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Abstract 

Komatsu Forrest AB have a demand for a media solution where the user can select between different 

input sources as well as output channels. The input sources are Radio, Bluetooth, AUX, two microphones 

and PC. The system shall also be able to mix sound from an ANC unit (Active Noise Control). Due to the 

demands from the company, the system must be able to be digitally controlled. The goal is to present a 

concept that offers the solution for these demands. 

To specify the needs from the user a dialog with employees with more knowledge about the user’s use 

have resulted in a table. From this a technical design has been created and resulted in a technical design 

requirement. With the design structure as a base, simulations have been done. After the structure has 

been verified by simulations a prototype with the basic functions have been designed and programmed 

and verified to clarify the function. 

Simulations and measurements have shown that the design works as desired. The result shows that the 

unit can meet the requirements set by the company in a user-friendly manner. The project has resulted 

in different solutions and these evaluated for pros and cons compared to the chosen solution. 

Key words: Media central, Car stereo, Communication, Bluetooth, Malux Voyager, ANC, Active Noise 

Control, Multiplexer, Audio, Microphones, SNR, Signal to Noise Ratio 

Sammanfattning 

Komatsu Forest AB behöver en multimedialösning för att uppfylla specifika behov exempelvis simultant 

användande av två mobiltelefoner och två mikrofoner. Enheten ska klara av att hantera ljud från flertalet 

ljudkällor samt två mikrofoner och aktiv bullerreducering. Systemet ska styras digitalt från till exempel 

en PC. Målet är att presentera ett koncept som erbjuder en lösning för dessa problem.  

Utformningen av enheten har gjorts genom att utvärdera användarens bruksområden tillsammans med 

den vision som legat till grund för projektet. Detta har genom samtal med anställda på företaget medfört 

en sammanställning över förarens användnings-områden. Utifrån denna sammanställning av 

användningsområdena har en teknisk skiss för enhetens uppbyggnad möjliggjorts. Efter att funktionen 

för skissen har verifierats med simuleringar har ett prototypkort för enhetens grundstomme 

konstrueras, programmerats samt verifierat konstruktionen. 

Simuleringar och mätningar verifierar att konstruktionen fungerar som önskat. Resultatet visar att 

enheten skulle uppfylla de uppsatta önskemålen på ett bra och användarvänligt sätt. Då flera lösningar 

har tagits fram under projektets gång diskuteras för och nackdelar med dessa samt motiveras varför den 

valda lösningen är bäst anpassad. 

Nyckelord: Mediacentral, bilstereo, kommunikation, Bluetooth, Malux Voyager, ANC, Aktiv 

bullerreducering, Multiplexer, Ljud, Mikrofoner, SNB, Signal-brusförhållande 
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1 Inledning 
I dag upplevs multimediateknik som en självklarhet. Tekniken har fått stor spridning, till exempel bilar 

som i många fall fått högkvalitativ ljudanläggning och avancerade lösningar för mobilkommunikation, 

navigationssystem med mera. Historiskt sett introducerades bilradio med FM modulering år 1952 av 

Blaupunkt [1]. Chrysler var tidiga med att försöka låta föraren spela sin egen musik och introducerade 

vinylspelare till vissa modeller 1956. Utvecklingen har därefter gått mot att användaren ska kunna välja 

vilken musik denne vill lyssna på. Först med bandspelare, därefter CD-spelare. MP3-spelare gjorde att 

de egna låtarna blivit en självklarhet. AUX-anslutning infördes in i bilarna under 2000-talet [1].  Detta 

möjliggör att egna uppspelningsmedia kan anslutas. Även Bluetooth har kommit att bli en viktig del i 

ett fordon då det möjliggör handsfreefunktion, som både ska göra det lättare för användaren att prata i 

telefon och även göra det säkrare. Då de flesta nu har smartphones har utvecklingen och framstegen 

kring dessa blivit den primära källan till utveckling inom fordonstereo, eftersom online streaming av 

musik och ljudböcker har blivit lätt åtkomligt direkt från en och samma enhet. 

Då utvecklingen har gjort att bilar fått avancerade multimedialösningar, har det medfört att även 

arbetsredskap som lastbilar, traktorer och även skogsmaskiner blivit tvungen att följa med denna 

utveckling eftersom användaren önskar samma tillgänglighet till musik som i sin egen bil. 

1.1 Bakgrund till projektet 
Projektet görs på uppdrag av Komatsu Forest AB som har en önskan att utveckla deras befintliga 

multimedialösning till något som går i samma riktning som de lösningar som finns på marknaden. Idag 

har de en lösning som är upplagd enligt Figur 1. Med denna lösning blir det lätt omständligt att byta 

källor och ansluta telefoner och andra enheter till fordonets ljudsystem. Dock är kanske det största 

problemet att stora delar av funktionaliteten för det befintliga systemet förlitat sig på en externt inköpt 

bilstereo. Detta var något företaget fick erfara då Blaupunkt gick i konkurs. Mixerfunktionaliteten som 

fanns i stereon från Blaupunkt fanns inte i den nya från Continental. 

 

Figur 1 Strukturella uppbyggnaden av den enhet som idag används i vissa av Komatsu Forest skogsmaskiner. 

Projektet kommer undersöka möjligheterna att framställa en mer komplett lösning så att kunderna 

erbjuds en lösning som är väl anpassad för ändamålet. För att bästa möjliga lösning skall kunna tas fram 

kommer olika alternativ att utvärderas med fördelar och nackdelar med respektive lösning. 

Önskemålen för den nya enhetens funktionalitet presenteras i Figur 2. Detta läggs främst fram som 

förslag på lösning och kan därför ändras för att bättre anpassas till slutprodukten. 
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Figur 2 Den vision som ska eftersträvas i detta projekt. Vision utformad av Peter Assarsson, chef för styrsystemsgruppen 
på Komatsu Forest AB.  

Den nya lösningen har mer karaktären av en korskopplare där val av både ljudkälla/insignal och 

uppspelningsenhet/utsignal kan göras. I detta arbete kallas den för mediacentral. 

Upplägget för projektet är att först fastställa behoven hos kunden och anpassa systemet för framtiden. 

Det är viktigt för företag att ha nöjda kunder och vara medveten om konkurrenters utveckling och 

ständigt ligga i framkant. Detta projekt ska undersöka möjligheterna samt hitta lösningar för hur en 

framtida produkts eventuella utformning kan se ut. Samt visa på en funktion för en designstruktur. 

En del i problemet är att det inte finns en bra lösning för användare med flera telefoner, vilket är ett fall 

i Komatsus skogsmaskiner. Då användaren vill ha möjligheten att använda både sin privata telefon och 

arbetstelefonen som företaget tilldelat föraren. En fast telefon (Malux Voyager 3G rubrik 2.4 sida 6) 

finns i fordonen och används som arbetstelefon. Det vanligaste är att en privat telefon används parallellt 

med denna fasta arbetstelefonen. Det finns även kombinationer där den fasta telefonen använd 

samtidigt som en privat telefon och en separat mobiltelefon från företaget. I detta projekt begränsas 

lösningen till användandet av en privat telefon i kombination med den fasta telefonen. De lösningar som 

externa företag erbjuder är svåra att få anpassade och modulära för de behov som Komatsu har, samt 

att priset blir omotiverat högt. En egenkonstruerad lösning är därför i dagsläget det bästa alternativet. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att utforma en grunddesign för en möjlig produkt som matchar de visioner som 

företaget önskar. Samt att en utvärdering om produktens framtid är värd att satsa på eller om dess 

design ska omformas. 

1.3 Mål 
Arbetet har som mål att ta fram en lösning för en ny produkt som ska vara anpassad för användarens 

önskemål där visionen (Figur 2), ska vara grundstommen som projektet utgår ifrån. Produkten ska även 

anpassas för att enheter som vill användas i fordonet ska vara kompatibla. 

Projektet kommer inte med ett tydligt tekniskt krav, följaktligen ges friheten att utarbeta produktens 

tekniska utformning. Därför är ett av målen med projektet att utforma en teknisk kravspecifikation för 

produkten. 
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1.3.1 Frågeställning 

• Vilka anslutningar krävs för förarens användarsituationer? 

• Finns det flera sätt att lösa problemet och vilket lämpar sig i så fall bäst? 

