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Sammanfattning 

Cnior Mobile AB i Lindesberg utvecklar en mobil trygghetstelefon för äldre. Detta 

examensarbete går ut på att utforma en handsfree-enhet för denna. Handsfree-enheten ska 

integreras i larmknappen, som bärs av användaren runt handleden, och har kontakt med 

telefonen via blåtandsradio. I examensarbetet ingår att välja ut lämplig högtalare och 

mikrofon, hitta lösningar för smuts- och vattentålighet samt att lösa problem med ekon och 

bakgrundsstörningar. 

En högtalare hittades som uppfyllde kraven för smuts- och vattentålighet samtidigt som den 

hade utmärkt frekvensgång för återgivning av tydligt tal. Vattenavrinning från högtalaren 

löstes genom att ett sinussvep sänds ut från högtalaren varje gång ett samtal ska kopplas upp. 

På så sätt pressar ljudtrycket ut vattnet från handledsknappens kavitet. Olika utformningar av 

ljudhålen i handledsknappens skal provades. Den bästa lösningen för vattenavrinningen var 

att använda sju stycken runda hål med 1,3 mm i diameter. En ljudtrycksmätning säkerställde 

att ljudtrycket inte blev lidande av denna utformning av ljudhålen.  

Ekosläckning och bakgrundsstörningsundertryckning sköts av GSM-modulen i 

trygghetsmobilen. I ekosläckningens manual finns beskrivet hur ekosläckningens 24 

parametrar kan justeras för att passa olika applikationer. Endast en mindre ändring av de 

rekommenderade parametervärdena behövdes för att ekosläckning och 

bakgrundsstörningsundertryckning skulle fungera tillfredställande.  

Eftersom mikrofonernas datablad visade på så snarlika egenskaper överlämnades 

mikrofonvalet till företaget, då det kan vara klokt att låta priset avgöra. 
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Abstract 

Cnior Mobile AB in Lindesberg (Sweden) is developing a safety mobile telephone for senior 

citizens. This thesis is about finding a solution for the hands-free unit belonging to the mobile 

phone. The hands-free unit will be integrated in a wristband, also containing an alarm button, 

which will be connected to the mobile phone via Bluetooth. The thesis consists of choosing a 

proper speaker and microphone, finding solutions for dust- and water proofing and solving 

problems with echoes and background noise.  

A dust- and waterproof speaker was found which in addition had an excellent frequency 

response for reproducing clear speech. To drain off water from the speaker, for example after 

showering, a sinus sweep is generated every time a phone call is connecting to the hands-free 

unit. The sound power pushes the water out of the cavity. Different shapes of the sound holes 

in the wristband were tested. The best solution for the water drainage was to use seven 

circular holes with a 1.3 mm diameter. A sound measurement ensured that the sound power 

wasn’t negatively affected by this shaping of the holes. 

Echo cancelling and suppression of background noise is controlled by the GSM-unit in the 

mobile phone. The manual for the echo cancellation describes how the 24 parameters in the 

echo cancellation can be adjusted to fit different types of applications. Only a minor change 

from the recommended values needed to be done to make the echo cancellation and 

background noise suppression suitable for this application. 

Seeing that the microphone datasheets contained almost identical values, the choice of 

microphone was handed over to Cnior Mobile AB since it might be wise to let the price 

decide. 
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Förord 

Detta examensarbete är den avslutande delen av min utbildning på Ljudingenjörsprogrammet 

på Örebro universitet. Examensarbetet är utfört på Cnior Mobile AB i Lindesberg under tio 

veckor i april, maj och juni 2009. 

Jag vill tacka min handledare på Cnior, Anders Lindgren, som med sin kunskap hjälpt mig 

under det dagliga arbetet med både praktiska och teoretiska svårigheter. Övriga anställda på 

Cnior har också varit mycket hjälpsamma och förtjänar ett stort tack. Jag önskar er lycka till 

med den fortsatta utvecklingen av trygghetstelefonen. 

Tack även till min handledare på Örebro universitet, Sune Bergelin. 

 

Daniel Sundberg 

Örebro, juni 2009 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Dagens trygghetslarm är kopplade till telenätet i användarens hem och fungerar därför bara i 

hemmet. Cnior Mobile AB utvecklar en mobil trygghetstelefon som bygger på en 

användarvänlig GSM-telefon med ett antal säkerhetsfunktioner. Några av dessa funktioner är 

temperatur- och rörelsesensorer, radiofyrar och GPS-positionering. På trygghetsmobilen finns 

endast två tryckknappar, en för att ringa och en för att larma. För de tillfällen som användaren 

inte når trygghetsmobilen finns en extern larmtryckknapp ansluten till trygghetsmobilen via 

UHF- och blåtandsradio. Larmtryckknappen bärs av användaren antingen som ett handledsur 

eller i en rem runt halsen. Denna handledsknapp ska, förutom larmfunktionen, även innehålla 

högtalartelefonfunktion.    

1.2 Mål 

Uppdraget består av att utveckla högtalaretelefonfunktionen i larmtryckknappen med fokus på 

tålighet mot väta och smuts (IP67), ljudtryck, eko- och bakgrundstörningsundertryckning, 

mikrofonkänslighet och batterilivslängd. Första steget i arbetet blir att prova ut lämpliga 

högtalarelement och mikrofoner. Att larmknappen ständigt kommer att bäras av användaren 

ställer speciella krav på högtalar- och mikrofonutformningen. Lämpliga lösningar måste hittas 

beträffande vattentålighet, vattenavrinning, mekaniskt skydd och skyddsmembran. Högtalaren 

måste även kunna avge ett tillräckligt ljudtryck samt ha en frekvensgång som ger en god 

talförbindelse. Ett problem i detta sammanhang är den ringa storleken på enheten, samt att 

vissa användare kan lida av hörselnedsättning. Nästa steg är att optimera elektronik och DSP-

algoritmer med avseende på frekvensgång, eko- och bakgrundstörningsundertryckning. 

