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                 Sammanfattning 

 
Uppgiften i detta projekt var att analysera signaler och försöka lokalisera positionen 

hos en ljudkälla. Det sker med hjälp av tre mikrofoner som har vinkelrätt 

förhållande till varandra. Varje mikrofon detekterar sin del av ljudvågen. Till 

mikrofonerna kopplas en AD-omvandlare som omvandlar signalerna från analog till 

digital form. Efteråt överförs de tre signalerna till en dator. Som bekant tar en dator 

enbart emot digitala signaler, vilket är anledningen till att en AD-omvandlare 

används. I datorn analyseras signalerna med hjälp av en mjukvara. I vårt arbete 

används mjukvaran LabVIEW samt en hel del MATLAB vid analys. Vår analys av 

signalerna med hjälp av en dator delas in i två delar. I första delen görs en FFT-

analys (Fast Fourier Transform) av signalen från mikrofonerna var och en för sig. 

Det innebär att signalens frekvensdomän visas d.v.s. vilka frekvens komponenter en 

signal har. Sedan visas resultatet online med hjälp av en funktion i LabVIEW som 

heter Web Publish.    

I andra delen bestäms positionen på signalens källa med hjälp av korskorrelation.  

Positionen bestäms genom att tidsskillnaden mellan två signaler från samma källa 

mäts genom korskorrelation och man kan bestämma vinkeln med hjälp av 

triangulering som förklaras i rapporten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Aim of this project was to analyse signals and try to localize the position of source of sound. It is done 

with three microphones which have 90 degrees angle to each other. Each microphone detects one part 

of the sound wave. The microphones are connected toan ADC which turns signals from analogue to 

digital shape. After that the three signals are transformed to a computer. As known a computer 

receives only digital signals which are the main reason to use the ADC.  The signals are analysed by 

computer with help of special softwares. These softwares are LabVIEW and MATLAB which are used 

in this work.  This analysis of the signals is divided in two parts. The first part is the FFT-analyse (Fast 

Fourier Transform) of the signal from the microphones. It means that the signals frequency’s domain 

is showed, in other word it shows which frequency components a signal has. Then the result is showed 

online by a function belonging to LabVIEW which is called Web Publish. 

In second part the position of the signal source is determined by cross correlation. The position is 

determined by the difference of time between two signals from same source which are measured by 

cross correlation and you can determine angle by triangulating which is described in report. 
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1 Introduktion 

 

Uppsatsen är resultatet av ett examensarbete vid Högskolan i Gävle där också projektet utfördes.  

Mjukvaran och apparaturen som användes i projektet är tillverkade av National Instruments (NI)   

 

1.1 Inledning 

Uppgiften är att analysera signalen och bestämma varifrån signalen kommer. Arbetet började med att 

försöka hitta en lämplig mjukvara till den aktuella tillämpningen. Det finns många alternativa 

mjukvaror som är möjliga att använda. Valet föll på mjukvaran LabVIEW från NI eftersom 

programmet är lätt att använda och innehåller alla funktioner som behövs för att lösa problemet. 

Men det kostar mycket. I elektroniklaborationssalarna på Högskolan i Gävle används LabVIEW 

så den fanns tillgänglig, vilket var en fördel. Den AD-omvandlare vi först provade heter DAQpad-

6020E och på högskolan finns tillgång också till denna. Varje apparat har sina egna drivrutiner. 

Den aktuella apparaten var gammal och drivrutinen var annorlunda nämligen TradDAQ. Den 

laddades ner och sedan provades en signalingång och med bara en signalanalys. Denna fungerade 

perfekt i början men sedan kollapsade den. En ny AD-omvandlare beställdes med den senaste 

drivrutinen, DAQmx, vilket gör det möjligt att använda en annorlunda funktionspalett i 

LabVIEW. Instruktionerna till den nya AD-omvandlaren var lättlästa, vilket medförde att 

projektet föll väl ut. 

För att kunna genomföra arbetet behövdes kunskapen om mjukvaran LabVIEW och behövs 

studera LabVIEW-manualen [1] men det behövdes även kunskaper om MATLAB samt om 

signalbehandling. 

 

1.2 Avgränsningar 

 Arbetet har vissa avgränsningar när det gäller utförande, eftersom den var önskning att 

förverkliga vår idé och inte bara ge förslag på hur den kan förverkligas. Härigenom blev 

kostnadskrav och implementeringsmöjligheter styrande. 

En andra avgränsning är vår AD-omvandlare dvs. USB-6008. Den har samplingshastigheten Max 

10KHz, vilket betyder att signaler under 1kHz kunde analyseras. Det gick därför inte att mäta 

signalen från en människoröst eftersom den har frekvensen mellan 300Hz och 3000Hz. En annan 

avgränsning var tidsaspekten. Eftersom den var begränsad till 10 veckor . 
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1.3 Syfte 

 Målet var att med hjälp av tre mikrofoner som är placerade enligt figur1 fånga tre signaler. Först 

analyserades signalens Fast Fourier transform (FFT), dvs. signalens frekvensdomän, som därefter 

visades på en websida. Sedan analyserades signalen från en källa med hjälp av 

korskorrelationsfunktionen. Denna funktion bestämmer tidsskillnaden mellan signalens ankomst 

till två av mikrofonerna. Med hjälp av tidsskillnaden kan man beräkna ljudkällans vinkel i 

förhållande till mikrofonerna. Till sist visas vinkeln med hjälp av den numeriska detektorn.  

 

 
Figur1 mikrofonernas förhållande till varandra
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2 Teori 

För att kunna förstå projektet behöver vi känna till vissa begrepp. Vi ska här definiera 

begreppen Fast Fourier Transform, korrelation och korskorrelation. 

2.1 Fast Fourier Transform (FFT) 

Fast Fourier Transform (FFT) är en effektiv algoritm för att beräkna en diskret, 

tidsbegränsad Fourier-transform. Fourier-transform överför en funktion från tidsplanet till 

frekvensplanet. Med hjälp av FFT kan man visa signalen i frekvensdomän och visningen 

är beroende av följande regel [2]: ”En signal med högre frekvens än halva 

samplingsfrekvensen kommer i den samplade versionen att få en frekvens som ligger lika 

långt under, som den ursprungliga frekvensen låg över fs/2”. Halva samplingsfrekvensen 

fs/2 kallas för Nyqvistfrekvens.  