• Är det möjligt att mixa in ANC utan att fas eller amplitud blir förändrad? 

• Kan bruset från koncept-kretsen hålla CD-kvalitet med SNR på 90dB [2]? 

2 Teori 

2.1 Kommersiella produkter 
Det finns i nuläget en uppsjö av produkter som erhåller liknande funktionalitet. Apple CarPlay är en 

produkt som gärna kallar sig ett infotainment-system. Detta system har flera egenskaper, exempelvis att 

läsa SMS, använda Apple Maps och några få appar som bland annat Spotify.  Apple CarPlay finns i 

flertalet bilmodeller av olika märken men går även att komplettera i med eftermarknadssystem [3]. 

 

Figur 3 Apple CarPlay [3]. 

Som nämnts i Inledningen går utvecklingen av bilstereo mot användarvänlighet och valfrihet och därför 

uppkommer lösningar likt Apple CarPlay. Apple har stor marknadsandel och många som är insatta i 

deras användargränssnitt. Därför tilltalar detta många, då de gärna väljer något de redan är van vid.  

Även Android har utvecklat en lösning på ett infotainment-system. Denna går under namnet Android 

Auto. Det har i stort sett med samma funktioner som Apple CarPlay men med ett annat operativsystem 

och layout. Gemensamt för båda dessa system är att de försöker närma sig mobiltelefonens funktioner 

utan att telefonen ska behöva användas, genom att till exempel använda sig av röstkommandon för att 

styra samtal eller skicka SMS [4]. 

 

Figur 4 Google Android Auto [4]. 

Om ett företag önskar en stereolösning för ett fordon kontaktas en tillverkare av bilstereolösningar och 

en specialtillverkad lösning som uppfyller företagets krav skapas sedan av bilstereoföretaget. På detta 

sätt kan ett väletablerat företag inom bilstereo utforma en produkt som är anpassad för just de specifika 
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behov som företaget önskar. För privatpersoner kan listan göras lång på tillverkare av bilradio som har 

allt från mycket enkla spelare till mycket avancerade lösningar för uppspelning av media med 

navigation.  

2.2 Bluetooth 
Inom IoT är Bluetooth ett av de mest aktuella medierna. Detta då BLE (Bluetooth Low Energy) möjliggör 

trådlös överförening av små datapaket till en låg energikostnad. Den låga energiförbrukningen medför 

att små enheter så som smarta klockor och andra enheter utrustas med Bluetooth [5]. 

Bluetooth är ett överföringsmedium för korta avstånd inom ISM-bandet 2,4 GHz där både peer-to-peer 

och ad-hoc-nätverk (piconet) kan skapas. Inom ett piconet agerar en enhet master och de andra slavar 

[6]. Det är masterns klocka som avgör frekvensen och varje slav jämför hela tiden sin klocka med 

mastern för att avgöra vilken frekvens som är möjlig att sända på. Det är möjligt för en enhet att 

medverka i två piconets. Detta görs genom att ändra mellan två frekvenshoppningsfrekvenser, vilket 

kallas ett scatternet. Dock kan enheten endast vara aktiv i ett nät åt gången [7]. I Figur 5 presenteras 

uppbyggnaden av ett scatternet med flera piconets sammanslagna. Vissa av dessa enheter ingår då i två 

piconets. 

 

Figur 5 Princip för uppbyggnaden av ett Bluetooth scatternet, där de streckat inringade områdena definierar piconets 
[8]. 

För att överföra musik via Bluetooth används specifikationen BR/EDR (Basic rate/Enhanced data rate) 

för att musik i hög kvalitet ska kunna överföras [6].  

Bluetooth kan ställas in i olika profillägen som stödjer olika typ av funktionalitet. Några av dessa är: 

HFP/HSP, A2DP och AVRCP [9]: 

- HFP/HSP- Hands Free Profile/Headset Profile. Erbjuder basfunktionalitet med ljudöverföring 

i mono, utvecklad för att kommunikation smidigt ska kunna ske mellan telefon och headset. 

HFP har utökad funktionalitet och kan delvis styra funktion hos telefonen från en Bluetooth-

enhet i en bil vilket exempelvis kan vara och lägga på/avsluta ett samtal. 

- A2DP- Advanced Audio Distribution Profile. Tillåter stereo-ljudöverföring med hög ljudkvalitet 

i förhållande till HFP/HSP. 

- AVRCP- Audio / Video Remote Control Profile. Används för att kunna styra mediafunktioner i 

exempelvis en mobiltelefon som att byta låt, play/pause och så vidare. 

2.3 Mikrofon 
Elektretmikrofoner är den typ av mikrofon som finns i de flesta telefoner och annan utrustning. En 

anpassning av insteg görs därför ofta för dessa. De skall ha en drivspänning för att ligga i lämplig bias 

[10]. Med bias menas en arbetspunkt. I Figur 6 presenteras hur en elektretmikrofons membran 
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genererar en spänning VG mot gaten på JFET-transistorn, där RG kan sättas för att ställa bias mot 

transistorns gate. 

 

Figur 6 Förenklat kretsschema för en elektretmikrofon [10]. 

Då signalen från en mikrofon är mycket liten är det nödvändigt med en mikrofonförstärkare som 

förstärker upp signalen till något som är användbart i senare del av ljudutrustningen. Ett exempel på 

ingångssteg för en mikrofon kan vara enligt Figur 7. 

 

 

Figur 7. Exempel på ingångssteg för en elektretmikrofon [10]. 

Utifrån Figur 6 är det tydligt hur strömmen IMIC till JFET-transistorn styrs med pullup-motståndet ”R1” 

i Figur 7 som ska lägga mikrofonen i lämplig bias. Då strömmen ska anpassas efter vilken typ av 

mikrofon som ska användas kan R1 därför, för optimal anpassning, ändras beroende på vilken typ av 

mikrofon det är. 
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2.4 Fastmonterad telefon 
I en Komatsu Forest skogsmaskin är användarens arbetstelefon i dagsläget 

Malux Voyager 3G. När specifikationer för denna undersöktes upptäcktes 

att den har anslutning via AUX och kan dirigera samtliga media, dock inte 

samtal enligt användarmanualen [11]. Telefonen har Android-baserade 

fordonsapplikationer och med en widget i telefonen kan alla enhetsmedia 

dirigeras mellan telefonens högtalare och extern AUX-anslutning. Då 

samtal inte kan föras vid AUX måste en Bluetooth-anslutning finnas till 

telefonen. Detta medför att flera Bluetooth-moduler eller att ett piconet 

bildas med förarens privata telefon och Voyager mot en master (Se 2.2 

Bluetooth) som då skulle finnas i medialösningen.  

2.5 Brus 
Brus är ett fysikaliskt fenomen som går att iaktta på flera sätt. För alla partiklar som har en temperatur 

över 0 K är i rörelse, detta ger upphov till brus. Temperaturberoende brus kallas Johnson-Nyquist brus 

eller ”vitt brus” [12]. Då elektronerna i en ledare eller komponent (som exempelvis en resistor) alltid är 

i rörelse vid >0 K ger det upphov till strömmar som medför en spänning. Elektronerna som rör sig i en 

slumpmässig riktning, kolliderar och ändrar strömriktningen vilket medför ett brus [13]. 

2.5.1 Signal brusförhållande (SNR) 

Signal-brusförhållande är ett mått som används för att beskriva ett förhållande mellan signalen och 

bruset. För att få fram detta förhållande måste ett mått på brusets storlek tas fram. Beräkning för en 

krets görs vanligtvis som input referred, vilket bygger på att eliminera inputsignalen genom att kortsluta 

dessa till jord, det vill säga input=GND. Bruset som adderas är endast det som genererats av kretsen. 

För att beräkna Johnson-Nyquist bruset (termiskt brus) används Ekvation 1 [14]: 

Ekvation 1  𝑽𝑵𝑹  = √( 𝟒𝒌𝑻𝑩𝑹) 

Där: 

k= Boltzmann’s konstant (1.38 x 10–23J/K) 

T= Temperatur i K (0oC = 273.15 K) 

B= Bandbredden i Hz 

R= Resistansen i Ω 

Då bruset är slumpmässigt kan inte amplituden vid ett visst givet ögonblick anges. Då bruskällor likväl 

kan samverka som motverka varandra kan inte direkt addition göras. Därför måste effekten av 

bruskällorna adderas, spänningen ska därför kvadreras [12]. 