Här följer en presentation av de ingående delarna i handledsknappen med tillhörande 

systembild. 
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Bild 1. Förenklad systembild av elektroniken i handledsknappen. 
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Blåtandssändtagare: Hanterar radiolänkfunktionen och signalbehandling av audiosignalerna. 

Innehåller flashminne, codec och DSP. Det är denna som ska programmeras vid ekosläckning 

och bakgrundsstörnings-undertryckning. 

UHF-sändtagare: Ultra High Frequency-radio. Sköter kommunikation av bland annat larm, 

konfiguration och närvarokontroll mellan telefonen och handledsknappen. 

MCU: Microchip som hanterar intern housekeeping-funktion. 

Inklinometer: Registrerar enhetens orientering samt rörelser i tre axlar. 

PMU: Power Management Unit. Hanterar, med hjälp av MCU:n, strömförsörjningen av 

ingående komponenter på ett energieffektivt vis. 

RTC: Real-Time Clock. Hanterar systemets timing och schemaläggning. 

Audioslutsteg: TPA2016D2. Slutsteget innehåller kompressor och limiter vars parametrar 

kan justeras för att skapa en god tydlighet vid tal. 

Mikrofon och högtalare: Längst till vänster i bild 1 finns symboler för mikrofon och 

högtalare. Dessa ska väljas ut under examensarbetet. 

Batteri: LiSO2.  
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2. Teorier och metoder 

2.1 Den mänskliga hörseln 

Människan har förmågan att höra frekvenser från 20 Hz upp till maximalt 20 kHz. Hörselns 

huvuduppgift är dock att uppfatta mänskligt tal, som återfinns i frekvensområdet mellan 100 

och 8000 Hz. Hörselgången fungerar som en resonator som förstärker frekvenser mellan 2000 

och 5000 Hz (1). Det är i detta frekvensområde man finner konsonantljuden, som är väldigt 

viktiga för taluppfattningen. 

2.2 Hörselnedsättning 

I åldern 75-84 år har 30,3 % nedsatt hörsel och i åldern 85-110 år är siffran 44,3 %, enligt 

statistik från Statistiska centralbyrån (2). Åldersrelaterad hörselnedsättning, så kallad 

presbyacusis, är den vanligaste orsaken till hörselskador bland äldre. Hörselprovet för en 

person med presbyacusis visar oftast en kurva som faller flackt mot diskantområdet (bild 2). 

2.3 Högtalare 

Ett högtalarelement har en viss karaktäristik, som beror på att elementet har olika lätt att 

vibrera vid olika frekvenser. Vid en viss frekvens, elementets resonansfrekvens, rör sig 

elektromagneten som driver elementet med maximal amplitud. Det är vid resonansfrekvensen 

som den högsta impedansen och därmed den lägsta strömmen återfinns. (4) 

Då ett högtalarelement vibrerar uppstår, förutom den önskade ljudtrycksförändringen framför 

elementet, även en variering av ljudtrycket på elementets baksida. En akustisk kortslutning 

kan då uppstå runt elementets ytterkant så att ljudtrycksförändringarna släcker ut varandra. 

Därför brukar man montera högtalarelement i en baffel eller låda. (5)  

2.4 IP67 

IP står för International Protection och är ett internationellt sätt att klassa olika kapslingar för 

elektrisk utrustning. I specifikationen för examensarbetet står att handledsknappen ska 

uppfylla IP67. Den första siffran står för skyddet mot inträngande fasta föremål (även damm) 

och den andra siffran står för skyddet mot inträngande vatten. I tabell 1 finns en förteckning 

av siffrornas betydelse (6), där handledsknappens krav är markerade med fet stil.  

 

Bild 2. Bilden visar ett typexempel på ett audiogram hos en person med 
presbyacusis (3). Frekvens på x-axeln och hörnivån, i dB, på y-axeln.  



2. Teorier och metoder  4 

 

 
 

 

Första siffran 

0  Inget skydd. 

1  Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 mm 

2  Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 mm. 

3  Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 mm. 

4  Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 mm. 

5  Dammskyddad 

6  Dammtät 

Andra siffran 

0  Inget skydd 

1  Skyddad mot droppande vatten 

2  Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från 

 normalvinkeln. 

3  Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°. 

4  Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar. 

5  Skyddad mot spolande vatten från munstycke 

6  Skyddad mot kraftig överspolning av vatten  

7  Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada. 
8  Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning. 

2.5 Mätmetoder 

Här följer en beskrivning av de mätmetoder och signaler som används i högtalarutprovningen. 

Vitt brus är en slumpmässig ljudsignal innehållandes alla relevanta frekvenser med samma 

genomsnittliga energi. MLS-brus (Maximum Length Sequence) är en typ av vitt brus som 

ger möjlighet att kalkylera ett systems impulssvar. Ett sinussvep är, som namnet antyder, en 

ren sinuston vars frekvens varieras över ett valt intervall. FFT-analys (Fast Fourier 

Transform) överför i realtid och med smal bandbredd en ingående ljudsignal från 

tidsdomänen till frekvensdomänen. 

2.6 CLIO 

CLIO är en elektroakustisk mätutrustning från företaget Audiomatica. Utrustningen, som 

bland annat innefattar en mätmikrofon, styrs via PC med CLIOs mjukvara CLIOwin. Några av 

funktionerna i CLIO är FFT-analys, MLS, sinussvep, impedansmätning med mera. CLIO 

valdes som mätutrustning eftersom en sådan utrustning finns tillgänglig på Örebro universitet 

och för att jag därför är bekant med utrustningen sedan tidigare. 

2.7 Realtime Analyzer DSS (RAD) 

RAD är en mjukvara för elektroakustiska mätningar som är av enklare typ än CLIO är. 

