
Akustiska lösningar för porttelefoner

Det här examensarbetet har undersökt hur ljudkvaliteten i en porttelefon kan förbättras med 
hjälp av flera mikrofoner. Två algoritmer implementerades och testades med olika antal 
mikrofoner och varierande mikrofonpositioner. Dessa utvärderades och jämfördes med 
existerande algoritmer för en enda mikrofon.

Examensarbetet utfördes för Axis Communications i Lund för att föreslå en lösning för att förbättra 
ljudet i deras nya porttelefon. Eftersom området är väl utforskat för algoritmer som är designade för
en mikrofon så undersöktes främst lösningar för flera mikrofoner.

Eftersom en porttelefon är en kommunikationsapplikation så definieras ljudkvaliteten av hur bra 
man hör talet. Detta innebär att ljudkvaliteten förbättras genom att försöka ta bort de ljud som inte 
är tal. För kommunikation via tal räknas alla ljud som inte ingår i talet som brus.

Målet med examensarbetet var alltså att hitta en lösning som kan förtrycka brus så mycket som 
möjligt, med hjälp av flera mikrofoner, utan att förvränga talsignalen. För att uppnå detta användes 
en teknik som kallas beamforming. Konceptet för den här tekniken är att utnyttja att det tar tid för 
ljud att färdas genom luften. Med tillgång till flera mikrofoner går det att utnyttja detta genom att 
fördröja signalerna i de olika mikrofonerna så att ljudvågorna hamnar i eller ur fas. Genom att sedan
summera signalerna från de olika mikrofonerna förstärks eller dämpas ljudet genom konstruktiv 
respektive destruktiv interferens.

Med hjälp av beamforming går det alltså att uppnå så kallad riktningsberoende amplitud. Vad detta 
innebär är att ljud som kommer från olika riktningar får olika amplitud, beroende av vad algoritmen
har designats för. För applikationen porttelefon går det då att använda riktningsberoende amplitud 
för att dämpa brus som kommer från andra riktningar än talet.

För att undersöka hur detta kan användas för att förbättra ljudkvaliteten i Axis porttelefon 
implementerades två beamforming-algoritmer som testades och utvärderades med många olika 
mikrofonkonfigurationer. Tester utfördes både i simuleringar och i verkliga miljöer med en 
realtidsimplementation. Även tre redan implementerade lösningar för en mikrofon testades för att 
jämföra med beamforming-algoritmerna.

Resultaten visade att det gick att uppnå mycket bra brusförtryckning med hjälp av beamforming och
mikrofonkonfigurationer som passade dimensionerna för Axis porttelefon. Jämfört med lösningarna
för en mikrofon var brusförtryckningen med beamforming bättre, och den bästa algoritmen gav 
även mindre förvrängning av talet.

Brusförtryckningen som uppnåddes med den beamforming-algoritm som presterade bäst, och som 
var den föreslagna lösning som presenterades för Axis, var cirka 18 decibel. Lösningen använde tre 
mikrofoner positionerade på en horisontell linje med längden 13 cm. Förutom att uppnå bra 
brusförtryckning var lösningen väldigt robust och presterade bra i alla miljöer utan märkbar 
förvrängning av talet.
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