I och med detta blir därför resistansen en avgörande faktor för att inte addera brus till kretsen. 

För att SNR ska vara bra önskas en signal som är högre än bruset. Uttrycket som används för att beräkna 

SNR är: 

Ekvation 2  𝑺𝑵𝑹𝒅𝑩 = 𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎
𝑼𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒍

𝑼𝑩𝒓𝒖𝒔
 

Till exempel ett SNRdB på noll medför att bruset är lika starkt som signalen. Då brus inte är eftertraktat 

önskas ett högt SNR i en ljudkrets.  

För två resistanser i serie kan bruset uttryckas som en spänningskälla enligt Figur 9. Det beskrivs hur 

två resistanser i serie kan ses som en enda, med en resistans som motsvarar summan av dessa två. 

Figur 8 Malux Voyager 3G [11].  
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Figur 9 För att summera brus för en krets kan bruset uttryckas som en spänningskälla enligt e1 och e2 för respektive 
motstånd R1 och R2, för att sedan adderas till ett totalt brus Et. [15] 

Det totala bruset adderas sedan enligt [12]: 

Ekvation 3  𝑈𝑛𝑡𝑜𝑡 = √𝑈𝑛1
2 + 𝑈𝑛𝑛

2  

Beräkning av brus för en inverterande operationsförstärkare görs enligt modellen i Figur 10. Variabeln 

en är det totala bruset genererat av operationsförstärkaren över bandbredden. Därför kan beräkningen 

av bruset i Figur 11 allmänt beskrivas enligt Ekvation 4.   

 

Figur 10 Modell för beräkning av inverterande förstärkare [16] 

 

Ekvation 4   𝐸0 = √(𝐸𝑖𝑛
𝑅2

𝑅1

)
2

+ (𝑒𝑛 (1 +
𝑅2

𝑅1

))

2

 

För att beräkna brus för en icke inverterande förstärkare kan detta beskrivas enligt Figur 11. 

Beräkningarna beskrivs allmänt enligt Ekvation 5. 
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Figur 11 Modell för en icke inverterande förstärkare [16].  

Ekvation 5   𝐸0 = √(𝐸𝑖𝑛 (1 +
𝑅2

𝑅1

))

2

+ (𝑒𝑛 (1 +
𝑅2

𝑅1

))

2

 

 

2.5.2 Jordloopsstörningar 

Jordloopstörningar uppstår då jordnivån mellan enheter kan skilja i potential och få jordströmmar att 

gå oönskade vägar. Det kan i ljudsammanhang bidra till biljud i högtalarna [17]. En jordloopstörning 

går att eliminera genom att isolera ljudkällorna med isolationstransformatorer. Främst bör det dock 

lösas genom ordentligt utförd jordning som undviker jordströmmar. Då strömmarna som färdas i 

jordskärmen på ljudkabeln induktivt tillför en spänning i signalkabeln kan det ge upphov till oönskade 

störningar i ljudsignalen. I Figur 12 visas ett exempel på hur en jordloop kan resultera i ett brummande 

ljud. 

 

 

Figur 12 jordloop i jordnivån med en spänningspotentialskillnad orsakar ett brummande som går att iaktta i enhet B 
[17]. 

 

2.5.3 Aktiv bullerreducering ANC (Active Noise Control) 

 Vissa typer av arbeten och förhållanden medför buller. En vanlig anledning till detta är orsakad av 

motorer som avger ett konstant ljud vid drift. Att utsättas för ljud är oundvikligt men det är viktigt att 

veta att hörselnedsättning orsakad av buller (NIHL Noise-Induced Hearing Loss) är ett problem. 

Normalt sett är buller som är <75dB mycket osannolikt att de ska orsaka NIHL. Ju starkare ljud som 

örat utsätts för desto kortare tid tar det att NIHL inträffar [18]. Förutom hörselnedsättningar finns 

andra negativa effekter, exempelvis irritation och sömnsvårigheter [19]. Det är även en viktig aspekt för 

att öka säkerheten för föraren genom att hörbarheten för varningssignaler och kommunikation med 
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kollegor blir svårare. Därför är det viktigt att minimera den negativa påverkan som användaren utsätts 

för genom att utföra arbetet i maskinerna. 

För att skydda hörseln finns därför hjälpmedel, allt från hörselskydd till avancerade tekniska lösningar. 

De passiva lösningarna kan vara i form av isolering för att absorbera det störande ljudet. Ett problem 

med detta är att de lågfrekventa ljuden är svåra att isolera och tenderar att vilja släppas igenom ändå 

[20]. Ett system som Komatsu Forest vill använda sig av är aktiv bullerreducering. Denna teknik är inte 

något nytt men har utvecklats mycket de senare åren. Principen bygger på att läsa av signalen från det 

oönskade bullret och skicka ut en identisk signal i motfas för att på så vis släcka ut bullersignalen se 

Figur 13. Tidigare studier gjorda hos Komatsu visar att bullernivån kan sänkas markant med en 

funktionell ANC [20]. 

 Figur 13. Princip för ANC, där buller adderas med en signal i motsatt fas och resulterar i en släckning av bullersignalen 
[20]. 
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3 Material och metod 

3.1 Metod 
Projektet har en innovativ grund med frihet att utveckla produkten och forma den efter hur de tekniska 

lösningarna kan utformas för att tillfredsställa önskemålen. Då detaljkrav inte är uppsatta och 

önskemålen från användaren är otydligt uppsatta måste användarens behov undersökas.   

För att specificera behovet hos användaren förs samtal med bland annat produktchef Per Annemalm 

och elektronikkonstruktör Carl-Henrik Lindmark samt Peter Assarson, chef för styrsystemsgruppen. 

Utifrån detta struktureras användningsscenarion upp för att avgöra vilken typ av anslutning som krävs. 

Detta används sedan för att utforma en grov skiss över produktens design.  

Skissen gör att en teknisk kravspecifikation kan formuleras. På detta sätt har de designblock och 

komponenter som anses behövas tydliggjorts. Med skissen som grund simuleras konstruktionen i 

LTSpice XVII för att bedöma ritningens funktion. När önskad funktion erhålls i simulering undersöks 

komponenter lämpade för ändamålet. Komponenter beställs sedan för att bygga en prototyp.  

För att utvecklingen av protototypen ska gå smidigt utgår vissa delar ifrån användandet av 

utvecklingskort exempelvis Arduino Nano som MCU och spänningsmatning. Samt utvecklingskort för 

Bluetoothmodul, då det på ett snabbt sätt tillgängliggör kommunikation med modulen, utan att lödning 

eller kompletterande enheter krävs. 

För att konstatera önskad funktion undersöks multiplexerns funktion samt att styrning av 

digitalpotentiometer sker enligt behov. Då prototypen byggs undersöks och verifieras det att den som 

helhet fungerar efter önskemål. 

För att undersöka kretsens dynamiska omfång samt signal-brusförhållandet beräknas kretsens 

brusnivåer utifrån grundad teori. 

3.2 Program och mätutrustning 
Under projektets gång har både simuleringsprogram, och detaljkonstruktion i form av kretsschema 

använts. 

• Simuleringsprogram: LTSpice XVII 

• Detaljkonstruktion och kretsschema: Altium designer 17.0. 

• Programmering av prototypkort: Arduino IDE 1.8.2 

För att verifiera prototypkort och dokumentera dess funktion har ett oscilloskop från LeCroy med 

modellbeteckning Waverunner 625zi använts. En Arduino Nano v3 har använts som MCU för prototyp. 

3.3 Ekonomi 
Projektet ingår i avdelningen Styrsystems budget för utveckling av nya produkter. I detta ingår att 

införskaffa lämpligt laborationsmaterial i form av kretsar och andra komponenter, att ta fram prototyper 

för testning av funktioner och delsystem och ett mindre antal prototyper av komplett produkt. 

En preliminär produktionskostnad, om samtliga krav är uppfyllda beräknas vara 2000kr + - 20% per 

enhet. 
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4 Resultat 
De samtal som förts med anställda på Komatsu Forest AB gjorde att användarens behov specificerades. 