FFT defineras av nedanstående algoritm: 

                              ∑
=

−−=
N

j

kj
NjxkX

1

)1)(1()()( ω    där Ni
N e /)2( πω −=  (1) 

Vi kan visa begreppet med ett exempel. Vi har en signal som innehåller brus och vill ta 

reda på signalens ursprungliga frekvens. Vi använder FFT för ändamålet. Signalen med 

brus framgår av figur2. Signalen utan brus i tidsdomän är   

                                t)120sin(2t)500.7sin(2x ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= ππ                              (2)                                 

Samma signal med brus i frekvensdomän med hjälp av FFT framgår också av figur 2 där 

huvudfrekvenserna till signalen visas dvs 50 och 120 Hz. Obs samplingfrekvensen är 

1000Hz. 

 
                                    Figur 2. Till vänster signalen i tidsdomän och till höger signalen FFT 
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2.2 Korrelation 

För att få en klar bild om korskorrelation definierar vi först korrelation. Korrelation är 

inom signalbehandling ett mått på sambandet mellan två signaler. Anders 

Svärdström[2] definierar korrelation som ett mått på likhet mellan två signaler. 

Man beräknar det normaliserade värdet på korrelationen som kallas 

korrelationskoefficienten och som erhålls i det tidskontinuerliga fallet enligt ekvation 

3:  

                         C xy = dt
T

T yrmsvxrmsv
ymvtyxmvtx

T
∫

−

−−

∞→

2/

2/ ,,

],)(][,)([
lim                                                    (3)                             

Vi kan visa begreppet med ett exempel. Vi beräknar korrelationskoefficienten 

för signalerna  
 
                                                       sin(t)x(t) =                                                     (4)                               

                                                      /3)+sin(t=y(t) π                                            (5)                               

Dess korrelationskoefficient beräknas med (4) och (5) insatta i (3) 

                                C xy =
T
1 dt

ttT

∫
+

0

2
1*

2
1

)
3

sin(sin π

=cos
3
π =0.5046                          (6)                               

 

                                                   Figur3 längst upp är sin(t) och längst ner är sin(t+ )
3
π

 

2.3 Korskorrelation 

Korskorrelation är inom signalbehandling ett mått på hur pass lika signalerna är. 

Korskorrelationsfunktionen r xy (τ ) är beroende av tidsskillnaden mellan de två 
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signalerna när likhet mellan de två signalerna föreligger. Vi kan ta reda på τ när 

signalerna är maximalt lika varandra. r xy definieras enligt ekvation 7 

                                             ∫ +=
∞→

2/

2/

lim )()(
T

T

dttytxr
T

τ                                              (7)                                              

Vi kan visa begreppet med ett exempel. Man vill bestämma riktningen från en ubåt 

till ett annat fartyg. Som framgår av figur4 är ubåten försedd med två hydrofoner med 

avståndet d. Man kan med hjälp av korrelator bestämma tidsskillnaden τ när den 

plana vågens ankomst inträffar i maximum för r xy (τ ).  

Sedan man kan sätta τ i  

                                               )/arccos( dv τϕ ⋅=                                                   (8)                                               

därϕ  är den önskade riktningen och v är den akustiska vågens utbredningshastighet i 

vatten. 

                                                                      

Figur 4 fartygets riktningsförhållande till ubåt 

2.4  Metod för att lokalisera position 

I arbetet användes korskorrelation för att bestämma tidsskillnaden av en signal 

ankomst (t ex ett ljud) till två positioner. Denna matematiska operation kallas 

korskorrelation eftersom två tidsskillnader mäts upp dvs. tidsskillnaden mellan 

signaler från mikrofon1 och mikrofon2 och tidsskillnaden mellan signaler från 

mikrofon1 och mikrofon3 vilka visas i figur 1. Sedan kan man med ekvation 13 

bestämma den vinkel som behövs för att veta från vilket håll ljudet kommer. 

Uttrycket härleds enligt följande. 

Ljudets hastighet i horisontal riktning beräknas på följande sätt:  

                                             
αcos

0V
V ph =                 (9)  
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Tidsskillnaden xyT mellan signaler från mikrofon1 och mikrofon2 beräknas med hjälp 

av ekvation 10,beteckning enligt figur1  

                                   T12 =
0

1212 coscos
v

R
V
r

ph

αθ
=                       (10)  

Tidsskillnaden mellan signaler från mikrofon1 och mikrofon3 fås på samma sätt: 

                                    T13 =
0

1313 cossin
v

R
V
r

ph

αθ
=                       (11) 

Man kan få fram vinkeln genom att ta reda på förhållandet mellan T12 och T13 

                      θ
αθ

αθ

tan
coscos

cossin

12

13

0
12

0
13

12

13

R
R

v
R

v
R

T
T

==                 (12) 

                                   δθ +⋅= )arctan(
12

13

13

12

T
T

R
R

                       (13) 

δ erhålls i enlighet med tabell 1. 
 

                  Tabell 1 värdet av δ  i ekvation (13)  i förhållande till T12  och T 13  tecken 

Sign T 12  Sign T 13  Kvadrant δ  

+ + I 0 

- + II π  

- - II π  

+ - IV π2  

                                    

 

 

2.5 Analog till Digital omvandling 

För att omvandla analoga signaler från mikrofoner till digitala signaler behöver vi en 

AD-omvandlare. En AD-omvandlare (eng. ADC, Analog to Digital Converter) är en 

elektrisk komponent som omvandlar en elektrisk analog spänning till ett binärt 

talvärde.  

För att signalen ska återskapas så bra som möjligt måste man bland annat ta hänsyn 

till AD-omvandlarens upplösning. Dynamiken är att signalen delas i ett antal nivåer 

mellan topp och botten värde av signalen. Antal nivåer beror på antal bitar 

upplösningen. Varje nivå representeras med ett binärt tal. Ju högre upplösning AD-
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omvandlaren har desto bättre kan signalen återskapas . Som figur 5 visar återskapar 

16-bitar upplösning en bättre bild än den som har 3-bitars upplösning eftersom 16-

bitar upplösning har 65536 nivåer och 3-bitar upplösning 8 nivåer. Figur 5 visar 8 

nivåer för 3-bitars upplösning. Man räknar antal nivåer med avseende på 2 X där x är 

antal bitars upplösning. Dvs16-bitar upplösning har 216  = 65536 nivåer och 3-bit 

upplösning har 2 3 = 8 nivåer. 

