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Förord 
Med bakgrund inom ljudtekniken ville jag gärna arbeta med någonting som relaterar till 
både ljudtekniken och ingenjörskonsten. Ingenjörsstudierna har kompletterat mina 
tekniska kunskaper och ljudtekniken har hjälpt mig att förstå ljud genom att använda mitt 
gehör. Att arbeta med talförstärkaren MMT-4 har introducerat ett nytt område för mig där 
båda ämnena integreras. Jag hoppas att denna tekniska rapport kan ge en introduktion till 
att arbeta med signalprocessorer i verkliga livet. Både för läsaren och mig. 
 
Gustaf Fagerqvist  
Växjö 31 maj 2010. 
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1. Inledning 
1.1 Beskrivning av talförstärkaren 

Talförstärkaren MMT-4 används främst inom sjukvården för patienter med 
neuromuskulära sjukdomar som försvagar rösten. Den består av en mikrofon, som är fäst 
på ett 13 grams nackset i fjädrande metalltråd, samt en låda i vilken själva elektroniken, 
batteriet och högtalarna sitter. Apparaten är baserad på analog elektronik och den 
innehåller inga lösningar för att förbättra eller nyansera ljudkvalitén. Däremot innehåller 
den ett notchfilter som ska skära vid den rundgångskänsliga frekvensen. Så länge inte 
volymen är för stark går rundgångsproblemet enkelt att handskas med, genom att till 
exempel vrida ned volymen eller hålla bort högtalarlådan. Längst upp på lådan justeras 
volymen med en vridbar ratt. Ratten används även för att slå på och stänga av apparaten. 
Det finns tre hål för anslutningar: ett för mikrofonen, ett för extern högtalare och ett för 
batteriladdning. Batteriet bör laddas i 10 timmar för bästa hållbarhet, men kan avbrytas 
tidigare. Talförstärkaren går antingen att fästa i byxorna med bältesklippet på baksidan av 
apparaten, eller att hängas runt halsen med remmen. 
 
Ofta får man svårt att tala då man drabbats av någon neurologisk sjukdom som till 
exempel Parkinson, MS eller ALS. Då kan en talförstärkare vara till stor hjälp för att tala 
utan ansträngning. Även äldre med svag röst kan ha stor nytta av talförstärkaren. För att 
patienterna ska känna sig trygga med sitt hjälpmedel krävs det att tekniken är så smidig 
som möjligt. Problem som exempelvis rundgång och ljudstötar kan göra många osäkra på 
att prata och därför motverka utveckling av talförmågan.  

  

Figur 1.1. Talförstärkare MMT-4 med headset. Till höger visas frontpanelen med volymkontroll och 
anslutningshål för mikrofon och laddare. Bilderna är tagna från MMT-4:s bruksanvisning. 

Talförstärkaren är tillverkad av företaget Xena Medical AB och har funnits på marknaden 
i ungefär 15 år. Xena Medical är ett medicintekniskt företag som förutom talförstärkare 
har tillverkat bland annat EKG-apparater, ejektorsug och intercom-utrustning för 
skyddsdräkter. Företaget är verksamt i Åryd i Lessebo kommun och har funnits sedan 
början av 1980-talet. 
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1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet är att förbättra talförstärkaren genom att integrera en digital signalprocessor. För 
närvarande är talförstärkaren försedd med ett filter för att eliminera rundgång. Filtret skär 
vid rundgångens frekvens och tar på så sätt bort oönskat tjut. Ett problem är att filtret 
även tar bort viktiga frekvenser i talet. Ett önskemål från Xena Medical är därför att 
ersätta det nuvarande filtret med en digital signalprocessor (DSP). Man kommer då att 
kunna arbeta med rundgångsproblemet på en helt annan nivå; istället för att skära i 
frekvenser kan man låta processorn arbeta med lämpliga algoritmer. En DSP har även 
ytterligare möjligheter såsom att kontrollera ljudnivån, påverka fasen eller skapa digitala 
filter för att nyansera ljudet. En DSP ger stora möjligheter för ljudbehandling och är 
därför vanligt förekommande i audioutrustning. 
 
 

 
Fig. 1.2 Signalväg för talförstärkaren. Notchfiltret ska ersättas med en signalprocessor och AD/DA-
omvandlingen ska ske integrerat i DSP´n. 

Problemet ligger i att få en lämplig DSP att fungera som fristående processor med 
teknologin i talförstärkaren. Finns det en lämplig processor som fungerar självgående 
med elektroniken och hur ska den integreras? 

2. Teori 
Att databehandla ljud i realtid kräver en snabb processor med stor precision. För att inte 
göra för stort avbrott i tiden bör processorn behandla signalen så snabbt att fördröjningen 
inte uppfattas av det mänskliga örat; det handlar om hundradelar av en sekund för att inte 
upplevas störande. Processorn måste därför arbeta med utsignalen samtidigt som den 
arbetar med insignalen, så kallad real-time processing. Metoden fungerar, till skillnad 
från off-line processing, genom att man läser av en sample på ingången, utför algoritm 
och sedan skickar ut samplen på utgången. Detta repeteras för nästa sample och så vidare, 
om och om igen så länge processorn är aktiv.  
 
