter val av T-SPL så plottas de inkommande amplituderna mellan T-
värdet och C-värdet på respektive kanal. Det viktigaste intervallet i amplitud för tal 
brukar ligga på 40 dB. Om sensitiviteten är rätt inställd ses på 
komprimeringskurvorna i figur 5.7 att dessa, vid 40 dB:s input över T-SPL, börjar 
skilja sig åt men fortfarande ligger relativt nära varandra. Detta innebär att Cimulators 
upplösning inom intervallet som är viktigt för tal är tillfredställande nära NMT. När 
intervallet mellan T-värdet och C-värdet i en kanal ökar kommer diskrepansen att öka 
med resultatet att de starkare ljuden kommer att mappas lägre än i NMT. Det visade 
sig vara svårt att få en kurva som följde NMT:s vid låga input såväl som höga. Valet 
att Cimulators komprimeringskurva skulle följa de lägre inputen bättre än de högre 
gjordes då. Resultatet ses i justeringsförsöken i avsnitt 5.1. I NMT är de högsta 
amplituderna redan reducerade i AGC:n innan filterbanken. I Cimulator sker hela 
komprimeringen av den akustiska amplituden i samband med 
komprimeringsfunktionen. Den största skillnaden mellan Cimulator och NMT ligger i 
de högre amplituderna. Konsekvensen av skillnaden är svår att avgöra. Cimulators 
komprimering hamnar lite lägre vilket borde kunna leda till en lite sämre upplösning 
för starkare ljud. Å andra sidan komprimeras höga ljud i NMT i både AGC:n och 
komprimeringsfunktionen. Då AGC:ns effekter inte gått att utläsa ur NMT:s 
utsignaler går det inte att svara på frågan hur stor skillnaden mellan Cimulators och 
NMT:s utsignaler är när det gäller kompressionen.  
 
Ändringar på T- respektive C-värdena verkar ge liknande resultat för Cimulator och 
NMT. De skillnader i resultat som syns beror troligen inte på skillnader i hur dessa 
parametrar behandlas utan snarare på andra faktorer. 
 
Ljudkodningen konstateras fungera då formanterna tydligt kan ses och mönstren i de 
båda utsignalerna följer varandra. 
 
Förstärkningen beskrevs i text och kunde inte valideras. Man ser dock i figur 5.14 
resultatet av Cimulators körning, att det motsvarar vad som beskrivs i avsnitt 4.2.3 
och 4.3.4. 
 
I avsnitt 5.6 dras slutsatsen att Cimulator verkar fungera bra och likt NMT trots 
avsaknad av AGC. 
 
Sammantaget följer signalerna i Cimulator signalerna i NMT relativt väl. Den 
upplevda skillnaden för en CI-användare torde vara liten då förmågan till 
amplituddiskrimination för patienter med CI generellt sätt är sämre än för 
normalhörande (Clark, 2003, s. 488). Då de uppmätta skillnaderna mellan dagens 
olika typer av signalbehandlingsstrategier hos CI generellt dessutom ger små 
skillnader i resultat (Wilson and Dorman, 2008, s. 10) får skillnaderna i resultat 
mellan ACE (NMT) och Cimulator anses mindre betydelsefulla. 
 
 +
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6 Diskussion+
 
 

6.1 Användbarhet 
 
Syftet med arbetet var att utveckla ett arbetsverktyg för att på förhand kunna testa 
individuellt anpassade inställningar åt patienter och därmed minska behovet av att 
justera implantaten i efterhand. Med programmet Cimulator finns nu ett verktyg där 
en ljudfil laddas upp varpå signalen behandlas på samma sätt som i ett riktigt 
implantat och en utsignal erhålls.  I programmet kan man inte bara testa olika 
ljudinput utan även ändra på en rad parametrar. 
 