Användaren vill ha något som på ett enkelt sätt löser problemen med att spela upp bland annat 

ljudböcker, musik och ljud från dator, men de skall även kunna prata i telefon. Växling av insignaler 

skall kunna göras på ett enkelt sätt. För att tydliggöra hur användarens tillämpning ser ut och vilka 

anslutningar det kräver sammanställs detta i Tabell 1. 

Tabell 1 Sammanställning av användarens användningsområden samt ett klarläggande över vilka typer av 
överförningsmedia som krävs. I denna tabell förutsätts arbetstelefonen vara Malux Voyager 3g (se rubrik 2.4 på sida 
6). 

Användarens användningsområden Bluetooth 3.5 mm Kräver Mikrofon 

Ljudbok från privat mobiltelefon Ja Ja Nej 

Musik från privat mobiltelefon Ja Ja Nej 

Mobilsamtal från privat mobiltelefon Ja Ja Ja 

Mobilsamtal från arbetstelefon Ja Nej Ja 

Ljuduppselning från PC Nej Ja Nej 

Skypesamtal från PC Nej Ja Ja 

Lyssna på Radio Nej Nej Nej 

 

Den principiella skiss som visar på uppbyggnaden inputval med multiplexer och mixer med addering av 

ANC utvecklades enligt Figur 14. Resultatet presenteras genom att visa på designens funktion och 

presentera den lösning som i dagens läge visat sig vara den bäst anpassade lösningen. 

Figur 14 Schematisk figur för upplägget för ingångsval och mixning av signalerna. Funktionella block namnges och 
markeras enligt: ”Signalval, Volymkontroll, Mixer 1, Utsignalsdirigering, Mixer 2, och Mikrofonväljare”. 
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4.1 Kravspecifikation 
Figur 14 har legat till grund för utformningen av den tekniska kravspecifikationen. Följande punkter 

sätts som krav: 

• Minst 3 valbara insignaler som digitalt kan styras, där dessa är: 

- Bluetooth för telefon 

- Radio 

- AUX 

• Ljudvolymen för insignalen ska kunna väljas digitalt 

• Ljud från PC ska alltid mixats in för att bland annat varningssignaler ska kunna höras 

• Mixern ska även mixa ihop signal från en aktiv bullerreducering (ANC) utan att märkbart 

förvränga signalens amplitud eller fas 

• Matning till kretsen ska göras med 5 v och 3.3 V 

• Anslutning för hörlurar ska finnas för att ansluta headset. Denna anslutning skall vara skyddad 

mot kortslutning och ESD och ha tillräcklig uteffekt för att driva kommersiella hörlurar 

• Tillfredsställande ljudkvalitet 

• Användaren ska kunna ansluta externt headset, centralen skall därför kunna hantera två 

mikrofoner 

• Det mixade ljudet från enheten ska kunna driva en last på minst 10kΩ, till ett slutsteg 

4.2 Beräkningar och simuleringar 
Då operationsförstärkarna ska klara av sinusvågor med varierande amplitud konstrueras en virtuell 

nollpunkt, som ska hållas på halva matningsspänningen.  Se modell i Figur 15. Eliminering av brus från 

matningsspänningen filtreras. C14 bildar ett lågpassfilter tillsammans med R1 med gränsfrekvens en 

bra bit under de hörbara frekvenserna, i detta fall 723.4mHz, eftersom det endast är likspänningsnivån 

som är eftertraktad. C9 eliminerar överhörning mellan kanaler och de olika signalerna då samtliga 

ljudsignaler på minst ett ställe ansluts till VCC/2. Även denna är beräknad för att vara under de hörbara 

frekvenserna (72mHz).  

 

Figur 15 Schema för den virtuella nollpunkten VCC=5 V vilket ger VCC/2=2,5 V. 

 

4.2.1 Simulering 

För att visa på olika fall presenteras simuleringar för de olika fallen nedan. Multiplexern representeras 

av ett motstånd på 125Ω (då det är Ron enligt datablad). 

Blocket Utsignalsdirigering (se Figur 14) medför två fall, då hörlurar är anslutna, respektive 

frånkopplade. I Figur 16 och Figur 20 markeras mellan C11 och R22.  De två fallen presenteras i rubrik 

4.2.1.1 samt 4.2.1.2. 
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4.2.1.1   Hörlurar anslutna 

Simuleringar av Figur 16 visar signalen till slutsteget i Figur 17. I Figur 18 presenteras signalens utseende 

till hörlurar, om signalen från PC inte finns med. Figur 19 visar hur den valfria signalen mixas med 

signalen från PC’n.  

Figur 16 Simuleringsmodell för mixer om hörlurar är anslutna. 

Figur 17 Simulering för utsignalen till slutsteget om hörlurar är ansluten. I figuren är den Blå signalen från ANC och 
Gröna signalen till slutsteg. Dessa tangerar varandra med identisk amplitud och minimal fasförskjutning. 
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Figur 18 Signalen till hörlurarna. Om endast valfria insignalen är aktiv och PC är frånkopplad. 

Då signalen från PC’n hela tiden ska vara aktiv medför detta att signalen från denna kommer mixas om 

den är aktiv, detta visas i Figur 19. 

 

Figur 19 Den gröna signalen visar signalen från multiplexern och den blå är den signal som skickas ut till hörlurarna. 
Den högfrekventa signalen (8 kHz) är från PC men visas inte separat, den finns nu mixad med valfria signalen. 
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4.2.1.2 Hörlurar frånkopplade 

Om hörlurarna kopplas ifrån, presenteras signalens utseende i Figur 21. I detta fall då PC signalen, den 

valfria signalen från multiplexer samt ANC’n mixas ihop enligt Figur 20.  

 

Figur 20 Simuleringsmodell för mixer i detta fall om hörlurar är frånkopplade. 

 

 

Figur 21 Samtliga signaler är mixade i den gröna grafen. Röd visar signalen från ANC, blå den valfria insignalen. Den 
högfrekventa signalen (8 kHz) är från PC men visas inte separat. 
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4.3 Prototyp 
Prototypkortet gjordes med hjälp av hålkort i två lager med distanser emellan se Figur 22. 

Figur 22 Prototypens ovansida (till vänster), där multiplexer och mixer har placerats. Till höger visas utveklingskortet 
för Bluetoothmodulen. Mellan hålkorten har MCU’n placerats i form av en Arduino nano. 

Prototypkortet visar funktionen med MUX (CD4052) som styr val av insignal, digitalpotentiometerns 

signaldämpning och mixning av PC-signal med en valfri signal från multiplexern. Prototypkortet saknar 

därför sista summerande steget för ANC (blocken Signalväljare och Mixer 2 i Figur 14) och har 

uppbyggnad enligt Figur 23. Denna modell är likvärdig med mixningen enligt Figur 19.  

Figur 23 Simuleringsmodell för prototypkortets utformning. 

Figur 24 Simulering då PC (8 kHz) och Signal (1 kHz) mixas ihop för prototypkortet. Jämför med Figur 19. 
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4.3.1 Kopplingsschema 

Skiss (Figur 14) samt simuleringar har legat till grund för kopplingsschemat som presenteras i Figur 25 

till Figur 29. Det presenterade schemat visar på hur komponenterna skall anslutas för fullständig 

funktion.  

Figur 25 Ingång för PC med en BA3121F som eliminerar jordloopsstörningar. 

Figur 26 Blocken ”Signalval och Volymkontroll” enligt Figur 14. Figuren visar inputs till multiplexer CD4052 samt 
volymkontroll med digitala potentiometern MAX5410EEE+, in till bufferten. 
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Figur 28 Bluetoothmodulen RN52-I/RM samt anslutningarna till utvecklingskortet Arduino Nano. Aktiva virtuella 
nollpunkten för 2.5 V presenteras också. 