   

 

 
                         Figur 5 jämförelse mellan 16-och 3-bitarsupplösning 
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3 Genomförande 

Först presenterar vi vilka verktyg (mjukvara och hårdvara) som användes och sedan 

vilken metod för bestämning av position . För att projektet skulle kunna utföras 

behövdes det: mikrofoner, AD-omvandlare, dator och programvaror. 

 Sist beskrevs genomförandet av vårt arbete som består av olika experiment.  

3.1  verktyg 

3.1.1 LabVIEW 

LabVIEW är ett grafisk utvecklingsmiljö för dataflöden. Det innebär att data överförs 

från en datakälla till en eller flera mål och sprider sig genom programmet. Till 

skillnad från textbaserad utvecklingsmjukvara kan LabVIEW, på grund av 

möjligheten att hantera dataflöden, därför utföra multipla operationer parallellt. 

LabVIEW är en ”multithreaded” programmeringsmiljö, vilket betyder att multipla 

operationer kan ske samtidigt utan att störas av varandra.  

LabVIEW är också ett kompilerande programspråk. I kärnan av LabVIEW-

plattformen ligger ett grafiskt programspråk som kallas G. Man skapar VI (virtual 

instrument) i LabVIEW och den består av två fönster: frontpanelen och 

blockdiagrammet. 

I frontpanelen skapas användargränssnittet till VI. Man bygger upp en frontpanel 

genom att dra kontroller och indikatorer från kontrollpaletten. Varje ikon på paletten 

representerar en underpalett vilka innehåller kontroller och indikatorer som placeras i 

frontpanelen. Dessa kontroller och indikatorer är konfigurerbara och gör det möjligt 

att skapa professionella grafiska interface.  

Blockdiagrammet är hjärnan i vår VI – det innehåller vår kod. I det här fönstret 

använder man funktionspaletten för att skapa sin mät-tillämpningskod. Även här 

representerar varje ikon på paletten en underpalett vilka innehåller VI:s och 

funktioner som man placerar i blockdiagrammet och sedan drar man ledningar för att 

skapa koden.  

Det finns tre versioner av utvecklingssystemet: Base, Full och Professional. De är 

tillgängliga för Windows, Mac OS och Linux operativsystem.  
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3.1.2 AD-omvandlare och DAQmx 

AD-omvandlare som användes i detta projekt är USB-6008 som visas i figur6. Den 

har den maximala samplingsfrekvensen  10kHz och 12bitars upplösning. Mikrofonen 

kan kopplas i differentialläge eller single-ended läge (RSE ,Reference Single Ended) 

som framgår av det analoga anslutningsdonet som visas i tabell2. USB 6008 är en 

produkt av NI 

 
                                       Figur 6 AD-omvandlare med märke NI USB-6008 

   Tabell 2  Till vänster analogt anslutningsdon och till höger digitalt anslutningsdon till AD-

omvandlare 

Terminal Signal 

Single.Ended 

Mode 

Signal 

Differential 

Mode 

 Terminal Signal 

1 GND GND  17 PO0 

2 AI0 AI0+  18 PO1 

3 AI4 AI0-  19 PO2 

4 GND GND  20 PO3 

5 AI1 AI1+  21 PO4 

6 AI5 AI1-  22 PO5 

7 GND GND  23 PO6 

8 AI2 AI2+  24 PO7 

9 AI6 AI2-  25 PI0 

10 GND GND  26 PI1 

11 AI3 AI3+  27 PI2 

12 AI7 AI3-  28 PI3 

13 GND GND  29 PFI0 

14 AO0 AO0  30 +2.5V 

15 AO1 AO1  31 +5V 

16 GND GND  32 GND 
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. 

 

För att mjukvara och hårdvara ska kunna kommunicera med varandra och känna till 

varandra i praktiken behövs drivrutiner. Vilken drivrutin som används beror på vilken 

mjukvara respektive hårdvara som valts. Vi använde LabVIEW 8.2.1 i detta projekt 

och för NI USB-6008 krävs DAQmx drivrutiner . 

 

3.1.3 Mikrofonen 

Varje Mikrofon var kopplad i kretsen som visas i figur 7. R1 är en likströmsresistans 

som förser mikrofonen med en viss ström, vars storlek beror på matningsspänningen 

och mikrofonens specifikation, särskilt mikrofonens strömtålighet. Resten av kretsen 

är ett GE förstärkaresteg som enligt Molin[2]förstärker signalen enligt ekvation(14). 

GE står för Gemensam Emitter.  R3 ställer in arbetspunkten på transistoren 

( )OC
ac

V rR
rUin

UutA //
π

β
==                             (14) 

 
 

Figur 7 Kretsen till mikrofonen med anslutning till GE-förstärkningssteget 

 

 

 

3.2 Fast Fourier Transform med hjälp av simulering 

3.2.1 Signaler från generatorn 

Vårt experiment börjar när AD-omvandlaren kopplas till systemet. En drivrutin måste 

vara installerad. 

Detta avsnitt delas i två moment. Första momentet är att undersöka om AD-

omvandlaren har kontakt med systemet dvs. med LabVIEW-mjukvaran och 
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drivrutinen. Detta görs genom ett speciellt program som kallas Measurement & 

Automation. När man kör programmet öppnas ett fönster. Till vänster i fönstret finns 

det ett menyval som heter Software. Där kan man kontrollera om drivrutinen DAXmx 

är installerad. Det finns även ett menyval som heter Device and Interface, som visar 

hur AD-omvandlaren är konfigurerad. 

I detta experiment visades att drivrutiner och AD-omvandlare har kontakt med 

varandra. Om kontakt finns kan man testa kopplingen mellan en signal och AD-

omvandlaren med en knapp som kallas Testpanel. 