Exempelvis kan gränserna på filterbankens passband och förstärkning samt T- 
respektive C-värden på varje enskild kanal och en rad parametrar vad gäller till 
exempel antal kanaler, antal aktiva kanaler och sensitiviteten på "mikrofonen" ändras. 
Testandet av inställningar sker framförallt genom att man lyssnar på skillnaden 
mellan signaler konstruerade med olika inställningar. Detta i enlighet med hypotesen 
att vad vi som normalhöranden hör av utsignalen från ett implantat också är vad de 
med implantatet skulle höra. Programmet kan även fungera som ett pedagogiskt 
hjälpmedel för personal som jobbar med CI-frågor till exempel vid förevisning för 
patienter och även genom att öka den egna förståelsen av signalbehandlingen. De mer 
intuitivt lättförståeliga resultaten i spektrogrammet som kan jämföras med 
elektrodogrammet i samma stil kan då med fördel användas. 
 

6.2 Förbättringar 
 
I kapitel 5 prövades skillnaderna mellan NMT och Cimulator ut. NMT är i dag inte 
tillgängligt för syftet att förbättra inställningar hos individuella patienter. Om man i 
framtiden kunde få tillgång till fler parametrar från NMT så kunde Cimulator givetvis 
göras om för att efterlikna NMT ännu bättre. Detta skulle då främst handla om att 
ytterligare förbättra komprimeringsfunktionen, framförallt för höga amplituder, men 
även om att få mer information om hur AGC:n fungerar i NMT. 
 

6.3 Framtiden 
 

6.3.1 Cimulator 
 
Förhoppningen är att Cimulator kommer kunna tillföra en förbättrad förmåga att hitta 
inställningar på CI som är anpassade efter varje patients individuella förutsättningar 
och behov. Då Cimulators funktioner även finns i NMT kunde man ha tänkt sig att 
man istället använde NMT för detta ändamål. NMT är dock ett större paket av 
funktioner vars främsta syfte är att forska fram nya signalbehandlingsstrategier. För 
att få tillgång till NMT krävs ett starkare och mera bundet samarbete med Cochlear 
Limited vilket för närvarande inte finns. Därför är Cimulator ett bra alternativ då det 
är lätt att sprida och konstruerat med enskilda patienters CI-inställningar i åtanke. 
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Svårigheter som kan uppkomma vid användandet av Cimulator härrör ur svårigheten 
att avgöra vad en CI-användare egentligen hör. I avsnitt 6.1 hänvisas till antagandet 
att CI-användaren hör vad en normalhörande skulle höra. Detta kan aldrig bevisas 
men är ändock utgångspunkten för detta arbete. Svårigheten med denna hypotes vid 
användandet av Cimulator är att utsignalerna från Cimulator på något sätt måste 
bedömas. En av parameterinställningarna kommer leda till de utsignaler som anses ge 
bäst resultat. Bedömningen kommer bland annat bero på ljuduppspelningar av 
utsignalen. I denna version av Cimulator är ljuduppspelningen komprimerad, se 
avsnitt 4.3.4. Detta gör att ljudet inte helt representerar vad en CI-användare skulle 
höra. Å andra sidan valdes komprimeringen av denna utsignal aktivt bort för att den 
lättare skulle kunna bedömas av användaren av Cimulator. Signalbehandlingen fram 
till komprimeringen är fortfarande representerad i signalen. Ljuduppspelningen är inte 
den enda parameter en bedömning ska baseras på men det faktum att den inte 
simulerar hela signalbehandlingen kan eventuellt bli ett problem. Framtiden får utläsa 
hur de bästa utsignalerna från Cimulator ser ut och i vilken form de bör förevisas. 
 

6.3.2 CI 
 
Sedan CI började användas framgångsrikt har utvecklingen tagit enorma steg framåt. 
Utvecklingen fortsätter och har i dag breddats tillsammans med målen för 
forskningen, delvis på grund av att de ursprungliga målen i dag har uppnåtts. I dag 
sker forskningen på en rad områden som syftar till att förbättra redan existerande 
funktioner eller till att skapa nya funktioner/egenskaper hos CI. 
 