  

Figur 27 Blocken ”Mixer 1 och Mixer 2 samt Utsignalsdirigering” enligt Figur 14. Valfri signal mixas med PC signal. 
Hörlursförstärkare (”Mixer 1”) och 3.5mm omkopplingskontakt (K6) för hörlurar(”Utsignalsdirigering”). Även 
inverterande förstärkaren av ANC (U5) och sista summerande steget av ANC med övriga signaler (”Mixer 2) presenteras 
(U4). 
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4.3.1.1 Mikrofon 

Lösningen som möjliggör användning av två mikrofoner fungerar genom att automatiskt dela ljudet till 

de enheter som kräver en mikrofon (PC och Bluetooth). Om användaren vill använda en annan mikrofon 

i till exempel ett headset, används och delas mikrofonsignalen automatiskt från den istället då headsetet 

ansluts. Bias sätts med R3 och R4 enligt Figur 29. 

 

Figur 29 Lösning för mikrofondelen (Block ”Mikrofonväljare” enligt Figur 14). Lösningen medför att samma signal delas 
upp på två enheter. R3 och R4 lägger bias med lagom matning till mikrofonen. 

4.3.2 Kodstruktur och praktisk verifiering 

För att i stort förklara kodens struktur utgår koden ifrån vissa scenarion från Figur 14. I Tabell 2 

presenteras hur dämpning av signaler samt val av ingångskälla kommer att utformas. 

Tabell 2 Lista för hur ingångsval styrs och hur dämpningen med digitalpotentiometern till A_OP1 ska styras om 
önskvärd volym ska ändras. Samt hur multiplexern A_MUX ska ställas in beroende på önskad valbar inkälla. 

Händelse A_MUX A_OP1 dig-pot 

OPT som inkälla 1 1 X 

Radio som inkälla 1 0 X 

AUX som inkälla 0 1 X 

BT som inkälla 0 0 X 

Sänka volym för valbar inkälla X + (dämpning) 

Höja volym för valbar inkälla X - (dämpning) 

Inkommande samtal 0 0 standard  

Lägger på samtal senaste senaste 

Hörlurar ansluts X X 
 

Förklaringar och utdrag från koden presenteras nedan. Komplett källkod bifogas i bilaga 6.5.  

En tryckknapp användes för att välja input. Där input är en variabel där default är input=1. Varje gång 

knappen trycks in ökar variabeln input med ett. En funktion bestående av en Switch-Case sats där 4 

inputs är möjliga (fysiskt endast 2st som används på prototypkortet) avgör hur pin output B och A ska 

ställas till multiplexern enligt: 
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4.3.2.1 Multiplexer CD4052 

Blocket Signalval (se Figur 14) är utformat av en MUX som består av 4 insignaler. Den multiplexer som 

används är CD4052 [21]. Denna har ett stereoutförande som medför att höger och vänster signal kan 

ändas samtidigt genom denna krets. Se Figur 32. För att testa att den fungerar som önskat används två 

signaler på olika kanaler (kanal 0 och kanal 1) för att sedan se hur signalen ser ut efter MUX’en. Detta 

visas i Figur 30 och Figur 31. 

 

 

Figur 30 Två signaler anslutna till CD4052, där input väljs genom att sätta A och B enligt Figur 32. I detta fall är A=0 och 
B=0 och släpper därför igenom signal 1 som är ansluten till CH0. 
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Figur 31 Två signaler anslutna till CD4052, där input väljs genom att sätta A och B enligt Figur 32. I detta fall är A=1 och 
B=0 och släpper därför igenom signal 2 som är ansluten till CH1. 

 

Figur 32 CD4052B’s kopplingsstruktur där ingång/utgång styrs med B och A [21]. 

 

4.3.2.2 Volymkontroll 

För att styra volymen ändras dämpningen av signalen genom styrning med en digitalpotentiometer 

MAX5410EEE+, en logaritmisk stereopotentiometer. För att ändra dessa används kommunikation via 

SPI enligt datablad med den mest signifikanta biten först. MAX5410EEE+ har en upplösning på 32 steg, 

varje steg motsvarar -2dB. För att representera 32 steg krävs 5 bitar (0-31), då en byte skickas åt gången 

används de 3 första bitarna till bland annat val åt vilken potentiometer som ska styras. Om bit 7 sätts 

väljs den ena potentiometern (W1A) och om ingen av de tre högsta bitarna är satta väljs den andra 

(W0A) [22]. Två knappar används för styrning av volym (dämpningen). Om någon av dessa knappar 

trycks ner ändras variabeln attenuation samt funktionen digitalPotWrite anropas. Data skickas enligt: 
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SPI-signalens uppbyggnad presenterats i Figur 33. Signalens volym regleras därefter logaritmiskt enligt 

datablad där varje steg motsvarar -2dB. 

 

 

Figur 33 Verifiering av SPI-signal till digitalpotentiometer. I denna är bit 7 satt vilket skulle ändra wiperns position på 
W1A.   

I Figur 34 visas signalen vid 0 dB teoretisk dämpning (attenuation = 0), detta fall är signalen in 1,094V 

och signalen från kretsen 1,011 V vilket motsvarar -0,68 dB för kretsen (20 ∙ 𝑙𝑜𝑔
1,011

1,094
= −0,68). Då 

attenuation = 5 motsvarar detta -10dB. Figur 35 visar signalen vid -10 dB teoretisk dämpning då 

in=1,096 V och ut=308,9mV där: 20 ∙ 𝑙𝑜𝑔
0,309

1,096
= −11 𝑑𝐵 för kretsen. 
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Figur 34 Signal vid dämpning 0 dB, den blå signalen(amplitud=1,0113 V) är från prototypkortet och den gula är 
signalen(amplitud=1,0940V) till kretsen. 

 

Figur 35 Signal vid dämpning -10 dB (attenuation =5), den blå är signalen från prototypkortet (amplitud=308,7mV) 
och den gula (amplitud=1,0963 V) är signalen till kretsen.  
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4.3.2.3 Mixer 

 En praktisk verifiering av prototypkortet finns presenterad i Figur 36. Detta resultat är därför likvärdigt 

med simuleringsmodellen enligt Figur 24. Därför är denna signal också inverterad. 

 

Figur 36 Mätning av signalerna ”PC”-Blå, ”Signal”- Gul och ”To_Headphones”- Grön på prototypkortet. Jämför med Figur 
24. 

4.3.2.4 Bluetooth-modul 

Den Bluetoothmodul som undersökts och testats under tiden för detta projekt är RN52-I/RM. De 

profiler som fordras är främst HFP och A2DP då enheten ska fungera som mediaspelare samt som 

kommunikationsenhet. 

Förbindelsen sker med UART-kommandon. Utifrån dessa kan setup göras utifrån önskad funktionalitet. 

Inställning: 

SN,<text> //Sätter namnet på anslutningen exempelvis ”Komatsu BT” 

SP,<text> //Ställer in pinkod för enheten default: 1234 

SA,<text> //sätter autentiseringsmetod exempelvis SA,4 sätter pinkod för autentisering. 

SD,<text> //inställning för synlighet ex SD,08 är att enheten syns som en HFP enhet SD,FF sätter 

samtliga profiler. 

På prototypkortet har UART-kommunikation inte etablerats mellan MCU och RN52-I/RM, dock kan 

event från RN52 avläsas av MCU. Då ett event inträffar, till exempel ett inkommande samtal, samtal 

läggs på, enhet ansluts och så vidare kommer GPIO2 på RN52 att gå låg i 100ms. Bluetooth-modulen är 

anslutet på sådant sätt att denna fallande flank triggar ett avbrott på prototypkortet. I detta avbrott 

demonstreras hur input väljs till Bluetooth samt att volymen ökas om till exempel ett röstsamtal 

inkommer. I en vidare prototyp eller slutprodukt kommer UART-kommunikation möjliggöra avläsning 

av vilken typ av event som inträffat genom kommandot ”Q”, som kan användas för att se 

anslutningsstatus för att avgöra vilket event som inträffat. En lista för modulens status bifogas som 

bilaga. Se 6.1 Bluetoothstatus (Q-kommando). 
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Avbrottet som triggas på fallande flank gör att programmet hoppar till avbrottsrutinen (ISR) som för 

prototypkortet: 

 

Då RN52-I/RM har både utgångar för högtalare och ingångar för mikrofon enligt Figur 37 medför det 

att anslutning till multiplexer och mikrofon kan göras direkt till RN52-I/RM. 

 

Figur 37 Blockdiagram för RN52-I/RM [23]. 

Enligt datablad ska RN52-I/RM fungera som både master och slav för: A2DP, AVRCP och SPP. Default 

är RN52-I/RM en slav.  