Om allt går som planerat kan man gå till nästa moment som handlar om 

samplingsfrekvens. Det finns en teori om samplingsfrekvens som kallas för Nyqvist 

teorem. Nyqvist teori [3] lyder: ”En signal är entydigt bestämd av i tiden tagna 

sampel, om tiden mellan närbelägna sampel är mindre än halva perioden för den 

högsta frekvenskomponent som ingår i signalen”. 

Detta betyder att sampelfrekvensen måste vara minst två gånger större än signalens 

frekvens dvs. om f är signalens frekvens och fs är samplingsfrekvens så blir 2f<fs. 

Men i praktiken använder man en 10 gånger större samplingsfrekvens för att signalen 

ska återskapas tydligare.  

I vårt fall har AD-omvandlaren Max 10000 sampel per sekund som motsvarar 10 kHz 

och denna AD-omvandlare har tre analoga ingångar som är upptagna, varför 

sampelfrekvensen per signal blir max 3.33 kilo sampel per sekund. Enligt Nyqvist 

teorem och vår uppfattning om sampelfrekvens måste varje signal ha högst 3,3kHz 

sampelfrekvens, annars bildas inte signalerna riktigt. 

AD-omvandlaren har 8 analoga ingångar. I vårt fall kopplas signalen 1 till AI0, 

signalen 2 till AI1 och signalen 3 till AI2. Det ska påpekas att alla signalernas jordade 

kabel kopplas till ingång nr 1. 

När drivrutiner till AD-omvandlaren installeras kan DAQ Assistenten hämtas från 

verktygsfältet till blockdiagrammet i LabVIEW. Därefter måste man konfigurera AD-

omvandlaren. Det gör man genom att dubbelklicka på DAQ Assistenten. Det kommer 

då upp ett fönster, där man konfigurerar de ingångar som används. I Rate ställer man 

också in hur snabbt signalen samplas och i Sample per read hur många sampels som 

används. I vårt fall valdes rate till 3kHz och sampel per read till 100 Hz, vilket var det 

bästa alternativet för vårt experiment. På så sätt fick vi de bästa bilderna av 100 Hz 

signalerna.  

Under titeln Configuration Terminal finns två huvudalternativ, Differential och 

RSE. 
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Om man vill koppla signalen med en plus- och en jordkabel till AD-omvandlaren 

väljer man RST. Om man vill koppla både minus och plus till AD-omvandlaren väljer 

man Differential.  

Efter allt detta kan vi undersöka FFT. Som nämndes förut visar FFT signalen i 

frekvensdomän och är beroende av regel i sidan183 enligt Svärdström [3]: ”En 

signal med högre frekvens än halva samplingsfrekvensen kommer i den samplade 

versionen att få en frekvens som ligger lika långt under, som den ursprungliga 

frekvensen låg över fs/2”. Som visas i figur 8 har signal nr 1, d.v.s. första FFT i 

bilden, frekvensen 1800Hz och samplingsfrekvensen fs 3000Hz. Halva fs är lika med 

1500Hz, så signalens frekvens är 300Hz större än halva samplingsfrekvensen. Man 

minskar alltså 1500 med 300 , vilket blir 1200. Signalen hamnar på 1200Hz, vilket 

stämmer med signalen i FFT . De två andra signalerna har frekvensen 100Hz. De har 

mindre än halva samplingsfrekvensen så de ligger i samma frekvenser dvs. 100Hz 

och vållar inga problem.  

 
                                Figur8 FFT av tre signaler från generator kopplas till AD-omvandlaren. 

 

 

 

För att vårt experiment ska vara komplett har en annan funktion använts, som sparar 

alla data från AD-omvandlaren i en fil. Denna funktion kallas för Write 

Measurement File. Den ligger i Function Palette i blockdiagrammet.  
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Figur 9 Koden till vårt experiment i BlockDiagram för att visa FFT. 
 

3.2.2 Online-data 

För att online-data ska fungera behövs en speciell funktion. Det finns en sådan 

funktion i LabVIEW. Man kan ta fram denna funktion genom att öppna frontpanelen 

och orientera sig fram under Tools till Web Publish. Efter att ha gjort en del 

inställningar kommer en internetserveradress upp. Men den adress som LabVIEW 

föreslår fungerar inte. Man måste ta reda på datorns IP-adress och använder den i 

stället. Om man kombinerar denna adress med slash plus filnamn.html kan man 

publicera resultat på Internet.  

Till exempel om IP-adressen är 230.240.14.102 och filnamnet är signal så kan man 

söka efter filen på Internet med hjälp av länken http://230.240.14.102/signal.html. 

 

3.3  Experiment (Korskorrelation) 

Som nämndes i början av uppsatsen baserades vårt arbete på att bestämma ljudets 

position med hjälp av tre mikrofoner som är placerade i enlighet med figur 5. 

Avståndet mellan mikrofon1 och mikrofon2 är lika med avståndet mellan mikrofon1 

och mikrofon3. Experimentet utfördes med hjälp av både MATLAB och LabVIEW. 
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3.3.1 Simulering med LabVIEW 

För att komma framåt och vara säker att vårt program fungerade har vi provat 

signalfiler från liknande experiment som andra har utfört. Problemet med de filerna 

var att de hade två kolumner. Första kolumnen var tid, andra var själva signalen.  

. För att testa med LabVIEWs implementeringsprogram behöver man ta bort första 

kolumnen, annars läser LabVIEW första kolumnen och det är inte önskvärt. Efter 

många försök lyckades vi ta bort första kolumnen, byta namn och omvandla 

filformatet från tm till lvm (LabVIEW datafil). Efter dessa åtgärder användes 

LabVIEWs implementeringsprogram som visas i figur 10.  

 
 

                                                               figur 10 LabVIEWprogram för implementering. 

 
. 

 

3.3.2 Simulering med MATLAB 

För att bli bekant med korskorrelationer och deras funktion testades den funktionen 

först med MATLAB. Eftersom MATLAB har alla funktioner som LabVIEW har som 

tex FFT och korskorrelation. Avståndet mellan två mikrofoner som valts var 37 

meter. Signal1 fångas med mikrofon1 som är placerad vid datorn och signal2 fångas 

av mikrofon2, som ligger 37 meter från mikrofon1. Ljudkällan ligger nästan en meter 

från mikrofon1. Signalerna sparades i var sin fil med hjälp av LabVIEW programmet 

som visas i figur12. De här filerna användes sedan i MATLAB. enligt appendix3. 