Elektrodanvändning och placering 
Dagens implantat har nästan uteslutande 12 elektroder eller fler. Trots detta visar 
forskning att användare inte använder mer än 8 effektiva kanaler utan snarare färre. 
Detta kan bero på flera faktorer till exempel att elektroderna ligger för långt ifrån de 
hörselneuron de ska stimulera eller att de, trots icke-simultan stimulering, interagerar 
med sina grannelektroder. Ett utökande av antalet effektivt använda elektroder skulle 
ge stora vinster i nyttan av CI (Wilson and Dorman, 2008, s. 13–15). 
 
Signalbehandling 
Forskning på signalbehandling har i dag många inriktningar. De största vinsterna står 
i dag att finna i förbättring av spektralinformationen. Detta handlar dels om att kunna 
representera "finstruktur-information" vilket innebär att man ska kunna representera 
skillnader i frekvenser inom ett och samma bandpassfilter bättre. Men även om att på 
ett bättre sätt representera fundamentalfrekvenser (Wilson and Dorman, 2008, s. 16–
20). 
 
EAS och bilaterala implantat 
EAS (Electric Acustic Stimulation) sparar en del av hörseln i de lägre frekvenserna 
där denna finns kvar intakt eller delvis intakt. EAS har visat sig ge stora fördelar i 
funktionalitet jämfört med enbart elektrisk stimulering. Mer finstruktur-information 
kan tillgodogöras av användarna och denna innehåller ofta fundamentalfrekvenserna 
och några av dessas övre harmonier. Bilaterala implantat blir i dag allt vanligare och 
ger även stora fördelar när det gäller lokaliserandet av ljud och ljudförståelse i brus 
(Wilson and Dorman, 2008, s. 20–22). 
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Läkemedel 
Forskning pågår kring läkemedel som kan hindra degradering av hörselneuron efter 
implantation. Man försöker även hitta läkemedel som stimulerar tillväxten av neuron, 
så att dessa kan växa ut och komma närmare elektroderna (Wilson and Dorman, 2008, 
s. 22). 
 +
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9 Appendix+I,+Manual+
 
 
Cimulator är skrivet i Matlab (version 2013b). Programmet är uppbyggt med Matlabs 
grafiska miljö GUIDE. Denna applikation skapar ett fönster där man kan lägga in 
grafiska komponenter och genererar automatiskt matlabkod för detta fönster som blir 
exekveringsfilen (Cimulator.m). Denna exekveringsfil består i början av funktioner 
som anropas när de olika grafiska objekten manipuleras i programmet, 
callbackfunktioner. I GUIDE används strukturen handles för att spara och skicka runt 
variabler. I strukturen handles sparas alla handles till de grafiska objekten. Man kan 
dessutom skapa egna fält i handles med egna variabler. Handles-strukturen följer med 
i alla callbacks i GUIDE. Cimulator består av Cimulator.m och 25 funktionsfiler med 
olika funktionalitet. 
 
Grafiken 
 

 
Figur 8.1. Startfönster av Cimulator. 
 
Så här ser Cimulator ut vid uppstart. Längs vänstra kanten finns uppifrån och ner: 
 
Inputrutan med funktionerna: 
 
-"Spela in"/"Avsluta inspelning"-knappen: denna använder sig av, för respektive dator  

vald defaultinput, vanligen en mikrofon. När inspelning startat ändras texten på 
knappen till "Avsluta inspelning". Efter avslutande av inspelning finns nu en 
insignal i systemet som kan användas. 

-Ljudfil.xxx-rutan: Här kan man skriva in namnet på en ljudfil med filtilläggen: AU, 
SND, FLAC, OGG, WAV, M4A (för Windows & Mac), MP4 (för Windows & 
Mac). För att ladda filerna används Matlab-metoden "audioread". Om man 
namnger en existerande fil och trycker på enter så laddas denna och en insignal 
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existerar som systemet kan använda. För att Cimulator ska hitta filen så måste 
man inkludera hela filnamnet med mappar, till exempel så kan en fil hittas med 
filvägen: C/Dokument/Cimulator/Ljudfiler/Ljudfil.xxx. 

 

 

Figur 8.2. Input-, Output- och 
allmänna inställningar i 
Cimulator. 
 