Programmet innehåller ändå funktioner som till exempel FFT-analys, signalgenerator och 

sinussvep. Problem uppstod med CLIO-utrustningen och därför övergick jag istället till detta 

program, eftersom handledaren på företaget tidigare använt det med lyckade resultat. 

Tabell 1. En förteckning över siffrornas betydelse i IP-klassningen. 
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3. Genomförande 

3.1 Högtalarutprovning 

Som första moment i examensarbetet valdes högtalarutprovningen. Via e-post och 

telefonsamtal beställdes högtalarprover från leverantörer. Sedan tidigare hade även Cnior 

Mobile beställt några högtalarprover. Sammantaget testades sex stycken olika element från 

fyra olika tillverkare.  

De ljudtryckskurvor som finns i högtalarnas datablad har mätts upp av tillverkarna med 

elementen monterade i en baffel. Då det valda elementet slutligen kommer att monteras i 

handledsknappen kommer ljudtryckskurvan att förändras på grund av handledsknappens 

kavitet. För att efterlikna handledsknappen monterades elementen i slutna högtalarlådor innan 

akustiska mätningar genomfördes.  

Det var viktigt att högtalarlådorna byggdes helt täta för att ljudtrycket inte skulle släckas ut av 

det fasvända ljudtrycket som uppstår på elementets baksida. En annan viktig egenskap var att 

högtalarlådans material var tillräckligt stumt för att inte på egen hand fungera som 

högtalarmembran. Spillbitar av glasfiberlaminat valdes som material och limmades ihop med 

smältlim till slutna lådor. 

Formgivningen av handledsknappen och dess proportioner var ej fastställda då 

examensarbetet inleddes. Därför gjordes en uppskattning av hur stor luftvolymen i 

handledsknappen skulle komma att bli. Den totala volymen beräknades till: 3,5 ∙ 3,5 ∙ 0,8 ≈

10cm3. 

Efter montering av batteri och annan elektronik kommer ungefär 30 % av luftvolymen att 

återstå, därför byggdes alltså högtalarlådor med volymen 3cm3 i vilka elementen monterades. 

Lådornas proportioner kom att skilja sig sinsemellan eftersom högtalarelementen hade olika 

mått, men luftvolymen beräknades ändå bli densamma. I praktiken blev det dock svårt att få 

till identiska volymer på grund av de små måtten. Här följer en presentation av de sex 

högtalarelementen. 

 

Tillverkare AAC Acoustic 

 

Produktnummer DMSP1115EJ-10-G 

Dimensioner 11x15x3.5 mm 

Resonansfrekvens 500 Hz (±75) 

Kavitet vid test 4,31 𝑐𝑚3 

Övrigt  

Tabell 2. En presentation av de sex högtalarelement som testades. 
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Tillverkare AAC Acoustic 

 

Produktnummer DMSP1222A-03WP-G 

Dimensioner 12x22x3.5 mm 

Resonansfrekvens 800 Hz (+100/-200) 

Kavitet vid test 3,43 𝑐𝑚3 

Övrigt Uppfyller kraven för IP67. 

 

Tillverkare AAC Acoustic 

 

Produktnummer DMSP1608WJ-05-G 

Dimensioner Φ16x4.0 mm 

Resonansfrekvens 850 Hz (±170) 

Kavitet vid test 2,90 𝑐𝑚3 

Övrigt  

 

Tillverkare NXP 

 

Produktnummer WD-35623-Y8L 

Dimensioner 11x15x3.5 mm 

Resonansfrekvens 440 Hz (±66) 

Kavitet vid test 2,15 𝑐𝑚3 

Övrigt  
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Tillverkare Star Micronics 

 

Produktnummer SCG-16B-LS 

Dimensioner Φ16x3.0 mm 

Resonansfrekvens 780 Hz (±100) 

Kavitet vid test 3,59 𝑐𝑚3 

Övrigt  

 

Tillverkare Bujeon 

 

Produktnummer BE-SP151543C-T08 

Dimensioner 15x15x4.3 mm 

Resonansfrekvens 950 Hz (±190) 

Kavitet vid test 3,62 𝑐𝑚3 

Övrigt Vattentät men osäkert vilka IP-krav 

den uppfyller. 

 

När de sex högtalarelementen monterats i varsin högtalarlåda utfördes mätningar med 

mätutrustningen CLIO på Örebro universitet. Till att börja med gjordes impedansmätningar 

för att se vid vilken frekvens den högsta impedansen uppnås och därmed var högtalarens 

resonansfrekvens bör finnas. Dessa värden jämfördes sedan med resonansfrekvenserna 

angivna i databladen för att se om de överensstämde eller om resonansfrekvenserna hade 

flyttats av att högtalaren monterats i en sluten låda. I de flesta fall hittades impedanstoppar 

inom det intervall där resonansfrekvenserna enligt databladen ska finnas. Endast NXP- och 

Star-högtalarens impedanstoppar hade förflyttats till högre frekvenser. I appendix A redovisas 

graferna från impedansmätningarna. 

Mätmikrofonen kopplades in till CLIO för att mäta upp ljudtryckskurvor, det viktigaste 

underlaget för högtalarvalet. Två typer av mätningar gjordes, dels med MLS-brus och dels 

med sinussvep. Resultaten från dessa ljudtrycksmätningar visades dock vara felaktiga. De 

kurvor som uppmättes tappar inte ljudtryck i basen, vilket dessa högtalare borde göra på 

grund av deras ringa storlek, utan har samma förstärkning vid 20 Hz som vid 3 kHz vilket är 

högst orimligt. Det verkade som att kurvorna från MLS-brus och sinussvep i princip var 

identiska med impedansmätningarna, fast med ljudtrycksskala istället för impedansskala (bild 

3). Mätmikrofonens avstånd till, och riktning mot eller från, högtalaren verkade inte påverka  
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kurvan nämnvärt. Därför drogs slutsatsen att CLIO på något sätt var inställt på att mäta 

impedans trots att ljudtrycksmätning valdes. Försök gjordes för att lösa problemet genom att 

ändra diverse inställningar i CLIOs mjukvara. Manualen till CLIO och personal på Örebro 

universitet konsulterades utan att förstå vad som är fel.  