Som framgår av korskorrelationen är tidsskillnaden mellan signal1 och signal2 0.1 
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sekunder, se figur11. Eftersom ljudhastigheten är 343m/sek kan man få fram 

avståndet från mikrofon1 till mikrofon2 med hjälp av tidsskillnaden multiplicerat med 

ljudets hastighet, varvid avståndet blir 0.1*343=34.3m. Resultatet var perfekt, dvs. 

det förväntade . Här nedan redovisas experimentet och två signaler visas, signal1 och 

signal2 från mikrofonerna m1 respektive m2. De två signalerna har samma källa. 

För att testa experimentet med hjälp av MATLAB måste man importera signalerna till 

MATLAB workspace och sedan göra korskorrelationen mellan de två signalerna. För 

att kalkylera tiden t behöver man veta AD-omvandlarens konfiguration beträffande 

antal sampel och sampelfrekvens. 

I detta fall konfigurerades AD-omvandlaren med sampelfrekvensen 200Hz och antal 

sampel (1024). 

: 

 
Figur11 Översta bilden visar signal1, mittenbilden signal2 och bilden längst ned korskorrelationen 

mellan de två. 

 

 

3.3.3. Första mätningen 

I vårt experiment mättes tre signaler från tre olika mikrofoner. Mikrofonernas 

förhållande förklaras tidigare. Man sparar varje signal i varsin fil med hjälp av 

funktionen Write To Measurement File enligt figur12. Man måste göra riktiga 

inställningar i denna funktion för att kunna analysera och välja ONE COLUMN 

ONLY i konfigurationens högra sida. Som framgår av figur 12 tar man Waveform 

Graf för varje signal och korskorrelation för att vara säker på att experimentet 

fungerar bra. Detta är det enda syftet med de två funktionerna. 

 Det är viktigt att fånga tre riktiga signaler från de tre mikrofonerna för att inte 

experimentet ska misslyckas. Korskorrelation kan man göra endast då signalerna 
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fångats perfekt och signalerna är lika i utseende men olika i tid. På så sätt kan man 

med korsrelationsfunktionen beräkna skillnaden i tid mellan två signaler. 

 
Figur 12 Blockdiagram över LabVIEW-programmet för att spara signalerna i var sin fil. 

 

Vårt första experiment ägde rum i ingångshallen i Högskolan i Gävle. Vi använde oss 

av två fall. Både fallen hade 200 sampels per sekund och 1024 read of sampels 

inmatade i konfiguration till Daq-Assistent. De båda fallen implementerades med 

LabVIEW-program som visas i figur 10 .  

Första fallet gav 12T  lika med 0.115 och 13T  lika med -0.06, vinkelθ  var lika med -

27.55 o . Andra fallet gav 12T  lika med 0.035 och 13T  lika med 0.045. Vinkeln θ  var 

lika med 52,125 o .  

Detta stämde inte med verkligheten. I första fallet måste vinkeln vara 45 grader och i 

andra fallet -45 o . Det medförde att vidare implementering fick skjutas upp. Först 

kontrollerade vi att signalerna som fångades upp av mikrofonerna var riktiga. 

MATLAB var ett bra verktyg för denna undersökning och testet visade att det fanns 

ingen likhet mellan signalerna i tidsdomän. Undersökningen visas i figur 13. Bilden 

zoomar in för att man ska se signalerna i närheten av händelsen, i vårt fall ett ljud i 

form av handklappning. Handklappning användes därför att den har 

bredfrekvenssignal.För att undersöka signalerna närmare användes nedanstående 

MATLAB funktion. 
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Först importerades signalerna till MATLAB enlig de funktioner som förklarades i 

avsnittet Simulering med MATLAB. Den del av signalerna som var viktig att 

närmare undersöka zoomades in med hjälp av funktionen nedan: 

Subplot(3,1,1), plot(t,signal1), axis([1.8  2.8  -0.1  

0.1]), subplot(3,1,2), plot(t,signal2), axis([1.8  2.8  -

0.1  0.1]), subplot(3,1,3), plot(t,signal3), a xis([1.8  

2.8  -0.1  0.1]). 

Resultatet visas i figur 13. Som framgår av bilden har signalerna inte likadant 

utseende i någon punkt. 

 
Figur13 Signaler undersökta med hjälp av MATLAB. Längst upp signal1, mitten är signal2 och 

längst ner är signal3. 

 

Det visar sig att vårt experiment inte var perfekt och att signalerna inte fångades 

riktigt eftersom de inte har samma utseende enligt figur 13. Det medförde att 

korskorrelationerna mellan signalerna inte var riktiga och därför inte heller 

tidsskillnaden mellan signalerna. Av detta följde att man inte kunde beräkna vinkeln 

rätt. Man kan undersöka resultatet av korskorrelationerna mellan signalerna genom att 

zooma in signalernas bild. Det ger emellertid ingen riktig information om 

tidsskillnaden mellan signalernas ankomst till mikrofonerna. Resultatet visas i figur 

14. Samma teknik användes för korskorrelationerna som för signalerna för att zooma 

in, med den skillnaden att zoomning ligger i intervallet -1 och 1 i x–axel och mellan -

0.025 och 0.025 i y-axel. Undersökningen av signalerna och deras korskorrelation 

med hjälp av MATLAB visar att lokalen inte var en passande omgivning för vårt 

experiment. Eftersom det förekom störningsmoment i form av att människorna  rörde 

sig . 
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Figur 14 Längst upp korskorrelationen mellan signal1 och signal2, mitten korskorrelationen 

mellan signal1 och signal3 och längst ner korskorrelationen mellan signal2 och signal3. 

 

 

3.3.4. Andra mätningen 

För att få bort offset och därmed en bra korskorrelationsform kopplades mikrofonerna 

till AD-omvandlaren med differentialkoppling dvs. med plus- och minusingångar. 