Outputrutan med funktionerna: 
 
-"Spela ljud"-knappen: Knappen 
spelar upp ljudet från insignalen. 
-"Spela CI-ljud"-knappen: 
Knappen spelar upp ljudet från 
utsignalen (okomprimerad). 
-"Spektrogram"-knappen: Knappen 

ritar upp spektrogrammet av 
insignalen. Med Matlab-
metoden "spectrogram". 

-"Elektrodogram"-knappen: 
Knappen ritar upp 
elektrodogrammet av 
utsignalen. Med Matlab-
metoden "spectrogram". 

-"Kanalgraf"-knappen: Knappen 
ritar upp eller uppdaterar 
diagrammet över kanalerna 
och deras start respektive 
stoppfrekvenser i den stora 
rutan i nedre högra hörnet av 
Cimulator. Denna funktion 
aktiveras automatiskt när 
antalet kanaler väljs. 
Uppdateringen kan vara 
användbar när man manuellt 
ändrat frekvensbanden hos 
en eller flera kanaler. 

 
 

 
 
-"NMT-gram"-knappen: Knappen ritar upp ett elektrodogram baserat på hur Cochlear 

Limiteds Matlab-modul Nucleus Matlab Toolbox (NMT) visar sina utsignaler. 
 
En rad allmänna parametrar finns att välja på. 
 
-"Sensitivitet"-rullisten: här väljs ett värde på sensitiviteten. 
-"Amplitud"-rutan: Här kan T-SPL ändras om det visar sig att input/hårdvaran ger för 

hög/ för låg amplitud på signalen. Använd dock i första hand sensitiviteten om 
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det går. Om det visar sig att ändvärdena på sensitiviteten är otillräcklig som 
kompensering kan denna ruta ändras. Den sätts som default till 0.0015. Vid 
justering så motsvaras varje sensitivitetssteg av en faktor 1.2232 i amplitud. 

-"Antal kanaler"-rullisten: Bestämmer antalet kanaler i den aktuella simuleringen. Vid 
användande av denna list aktiveras/uppdateras även "kanalgrafen". Denna 
inställning avgör även hur många av kanal-rutorna som visas, enbart det aktiva 
antalet. 

-"Uppdatera frekvenser"-boxen: När denna är ikryssad, som den är per default, 
kommer kanalfrekvenserna att uppdateras enligt default, för valt antal kanaler, 
när man använder "Antal kanaler"-rullisten. Om boxen är okryssad så ändras 
inte frekvenserna vid byta av antal kanaler. Frekvenserna fylls inte heller i vid 
första valet av antal kanaler. 

-"Antal aktiva kanaler"-rullisten: Bestämmer antalet kanaler som ska vara aktiva varje 
analysperiod. 

-"LGF: Q-varde"-rullisten: Bestämmer Q-värdet i komprimeringsfunktionen. Högre 
värden ger en plattare kurva, kan även bli brantare om den når ett gränsvärde. 

-"Stimuleringsfrekvens"-rullisten: Bestämmer stimuleringsfrekvensen i varje kanal, 
sätts i Hz. 

-"Stimuleringsduration"-rullisten: Bestämmer stimuleringsdurationen i varje kanal, 
sätts i mikrosekunder. 

-"Filter"-knappen: Startar signalbehandlingen och skapar utsignalerna. 
 

 
Figur 8.3. Kanalruta i Cimulator. 
 

Beroende på hur många kanaler som 
valts att vara aktiva kommer dessa vara 
synliga. En kanalruta påverkar enbart 
signalen i sin kanal. Kanalrutorna är 
namngivna enligt sin placering i 
cochlean. Detta innebär att nummer ett 
har högst frekvens och frekvenserna blir 
lägre med högre kanalnummer. 
 

-"Stop"-rutan: Här ska kanalens övre frekvens matas in. 
-"Start"-rutan: Här ska kanalens nedre frekvens matas in. 
-"Gain"-rullisten: Här kan kanalens förstärkning ändras med ett förbestämt antal 

decibel. Detta påverkar kanalens chans att bli aktiv i ljudkodningsfasen. 
-"C"-rutan: I denna står vid start 100. Detta är C-nivån (Cutoff-nivån) för kanalen. 
-"T"-rutan: I denna står vid start 1. Detta är T-nivån (Threshold-nivån) för kanalen. 
-T- respektive C-slidern: Dessa justerar också T- respektive C-nivåerna för kanalen. 