Tyvärr har den inte lyckats att ställas in som master därför krävs vidare utredning. 

4.3.3 Beräkning av SNR 

I frågeställningen önskades att kretsen skulle ha SNR på över 90 dB. För att undersöka om detta är 

uppfyllt beräknas det genom att dela upp kretsen i mindre delar. En tvåpol enligt Thevenins teorem tas 

fram för respektive del och utifrån detta en ekvivalent resistans. Bruset adderas enligt teori för hela 

kretsen. Dessa ekvivalenta tvåpoler presenteras i Figur 38, Figur 39, Figur 40 och Figur 41. De 

operationsförstärkare som används är LME49721 och TPA6112A2. I varje ekvivalens presenteras bruset 

från dessa enligt datablad. 

Beräkning av brus från resistorer utifrån Ekvation 1 

k= Boltzmann’s konstant (1.38 x 10–23 J/K) 

T= Temperatur i K (0oC = 273.15 K) för 25oC -> 298,15 K 

B= Bandbredd -> 20 kHz 
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Ekvivalens 1 

 

Figur 38 Ekvivalens 1: Block Signalval och Volymkontroll enligt Figur 14. R12 och MUX blir i serie som blir parallell med 
digitalpotentiometern (10 kΩ). Det medför en parallell resistans på 5,03 kΩ som adderas till det termiska bruset från 
resistorerna. Notera att signal=GND enligt teori för beräkning av SNR (Rubrik 4.3.3 på sida 25). 

 

R=5,03 kΩ -> 1,29 µV 

en (LME49721) -> 566 nV 

Då operationsförstärkaren endast är en spänningsföljare adderas endast bruset av förstärkaren med 

bruset från resistorerna enligt: 

Ekvation 3: 𝑈𝑛𝑡𝑜𝑡 = √𝑈𝑛1
2 + 𝑈𝑛𝑛

2 -> √1,29 µ𝑉2 + 566 𝑛𝑉2 ≈ 𝟏, 𝟐𝟗 µ𝑽 

Ekvivalens 2 

 

Figur 39 Ekvivalens 2: Då detta är en summerande förstärkare görs beräkningen för bruset genom att addera bruset 
från Ekvivalens 1 (block Mixer 1 enligt Figur 14). 

Ekvation 4 𝐸0 = √(𝐸𝑖𝑛
𝑅2

𝑅1
)

2

+ (𝑒𝑛 (1 +
𝑅2

𝑅1
))

2

ger beräkning enligt: 

Ein blir 1,29µV från Ekvivalens 1 och bruset från 10k (1,81µV) resistorn från PC (R6). Enligt: 

Ein = √1,29µ𝑉2 + 1,81µ𝑉2=2,22 µV 

Bruset genererat av TPA6112A2 -> 11,7 µV [24]  
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√(2,22 µ𝑉
10𝑘

10𝑘
)

2

+ (11,7 µ𝑉 (1 +
10𝑘

10𝑘
))

2

= 23,5µV 

 

Ekvivalens 3 

 

Figur 40 Ekvivalens 3: Operationsförstärkaren med -1 ggr förstärkning för insteget från ANC. 

 

Då Ein = 0 V då signalerna är = 0 V.  

en (LME49721) -> 566nV 

Ekvation 4 ->√(0𝑉
10𝑘

10𝑘
)

2

+ (566𝑛𝑉 (1 +
10𝑘

10𝑘
))

2

= 1,1µV 

Ekvivalens 4 

 

Figur 41 Ekvivalens 4: Block Mixer 2 enligt Figur 14. Den summerande förstärkaren av den valfria signalen, PC som 
adderas med ANC. Denna beräknas på samma sätt som i Ekvivalens 2. 

Det inkommande bruset blir bruset från Ekvivalens 2 (23,5µV) och Ekvivalens 3 (1,1µV), dessa 

summeras med bruset från 10k resistorerna R22 (1,81µV) och R23 (1,81µV) från Figur 41.  

Ein = √23,9µ𝑉2 + 1,1µ𝑉2+1,81µ𝑉2+1,81µ𝑉2=24,1µV 

en (LME49721) -> 566nV 

Förstärkningen är endast -1 ggr för denna summerande förstärkare. 



   

28 
 

Ekvation 4 ->√(24,1µ𝑉
10𝑘

10𝑘
)

2

+ (566𝑛𝑉 (1 +
10𝑘

10𝑘
))

2

≈ 24,1µV 

Det totala bidragande bruset från kretsen: 

Då totala bruset från kretsen är 24,1µV kan det jämföras med signalens spänning för att beräkna ett SNR 

för kretsen. Då en signalnivå för linjenivå inte är specificerad mer än ca 1V [25] används detta som 

referens. För en signalamplitud på 1V beräknas: 

 𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵 = 20 𝑙𝑜𝑔10

𝑈𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

𝑈𝐵𝑟𝑢𝑠
 → 20𝑙𝑜𝑔10

1

24,1∙10−6 = 𝟗𝟐, 𝟑𝒅𝑩. 

För att avgöra kretsens dynamiska omfång begränsas det av kretsens maximala amplitud på utsignalen. 

Detta avgörs av hörlursförstärkaren TPA6112A2 på 4V. vilket medför 1,5 V (4–2,5=1,5 V) amplitud som 

i sin tur medför: 

20 𝑙𝑜𝑔10

𝑈𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑀𝑎𝑥

𝑈𝐵𝑟𝑢𝑠
 → 20𝑙𝑜𝑔10

1,5

24,1∙10−6 = 𝟗𝟓, 𝟖𝒅𝑩. 

4.4  Sammanställning 
Resultatet visar på att det med stor sannolikhet finns goda möjligheter att åstadkomma en slutprodukt 

med önskad funktion enligt den vision som ligger till grund för projektet. Det lösningsförslag som tycks 

vara bäst lämpad är en produkt som har fyra valbara ingångar, en ingång till PC. Samt att blanda in ANC 

i sista mixningssteget. 3,5 mm dirigeringskontakter avgör om signalen ska gå till hörlurar och om en 

anslutningsbar mikrofon ska användas. 

Den prototyp som byggts visar på att teori överensstämmer med praktik. Val av insignal och 

volymkontroll kan styras digitalt samt att mixning av signaler kan göras på önskat sätt. Resultatet visar 

även att mixning av ANC kommer vara genomförbart utan att märkbart förvränga signalen se Figur 17. 

Beräkningar av kretsen visar på att signal-brusförhållandet ligger över de önskade värdena för CD-

kvalitet (90 dB). 

5 Diskussion 
Resultatet som presenteras visar att lösningen skulle fungera bra som grunddesign för en mediacentral 

i Komatsu Forests maskiner. Detta eftersom samtliga vitala delar kan styras digitalt vilket möjliggör att 

enheten kan styras av till exempel PC. Enhetens digitala design möjliggör att användargränssnittet kan 

utvecklas separat där kommunikationsgränssnitt kan väljas efter önskemål, exempelvis USB eller CAN 

mm. Visionen presenterar att kommunikation eventuellt ska ske med CAN. Det är något som gör att en 

MCU med CAN samt SPI och UART krävs. Integrering av Bluetooth och radio i enheten görs med 

motivet att lägga viktiga funktioner integrerat i den egentillverkade designen. På så vis undviks att 

grundläggande egenskaper läggs i händerna på ett externt företag, likt det som hände då Blaupunkt gick 

i konkurs. 

Tack vare konstruktionens utformning som medför att de önskade signalerna finns valbart tillgängliga 

samtidigt som de primära signalerna ANC och PC alltid finns mixade och att volymreglering av dessa 

inte är möjliga i enheten. Det medför en enkelhet för användaren då volymreglering endast kan göras 

på ett ställe, i PC’ns volymkontroll. Placeringen av 3,5 mm dirigeringskontakterna gör att ljudet i 

hörlurarna består av den önskade källan samt alltid inmixad PC-signal. ANC’n kommer alltid att skickas 

till slutsteget och eliminera buller. Lösningen för användandet av två mikrofoner är också väl anpassad 

för att vara användarvänlig då användaren inte behöver tänka på några tekniska inställningar. 

