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Primära ljudkällor kan vara elektriskt drivna
sändare eller mekaniskt drivna vibrationer. Ett
annat exempel p̊a primära ljudkällor är ob-
jekt som vibrerar p̊a grund av ett energiut-
byte med ett externt elektromagnetiskt fält.
S̊adana processer utnyttjas till exempel vid opto-
akustisk avbildning av objekt i ett ogenom-
skinligt medium, till exempel biologisk vävnad.
En metod för selektiv avbildning av primära
ljudkällor kommer att presenteras. Ljudfältet
mäts längs en linje med en laser vibrometer
(LDV). En LDV används normalt för att mäta
p̊a ytors vibrationer, men vid konstant geome-
tri s̊a kommer förändringen i optisk väg att bero
p̊a förändringar i brytningsindex som i sin tur
kommer av tryckförändringar. Den resulterande
mätningen längs en linje kommer dock att vara
en projektion av det plan som str̊alen propagerar
igenom vid mätning. Men genom att göra flera
mätningar ifr̊an flera olika vinklar kan en tomo-
grafisk rekonstruktion av ljudfältet i det planet
beräknas. Med en numerisk rekonstruktion ut-
ifr̊an detta plan kan sedan det fulla tredimen-
sionella ljudfältet återskapas digitalt. I det re-
konstruerade ljudfältet vid den avbildade källans
position är fasen oberoende av v̊aglängden. Fa-
sen kommer endast att bero p̊a fasresponsen hos

sändaren, dvs. skillnaden i fas mellan signalen
till sändaren och det genererade ljudet. Detta
innebär att om experimentet genomförs för flera
v̊aglängder, och alla rekonstruerade tredimensio-
nella ljudfält adderas ihop, s̊a kommer dessa en-
dast att adderas konstruktivt vid avbildningen
av sändaren där fasen sammanfaller. Men för att
fasen ska sammanfalla s̊a m̊aste hänsyn tas till
sändarens fasrespons. Det är denna faskalibre-
ring som möjliggör den selektiva avbildningen.
D̊a metoden är kalibrerad för en viss fasrespons
s̊a kommer de olika rekonstruktionerna vid olika
v̊aglängder endast att adderas konstruktivt vid
de ställen där det finns en sändare med just den
fasresponsen. Alla sändare med en annan fasre-
spons och eventuellt brus kommer effektivt att
tonas ner. I Figur 5 ses ett exempel ifr̊an ett
tv̊adimensionellt experiment, (de resultat som
kommer att presenteras är ifr̊an ett tredimensio-
nellt experiment). Till vänster i figuren ses ex-
perimentuppställningen med tv̊a olika sändare,
och till höger finns en sammanslagning av tv̊a
numeriska rekonstruktioner där sändarna avbil-
dats var för sig. Denna metod gör det möjligt
att b̊ade bestämma sändarnas absoluta position
relativt mätlinjen, samt att avgöra om de är av
samma typ eller inte.
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Figur 5: Figuren visar ett exempel p̊a selektiv avbildning ifr̊an ett tv̊adimensionellt experi-
ment.
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