Slidern och boxen för T- och C-värdena uppdaterar varandra vid ändringar, 
båda har samma funktion. 

 
Längs ner i Cimulatorfönstret precis till vänster om kanalgrafen finns en ett område 
med text som inte har några knappar. Här visar Cimulator olika meddelanden till 
användaren. Till exempel om man försöker behandla en signal trots att ingen signal 
har lästs in. I många fall är meddelanden programmerade att visas. I vissa fall är inget 
programmerat att visas. Funktioner i Cimulator är programmerade att utföras under 
vissa förutsättningar. Om förutsättningarna inte finns så händer oftast inget när man 
försöker aktivera en funktion. Om en funktion inte verkar fungera/aktiveras, försök då 
se om andra parametrar som behövs för den aktuella funktionen är valda/finns 
tillgängliga. 
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Figur 8.4. Meddelanderutan i Cimulator. 
 

 
Figur 8.5. Kanalgrafen i Cimulator. I bilden är 22 kanaler valda. Varje stapel visar 

frekvensområdet för sin kanal. I x-axeln visas kanalerna från nummer 22, med 
lägst frekvens, till nummer 1, med högst frekvens. 

 
 
Användning 
 
Det bästa sättet att börja använda programmet på är att helt enkelt trycka på "Spela in" 
och säga/spela något, denna knapp startar inspelning från default-input-modulen i 
datorn. För att avsluta inspelningen tryck på samma knapp igen, texten på knappen 
kommer nu ha ändrats till "Avsluta inspelning". För kunna använda Cimulator måste 
en insignal skapas laddas. Sedan kan signalbehandlingen starta direkt. Om man inte 
väljer några av de allmänna parametrarna sätts dessa till sina defaultvärden. När en 
signal behandlats av programmet så står det att "Filtrering fardig!" i meddelanderutan 
i Cimulator. Det finns då en utsignal som kan användas för att realisera de olika 
outputfunktionerna. 
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Detaljerat om funktionerna i Cimulator 
 
Cimulator.m 
Att simulera ett CI med ACE är en bred uppgift som kräver många olika 
behandlingssteg. Cimulator har därför konstruerats med åtanken att vara så 
överskådlig som möjligt. Därför använder Cimulator.m mestadels funktionsanrop till 
andra funktioner, andra filer, som anropas från callbackfunktionerna, och till viss del 
finns villkorskontroller med medan beräkningarna ligger utanför filen. Vissa create-
funktioner finns också kvar då dessa anropas vid exekveringen av Cimulator. 
 
Cimulator.fig är grafikfilen som hör till Cimulator.m, denna öppnas med GUIDE vid 
behov. 
 
Input 
Cimulator har tre olika funktioner som har hand om input till programmet.  
 
Record.m och stop.m använder Matlabmetoden audiorecorder för att spela in en 
signal från default-input. Vanligen betyder detta en mikrofon. Denna spelas in med 
samplefrekvensen 16 000 Hz och lagras i handles.insignal. Funktionerna aktiveras 
från samma knapp i programfönstret. När titeln på knappen är "Spela in" så anropas 
funktionen record.m och inspelningen startas. Samtidigt så ändras titeln på knappen 
till "Avsluta inspelning". När titeln är "Avsluta inspelning" så anropas funktionen 
stop.m, vid knapptryck, och inspelningen avslutas och insignalen lagras i 
handles.insignal. 
 
För att ladda in en fil i Cimulator så använder man "path/Ljudfil.xxx"-rutan. Filen 
läses in direkt från Cimulator.m med Matlabmetoden audioread. Samplefrekvensen 
läses av från filen. Funktionen aktiveras när man fyller i ett filnamn på en ljudfil med 
komplett filväg och trycker enter, eller markerar något annat. Med kod i Cimulator.m 
efter funktionsanropet ges klartecken för att operationen utförts framgångsrikt. Om 
filnamnet inte finns eller det är felskrivet kommer ett felmeddelande upp i textrutan. 
 