Ett önskemål var att göra en kundundersökning för att ta reda på förarens önskan för en ny produkt och 

vad de saknar på den nuvarande. Tyvärr var det inte möjligt att göra under den begränsade tiden som 
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projektet medgav. Om det hade visat ett annorlunda resultat är svårt att avgöra. Enligt samtalen som 

fördes med de anställda har kunden svårt att precisera vad som är bra och vad som bör förbättras. Detta 

är något föraren anser vara produktutvecklarens ansvar att reda ut, vilket i viss mån är sant, dock svårt 

utan användarens åsikter. Metoden i övrigt har i stort följt den struktur som använts vid projekt på 

projektkurser på universitetet: Förstudie, planering och utarbetning av blockmall, verifiering och 

prototyp. Den stora skillnaden med detta projekt har dock varit att designskissen varit den huvudsakliga 

arbetspunkten. Då den har en avgörande roll för anpassningen gentemot användarens behov, samt 

utformningen av den tekniska kravspecifikationen. Detta får oftast inte samma fokus i projektkurserna 

på universitetet. 

5.1 Andra möjliga lösningar 
Det lösningsförslag som presenterats är endast en av flera möjliga lösningar. Under projektets gång har 

flertalet förslag utformats, varje kommer med fördelar och nackdelar. I bilaga 6.2 presenteras ett av 

förslagen med mer inställningsmöjligheter där både den valfria insignalen samt PC’n och summatorn, 

som summerar ihop ANC med övriga signaler, kan styras. Det blir dock en onödigt avancerad lösning 

där volymen för PC’n i detta fall skulle kunna styras på fyra ställen. Även mikrofonlösningen blir onödigt 

komplicerad då det skulle bli ett konstant val för användaren att ändra vilken mikrofon som ska till 

vilken enhet.  

Ett annat förslag var att hoppa över en multiplexer helt och hållet för att göra det möjligt att mixa ihop 

samtliga signaler.  Det medför en ökad valfrihet över vilka enheter som kan mixas ihop. I Bilaga 6.3 

presenteras en grov översikt över en möjlig lösning med detta utseende. I denna lösning användes VGA 

(Variable Gain Amplifier) som kunde styras med I2C. Dock har den flera nackdelar då det skulle bli en 

dyr lösning med en allt för komplicerad styrning för att vara ändamålsenlig. 

Resultatet är utformat för att passa ändamålet på bästa sätt. Detta både utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv som en avgörande faktor för hur komplex lösningen ska vara och att hålla lösningen så intakt 

till visionen som möjligt.  

Lösningsförslaget erhåller dock ingen direkt volymreglering av ljudet från PC’n vilket de två förslag som 

nämnts ovan gör. Därför kräver lösningsförslaget att användaren själv sköter volymen för PC’n från 

datorns användargränssnitt. Då styrning av mediacentralsenheten med stor sannolikhet kommer göras 

via PC’n är det dock inget problem. 

Eftersom det inte är bestämt vilken extern display som ska styra enheten gör detta att vissa lösningar 

skulle lämpa sig bättre under olika förutsättningar. Om PC’n skulle agera styrenhet går det att använda 

Line in på PC vilket skulle medföra att funktionsblocken Volymkontroll och Mixer 1 skulle kunna ligga 

internt i PC. En sådan lösning är möjlig och presenteras i 6.4 Alternativt lösningsförslag 3. Denna 

lösning skulle medföra att enheten skulle bli billigare men förlita sig på mixerfunktionen i PC. 

Ett alternativ för Komatsu Forest hade varit att köpa en färdig lösning som till exempel en stereo med 

Apple CarPlay eller Android Auto. Det hade dock inte varit en bra lösning då de inte är anpassade för 

miljön i en skogsmaskin. De skulle inte heller erbjuda lösningar för den vision som satts upp, med två 

mikrofoner och prioriterade signaler som PC och ANC. Trots att priset på det framtagna designförslaget 

inte går att räkna på, kommer denna lösning med största sannolikhet inte bli lika dyr som en externt 

inköpt enhet. Ett alternativ hade varit att anlita ett företag för att ta fram en specialanpassad lösning. 

Denna skulle kunna bli mycket dyr, samt att kompetensen kring denna externa enhetslösning gör att 

Komatsu Forest hamnar i en beroendesituation mot det företaget. Detta kan medföra dyra 

förändringskostnader om något skulle behöva ändras eller uppgraderas. Det skulle också kunna 

förhindra den tekniska utvecklingen på lång sikt i maskinerna. 

5.2 Bluetooth 
Om Bluetooth-modulen RN52-I/RM kan agera master eller om den endast fungerar som slav är ännu 

inte fastställt. Databladet uttrycker att den stödjer master-konfiguration med A2DP, AVRCP, HFP. En 
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lösning som det går att använda sig av är två RN52-I/RM-moduler vilket skulle lösa problemet med två 

telefoner samtidigt. I ett tidigt skede var det första tanken. Då multiplexern har fyra ingångar gör det att 

en signal ”OPT” (optional) kan användas om två Bluetooth-moduler skulle användas. 

Det var under projektets gång som idén att använda en modul som bygger upp ett piconet skulle kunna 

vara en lösning. Enligt [6] skulle ett piconet ha till följd att upp till sju slavar skulle kunna vara ansluten 

till enheten samtidigt. Det skulle därför medföra en fördel till alternativet att ha två separata moduler, 

både kostnads- och designmässigt. Det skulle också innebära att ytterligare en arbetstelefon inte skulle 

vara ett problem. Hur en lösning med ett piconet fungerar vid samtal och prioritet för olika event för 

telefoner bör dock undersökas i vidare studie av mediacentralen. 

5.3 Aktiv bullerreducering, ANC 
Mixning med ANC har varit en punkt som inte nämnts i visionen enligt Figur 2. Detta var något som på 

sidan av diskuterats och fastslagits att enheten skulle var kompatibel med. Vid implementering i kretsen 

var förståelsen kring ANC’n grundläggande. Kännedomen om att signalen inte skulle förvrängas fanns. 

Under projektets gång kom inblicken att hålla amplituden intakt vid mixning inte var lika viktigt. Detta 

eftersom att ANC’n automatiskt korrigerar amplituden då den fungerar återkopplande i sig själv. Dock 

hittas ingen nackdel att även hålla amplituden intakt vid mixning.  

Då ingen ANC finns att tillgå har det inte kunnat testas. När företagets beslut kring ANC fattas, kommer 

det att undersökas. 

5.4 Mikrofon 
Både Bluetooth-modulen och PC’n har redan internt mikrofonförstärkare. Därför kan mikrofonsignalen 

inte förstärkas innan den ankommer till dessa utan att förstärkningen skulle medföra en distorsion på 

signalen. Det som därför krävdes var att lägga mikrofonen i lämplig bias och låta respektive interna 

mikrofonförstärkare förstärka upp signalen internt i respektive enhet.  

Konstruktionen utformas genom att signalen från mikrofonen delas upp på två enheter, PC och 

Bluetooth, eftersom det inte finns någon anledning att välja detta aktivt. På så sätt behöver föraren inte 

bry sig om ett samtal från exempelvis Skype via PC eller om samtal från mobiltelefon ska användas. Det 

kommer medföra att föraren kan föra kommunikationen via samma mikrofon till både Bluetooth och 

PC. Om föraren vill ansluta ett headset kommer det automatiskt kopplas om och göra headsetet till den 

primära mikrofonen.  

5.5 Prototypkort 
Prototypkortet konstruerades endast för att visa och verifiera funktionen som ritats upp. Den innehåller 

inte samtliga delar som en fullständig produkt skulle ha. Den är uppbyggd för hand på hålkort (se  

Figur 22) vilket medför problem med potentialskillnader på grund av bland annat dålig jordning. Det 

skulle kunna ha undvikts genom en beställning av kretskort från en kretskortstillverkare, dock hade det 

också tagit tid samt att det skulle varit svårare att modifiera. De operationsförstärkare som används är 

inte heller de som ska användas på en färdig produkt. Anledningen är att projektet i ett tidigt skede 

utformades för +10 V till -10 V matning med NE5532 operationsförstärkare. Detta 

matningsspänningsspann upplevdes onödigt och skulle bli kostsamt, dock skulle signalerna hållas på en 

högre nivå och öka det dynamiska omfånget. Matningen ändrades till 5 V vilket NE5532 fortfarande 

klarar, dock inte rail to rail. För att visa funktionen hos kretsen fungerar dock dessa fortfarande bra. 