Handledaren på företaget tipsade om en mjukvara för elektroakustiska mätningar som heter 

Realtime Analyzer DSS (RAD). Programmet är av enklare variant och innehåller inte lika 

många funktioner som CLIO, men bedömdes ändå vara tillräckligt kompetent för att användas 

i de kommande mätningarna. RAD installerades på en PC. Programmets signalgenerator och 

FFT-analys användes för att mäta upp högtalarnas ljudtryckskurvor. Som mätmikrofon 

användes en elektretmikrofon, som visserligen inte är en specialiserad mätmikrofon men som 

ändå fick anses tillräckligt linjär för dessa mätningar. Eftersom mätningarna utfördes i 

kontorsmiljö på företaget gjorde felkällor, såsom reflektioner från rummets väggar och brus 

från ventilationssystem, att mikrofonens eventuella olinjäritet kunde bortses från. Syftet med 

mätningarna var att jämföra högtalarelementen sinsemellan, därför var det viktigast att 

elementen undersöktes under samma förhållanden och inte att rummet och utrustningen var 

optimalt för ljudmätningar.  

På grund av att mätningarna med CLIO misslyckades inleddes RAD-mätningarna med att 

kontrollera att impedanskurvorna från CLIO stämde. Eftersom RAD inte har någon inbyggd 

impedansmätningsfunktion kontrollerades impedanstopparna genom att mäta strömmen 

genom högtalaren medan en sinussignal med konstant amplitud skickades in med varierande 

frekvens. Bild 4 visar hur mätningen gick till. En 1 Ω-resistor kopplades in i serie med 

Bild 4. Kopplingen som användes för att mäta högtalarens impedans. 

Bild 3. Den högra grafen visar impedans för DMSP1115EJ-10-G och den vänstra visar, enligt CLIO, 

ljudtryckskurvan för samma element. 
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högtalaren och spänningen över denna mättes upp. Med Ohms lag erhölls strömmen genom 

högtalaren. Vid den frekvens där strömmen var som lägst var således impedansen i högtalaren 

som högst. Dessa mätningar bekräftade att de impedansmätningar som gjordes med CLIO 

stämde. 

Elektretmikrofonen kopplades in i PCns mikrofoningång och motståndet, som användes vid 

impedansmätningarna, löddes bort. Mikrofonen lades på ett vågigt skumgummimaterial och 

riktades rakt upp mot en ställning där högtalaren spändes fast för att inte vara i närheten av 

någon yta som kunde fungera som baffel och påverka högtalarens frekvensgång. Högtalaren 

och mikrofonen riktades mot varandra och avståndet dem emellan justerades till 8 cm. 

Avståndet var en avvägning mellan att ha ett längre avstånd och därmed ta upp mycket 

bakgrundsljud eller att ha ett kort avstånd och då riskera att råka ut för basfrekvenshöjning på 

grund av proximityeffekten (7). FFT-analys valdes som metod för att mäta upp 

ljudtryckskurvorna, och medelvärdesbildningen ställdes in på 4 sekunder för att göra graferna 

mindre spretiga och mer exakta. Bild 6 visar en av ljudtryckskurvorna från FFT-analysen och 

i tabell B1 i appendix B redovisas resultatet för samtliga högtalare. 

I ljudtryckskurvorna består basregistret och det undre mellanregistret nästan enbart av 

bakgrundsbrus eftersom högtalarna inte är utformade för att producera dessa frekvenser. Som 

ett exempel visas databladets ljudtryckskurva för DMSP1222A-03WP-G i bild 5. Som synes 

tappar elementet ljudstyrkan kraftigt från 1 kHz och nedåt. Frekvenser under ca 400 Hz kan 

man därför bortse från. 

I RAD är det svårt att jämföra graferna eftersom endast en kurva kan visas åt gången. Graferna 

lades istället ovanpå varandra i olika lager i ett bildredigeringsprogram för att underlätta en 

jämförelse. Genom att utgå från Star SCG-16B-LS, som är en av de ljudstarkaste högtalarna,  

         

 

 

Bild 6. Ljudtryckskurvan för AAC-högtalaren 

DMSP1222A-03WP-G, som mättes upp med FFT-

analys. 

Bild 5. Ljudtryckskurvan för AAC-högtalaren 

DMSP1222A-03WP-G, enligt databladet för denna 

(publicerad med tillstånd av AAC Acoustic). 



3.1 Högtalarutprovning 10 

 

 
 

 

 

kunde de grafer som helt låg under Star-högtalarens nivå uteslutas. I bild 7 visas en 

jämförelse mellan Star SCG-16B-LS och AAC DMSP1608WJ-05-G där det tydligt syns att 

Star-högtalaren presterar högre ljudstyrka över hela frekvensspektret. I tabell C1 i appendix C 

visas samtliga högtalare som testades i jämförelse med Star-högtalaren. 

Ytterligare två högtalare som direkt kunde uteslutas efter mätningarna var BE-SP151543C-

T08 och DMSP1115EJ-10-G som också presterar sämre än Star-högtalaren på samtliga 

frekvenser. Tre högtalare återstod då att välja mellan; Star SCG-16B-LS, AAC DMSP1222A-

03WP-G och NXP WD-35623-Y8L. AAC-högtalaren överträffar Star-högtalaren i området 

kring 2-5 kHz och NXP-högtalaren har i sin tur starkare återgivning av frekvenser nedanför 

800 Hz i jämförelse med Star-högtalaren. 

Då det gäller tydlighet i tal är det mycket viktigt att återgivningen av frekvenserna mellan 1-8 

kHz är tillfredställande eftersom det är i det området en stor del av konsonantljuden finns 

(bild 8). Hänsyn måste även tas till att en stor del av användarna lider av hörselnedsättningar 

där uppfattningen av dessa frekvenser har försämrats. Den vanligaste orsaken till 

hörselnedsättningar bland äldre är presbyacusis, vilket innebär just åldersrelaterad 

hörselnedsättning. Ett exempel på ett audiogram för en person med presbyacusis visas i bild 2. 