Insignalen kan ha ett antal olika samplefrekvenser, beroende på matlabmetoden och 
ljudkortet på datorn som använder Cimulator, samplefrekvensen läses av av 
programmet. Vid inspelning via mikrofon är frekvensen 16000 Hz. 
 
 
Output 
Cimulator har fem matlabfunktioner som ger olika output.  
 
Play.m använder Matlabmetoden sound för att spela upp den insignal som Cimulator 
har fått in från någon av inputfunktionerna. Samplefrekvensen, som behövs för en 
korrekt uppspelning, finns tillgänglig i Cimulator som handles.fs. 
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Playfiltrat.m använder Matlabmetoden sound för att spela upp handles.utsignal så 
som den är behandlad av Cimulator. Samplefrekvensen, som behövs för en korrekt 
uppspelning, finns tillgänglig i Cimulator som handles.fs. 
 
Spectrum.m ritar upp ett spektrogram av handles.insignal. Metoden, spectrogram, 
som används är inbyggd i Matlab och parametrarna är valda för att det visuella 
resultatet ska bli estetiskt och tydligt. Man ska kunna se hur energin i de olika 
frekvenserna följer ett mönster och kunna avläsa detta för att se olika formanter i en 
talsignal. Med formanterna ser man även vilken typ av fonem signalen innehåller. 
Spectrum.m har en pedagogisk uppgift i Cimulator och har inget med validering mot 
NMT att göra. 
 
Electrodogram.m ritar upp ett elektrodogram av handles.utsignal. Metoden, 
spectrogram, som används är inbyggd i Matlab. Parametrarna är valda för att 
representera utsignalen hos ett CI. "window" representerar ett "Hamming"-fönster 
med bredden på fönstret lika med antal samples i "window". Bredden bestämmer 
också antalet samples per beräkningsintervall med FFT:n. "window" sätts här till 
samplingsfrekvensen*analysperioden för att representera samma periodlängd som ett 
riktigt stimuleringsintervall. "nover" ("noverlap" i Matlabmetoden) sätts till 0 då 
stimuleringen i CI sker med ett intervall i taget utan att intervallerna påverkar 
varandra. För att representera frekvensintervallen från elektroderna konstrueras en 
vektor som består av startfrekvenserna på filterkanalerna. Sista värdet i vektorn är 
stopfrekvensen för filter 1, det mest högfrekventa. Då startfrekvenserna i 
filterkanalerna 2-22 (respektive 2-16 och 2-12 för färre antal kanaler) är identiska 
med stopfrekvenserna i filterkanalerna 1-21, respektive 1-15 och 1-11 för färre antal 
kanaler, representerar vektorn helt enkelt frekvensintervallen hos elektroderna. 
Frekvenskomponenterna i vektorn evalueras. Electrodogram.m har en pedagogisk 
uppgift i Cimulator och har inget med valideringen mot NMT att göra. Resultatet från 
electrodogram.m kan jämföras med resultatet från spectrum.m och därigenom få en 
viss uppfattning av skillnaderna mellan in- och ut-signaler i Cimulator. 
 
Output.m är skapad för att validera Cimulator. Utsignalerna från NMT består av en 
figurfil och en variabelfil för varje signalbehandlingstillfälle. Output skapades för att 
återskapa upplägget av NMT:s figurfiler från dess variablerfiler. Funktionen tar in två 
vektorer där den ena kodar för vilken elektrod som är aktiv i ett visst sample och den 
andra vektorn står för amplituden på den aktiva elektroden i samma sample. 
Cochlears vektorer: q.electrodes och q.current_levels använder alltså samma index 
där varje värde står för en elektrod och dess amplitud. q.electrodes går igenom 
analysperioder på 12 index, sedan är en ny grupp elektroder aktiva. Vid kodandet av 
funktionen skalades amplituden så att grafen blev så lik motsvarande figurfil som 
möjligt. Funktionen skapar av de två in-vektorerna en kolumnmatris [aktiva 
elektroder  -amplituder], amplitudvärdena är negativa för att y-axeln senare 
inverteras. Ett stapeldiagram skapas med elektrodnumret som ental och amplituden 
skalad ovanpå. Sedan görs den nedre stapeln osynlig och man får då en graf uppdelad 
efter elektrodnummer och amplituden på dessa. 
 