Men även en realtidsprocessering ger tidsfördröjning. Det som avgör är också 
processorns hastighet; skulle processorn arbeta för långsamt skulle samples ställas i kö – 
buffras, och därför inte hinna ut på utgången innan örat uppfattar det som fördröjt. Ett eko 
skulle då upplevas mellan direktljudet och det processerade ljudet, vilket påverkar 
beteendet negativt. Fördröjningen är liten eftersom processorerna arbetar otroligt snabbt. 
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DSP står för digital signal processing, men kan i vissa sammanhang även läsas som 
digital signal processor. En DSP är en mikroprocessor speciellt konstruerad för snabb 
databehandling och arbetar efter den tidigare nämnda real-time processing-metoden. 
Arkitekturen är ofta enligt Harvard-modellen, vilket innebär att man har separata minnen 
för data (samples) och programinstruktioner. Detta sker på två skilda bussar, vilket gör att 
man kan hämta och lämna data på minnena samtidigt. Digitala signalprocessorer används 
i den mesta digital elektronik som finns på marknaden och är mycket effektiva när det 
gäller ljudbehandling. Den största vinningen är storleken på chippet i kontrast till 
prestandan: möjligheterna är oändliga.  

2.1 ADAU1701 
ADAU1701 är en 28/56-bitars digital signalprocessor med integrerade AD/DA-
omvandlare och optimerad för realtidsljud. Den kan arbeta med samplingsfrekvens upp 
till 192 kHz och är bestyckad på ett 48-pinnars chip, endast sju gånger sju millimeter 
stort. Processorn har en optimal arbetstemperatur mellan 0°C och 70°C och bör ligga 
mellan dessa tempteraturer för att inte påfresta funktionen och hållbarheten. Den har två 
analoga ingångar med SNR på 100 dB samt fyra analoga utgångar med SNR på 104 dB. 
SNR står för Signal to Noise Ratio och anger förhållandet mellan signal och brus i dB. 
ADAU1701 har även åtta digitala in- och utgångar. Dessa går att köra samtidigt som de 
analoga in- och utgångarna. Processorn har ett stort användningsområde; MP3-spelare, 
digital-TV, effektprocessorer för musikinstrument, högtalarsystem för multimedia etc.  
 
Seriellporten i ADAU1701 använder endast 24 av 28 bitar. Det tillåter den att arbeta med 
interna förstärkningar på 24 dB utan överstyrning. Detta är enbart intern databehandling 
som sedan tas bort med hjälp av en så kallad clipper. Denna clipper befinner sig efter 
DSP-kärnan och innan audioutgången. Alltså betyder 28 bitar inte att alla bitar finns på 
in- och utgångarna, utan det är dess totala bitdjup för databehandling.  
 

 
Figur 2.1. Ljudbehandlingen förlängs med 4 bitar inuti kärnan av processorn. Bilden är kopierad från 
Analog Device’s manual.  

ADAU1701 kan antingen styras av en extern huvudprocessor eller köras som en 
fristående enhet i det så kallade selfboot-läge. I detta läge förs instruktionerna i RAM-
minnet över till ett externt EEPROM vid nedsläckning. De hämtas även härifrån vid 
uppstart. På detta vis kan processorn fungera som en självständig dator. Self-bote mode 
betyder ungefär självstartläge. Detta läge är effektivt då man inte har övrig datautrustning 
utan vill integrera processorn i analog elektronik.  
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Figur 2.2. ADAU1701:s blockshcema over funktioner. Bilden är tagen  från Analog Devices manul. 

ADAU1701 har så kallade multipurpose pins. Detta är som namnet antyder 
flervalspinnar. Tolv av chippets 48 ben går själv att välja funktioner för. Detta bestäms 
med mjukvaran, och man kan låta de vara kontrollportar, knappar eller portar för seriell 
data för kommunikation med andra datorer.  

 
Till ADAU1701 medföljer ett grafiskt programmeringsverktyg, Sigma Studio. På detta 
vis undslipper man tung programkod och kan på ett mer lättöverskådligt sätt få 
processorn att komma igång. Processorn kan även programmeras på traditionellt vis.   

2.2 EEPROM 
EEPROM står för Electrically Erasable Programmable Read-only Memory. Den är 
baserad på en ROM (Read Only Memory - det vill säga ett enbart läsbart minne) utökad 
för att kunna skriva och radera kod med strömpulser. Ett ROM-minne kan spara data efter 
det att spänningen på kretsen har slagits av och används främst för att förvara 
programkod under processorns viloläge. Det är detta som skiljer ROM från RAM 
(Random Access Memory – även kallat arbetsminne). Det finns ingen möjlighet att spara 
inställningar i RAM efter det att spänningen har slagits ifrån. RAM beskrivs som ett 
flyktigt minne medan ROM är ett fast minne. Dessa minnen används för olika syften och 
finns i många olika storlekar och kapslar. 