För att komma fram till lämpliga sätt att tänka gällande ljudapplikationer i samband med 

hörselnedsättningar uppsöktes några av de största hörapparatstillverkarnas hemsidor där 

ljudtryckskurvorna hos hörapparater studerades. Många hörapparater har en relativt jämn 

förstärkning upp till 1 kHz och sedan en kraftigare förstärkning i området kring 2-5 kHz.  

 

 

Bild 7. Ljudtryckskurvorna hos två högtalare. Den blåfärgade grafen är Star SCG-16B-LS 

och den röda är AAC DMSP1608WJ-05-G. Ett steg på Y-skalan motsvarar 10 dB. 

Bild 8. Bilden visar ett audiogram som brukar kallas ”talbananen” på grund 

av dess form. Den visar var de svenska talljuden finns i frekvensskalan.(8) 
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Med tanke på dessa aspekter uteslöts också NXP-högtalaren då den har uppemot 10 dB sämre 

ljudtryck vid alla frekvenser ovanför 1 kHz. AAC-högtalaren DMSP1222A-03-WP-G är 

vattentät (IP67) och har dessutom en bättre förstärkning än Star-högtalaren i det viktiga 

området kring 2-5 kHz. I samråd med handledaren på företaget valdes därför DMSP1222A-

03-WP-G som högtalare till handledsknappen. 

3.2 Högtalarens vattenavrinning och skydd mot mekanisk skada 

Högtalaren provmonterades i ett skal av plast (bild 9), som tagits fram av företaget som en 

prototyp av handledsknappen, för att studera hur hålen för ljudutsläppning i handledsknappen 

skulle placeras för att få tillfredställande ljud och bra vattenavrinning. Genom att lyssna på 

ljudet och mäta upp ljudtryckskurvor med RAD då hål placerades ovanför olika punkter på 

högtalarelementet upptäcktes att de viktigaste frekvenserna återfinns mitt på elementet. Vid 

elementets kanter finns mestadels diskantfrekvenser runt 8-10 kHz som ändå inte används vid 

mobiltelefoni. 

Eftersom högtalarelementet uppfyller IP67 i sig själv behöver inte plastskalet isolera 

elementet från vatten och smuts, däremot är det en bonus om skalet kan begränsa inträngandet 

av fysiska föremål som riskerar att skada högtalarmembranet. Ett annat problem som måste 

lösas är hur vätska som samlats mellan högtalarelementet och plastskalet, efter exempelvis 

duschning, ska kunna ledas bort. Då vatten ligger på högtalarelementet minskar nämligen 

ljudtrycket och distorsion uppstår.  

Handledaren på företaget hade ett förslag på hur problemet med vattenavrinning skulle kunna 

lösas. Genom att skicka ut ett kort ljud i högtalaren skulle ljudtrycket kunna pressa bort 

vattnet från högtalaren och ut genom hålen.  

För att tydligare se hur vattnet på högtalarelementet reagerar på olika antal och storlekar av 

öppningar i skalet valdes genomskinligt plexiglas som modell för plastskalet och vattnet 

färgades med karamellfärg. I små bitar av plexiglas borrades olika antal hål med diverse 

diametrar, allt från ett enstaka 3 mm-hål till 7 stycken 0,5 mm-hål provades (bild 10). 

Högtalaren lades, utan högtalarlådan, med elementet riktat uppåt och fylldes med färgat 

vatten, en plexiglasbit med hål lades ovanpå högtalaren och ett sinussvep mellan 70-500 Hz  

 

Bild 9. Bilden visar den prototyp av handledsknappen som 

användes för att hitta lämplig placering av ljudhål för högtalaren. 
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sändes ut från högtalaren. På så sätt pressade ljudtrycket ut vattnet genom hålen i plexiglaset, 

olika bra för olika storlekar på hål. Tanken är att ett sådant sinussvep ska kunna köras varje 

gång ett samtal ska kopplas upp mot handledsknappen. Även om sinussvepet kommer 

genereras även då handledsknappen är torr, kommer det knappt att vara hörbart eftersom 

högtalaren främst är avsedd för högre frekvenser.  

Den första slutsatsen blev att vattenavrinningen inte fungerar bra med endast ett hål. Det hade 

annars varit en smidig lösning designmässigt eftersom en stor del av handledknappens yta då 

hade kunnat användas till själva larmknappen, som är armbandets huvudfunktion. Vattnets 

strömningshastighet tycktes öka i samband med att hålen blev fler och utspridda över hela 

högtalarelementets yta. En lösning som fungerade bra var med sju stycken borrhål, ett i 

centrum och tre på vardera kortsidan (övre raden i bild 10), därför provades denna 

hålplacering med olika diameter på hålen. Bäst vattenflöde skedde vid 1,3 mm håldiameter. 

En ljudtryckskurva mättes upp vid 7 stycken 1,3 mm-hål och jämfördes med frekvensgången 

som erhölls vid 7 stycken 2 mm-hål för att kontrollera att ljudtrycket inte blir lidande vid 

användning av dessa relativt små hål (bild 11). 1,3 mm-hålen medför en sänkning av 

ljudtrycket runt 800 Hz. Här var det lämpligt med en tillbakablick på hur 

hörapparatstillverkarna prioriterar förstärkningen vid olika frekvenser. Den sänkning av 

ljudtrycket som uppstår kring 800 Hz behöver inte vara någon nackdel, utan kanske snarare 

något positivt, eftersom ljudtryckskurvan slätas ut och blir jämnare medan förstärkningen runt 

2-5 kHz återstår. 