Stödfunktioner 
Cimulator innehåller fyra "stödfunktioner". 
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Default12.m, default16.m och default22.m anropas från filteraudio.m. I dessa finns 
uppsättningar med standardfrekvenser för den tre valen av antal filterkanaler. Vid 
anrop skapar dessa en handles-struktur med start- och stop-värden för sina respektive 
filterkanaler. 
 
Kanalgraf.m ritar upp en graf med kanalerna och deras frekvensintervall i 
programfönstret för Cimulator. Funktionen aktiveras när antal kanaler valts och när 
man trycker på knappen med titeln "Kanalgraf". 
 
Signalbehandlande funktioner 
 
4.2.1 Signalbehandling 

sensitivitet.m bestämmer mikrofonens känslighet, det vill säga den minsta inputnivån 
på ljud som registreras i signalen, T-SPL. Då det inte går att förutse vilka amplituder 
alla filer som laddas upp och används av Cimulator kommer att ha väljs en 
defaultamplitud som lägsta hörbar nivå, denna är 0.0015. Programanvändaren har 
sedan möjlighet att ändra detta värde om det skulle behövas på grund av användande 
på annan hårdvara eller andra filer. Nivån som väljs ska motsvara en ljudtrycknivå på 
10 dB. Detta ska motsvara sensitivitetsnivå 20 (“Cochlear Clinical Guidence 
Document,” 2013, s. 35). Då nivå 1 ska ligga 35 dB över nivå 20 ges att varje steg ger 
en skillnad på !"!" = 1.75!!". Alla samples i en insignal med amplitud lägre än denna 
nollställs. 
 
filteraudio.m skapar en filterbank med en vald mängd passbandsfilter som används 
till att dela upp insignalen i olika frekvensintervall. Antalet kanaler kan väljas till 12, 
16 eller 22. Filterbanken sorterar upp insignalen i frekvenser upp till 8000 Hz, 
frekvenser över 8000 Hz kastas bort. De exakta frekvenserna bestäms av användaren. 
Det finns defaultvärden inprogrammerade för vardera av de tre kanalalternativen. 
Filtren som skapas har ett transitionsband på 100 Hz och stopband med 20 dB 
amplitudminskning. Genom tester verifierades att det relativt breda transitionsbandet 
liknade effekterna i NMT, se avsnitt 5.8.3. Filtren är konstruerade med 
Matlabmetoden fdesign som skapar ett filter specifikations object och sedan realiserad 
med metoden design med Butterworth som mall. Butterworth valdes som typ för att få 
så liten påverkan på passbandet som möjligt. 
 
gain.m tar in val av förstärkning/förminskning av amplituden i varje enskild kanal i 
dB. Detta sker med en enkel multiplikation med faktorn k enligt ekvation 4.1, några 
exempel på resultat ses i figur 4.9 och 4.10. Om inget val av gain är gjort är default 0 
och faktorn k = 1, den aktuella kanalen påverkas då inte av detta steg i Cimulator. 
 
rektifier.m likriktar signalerna genom att ta absolutbeloppet på alla kanaler. 
 
lagpass.m filtrerar kanalerna genom ett lågpassfilter för att få fram konturerna på 
signalerna inför amplitudbestämningen. Filtret är som i filterbanken konstruerade med 
Matlabfunktionen fdesign och realiserade med design. Även denna gång med 
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Butterworth som mall. Även denna gång för att få ett så jämnt frekvenssvar som 
möjligt. Stoppfrekvensen är satt till 200 Hz. Ordningen är satt till 10. 
 