2.3 PLL 
PLL står för Phase Locked Loop, alltså en slinga där man låser fasen. Den är baserad på 
en återkoppling och efter ett antal cykler kan fasen inte vridas mer, slingan låses kring ett 
fast värde. Fasen har alltså stabiliserat sig och möjliggör exempelvis att en processor kan 
operera utan risk för dataförluster: en fas som inte är stabil gör det omöjligt för data att 
tolkas eftersom datapulserna inte följer masterklockan. Utan PLL är det svårt att skicka 
data mellan exempelvis minne och processor eftersom fasen, det vill säga fördröjningen, 
oftast inte är stabil. 
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2.4 I2C 
I2C är ett dataprotokoll för seriell tvåvägskommunikation mellan flera enheter över två 
ledningar: SDA och SCL som är ledningarna för dataöverföring respektive klocksignal. 
IC står för Integrated Circuit; alltså integrerad krets, och I2C för Inter-Integrated Circuit, 
mellan integrerade kretsar. De olika enheterna måste hierarkiskt väljas master eller slave, 
där flera enheter kan vara master respektive slave. Vanligast är dock att man låter en vara 
styrenhet (master) och resterande enheter följer master (slave). Då väljer man vilken av 
enheterna man vill kommunicera med genom att ge en slavadress efter första startbiten.  
 
Själva dataöverföringen sker med hjälp av så kallade acknowledgements (bekräftelse). De 
fungerar genom att en bit dataström skickas, ett så kallat paket, som sedan ska bekräftas 
av mottagaren innan nästa paket får skickas. Mottagaren skickar tillbaka ett litet 
meddelande, en bekräftelse, och skulle mottagaren inte ha tagit emot hela paketet skickas 
paketet från sändaren på nytt då linjen är ledig. Detta pågår tills hela datainnehållet är 
överfört. I2C-protokollet har en specifikation för pulslängd på 3/8 av periodtiden.  

3. Metod 
Metoden har gått ut på att konstruera kretsschema och anpassa processorns yttre 
komponenter till talförstärkaren MMT-4 (bilaga B). Dessutom har metoden bestått av 
laborationer för att mäta ström, spänning samt temperatur på komponenter. 
 
Skälet till att välja just Analog Devices ADAU1701 är att den har integrerade AD/DA-
omvandlare samt att den fungerar att köra som fristående enhet, vilket är syftet. Dessutom 
har ADAU1701 anpassad mjukvara vilket är en fördel. Genom detta kan man lättare 
skriva program samt överföra programmen från datorn till processorn.  
 
Det finns avgränsningar i arbetet eftersom tiden inte täcker upp hela utvecklingsskedet. 
Xena Medical har ett flertal önskemål för att förbättra talförstärkaren: 
 

- Talförstärkaren ska innehålla en DSP. 
- Signalprocessorn ska programmeras. 
- Högtalarna ska ersättas. 
- Skalet ska bytas ut för att göra apparaten mer praktisk och trivsam. 

 
Arbetet kommer att begränsas till att få signalprocessorn integrerad med den nuvarande 
kretsen på teoretisk nivå eftersom tiden för projektet begränsas till 10 veckor. Övriga 
uppgifter får därför behandlas i nästa steg av utvecklingsskedet. 

4. Resultat 
4.1 Setup self-boot 

För att driva enheten som självgående processor krävs det att en rad inställningar görs. 
Ljudsignalen ska passera genom ingång, processor, slutsteg och slutligen nå högtalarna. 
Data ska kunna hämtas och lämnas på EEPROM. Nya program ska dessutom kunna 
skrivas över till EEPROM från extern dator.  
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Fig. 4.1. Blockschema över signalvägarna i det nya kretsschemat. Streckade linjer är datatrafik. Bilden är 
en utveckling av figur 1.2. 

 

4.1.1 Klock- och samplingsfrekvens 
Klockfrekvensen ställs enligt tabell med hjälp av logiska värden på pinnarna 
PLL_MODE0 och PLL_MODE1. 
 

MCLKI Input PLL_MODE0 PLL_MODE1 
64·fs 0 0 

256·fs 0 1 
384·fs 1 0 
512·fs 1 1 

Tabell 4.1. Inställningar för anslutningarna PLL_MODE0 och PLL_MODE1 för önskad klockfrekvens. 

För hög klockfrekvens kan generera för mycket värme, vilket skulle kunna innebära 
ytterligare ett problem att hantera. Det är därför rimligt att välja ett värde någonstans 
mittemellan. Samplingsfrekvens väljs ut genom att använda Nyqvist teorem: 
samplingsfrekvensen måste vara dubbelt så hög som den önskvärda bandbredden. Tal 
innehåller mesta av energin under 4 kHz. Även övertonerna och många höga frekvenser 
kan nyansera och tillföra närvaro i tal. Därför bör en bandbredd så hög som 10 kHz. Detta 
ger då en samplingsfrekvens (fs) på 20 kHz. Klockfrekvensen väljs till 256·fs, dvs. 
256·20·103 = 5.12 MHz. Man kan även se det tvärtom: klockfrekvensen bestäms av den 
externa kristallen som väljs ut med ett specifikt värde, och samplingsfrekvensen fås 
därför ut av PLL-mode. 
 
Att tillägga är att processorn har kapacitet att  upp till en samplingsfrekvens på 192 kHz, 
så att välja 20 kHz är inget överdrivet, snarare i underkant till vad den klarar av. Men som 
sagt tidigare finns det ändå ingen anledning att välja för höga frekvenser. 