Detta tillvägagångssätt användes i båda mätningarna. Som tidigare nämnts finns det 

två typer av koppling till AD-omvandlare: differential och RSE(Reference Single 

Ended). Med RSE menas att man kopplar mikrofonen mellan jord- och plusingång. 

Den här gången gjordes två experiment. Båda blev framgångsrika och i båda fallen 

hade vi 1024 antal sampels och sampelfrekvensen var 200Hz. Vi försökte att visa 

vinkeln direkt, dvs. när handklappningen skedde visade programmet direkt från vilket 

håll den kom. Men det fungerade inte. Vinkeln bestämdes i två steg. Först sparades 

signalerna var för sig i egen fil med hjälp av WRITE TO MEASUREMENT FILE 

funktionen. Efter en del ändringar i filerna, som att ta bort texten överst liksom 

vänstra kolumnen samt placera den viktiga kolumnen längst till vänster, lästes filen 

med READ OF MEASUREMENT FILE funktion. Därefter bestämdes vinkeln med 

hjälp av implementeringsprogrammet. I figur 15 visas signalerna från första 

experimentet. Det ser ganska bra ut.  I det här fallet erhölls 1T =0.03, 2T =0.15 och 

vinkeln 26.56 o . Det stämmer med verkligheten. I andra fallet erhölls 1T =-0.04, 

2T =0.035 och vinkeln -41.18 o . Enligt tabel1 ska den adderas med 180 o , så svaret blir 

139 o . Det stämmer bra med klappningens position. Man kan uppskatta 

handklappningspositionen med hjälp av korskorrelationsvärdena dvs 1T  och 2T utan 

att använda hela programmet. Genom att man vet 1T  och 2T  så kan man med hjälp av 
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dessa  uppskatta var klappningen skedde. Om 1T  har ett negativt värde betyder det att 

klappningen skedde längre från mikrofon2 än mikrofon1. Med samma teknik kan 2T  

visa positionen av handklappningen. När man kombinerar de två uppskattade 

positionerna får man en bra bild av positionen. Denna teknik hjälper oss att vara säkra 

på att korskorrelationen var riktig dvs. att signalerna var perfekt fångade. 

 
Figur 15 Till vänster korskorrelationen mellan signalerna och till höger längst upp signal1, mitten 

signal2, längst ner signal3.  
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4 Diskussion  

Nedan kommer en utvärdering av vårt val och olika problem som uppstod under 

arbetets gång, både arbetsmässiga och ekonomiska. Från början övervägdes nackdelar 

och fördelar av olika val av mjukvaror och hårdvaror. Det fanns olika alternativ, 

vilket var positivt. I det här projektet föll valet till LabVIEW. Högskolan hade version 

7.1 som var gammal. Men enligt avtal med NATIONAL INSTRUMENTS får 

högskolan vartannat år en ny version av LabVIEW. Det tog en vecka innan den nya 

versionen installerades. Nu var två versioner installerade, version 7.1 och 8.2. Detta 

medförde att datorn hängde sig under arbetet på grund av konflikten i datorn system. 

Mycket tid ödslades på detta sätt.  

Till slut bestämdes att den gamla versionen skulle tas bort. Detta gjorde jobbet 

snabbare. LabVIEW är en bra produkt och används regelbundet i högskolan på olika 

områden. Många studenter har tillgång till det. Vårt projekt är ett av 

användningsområdena. Det finns en bra manual till LabVIEW och National 

Instruments support var lättillgänglig. Man kunde få hjälp när informationen i 

manualen inte var tillräcklig. Under denna förutsättning kunde arbetet utföras i tid. 

Ett annat problem var val av hårdvara. Det var önskvärt att analysera signalen som 

skickas in till AD-omvandlare. Men denna hårdvara begränsade vårt experiment. 

Eftersom den inte kan analysera mänskligt tal. För detta hade behövts en hårdvara 

som kostar 20 gånger mer, vilket var för dyrt för detta projekt.  

Eftersom LabVIEW användes var det lämpligt att välja hårdvara från samma företag. 

Valet var svårare när det gällde vilken sorts hårdvara från detta företag som skulle 

beställas. Först provades hårdvara som var tillgänglig på högskolan. Det var en AD-

omvandlare, modell NI DAQpad-6020E. Den hade hög upplösning och hög 

sampelfrekvens. Men det var en gammal modell. När man försökte arbeta med den 

uppstod många problem. Det fanns nämligen ingen uppgift i manualen om hur vi 

kunde implementera vår idé på denna typ av hårdvaran. Så uppkom idén att köpa 

modernare hårdvara med hänsyn till våra begränsningar. Den nya modellen var lätt att 

hantera för det stod tydligt beskrivet i manualen hur vi skulle göra. I LabVIEW finns 

både gamla och nya funktioner för samma uppgift. Det medför förvirring för den som 



22 

vill börja med LabVIEW och bekanta sig med den. Valet av modernare version 

medförde att arbetet påskyndades.  

Det tredje problemet uppstod då det var dags att publicera den bearbetade signalen på 

Internet. Som tur var hade LabVIEW denna funktion och vi behövde alltså inte söka 

en ny mjukvara för detta ändamål. 
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5 Slutsats  

Examensarbetet har varit otroligt givande och gett mig mycket stora erfarenheter av 

signalanalys och drivrutiner. Men det har också gett stor erfarenhet av att arbeta 

självständigt och söka reda på information genom att läsa den aktuella manualen och 

ta kontakt med företaget.  Det har också visat sig att projektarbetet har varit på rätt 

nivå. 

Mera tid med handledare för genomgång av de svårare detaljerna i arbetet hade varit 

önskvärt men det hade å andra sidan inte gett mig de kunskaper och den lärdom som 

jag nu fått. 

Den slutsats som denna rapport leder till är dock att för varje år kommer en ny 

version som är bättre och lättare att använda.. Men National Instruments har en egen 

anledning till att de gamla funktionerna fortfarande är i bruk. Om projektet inte haft 

någon ekonomisk begränsning kunde arbetet utförts på frekvensen över 10kHz. Då 

hade en annan AD-omvandlare som klarat det frekvensområdet behövts. 

Å andra sidan kunde man ha provat med annan mjukvara än LabVIEW om tiden räckt 

till och på så sätt fått erfarenheter av olika mjukvaror. Det hade ökat kompetensen i 

valet mellan de olika provade mjukvarorna.  