3.3 Mikrofonutprovning 

De krav som ställs på en mikrofon för den här applikationen är hög känslighet och bra 

signal/brus-förhållande. När det handlar om små dimensioner som i detta fall passar en 

elektretmikrofon bra. Hänsyn till användarens hörselskador behöver ej tas eftersom 

mikrofonen tar upp den talsignal som är avsedd för sambandscentraler och dylikt. Därför 

behövs inte heller några omfattande tester, så som gjordes i högtalarutprovningen, utan en 

jämförelse av mikrofonernas datablad är tillräcklig. Då datablad beställdes från leverantörer  

Bild 11. Bilden visar skillnaden mellan 

att använda 2 mm-hål (röd) jämfört med 

1,3 mm-hål (blå) i handledsknappens 

skal. 

Bild 10. Bilden visar några av utformningarna av hål 

som provades med plexiglasskivorna. 



3.3 Mikrofonutprovning 13 

 

 
 

 

 

och jämfördes med varandra konstaterades att mikrofonernas prestanda är så snarlika att det 

ur ljudtryckssynpunkt inte spelar någon stor roll vilken mikrofon som väljs. Valet av 

mikrofon lämnades därför över till företaget eftersom det kan vara klokt att låta priset avgöra 

detta val. 

3.4 Mikrofonens smuts- och vattentätning 

För att lösa kravet på mikrofonens smuts- och vattentätning finns två alternativ. Antingen 

väljs en mikrofon som är utformad för att uppfylla kraven i IP67, eller så kan ett 

skyddsmembran fästas över mikrofonhålet i handledsknappens skal. Företaget Gore har en 

typ av skyddsmembran som är speciellt utformat för akustiska applikationer (bild 12), där ljud 

ska passera materialet medan vatten och damm ska hindras. Prover av dessa material 

beställdes från Gore och i den medföljande produktinformationen lästes den akustiska 

dämpningen av i en graf. I det aktuella frekvensområdet uppstår en dämpning på maximalt 1 

dB, alltså ett helt acceptabelt värde. Eftersom valet av lösning beror på vilken mikrofon som 

väljs överlämnas detta till företaget. 

3.5 Ekosläckning och undertryckning av bakgrundsstörning 

Då specifikationen skrevs var tanken att ekosläckning och bakgrundsstörningsundertryckning 

skulle skötas av den inbyggda DSPn som finns i blåtandssändtagaren. Efter att ha studerat 

datablad för den inbyggda mjukvaran i DSPn och konsulterat leverantören, Free2Move, 

konstaterades att stöd för ekosläckning ej var inkluderat i standardutförandet. Free2Move kan 

bygga in stöd för ekosläckning, men Cnior Mobile anser att det skulle kosta för mycket. 

Därför provades istället att sköta ekosläckningen med GSM-modulen i mobiltelefonen. 

För att kunna undersöka GSM-modulens ekosläckningsegenskaper användes ett 

utvärderingskort från tillverkaren. Med ett utvärderingskort finns tillgång till alla de 

funktioner som finns i GSM-modulen, dessutom med ett större kretskort som ger möjlighet att 

till exempel använda tryckknappar samt att enkelt kunna koppla olika in- och utsignaler. I bild 

13 visas utvärderingskortet och i tillhörande bildtexten beskrivs några olika delar av kortet.  

Bild 12. Bilden visar en modell av tänkbar mikrofon 

tillsammans med prover av skyddsmembran från Gore. 
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Då utprovningen av ekosläckningen skulle efterlikna det slutgiltiga systemet kopplades två 

blåtandssändtagare upp på varsitt tillhörande utvärderingskort (bild 15). Den ena 

blåtandssändtagaren i förbindelse med GSM-modulen via PCM (de färgade kablarna i bild 

13) och den andra i förbindelse med prototypen av handledsknappen. I prototypen har det 

valda högtalarelementet och en av de tänkbara mikrofonmodellerna fästs med ett par 

centimeters mellanrum (bild 14). I plasten ovanför högtalarmembranet har sju hål borrats, 

vardera 1,3 mm i diameter, vilket är en bra lösning för vattenavrinning. 

 

 

Bild 13. Bilden visar utvärderingskortet för GSM-modulen. I övre högra 

hörnet finns SIM-kortet monterat. Längs övre kanten finns portar för 

kommunikation med PC. Till vänster sitter kretskortet som i slutändan ska 

monteras i mobiltelefonen. 

Bild 15. Bilden visar utvärderingskortet för blåtandssändtagaren. Den 

röda ringen visar den krets som i slutändan ska monteras i applikationen. 

Bild 14. Bilden visar prototypen 

av handledsknappen som 

användes vid provning av 

ekosläckningen. Mikrofonen är 

markerad med en röd ring. 
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I bild 16 visas ett blockschema för hur de olika delarna var sammankopplade, och i den 

tillhörande bildtexten finns signalvägen beskriven. Ett samtal kopplades upp genom att en 

stationär telefon ringde upp telefonnumret till SIM-kortet, som var fäst på GSM-modulen. 

Den del av talsignalen som återkopplas via handledsknappens mikrofon transporteras tillbaka 

över blåtandslänken och därefter in i GSM-modulen, där signalen släcks ut för att inte eko ska 

uppstå i den stationära telefonen. 

Innan talsignalen från den stationära telefonen når högtalaren i handledsknappen förstärks den 

först i audioslutsteget. Slutsteget har inbyggd kompressor och limiter för att minska 

dynamiken i talet och på så sätt få ett genomsnittligt högre ljudtryck. Den olinjäritet som 

kompressorn ger upphov till försvårar för ekosläckningen eftersom signalen som återkopplas 

till GSM-modulen ej är identisk med den som GSM-modulen skickar iväg. I 

användarinstruktionen för ekosläckningen finns dock beskrivet vilka parametrar som är till för 

att användas vid icke-linjära signaler. 