4.1.2 Minnesstorlek 
Storleken på EEPROM-minnet väljs genom att undersöka maximalt arbetsminne. 
Arbetsminnet, RAM, är uppdelat i parameter- och programminne, som hanterar 
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signalprocessering respektive programinstruktioner, precis i enlighet med Harvard-
modellen. Enligt databladet för ADAU1701 kan processorn hålla maximalt 6688 byte för 
parameter- och programminne samt interfaceregistret. Dessutom kan extra minnesplats 
tillkomma ifall alla dessa platser är fulla, men det är liten risk. För att ligga i överkant bör 
8.5 kB vara tillräckligt, som motsvarar ca 65 Kbit.  

4.1.3 Uppstart och nedsläckning av processorn 
Själva syftet är att processorn ska fungera som en fristående enhet. Vid uppstart måste ett 
antal händelser ske i ordning: Först när spänningen slås på ska selfboot och write protect 
(WP) vara logiskt höga. När de två är höga och reset triggas så hämtas 
programinstruktioner från det interna programboot-minnet och det externa EEPROM-
minnet. Reset triggas av positiv flank och talar om för processorn att den ska hämta 
programinstruktioner till arbetsminnet. Det viktiga här är att denna process inte får ske 
innan den faslåsta (PLL) slingan har låst sig. PLL låser sig på 218 cykler av 
klockperioden. Klockfrekvensen bestämdes till 5.12 MHz, vilket ger en periodtid (alltså 
cykel) på 195 ns. Låstiden för slingan blir då 218 · 195·10-9 = 51 ms. Alltså måste 
hämtning från minne vänta minst 51 ms och därefter ytterligare tiden för processorn att 
hämta data från EEPROM till RAM. Den maximala boot-tiden för processorn är 133 ms. 
Därför blir den totala maximala uppstartningstiden (133 + 51)·10-3 = 184 ms. I 
verkligheten fyller inte de flesta program upp hela RAM-minnet i processorn, varför 
uppstartningstiden ofta blir kortare än 184 ms. Sekvensen för uppstart blir: 
 

1. Slå på spänning, selfboot och WP blir logiskt höga. 
2. Vänta på att PLL ska låsas (51 ms). 
3. Reset triggas och program laddas från EEPROM till DSP. 
4. Apparaten är färdig att använda. 

 
Vid nedsläckning ska write back (WB) triggas för att överföra innehållet i RAM-minnet 
till EEPROM-minnet. Denna triggas vanligtvis på låg till hög flank, men önskvärt är 
tvärtom vilket kan ställas in i mjukvaran. Detta för att kunna använda triggning av WB 
vid nedsläckning. Samtidigt måste WP hållas låg för att tillåta skrivning till EEPROM. 
Sekvensen för nedsläckning blir alltså följande: 
 

1. Volymratten vrids till minimiläge (klickljud). 
2. WP går låg och WB triggas. 
3. Skriver över innehållet i processorns interface-register till EEPROM (1.8 ms). 
4. Spänningen släpper. 

 
Det maximala antal bytes som skrives tillbaka till EEPROM-minnet är åtta stycken 4-
bytes interface-register och 3 bytes marginal till EEPROM. Marginal finns ifall minnet 
blir fullt. Den totala datamängden är på 8·4 + 3 = 35 byte, vilket motsvarar 35·8 = 280 bit. 
Överskrivningstiden bestäms av SCL-klockans hastighet, som är 8·fs med 
samplingsfrekvensen på 20 kHz. Detta ger 8·20·103 = 160 kHz klocka för kommunikation 
mellan processorn och EEPROM. Tiden för att skriva över maximalt data blir då alltså 
med hjälp av periodtiden T: 
 

 
1 1

160 · 10 6.25 μ  
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280 · 6.25 · 10 1.75 · 10 1.8   
 

    s.f. = stigande flank.   f.f. = fallande flank RESET Selfboot Writeback Write Protect 

 Uppstart s.f. 1 0 1 

 Nedsläckning 0 0 s.f. 0 

Tabell 4.2.  Logik för uppstart och nedsläckning. Efter att PLL har låst sig ska en stigande flank aktivera 
RESET. Vid nedsläckning måste tillräckligt med spänning hållas kvar för att tillbakaskrivning till det 
externa minnet ska ske. 

4.1.4 Signalprocessorns analogingång (ADCS) 
Processorns ingångar är strömstyrda, vilket betyder att mikrofonens spänningsväxling 
behöver omvandlas till strömväxling. I processorns analoga ingångar finns det 2 kΩ-
resistorer för att förhindra elektrostatiska urladdningar. Datamanualen för processorn 
anger två formler för att beräkna totala resistansen: 
 

(4.1)   20 · 10    
och 

(4.2)     · 10 · 10    
 

där fs anger min önskade samplingsfrekvens på 20 kHz. 
 
Den första formeln (4.1) används för att beräkna värdet för resistorn kopplad till 
ADC_RES, se figur 4.12. Denna pinne används för att ge referensström till de analoga 
ingångarna. Det beräknade värdet ger maximal strömväxling på analogingången. 
 

  20 · 10  
48000
20000 48  Ω 

 
Eftersom det finns en inre resistans på 2 kΩ i processorn, blir värdet på den tillagda yttre 
resistansen (48-2) kΩ = 46 kΩ. Detta värde bör ge maximal strömväxling på ingången 
med den önskade samplingsfrekvensen. 
 