Den första positiva sidan av examensarbetet var att det teoretiska och praktiska målet 

med analys av signalens Fast Fourier Transform har nåtts och andra positiva sidan var 

att vi kunde visa resultatet på webben. En nackdel med detta examensarbete var att 

det var svårt att bestämma ljudkällans vinkel, eftersom man behövde stora kunskaper 

om LabVIEWs funktioner. 

En annan nackdel som gjorde målet svårt att nå praktiskt enligt förklaring i rapporten 

(första mätningen) och det medförde att experimentet upprepades många gånger. 
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Appendix 1 

DAQ-kort Specifications 
The following specifications are typical at 25 °C, unless otherwise noted. 
Analog Input 

Converter type………………………….Successive approximation 

Analog inputs…………………………..8 single-ended, 4 differential, software selectable 

 

Input resolution 

USB-6008................................................12 bits differential, 11 bits single-ended 

USB-6009………………………………14 bits differential, 13 bits single-ended 

 

Max sampling rate1 

Single channel 

USB-6008………………………………10 kS/s 

USB-6009………………………………48 kS/s 

Multiple channels (aggregate) 

USB-6008………………………………10 kS/s 

USB-6009………………………………42 kS/s 

Al FIFO………………………………...512 bytes 

Timing resolution………………………41.67 ns (24 MHz timebase) 

Timing accuracy………………………..100 ppm of actual sample rate 

Input range 

Single -ended…………………………...±10 V 

Differential……………………………..±20 V, ±10 V, ±5 V, ±4 V, 

                 ±2.5 V, ±2 V, ±1.25 V, ±1 V 

Working voltage………………………..±10 V 

Input impedance……………………….144 k Ω  

Overvoltage protection………………...±35 

Trigger source…………………………Software or extemal digital trigger 

System noise 

USB-6008, differential………………….1.47 mVrms 

USB-6009, single-ended………………..2.93 mVrms 

USB-6009, differential………………….0.37 mVrms 

                                                      
1 Might be system dependent. 
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USB-6009, single-ended………………...0.73 mVrms 

 
Absolute accuracy at full scale, single ended 

Range 

Typical at 25 °C 

(mV) 

Maximum over Temperature 

(mY) 
±10 14.7 138 

 

Absolute accuracy at full scale, differential 1  

Range 

Typical at 25°C 

(mY) 

Maximum over Temperature 

(mY) 

±20 14.7 138 

±10 7.73 84.8 

±5 4.28 58.4 

±4 3.59 53.1 

±2.5 2.56 45.1 

±2 2.21 42.5 

±1.25 1.70 38.9 

±1 1.53 37.5 

1
 Input voltages may not exceed the working voltage range. 

 

Analog Output 

Converter type………………………….Successive approximation 

Analog outputs………………………….2 

Output resolution……………………….12 bits 

Maximum update rate…………………..150 Hz, software -timed 

Output range…………………………….0 to +5 V 

Output impedance……………………….50 Ω  
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Appendix 2 

 

Visa FFT med hjälp av simulerad signal. 

 

1. Klicka Blank VI 
       

 
2. BlockDiagram fönster dyker upp. Tryck View/Function Palette för att ta fram 

Funktionspaletten 
3. Välj sedan Express och Input. 
4. Håll ner vänster musknapp på Simulate Sig. och dra ikonen till BlockDiagram 

fönster. 
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5. En konfigurationsmeny dyker upp. 
6. Där kan bla signaltyp, frekvens och fas väljas. Tryck sedan OK. 
7. Välj sedan Express och Signal Analysis. 
8. Dra in ikonen Spectral till BlockDiagram. 
9. I menyn, välj Magnitude (peak) 
10. Högerklicka på pilen i fältet Sine på Simulate Sig. 
11. Välj Create/Graphic Indicator, en ny ikon dyker upp. 
12. Koppla ihop Simulate Sig med Spectral Measurement genom att dra musen 

mellan Sine och Signal. 
13. Högerklicka på pilen i fältet FFT på Spectral Measurement. 
14. Välj Create/Graphic Indicator, en grafisk indikator dyker upp. 
15. Välj Programming/Structures. 
16. Klicka på WhileLoop, dra in och placera så den täcker in allt som finns i 

blockdiagramfältet. 
17. Högerklicka på röda knappen och välj Create Control. 
18. Tryck på Run i FrontPanel. 

 

 

Visa FFT med hjälp av funktionsgenerator och AD-omvandlare. 

 

1. Klicka Blank VI 
2. BlockDiagram fönster dyker upp.Tryck View/Function Palette för att ta fram 

Funktionspaletten 
3. Välj sedan Express och Input. 
4. Håll ner vänster musknapp på DAQ Assistant och dra ikonen till 

BlockDiagram fönster. 
5. Efter en stund kommer Create New Express Task upp. 
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6. Tryck på Acquire Signal, Analog Input och Voltage. 

 
 

 

7. Välj Physical Channel ai0 och tryck Finish 
8. DAQ Assistant fönstret kommer upp. 
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9. Tryck Add Channels och Voltage. 
10. Tryck ai0. 
11. Välj Samples to Read:1024 
12. Välj Rate (Hz): 200 
13. Terminal Configuration: RSE 
14. Upprepa punkt 10 till 13 om fler kanaler behövs. 
15. Tryck OK 
16. Tryck Express och Signal Manipulation 
17. Dra in Split Signal till BlockDiagram fältet. 
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18. Välj sedan Express och Signal Analysis. 
19. Dra in ikonen Spectral till BlockDiagram. 
20. I menyn, välj Magnitude (peak) 
21. Koppla ihop DAQ Assistant med Split Signal genom att dra musen mellan 

data och splittern. 
22. Koppla ihop Split Signal med Spectral Measurement genom att dra musen 

mellan splittern och Signals.. 
23. Högerklicka på pilen i fältet FFT på Spectral Measurement. 
24. Välj Create/Graphic Indicator, en grafisk indikator dyker upp. 
25. För att spara signalen i fil, välj Program och File I/O. 
26. Dra in Write Measurement File till blockdiagrammet. 
27. Ett konfigurationsfönster dyker upp. 
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28. OBS: välj One column only, tryck OK. 
29. Koppla ihop DAQ Assistant med Write Measurement File genom att dra 

musen mellan data och Signals. 
30.  Välj Programming/Structures. 
31. Klicka på WhileLoop, dra in och placera så den täcker in allt som finns i 

blockdiagramfältet. 
32. Högerklicka på röda knappen och välj Create Control. 
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33. Tryck på Run i FrontPanel. 
 