I PCn användes kommunikationsprogrammet HyperTerminal för att styra blåtandssändtagarna 

och GSM-modulen. De kommandon som användes hittades i manualerna för respektive enhet. 

Högtalar- och mikrofonvolymen ställdes till maximala värden både i GSM-modulen och i 

blåtandsmodulen eftersom så högt ljudtryck som möjligt eftersträvas. 

Först kopplades ett samtal upp mot GSM-modulen innan ekosläckningsfunktionen hade 

aktiverats för att därefter kunna göra en jämförelse med ekosläckningsfunktionen aktiverad. 

Som väntat uppstod ett mycket störande eko i den stationära telefonen då ekosläckningen var 

inaktiverad. Ekosläckningen aktiverades och en tydlig förbättring observerades, även om 

vissa transientrika ljud fortfarande kunde uppfattas.  

Till ekosläckningen hör 24 parametrar som var och en kan justeras för att passa 

applikationens egenskaper, exempelvis tiden för den akustiska vägen mellan mikrofon och 

högtalare och stegstorleken hos filtrets adaption. I manualen för ekosläckningen finns en lista 

med parameterinställningar som är lämpliga att utgå ifrån när det gäller en 

högtalartelefonapplikation. Då dessa parametervärden matades in försvann ekot fullständigt. 

Bild 16. Blockschemat visar hur de ingående delarna i ekosläckningen var sammankopplade vid test. 

Talsignalens väg till handledsknappen var då: stationär telefon → GSM-modulen → blåtandssändaren (via 

PCM) → blåtandsmottagaren → audioslutsteget → handledsknappens högtalare. 
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Ett annat problem uppmärksammades dock då samtal fördes med handledsknappen. 

Mikrofonvolymen var relativt svag trots att volymreglaget var ställt i maxläge. Tanken är att 

användaren ska kunna göra sig hörd utan att prata rakt in i handledsknappen, en armlängds 

avstånd mellan mun och mikrofon ska inte vara några problem. En förstärkare kopplades 

därför in mellan mikrofonen och blåtandssändtagaren (bild 17). 

Förstärkaren, som ger tio gånger starkare mikrofonsignal, ökar inte bara talnivån utan även 

störningar i bakgrunden. Brus uppstod i den stationära telefonen. För att åtgärda problemet 

ställdes volymreglaget i blåtandssändtagaren ned till nivå 9 av 15. Bruset försvann men kvar 

fanns ett kort distorderat eko som uppfattades vid talpauser efter avslutat tal.  

I manualen för ekosläckningen, där funktionerna för respektive parameter finns beskrivna, 

hittades en lämplig parameter att öka värdet på. Parametern Echo suppressor gamma 

estimation high avgör hur mycket undertryckning av eko som sker då endast personen i 

stationära telefonen pratar. Då denna parameter höjdes från 256 till 8000 försvann ekot, dock 

med följden att ett halv-duplex-beteende uppstod. Halv-duplex är kommunikation som kan 

ske åt båda håll men endast ett håll i taget, som en kommunikationsradio.  

När tal registreras från den stationära telefonen minskas signalen från handledsknappens 

mikrofon och det kan inte säkerställas att användarens tal (vid handledsknappen) går fram. 

Detta är inget problem så länge en person i taget pratar. Då två personer pratar samtidigt kan 

det vara svårt att uppfatta var som sägs även vid full-duplex. Tillsammans med handledaren 

provades att föra ett samtal mellan stationära telefonen och handledsknappen, och 

funktionaliteten ansågs vara god.  

Bild 17. Blockschemat från bild 16 har utökats med en förstärkare mellan mikrofon och blåtandssändtagare. 
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4. Utvärdering 

4.1 Högtalarutprovning 

Högtalaren DMSP1222A-03WP-G från AAC Acoustic var den högtalare som presterade bäst 

av de sex högtalare som testades. Den visade sig ha en relativt jämn ljudtryckskurva men med 

en ljudtryckshöjning omkring 2-5 kHz, vilket är utmärkt för att återge tydligt tal. 

Dessutom är högtalaren den enda av de som testades som uppfyller kravet för IP67, vilket 

betyder att den är vatten- och dammtät. Detta är en nödvändighet för att användaren ska 

kunna duscha och bada med handledsknappen. 

4.2 Vattenavrinning och skydd mot mekanisk skada 

Högtalaren är vattentät vilket innebär att den inte förstörs vid kontakt med vatten. Däremot 

blir ljudet distorderat och ljudtrycket sänkt då högtalarelementet har kontakt med vatten, 

därför eftersöktes en metod för effektiv vattenavrinning. 

För att tömma kaviteten mellan högtalaren och handledsknappens skal på vatten provades att 

sända ut ett lågfrekvent sinussvep i högtalaren. Trycket gör att vattnet sprutar ut genom 

ljudhålen i handledsknappens skal. Trygghetstelefonen kommer att programmeras så att ett 

sinussvep sänds ut i högtalaren varje gång ett samtal ska kopplas upp mot handledsknappen 

för att säkerställa att kaviteten inte är vattenfylld. En bra lösning gällande ljudhålens placering 

och storlek var sju stycken 1,3 mm-hål jämnt utspridda ovanför högtalarelementets yta.  

4.3 Mikrofonutprovning 

Efter att ha studerat datablad till mikrofoner från olika tillverkade konstaterades att 

mikrofonernas egenskaper vad gäller känslighet och signal/brus-förhållande var näst intill 

identiska. Valet av mikrofon lämnades därför över till företaget eftersom det, ur 

ljudtryckssynpunkt, inte spelar någon större roll vilken mikrofon som väljs. 