Spänningssvinget samt likspänningsnivån vid mikrofoningången undersöktes för att 
hantera ingångsnivån till processorn. Vid normal styrka på talet svängde spänningen 
ungefär ±90-100 mVp-p. Detta undersöktes genom att använda mikrofonen till 
talförstärkaren och koppla oscilloskopet till kretsens punkt där mikrofonen är ansluten. Se 
figur 4.2. 
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Figur 4.2. Urklipp från kretsschemat i figur 4.11. 

Värdet 100 mV är ett amplitudvärde, som anger toppen från nollnivån. Ett mer 
användbart värde är RMS-värdet, som anger den effektiva nivån för en 
växelspänninssignal. Vid sinusformade vågor fås RMS-värdet enligt: 
 

(4.3)      
√

 
 

100
√2

70.7   

 
För analogingången gäller alltså följande: 

 

    70.7 · 10 · 10 · 10
48000
20000  1.7  Ω 

 
Även här är den inre resistansen 2 kΩ. Det ger en yttre resistor på 1.7 2 10
 300 Ω, som självklart blir tokigt: resistorn borde istället för att begränsa förbättra 

ledningsförmågan, vilket inte så enkelt görs. Enklast blir att utelämna resistorn. Alla 
resistorer bör ha en tolerans på ±1%. 
 
Eftersom ingången på processorn är strömstyrd måste denna spänning kopplas till en 
resistor som skalar om till strömväxling. För att få maximal verkan av AD-omvandlaren 
bör IRMS vara 100 µA, vilket med värdena ovan ger: 
 

70.7 · 10
2 · 10 35.4 μ  

 
Värdet blir lägre än önskat. Vill man öka strömmen bör man förstärka talförstärkarens 
spänningsväxling på mikrofoningången till åtminstone det dubbla, lämpligtvis med en 
transistorkoppling. 

Mikrofonen gav en 
växelspänning på 
ungefär ±90 mV. 
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4.1.5 Signalprocessorns analogutgång (DACS) 
Vanligtvis inverteras analogutgången vilket medför att en positiv spänning/ström blir 
negativ, och vice versa. Ljudets anslag i högtalaren blir därmed en bakåtrörelse istället för 
en framåtrörelse. Detta kan lösas på två enkla sätt, varav ett enklare. Med hjälp av Sigma 
Studio kan utgången väljas att inte inverteras. Alternativet är att bygga en enkel 
förstärkarkrets för att invertera signalen vilket är mer omständigt. Oavsett bör 
kondensatorer läggas till för att motverka likspänningsstörningar in på audiokanalen. 
Dessutom rekommenderas ett 50 kHz-lågpassfilter för att motverka störningar från höga 
frekvenser. Se figur 4.3. 
 

 
Figur 4.3. ADC rekommenderad analogutgång. Bilden är tagen från Analog Device’s manual. 

ADAU1701 har en likspänningsnivå på ca 1.5 volt för analog in- och utgång. Detta 
lämpar sig mycket bra med kopplingen med MMT-4 då de befintliga 
likspänningsnivåerna hos talförstärkaren är 1.6 volt. Lösningen är så enkel som att ersätta 
talförstärkarens likspänningsnivå med signalprocessorns analogingång. Se figur 4.11 och 
4.12. 

4.1.6 Spänningsregulatorer 
Huvudmatningen på 10 V ska sänkas ned till två nivåer: 3.3 volt och 1.8 volt. Detta görs 
med en spänningsregulator respektive transistor ansluten till chippets interna regulator. 
Det första steget är att minska ned 10 volt till 3.3 volt. Detta kan göras med 
spänningsregulatorn LM317AHVT. Den har inget fast värde på utspänning utan beräknas 
utifrån manualens formel: 
 

(4.4) 1.25 1   ·  
 

Enligt datamanualen är typvärdet på Iadj 46 μA  
 

3.3 1.25 1  46 · 10 ·  

 
Ekvationen har två obekanta, R2 väljs därför till 1 kΩ.  

 

3.3 1.25
1.25 · 10

 46 · 10 · 10  

 
624 Ω 
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Figur 4.4. Koppling för spänningsregulator. Bilden är kopierad från Fairchild´s manual för LM317AHV. 

Enligt manualen för ADAU1701 var typvärdet för totala matningsströmmen (50+40) mA 
och totala maxvärdet (85+60) mA. Detta är alltså maximal ström genom regulatorn, 
vilket visade sig hållas. Vid enbart matning till ADAU1701 drar den ca 100 mA, vilket är 
enligt ordning. 
 
För att all spänning inte ska ligga över regulatorn, vilket den gjorde vid laboration, bör ett 
motstånd kopplas innan. En temperaturökning iakttogs, den mättes till ca 110ºC (gjordes 
med IR-termometer). Det behövdes även en spänning till regulatorn; vid öppen ingång 
försvann all ström till regulatorn och spänningen sjönk. Så den tillagda resistorn ger två 
syften, den håller temperaturen nere och ger lagom spänning till ingången till regulatorn.  
 