Med 5 V skulle fortfarande funktionen kunna uppfyllas och anses i nuläget vara den bästa lösningen. 

På prototypkortet iakttas ett brus på mikrofonsignalen. Det beror på att prototypkortet har störningar 

på matningsspänningen i och med illa utförd kabeldragning. Det är något som korrigeras med 

kondensatorer kring motståndet som lägger mikrofonen i bias. Dock skulle detta inte ge samma problem 

på ett korrekt konstruerat fabrikstillverkat kretskort. 
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5.6 Radio 
Radio är något som inte behandlats under detta projekt, dock har möjligheterna undersökts. Då visionen 

kräver AM/FM, DAB samt satellitradio var förhoppningen att det skulle finnas flera radiomoduler att 

välja på likt Bluetooth-modulen. I själva verket tycks detta vara några få, som inte finns tillgängliga på 

varken t.ex. Elfa eller Farnell. Dock har några moduler och IC-kretsar hittats. Tillgängligheten till dessa 

skall undersökas. En av dessa är TEA5657, en IC-krets för FM-radio som styrs med I2c.   Det tycks finnas 

några moduler som delvis uppfyller önskemålen, exempelvis modulen VERONA 2 FS2445 eller 

VERONA HD FS2250 som båda har DAB/DAB+/FM. Även dessa har varit svåra att hitta hos 

återförsäljare i förhoppningen att undersöka funktionen i en prototyp. En förhoppning finns, att 

eventuellt undersöka radiolösningens utformning i en kommersiell bilstereo. Detta för att se om det är 

upplagt efter moduler eller om konstruktionen är specialanpassad.  

5.7 Slutsats 
Det uppsatta syftet med projektet var att utforma en grunddesign enligt önskemål samt utvärdera 

produktens framtid. Den design som tagits fram uppfyller önskemålen, men är en möjlig lösning bland 

andra alternativa lösningar som också skulle uppfylla önskemålen. Dock har designen goda 

förutsättningar att utge en grund för en slutprodukt. 

Målet var att ta fram en lösning som ska vara anpassad för användarens önskemål och 

användningsområden. I samband med detta skulle även en teknisk kravspecifikation utformas. Den 

resulterande lösningen är anpassad för användarens önskemål samt att en teknisk kravspecifikation 

utifrån denna lösning har tagits fram. 
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6 Bilagor 
 

6.1 Bluetoothstatus (Q-kommando) 
Instruktioner från [9] 
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6.2 Alternativt lösningsförslag 1 
En lösning som tagits fram. Denna skulle medföra ett aktivt val av mikrofon och en styrning av 

förstärkningen i förförstärkarna för mikrofonsignalen. Två Bluetoothmoduler används och PC ljudet 

kan styras. 
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6.3 Alternativt lösningsförslag 2 
Ett förlag på lösning för val av insignal är att mixa samtliga signaler och med dess volym styra vilken 

signal som skulle ha varit aktiv och de övriga signalerna kunde mixas in efter önskemål. 
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6.4 Alternativt lösningsförslag 3 
Om PC:n skulle användas som styrenhet för kretsen skulle en alternativ lösning medföra att blocken 

Volymkontroll och Mixer 1 skulle kunna läggas internt i PC enligt:  
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6.5 Källkod 
Komplett källkod för prototypkortet: 

// include the SPI library: 

#include <SPI.h> 

/* 

    CS - to digital pin 10  (SS pin) 

    SDI - to digital pin 11 (MOSI pin) 

    CLK - to digital pin 13 (SCK pin) 

*/ 

// set pin 10 as the slave select for the digital pot: 

const int slaveSelectPin = 10;  // CS to digital MAX5410 to pin 6 

const int inputSel = 2;         // select input-button to pin 2 

const int volInc = 7;           // increse volume-button to pin 7 

const int volDec = 6;           // increse volume-button to pin 6 

const int A =  4;               // A select to mux 

const int B =  5;               // B select to mux 

const int eventBT = 3;          // Pin that will trigger interrupt if events occurs at the BT-module 

 

// variables will change: 

int attenuation = 4;            // value to digital pot 0=0dB-31=-62dB and 32=Mute(<-90dB)default =4(-8dB) 

int buttonState = 0;            // variable for reading the input select-button status 

int input = 1;                  // varable for input selection 

 

void setup() { 

  pinMode(inputSel, INPUT);     // declare input select button as input 

  pinMode(volInc, INPUT);       // declare attenuation button as input 

  pinMode(volDec, INPUT);       // declare attenuation button as input 

  pinMode(eventBT, INPUT);      // declare eventpin from Bluetooth as input 

   

  // initialize A and B as output: 

  pinMode(A, OUTPUT); 

  pinMode(B, OUTPUT); 

   

  //  initialize input selection pin as input: 

  pinMode(inputSel, INPUT); 

 

  //  initialize interupt to eventBT, when pin goes falling 

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(eventBT), BluetoothEvent, FALLING); 

 

  //for debug "serialPrint" 

  Serial.begin(115200); //opens serial port, sets data rate to 115200 bps 

   

  // set the slaveSelectPin as an output: 

  pinMode (slaveSelectPin, OUTPUT); 

  // initialize SPI: 

  SPI.setBitOrder(MSBFIRST); 

  SPI.setDataMode(SPI_MODE0); 

  //SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2); 

  SPI.begin(); 

  delay(10); 

   

  //set default value for volume 

  digitalPotWrite(attenuation, attenuation); 

} 
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void loop() {   

  //read input selection pin and make action: 

  //buttonState = digitalRead(buttonPin); 

  if (digitalRead(inputSel)==HIGH) { 

    delay(300); 

    input++; 

    //keep "input" varable in the given range: 

    if(input >= 3){ //for prototype 2 inputs are available 

      input = 1; 

    } 

    inputSelect(input);   

  }   

  //reads volume buttons and makes action: 

  if (digitalRead(volDec) == 1) { 

    //increse the attenuation 

    attenuation++; 

    //keep "attenuation" varable in the given range: 

    if (attenuation >= 32){ 

      attenuation = 32; 

    } 

    //send the new volume 

    digitalPotWrite(attenuation, attenuation); 

    delay(200); 

  } 

  if (digitalRead(volInc) == 1) { 

    //decrese the attenuation 

    attenuation--; 

    //keep "attenuation" varable in the given range: 

    if(attenuation < 0){ 

      attenuation = 0; 

    } 

    //send the new volume 

    digitalPotWrite(attenuation, attenuation); 

    delay(200); 

  } 

} 

 

void digitalPotWrite(int left, int right) { 

  // take the SS pin low to select the chip: 

  digitalWrite(slaveSelectPin, LOW); 

  //  send in the address and value via SPI: 

  SPI.transfer(left); 

  // take the SS pin high to de-select the chip: 

  digitalWrite(slaveSelectPin, HIGH); 

  delay(10); 

  // take the SS pin low to select the chip: 

  digitalWrite(slaveSelectPin, LOW); 

  SPI.transfer(right+64); 

  // take the SS pin high to de-select the chip: 

  digitalWrite(slaveSelectPin, HIGH); 

  Serial.print("attenuation"); 

  Serial.println(left); 

} 
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void BluetoothEvent (){ 

  Serial.println("Bluetooth event!"); 

  //  Send UART-command to check event type 

  //  Switch mux into BT-input 

  inputSelect(1); 

  //  Set volume to max 

  digitalPotWrite(2, 2); 

} 

 

void inputSelect (int input){ 

  //actions based on input value: 

  switch (input) { 

    case 1: 

      Serial.println("Bluetooth"); 

      digitalWrite(B, LOW);  

      digitalWrite(A, LOW); 

      break; 

    case 2: 

      Serial.println("AUX"); 

      digitalWrite(B, LOW);  

      digitalWrite(A, HIGH); 

      break; 

    case 3: 

      digitalWrite(B, HIGH);  

      digitalWrite(A, LOW); 

      break; 

    case 4: 

      digitalWrite(B, HIGH);  

      digitalWrite(A, HIGH); 

      break; 

  } 

} 
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