4.4 Ekosläckning och undertryckning av bakgrundsstörning 

Istället för att köra ekosläckningen i blåtandsmodulen, som var tanken då specifikationen 

skrevs, sköts denna funktion istället av GSM-modulen i mobiltelefonen. I manualen för 

ekosläckningsfunktionen hittades en lista med rekommenderade parametervärden för en 

högtalartelefonfunktion. Då dessa värden testades försvann ekot fullständigt.  

Trots att mikrofonvolymen i handledsknappen sattes till maximalt värde upplevdes ändå 

signalen som för svag, då avståndet var en meter mellan mikrofonen och den talande 

personen. En förstärkare mellan mikrofonen och blåtandssändtagaren gjorde att ljudstyrkan på 

talet blev tillfredställande, men också att ekosläckningen inte presterade lika bra som tidigare. 

En av parametrarna justerades så att ekosläckningen blev effektivare då endast personen i den 

bortre änden talade. Denna åtgärd raderade ekot men medförde också att ett halv-

duplexliknande beteende uppstod. 
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5. Diskussion 

Detta examensarbete innehöll många deluppgifter och var tämligen omfattande med hänsyn 

till den begränsade tid jag hade till mitt förfogande. Jag anser ändå att jag hann med de flesta 

delar på ett tillfredställande sätt och prioriterade de områden som var viktigast. 

Om det hade funnits mer tid hade jag kunnat göra en ordentligare jämförelse av olika 

mikrofonmodeller och undersökt närmare hur mikrofonens vattentätning skulle lösas. Jag tror 

dock att skyddsmembranen från Gore är en bra lösning när det gäller vattentätningen och att 

skillnaden i prestanda mellan olika mikrofonmodeller är så pass liten att det kan vara bra att 

låta priset avgöra i det fallet. 

Mätningarna på högtalarna hade varit intressanta att utföra i ett ekofritt rum med samma 

mätmetoder som används för att ta fram ljudtryckskurvorna i högtalarnas datablad. På så sätt 

hade jag då kunnat jämföra mina ljudtryckskurvor med de i databladen. Jag anser dock inte att 

en sådan mätning hade förändrat mina slutsatser i valet av högtalare eftersom högtalarna 

testades och jämfördes med varandra under samma förutsättningar. 

En annan del som jag önskat att jag haft mer tid till är möjligheten till kompression i 

audioslutsteget. Slutsteget har en inbyggd kompressor vars parametrar kan justeras. Genom att 

signalen komprimeras fås en jämnare ljudnivå som kan bidra till tydligare tal. Under 

utprovningen av ekosläckningen var kompressorn aktiverad för att se hur bra ekosläckningen 

hanterade olinjära signaler, men någon närmare analys gjordes aldrig av hur parametrarna 

skulle justeras för optimal tydlighet. 

En del i detta arbete som fungerade oväntat bra var sinussvepet för högtalarens 

vattenavrinning. Ljudet var knappt hörbart eftersom högtalarelementet presterar bäst vid 

högre frekvenser, men ändå sprutade vattnet ut ur ljudhålen med hög hastighet! 
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Appendix A - impedanskurvor 

Här följer graferna som fås vid impedansmätningar av de sex högtalarelementen, monterade i 

högtalarlådor. 

 

  

Tillverkare: AAC Acoustic Tillverkare: AAC Acoustic 

Produktnummer: DMSP1115EJ-10-G Produktnummer: DMSP1222A-03WP-G 

Resonansfrekvens enl. datablad: 500 Hz (±75) Resonansfrekvens enl. datablad: 800 Hz (+100/-

200) 

Resonansfrekvens enl. mätning: 460 Hz Resonansfrekvens enl. mätning: 680 Hz 

 

  

Tillverkare: Star Micronics Tillverkare: Bujeon  

Produktnummer: SCG-16B-LS Produktnummer: BE-SP151543C-T08 

Resonansfrekvens enl. datablad: 780 Hz (±100) Resonansfrekvens enl. datablad: 950 Hz (±190) 

Resonansfrekvens enl. mätning: 1020 Hz Resonansfrekvens enl. mätning: 1020 Hz 

 

 

 

Tabell A1. Uppmätta impedanskurvor för de sex högtalarelementen. 
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Tillverkare: AAC Acoustic Tillverkare: NXP 

Produktnummer: DMSP1608WJ-05-G Produktnummer: WD-35623-Y8L 

Resonansfrekvens enl. datablad: 850 Hz (±170%) Resonansfrekvens enl. datablad: 440 Hz (±66) 

Resonansfrekvens enl. mätning: 1000 Hz Resonansfrekvens enl. mätning: 700 Hz 
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Appendix B – ljudtryckskurvor 
 
 
 

  

AAC Acoustic - DMSP1115EJ-10-G AAC Acoustic - DMSP1222A-03WP-G 

  

AAC Acoustic - DMSP1608WJ-05-G NXP - WD-35623-Y8L 

  

Star Micronics - SCG-16B-LS Bujeon - BE-SP151543C-T08 

 

Tabell B1. Uppmätta ljudtryckskurvor för de sex högtalarelementen. 
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Appendix C – jämförelse av ljudtryckskurvor 
 
 
 
 

  

AAC Acoustic - DMSP1115EJ-10-G AAC Acoustic - DMSP1222A-03WP-G 

  

AAC Acoustic - DMSP1608WJ-05-G NXP - WD-35623-Y8L 

 

 

Bujeon - BE-SP151543C-T08  

 

Tabell C1. Jämförelser mellan högtalarnas ljudtryckskurvor i förhållande till Star-högtalaren SCG-16B-LS 

(blåfärgad i graferna). Under varje graf finns namnet på högtalaren vars ljudtryckskurva representeras av den 

rödfärgade grafen.  