Vid laboration med en DC-källa istället för med batteriet och ett 100 Ω effektmotstånd 
kan man se att inspänningen är tvungen att nå upp till 5.4 volt innan regulatorn 
stabiliseras kring 3.3 volt. Samma mätning med batteriet gav bara 2.8 volt i samma punkt. 
Genom att lägga till en resistor på ca 200 Ω begränsas strömmen tillräckligt för att hålla 
spänningen samt att begränsa temperaturökningen. Se bild nedan. 

 
Figur 4.5. Kretsschema för talförstärkaren med spänningsregulator ansluten. Bilden är ett urklipp från 
bilaga B. 

ADAU1701 inkluderar en spänningsregulator för system som inte har tillgång till 1.8 V, 
men däremot 3.3 V. Yttre komponenter är transistor av typ FZT953 och en resistor för att 
göra regulatorn komplett. Dessutom parallellkopplas två kondensatorer för att motverka 
induktivt spänningsfall. Se figur 4.6. 

Tillagd resistor 
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Fig 4.6. Koppling för spänningsregulator till digital matningsspänning på 1.8 volt. Bilden är kopierad från 
Analog Device´s manual. 

4.1.7 Oscillator 
ADAU1701 kan själv generera en masterklocka genom att ansluta en kristall mellan 
OSCO och MCKLI. Se figur 4.7  

 
Fig. 4.7. Koppling för kristall. Den ska anslutas mellan ben för oscillator och master clock in. Bilden är 
kopierad från Analog Device´s manual. 

En 100 Ω resistor ansluts för att ge ett spänningssving på ungefär 2.2 volt. C1 och C2 är 
externa kondensatorer och beräknas utifrån manualens formel: 
 

(3.6) ·  
 

där CL lastkapacitansen hos kristallen och Cstray är kretsens kapacitans och uppskattas 
rimligen mellan 2 och 5 pF. Kristallen bör vara av AT-slipad och ha en lastkapacitans på 
20 pF, exempelvis C-MAC HC49. Riktvärdet på lastkapacitans var 18 - 25 pF. Detta ger: 
 

 20 · 10 · 3.5 · 10   
 

[C1 väljs till 100 pF] 
 

20 · 10 3.5 · 10
100 · 10 ·
100 · 10  

 
1.65 · 10 16.5 · 10 · 100 · 10 ·  

 
1.65 · 10
83.5 · 10 19.76 · 10 20   
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4.2 Sigma Studio 
Sigma Studio är ett program för Analog Device’s mikroprocessorer. Genom att använda 
det kan man på ett övergripligt sätt hantera signalerna och datakommunikationen. För att 
visa hur det nuvarande analoga notchfiltret kan ersättas, skapas ett digitalt notchfilter i 
Sigma Studio.  

4.2.1 Hårdvarukonfiguration 
Anslutningen mellan PC och talförstärkare ska ske med ett USB-interface. Eftersom USB 
och ADAU1701 hanterar olika dataprotokoll är detta ett måste om man inte använder sig 
av utvecklingskortet. Interfacet finns ofta komplett att anslutas mellan PC och I2C-bus. 
Det är då självgående och matas från USB-porten på 5 volt och behöver inga kringgående 
komponenter för att konfigureras. SCL och SCA ska anslutas till EEPROM:ets ben med 
samma namn. SCL är kanalen för klocka och SDA för dataström. Input1 används inte i 
denna konfiguration. +5 volt kan användas till att driva EEPROM:et om matningen inte 
kräver mer. Detta är praktiskt då ADAU1701 är nedsläckt vid dataöverföringen till 
EEPROM.  

 
Figur 4.8. USB-interface kommunikation med DSP och EEPROM. Att USB är rödmarkerat betyder att 
USB-enheten inte är detekterad, eftersom endast mjukvaran körs.Bilden är tagen från Sigma Studio. 

I figur 4.8 på USB-interfacet står det I2C 0x68 (104) på övre raden. I2C står för 
kommunikationsläge och 0x68 (104) står för kanal, det vill säga hur data ska behandlas. 
0x68 betyder att ADAU1701 är i skrivläge, och för läsläge har den istället 0x69. 104 är 
det decimala talet för 68 hexadecimalt.  
 
Innan ett projekt kan laddas över måste det gå genom link och compile. Link analyserar 
det schematiska signalflödet och undersöker fel i designen. Man får inte gå vidare till 
nästa steg förrän eventuella fel är lösta. Felen syns i rutan Errors/Output. Nästa steg är att 
kompilera filen, compile. Compile genererar programkod och parameterdata från det 
grafiska schemat som DSP:n kan hantera. Sista steget är download. När väl projektet är 
kompilerat kan det laddas ned till hårdvaran. Om ändringar sedan görs i programmet 
måste alla dessa steg repeteras för att ladda över det nya programmet 
 



 

14 
 

 
Figur 4.9 Link/compile/download-knapparna. Bilden är tagen från Sigma Studio 

4.2.2 Signalbehandling  
Att behandla signaler i Sigma Studio görs på ett användarvänligt grafiskt sätt. Att skapa 
ett notchfilter är inte svårare än vad figur 4.10 visar. Därefter konstrueras filtrets 
egenskaper genom att dubbelklicka på filtersymbolen. 
 