 

Korskorrelation med DAQ assistent 

 

1 Klicka Blank VI 
2 BlockDiagram fönster dyker upp.Tryck View/Function Palette för att ta fram 

Funktionspaletten 
3 Välj sedan Express och Input. 
4 Håll ner vänster musknapp på DAQ Assistant och dra ikonen till BlockDiagram 

fönster. 
5 Efter en stund kommer Create New Express Task upp. 
6 Tryck på Acquire Signal, Analog Input och Voltage. 
7 Välj Physical Channel ai0 och tryck Finish 
8 DAQ Assistant fönstret kommer upp. 
9 Tryck Add Channels och Voltage. 
10 Tryck ai0. 
11 Välj Samples to Read:1024 
12 Välj Rate (Hz): 200 
13 Terminal Configuration: differential 
14 Upprepa punkt 10 till 13 om fler kanaler behövs. 
15 Tryck OK 
16 Tryck Express och Signal Manipulation 
17 Välj sedan Express och Signal Analysis. 
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18 Dra in Conv & Corr till blockdiagrammet för att ha funktionen korskorrelation 
19 Välj Crosscorrelation i konfigurationsfönstret och tryck OK. 
20 Koppla x på Convolution & Correlation till signal2 på Split signal 
21 Koppla y på Convolution & Correlation till signal1 på Split signal 
22 Högerklicka på pilen i fältet Rxy på Convolution & Correlation. 
23 Välj Create/Graphic Indicator, en grafisk indikator dyker upp. 
24 För att spara signalen i fil, välj Program och File I/O. 
25 Dra in Write Measurement File till blockdiagrammet. 
26 Ett konfigurationsfönster dyker upp. 
27 OBS: välj One column only, tryck OK. 
28 Koppla ihop Write Measurement File med Split Signal genom att dra musen 

mellan Signals och splitter (signal1). 
29 Upprepa punkt 16 till 28 om fler korskorrelation behövs .punkt 20 och 21 beror 

på önskade korrelationen mellen önskade signaler  
      30.Välj Programming/Structures. 

      31.Klicka på WhileLoop, dra in och placera så den täcker in allt som finns i 

blockdiagramfältet. 

   32.Högerklicka på röda knappen och välj Create Control. 

 
 

 

  33.Tryck på Run i FrontPanel. 
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                                     Simulering LabVIEW 

  

 

1. Klicka Blank VI 
2. BlockDiagram fönster dyker upp. Tryck View/Function Palette för att ta 

fram funktionspaletten. 
3. Välj sedan Program och File I/O. 
4. Dra in Read From Measurement File till blockdiagrammet. Antal Read From 

Measurement File beror på vårt antal filer. 
5. Ett konfigurationsfönster dyker upp. Man väljer filen till simulering. Tryck 

OK. 
6. Välj sedan Express och Signal Analysis i Function Palette. 
7. Dra in Conv&Corr till blockdiagrammet för att få funktionen 

korskorrelation. 
8. Välj Crosscorrelation i konfigurationsfönstret och tryck OK. 
9. Välj sedan Express och Signal Analysis. 
10. Dra in Statistics till blockdiagrammet. 
11. Välj Time of Maximum i konfigurationsfönstret och tryck OK 
 

12. Högerklicka på pilen i fältet Time Of Maximum. 
13. Välj Create/Numeric indicator. 
14. Välj Mathematic och Scripts&formula i Function Palette. 
15. Dra in Formula till blockdiagrammet. Där kan man skriva en formel för att 

flytta nollpunkten längs tidsaxeln. 
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16. Ett konfigurationsfönster dyker upp där man skriver formeln uppe till 
vänster. I vårt fall är formeln (X-1024)/200. 

17. Skapa ytterligare en Formula med samma formel (punkt 14-16).  
 

 
18. Högerklicka på pilen i fältet Result i Formula. 
19. Välj Create/Numeric indicator. 
20. Vi behöver ytterligare en Formula. Punkt 14 till 16 upprepas men i 

konfigurationsfönster skriver man formeln som beräknar vinkeln dvs 
atan(T13/T12). 

21. För att programmet ska kunna köras behöver vi en OR funktion som stoppar 
körningen när en av filerna i Read From Measurement kör till slut. För att 
använda Or funktion väljer man Programming och sedan Boolean i Function 
Palette. 

22. Dra in Compound Arithmetic till blockdiagrammet. 
23. Välj Programming/Structures i Function Palette. 
24. Klicka på WhileLoop, dra in och placera så den täcker in allt som finns i 

blockdiagrammet. 
25. Koppla ihop alla ikoner i blockdiagrammet enlig figur nedan. 
26. Tryck Run i FrontPanel. 
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Appendix3 

Korskorrelation med hjälp av Matlab 

1. Först importeras signalerna till Matlab workspace 

 signal1=importdata(’signal1.lvm’); 

  signal2=importdata(’signa2.lvm’); 

2. Sedan görs korskorrelation mellan signal1 och signal2  

korskorrelation=xcorr(signal1,signal2); 

3. Man bestämmer intervall och tidsenhet per sekund med hjälp av nedanstående uttryck 

t = (-5.12:10.24/2046:5.12); 

Först åstadkoms 5.12 genom dividera antal sampel med sampelfrekvensen. Sedan 

multipliceras 5.12 med 2 och 10.24 fås. Efter det multipliceras 10.24 med 2 och 2 dras 

ifrån till 2046. 10.24 divideras med 2046 får att få tidsenhet per sekund. 

4. För att få figur 13 användes nedanstående kommando 

subplot(3,1,1),plot(signal1),subplot(3,1,2),plot(s

ignal2),subplot(3,1,3), 

plot(t,korskorrelation);  

 

 

 