signaling.m utför en amplitudanalys av alla kanaler. Användaren väljer hur många av 
de kanaler med störst amplitud som sedan skall vara aktiva i varje ögonblick. En 
analysperiod är 2 ms. Inifrån signaling.m anropas i sin tur toclevel.m som 
komprimerar utsignalen. signaling.m skapar tre vektorer som utsignal. Två till 
output.m som är konstruerad för jämförelsen med NMT:s signal. En vektor skapas för 
att simulera ljudåtergivningen efter implantatet. Denna vektor är inte komprimerad 
med toclevel.m utan har en okomprimerad amplitud. Till skillnad från outputen från 
ett fysiskt cochleaimplantat simuleras de, vanligen, bifasiska impulserna i Cimulator, 
för alla tre vektorer, med enkla sinussignaler. Varje kanal representeras av en 
sinussignal med sin centerfrekvens som frekvens och amplituden som amplituden.  
En hypotetisk situation är att flera kanaler i denna punkt i signalbehandlingen har 
samma amplitud och att detta påverkar vilka kanaler som ska vara aktiva. I 
signaling.m randomiseras därför kanalerna innan sorteringen. Om flera kanaler har 
samma amplitud har de därför samma sannolikhet att bli aktiva.  
 
toclevel.m har två huvuduppgifter. Funktionen anropas i en loop i signaling.m där de 
tre utvektorerna skapas, input är en amplitud, akustisk [dB], och output är en 
komprimerad elektrisk amplitud [CL]. Komprimeringen görs enligt ekvation 5.2, se 
även figur 4.5. 
 
Amplituden görs om till decibel, med referensvärdet satt i förbehandlingssteget med 
utgångsvärdet och sensitivitetsnivån till T-SPL genom ekvation 4.4. Med amplituden 
omvandlad till decibel plottas sedan, den akustiska amplituden, om till elektrisk CL-
nivå. Detta med funktionen, se avsnitt 5.1 för hur formeln skapades, 
 
!! = (!! − !!!)− !(!! − !!!) ∗ !!!!/! !!+ !!(!! − !!!) ∗ 0.02 ∗ !!!.!!   ekv. 4.10. 
 

där yj är den elektriska amplituden för kanal j. cj respektive tj är C-nivån respektive T-
nivån för kanal j. aj är maxvärdet för kanal j under den aktuella analysperioden, den 
akustiska amplituden. Q är Q-värdet som kan justeras av användaren. Efter 
plottningen sker en kontroll mot de elektriska T- och C-nivåerna valda för varje kanal. 
Om tj ≤ yj ≤ cj lämnas yj. Om yj < tj nollställs amplituden. Om yj > cj sätts värdet till 
C-nivån. 
 
stimulering.m simulerar hur ändrad stimuleringsduration, bredden på den bifasiska 
pulsen, och stimuleringsfrekvens, frekvensen på hur ofta varje kanal stimuleras med 
en puls, påverkar upplevelsen av signalen hos en CI-användare. Default 
stimuleringsduration är 25 µs. Default stimuleringsfrekvens är 900 Hz. I Cimulator är 
sambandet för båda parametrarna satta att vara direkt proportionella.  
 
Output.m är skapad för att validera Cimulator. Funktionen tar in två vektorer där den 
ena kodar för vilken elektrod som är aktiv i ett visst sample och den andra vektorn 
står för amplituden på den aktiva elektroden i samma sample. 
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Cimulator har på begäran av projektbeställaren programmerats till att svara på olika 
val av stimuleringsduration, bredden på den bifasiska pulsen, och 
stimuleringsfrekvens, frekvensen på hur ofta varje kanal stimuleras med en puls. 
Default stimuleringsduration är 25 s. Default stimuleringsfrekvens är 900 Hz. I 
Cimulator är sambandet för båda parametrarna satta att vara direkt proportionella till 
y i ekvation 5.2. I verkligheten är detta en sanning med modifikation då det synes vara 
stora individuella skillnader på hur CI-användare reagerar på dessa parametrar (Clark, 
2003, s. 488). Då underlaget för en annan typ av funktion var dåligt och användaren 
av programmet ville ha möjlighet att ändra parametrarna så konstruerades dessa 
ändock på detta sätt. 
+