Insignal väljs i vänstra delen i Input 1. Här är kanal 0 vald. Kanalen som är den enda 
aktiva ingång från MMT-4. Signaler dras till filter ISF1. Utgången från filtret kopplas till 
Output 1. DAC0 är första digital till analog-utgången som är kopplad tillbaka MMT-4.  

 

 
Figur 4.10. Bilder från Sigma Studio, konstruktion av notchfilter. Signaldragning samt grafiskt filter. 

Inne i filtret går det att dra kurvan fritt, både i frekvens- och nivåaxel. På så vis kan man 
enkelt skapa den typ av filter man önskar. Om man önskar kan Sigma Studio göra det 
mesta i ljudhanteringsväg såsom 3D-effekter, loudness, volymkontroll eller mixers.  

4.3 Kretsschema 
Self-bote mode beskrevs i teoridelen och används då man vill få signalprocessorn att 
fungera som fristående enhet. Idén är att processorn ska fungera så i talförstärkaren, och 

Link Compile Download 
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schemat ritades komplett färdigt för konstruktion. Detta är ett av de främsta skäl till att 
just denna processor valdes, där andra DSP:s ofta behöver en extern huvudprocessor för 
att starta upp och fungera. Schemat inkluderar alla externa delar såsom anslutningar till 
USB, batteri, och mikrofon. Utgångspunkten för kretsschemat är ADAU1701:s 
datamanual för schemat enligt selfboot-mode.  
 
Simuleringsprogrammet PSpice användes för att rita kretsschemat. PSpice innehåller bara 
ett fåtal standardkomponenter och symboler för komponenterna ADAU1702, TDA2822 
och EEPROM konstruerades eftersom dessa saknades i PSpice katalog. Schemat delades 
upp i sektioner för de olika funktionerna och kan sedan anslutas till en stor krets vid 
konstruktion. Uppdelningen var för talförstärkare och signalprocessorn. Se figur 4.11 och 
4.12. 
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Figur 4.11. Färdigt resultat för förstärkardelen. 
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Figur.4.12. Färdigt resultat för DSP-delen. 
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Signalen från mikrofonen ansluts till pinne nummer 4 på ADAU1701 och återgår till 
talförstärkaren från pinne nummer 46. Förutom att ersätta notchfiltret med ADAU1701 
bör inga större ändringar med originalschemat MMT-4 göras. Det som ändras är att låta 
likspänningen på 1.6 volt falla till 0 volt. Vid ADAU1701:s analoga in- och utgångar 
inkluderas en likspänningsnivå på 1.5 volt. Dessutom ska spänningsregulator kopplas på 
efter batteriet på MMT-4. Mer detaljerad beskrivning av tillagda komponenter finns i 
kretsschemat som beskrivs tidigare i detta kapitel. 

5. Slutdiskussion 
Arbetet har till största delen bestått i att finna en lämplig DSP och studera dess 
datamanual för att anpassa den till talförstärkaren. Eftersom de flesta DSP:s inte 
innehåller både analog- och digitalomvandlare kan många väljas bort. Att DSP:n fungerar 
som fristående dator är ett ytterligare krav. På grund utav det kunde ännu fler sorteras 
bort eftersom de flesta DSP:s behöver en styrande huvudprocessor.  
 
I princip består föreliggande rapport av omarbetningar från ADAU1701:s datamanual 
med anpassning till talförstärkaren MMT-4. En stor del av arbetet och syftet har varit att 
finna en DSP som passar tekniken i talförstärkaren. För att göra apparaten så smidig som 
möjligt är det viktigt att inte för mycket elektronik runt omkring behöver läggas till. En 
stor utmaning i projektet är också att anpassa ljudets signal så att det inte förlorar onödigt 
mycket kvalitet. Detta är lätt hänt då man inte använder hela registret av bitar i AD/DA-
omvandlingen och valet av resistorer för att kontrollera spänningen är därför viktiga.  
 
Att designa ett system med mikroprocessorer kräver stor hänsyn till bland annat 
störningar och elektromagnetiska fält.  Föreliggande rapport är däremot teoretiskt inriktad 
och arbetet sträcker därför inte så långt som till praktiska problem. För att arbeta vidare 
med processorn och talförstärkaren kräver det att hänsyn tas till komponenternas 
placering och för övrigt hanterar problem som värmeutveckling och statiska urladdningar 
med stor iakttagelse.  
 
Rapporten går med hjälp av ADAU1701:s manual att tillämpa på ytterligare kretsbyggen 
som önskar en DSP. Att hantera en DSP kräver mycket teori för att få den att fungera. De 
praktiska problem som kan uppstå finns ofta inte med i manualerna utan är sådant man 
får lära sig efter hand. Att hantera den teoretiska biten i kretsbygget är nödvändigt för att 
förstå problem i ett senare praktiskt skede.  

 
Att förbättra talförstärkaren med en DSP är en stor vinning för ljudet. Det man ska ha i 
åtanke är att utöka en elektrisk krets kan även tillföra fler problem. Särskilt med 
mikroprocessorer som är svåra att felsöka. Problem som kan visa sig efter produkten är 
färdig och ute på marknaden. Därför är det viktigt att lägga tid på teorin och laborationer 
för att i tidigt skede upptäcka alla problem och samtidigt lära sig mer om hur processorn 
fungerar. Många av de digitala signalprocessorerna finns tillgängliga i små chip och 
därför lämpliga att integrera i befintliga system. I nästan all elektronik som hanterar ljud 
finns i dagsläget en digital signalprocessor. Det är ett kraftfullt verktyg som hanterar ljud 
smidigt och snabbt. Nackdelar är att det just är en mikrodator: den kräver mycket 
hantering och är känslig för närliggande elektronik och störningar. Så alldeles enkelt är 
det inte att lägga till en signalprocessor. Men däremot när teorin är behandlad och de 
praktiska momenten fungerar så har man sitt verktyg för signalbehandling.  
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5.1 Nästa steg i utvecklingsskedet 
För att använda den här rapporten för praktiska laborationer rekommenderas i första hand 
använda sig av utvecklingskortet EVAL-ADAU1701MINIZ. Detta för att få signal och 
datakommunikation att fungera och få förståelse för överskrivningsbiten utan att blanda 
in ytterligare problem. Följande blir att göra uppkoppling enligt figur 4.11 och 4.12 och 
låta systemet testas med både datakommunikation och ADC/DAC. Sista biten är att 
hantera fördröjningar för logik som beskrivs i kapitel 3.1.3. Logiken kräver fördröjningar 
eftersom processorn måste starta upp innan data kan hämtas från minnet och spänningen 
måste ligga kvar efter det att apparaten har stängts av.  

 
Eftersom detta arbete är teoretiskt kan flera av komponenternas värden att behöva 
anpassas. Även ytterligare komponenter kan behövas för att göra systemet komplett.   
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Bilagor 
Bilaga A 

 
1. Analog jord. Denna är sammankopplad med övrig jord. 
2. Analog audioingång #1 (Används ej). 
3. Analog till digital-omvandlares referensström. Kopplad genom 46 kΩ-resistor till 

jord för att ge maximal referensström. 
4. Analog audioingång #0. Insignal för förförstärkt tal från talförstärkaren. 
5. Reset. Aktiv vid låg och triggas på en hög till låg flank. Används för att aktivera 

en läsning från EEPROM. 
6. Selfboot. Låg till hög flank indikerar på att enheten fungerar fristående och data 

ska ladda externt från EEPROM. 
7.  Datakommunikationsadress #0 (Används ej). 
8. Multifunktionell anslutning #4 (Används ej). 
9. Multifunktionell anslutning #5 (Används ej). 
10. Multifunktionell anslutning #1 (Används ej). 
11. Multifunktionell anslutning #0 (Används ej). 
12. Digital jord: Denna är sammankopplad med övrig jord. 
13. Digital matningsspänning 1.8 V. Kopplad från 3.3 V genom en transistor och en 

resistor. 
14. Multifunktionell anslutning #7 (Används ej). 
15. Multifunktionell anslutning #6 (Används ej). 
16. Multifunktionell anslutning #10 (Används ej). 
17. Används som matning till transistorns bas för spänningsregulator. 
18. Matningsspänning för digitala in- och utgångar (används ej, men ska alltid matas 

med 3.3 V). 
19. Multifunktionell anslutning #11 (Används ej). 
20. Writeback: Triggar skrivning till EEPROM.   
21. Write Protect: Hög tillsammans med selfboot och stigande flank på reset aktiverar 

självaktiveringsprocess. Låg status tillåter extern enhet att skriva till EEPROM. 
22. SDA: Seriell dataöverföring för kommunikation mellan EEPROM och 

ADAU1702, eller mellan extern enhet och EEPROM (överföring av programkod). 
23. SCL: Klockpulsens kanal vid dataöverföring. 



 

 
 

24. Digital matningsspänning 1.8 V. Kopplad från 3.3 V genom en transistor och en 
resistor. 

25. Digital jord: Denna är sammankopplad med övrig jord. 
26. Multifunktionell anslutning #9 (Används ej). 
27. Multifunktionell anslutning #8 (Används ej). 
28. Multifunktionell anslutning #3 (Används ej). 
29. Multifunktionell anslutning #2 (Används ej). 
30. Reserverad (Används ej). 
31. Oscillator. Kopplad genom 100 Ω resistor för bra spänningssving. 
32. Master Clock Input. Oscillatorn är kopplad hit genomkristall och styr processorns 

hastighet. 
33. PLL jord. Sammankopplad med övrig jord 
34. Matningsspänning till PLL, 3.3 V. 
35. PLL-loop kopplad med två kapacitorer och en resistor 
36. Analog matningsspänning, 3.3 V. 
37. Analog jord: Denna är sammankopplad med övrig jord. 
38. MODE0: Logisk nivå tillsammans med pinne #39 anger frekvens på masterklocka. 
39. MODE1: Logisk nivå tillsammans med pinne #38 anger frekvens på masterklocka. 
40. ADC_RES: Referensström. Kopplad genom en 47 μF kondensator för motverka 

överhörning mellan AD- och DA-omvandlarna. 
41. FILTD 
42. Analog jord: Denna är sammankopplad med övrig jord. 
43. Analog utgång #3 (Används ej). 
44. Analog utgång #2 (Används ej). 
45. Analog utgång #1 (Används ej). 
46. Analog utgång #0. Utsignal för processerad ljudsignal. 
47. FILTA 
48. Analog matningsspänning, 3.3 V. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Bilaga B
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