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Förord
Denna rapport är ett resultat av mitt examensarbete som utfördes på Motion Control i Västerås 
under våren 2010. Jag vill tacka min handledare Marcus Tönnäng på Motion Control för all hjälp 
och även Johan Frisk och övriga anställda och exjobbare.
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 1 Sammanfattning
Detta är en rapport över mitt examensarbete som utfördes för Motion Control AB i Västerås. 
Uppgiften bestod i att ta fram en  prototyp för en handhållen ljudlokalisator för döva. Projektet har 
inneburit arbete med allt från marknadsundersökningar till lödning. Projektet innehåller såväl 
analog elektronik som programmering. 

Mycket tid gick åt till själva förarbetet, kanske lite väl mycket då det kändes som halva tiden gick åt 
innan jag kunde komma igång och arbeta. Jag lyckades få fram en prototyp där allt fungerade 
förutom mikrofonerna, de visade sig vara för känsliga för att löda för hand. Dock så har projektet 
varit mycket lärorikt och intressant. 
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 2 Abstract
This is a report of my thesis work carried out for Motion Control AB in Västerås. The task was to 
develop a prototype for a handheld sound localizator for the deaf. The project has involved working 
with everything from market research to soldering. The project includes both analog electronics as 
well as programming.

Much time was spent on the preparatory work, maybe a little too much when it seemed like half the 
time was spent before I could get started and work. I managed to get a functional prototype except 
for the microphones, as they proved to be too sensitive to solder by hand. However, the project has 
been very educational and interesting. 
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 3 Inledning
Inom Ljudingenjörsutbildningen på Örebro universitet ingår ett examensarbete på 15 hp. 
Examensarbetet var planerat att genomföras från och med v 14 till och med v 23. Efter att ha 
skickat ett mejl till Motion Control fick jag ett svar med ett annat förslag på examensarbete och 
fastnade för det alternativet. Då exjobbet krävde kunskaper både inom analog och 
digital elektronik samt programmering såg jag det som en bra fördjupning till min utbildning. 

Motion Control är ett företag som arbetar med utveckling och konstruktion av elektronik och 
datorprogram inom arbetsområdena industriell elektronik, inbyggda system (embedded systems), 
sensorer och människonära produkter. De erbjuder både egna produkter och tjänster inom områdena 
datorteknik och elektroteknik. Tjänsterna består företrädesvis av olika former av 
utvecklingsarbeten, (elektronikutveckling, prototypframtagning, med mera), men de anställda 
arbetar även på konsultbasis som projektledare, konstruktörer, utvecklare, rådgivare samt externa 
granskare. 
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 4 Bakgrund/Syfte
Motion Control har, under tidigare uppdrag de utfört åt hörselskadade, upptäckt ett behov av ett 
hjälpmedel för döva som kan lokalisera var ett ljud kommer ifrån. Döva har av naturliga skäl inga 
möjligheter att höra ljud och än mindre bedöma deras riktning. Examensarbetet består därför i att ta 
fram en ljudlokalisator som kan riktningsbestämma ljud. Enheten är tänkt att kunna hållas i handen 
och visuellt visa ljudriktning samt ljudstyrka på olika ljud. Tanken är att ta fram ett enkelt 
hjälpmedel för hörselskadade så att de kan uppfatta ljud. Det ska finnas några enkla 
inställningsmöjligheter. Syftet med projektet är att utveckla en prototyp som uppfyller de krav som 
beskrivs i detta dokument. Kraven kommer att behandla utveckling av maskinvara, firmware samt 
dokumentation.

Det har tidigare bedrivits en del forskning inom området, däribland en doktorsavhandling[1] av 
Parivash Ranjbar vid Örebro Universitet. Vid egen efterforskning har jag inte lyckats finna liknande 
produkter tillgängliga för konsumenter.

 4.1 Specifikation

 4.1.1 Systemöversikt
Systemet avser att assistera döva och hörselskadade att bedöma ett ljuds riktning och styrka visuellt 
med hjälp av en handhållen enhet. Ovanstående egenskaper skall med hjälp av lysdioder indikeras 
baserat på beräkningar utförda i en mikroprocessor. 

 4.1.2 Avgränsningar
Systemet avses inte kunna hantera frekvenser som ligger utanför mikrofonernas 
upptagningsområde. Dessutom gör lågfrekventa ljuds långa våglängd det svårt att bedöma dess 
direktivitet då amplituden blir i stort sett densamma över ett stort område. För lägre frekvenser 
används istället fasskillnader för riktningsbestämning, men även denna metod har sina 
begränsningar. För det mänskliga huvudet som har ett genomsnittligt avstånd mellan öronen på 
cirka 20 cm ligger gränsen vid ungefär 100 Hz. Om ljudlokalisatorn, med ett mikrofonavstånd på 
runt 5 cm, skulle ha liknande prestanda blir gränsfrekvensen 400 Hz.

 4.1.3 Funktionskrav
Enheten avses kunna detektera och analysera ett ljud och bedöma dess amplitud, riktning och om 
det är ihållande eller pulserande.

• Snabbt och tydligt indikera ett ljuds styrka och riktning med lysdioder. 
• Endast en av/på knapp för enkel användning.

Om mer tid finns kan ytterligare funktioner implementeras. Till exempel
• Även kunna indikera ovanstående egenskaper med hjälp av vibrationer.
• Kunna identifiera ljud (till exempel brandlarm, hundskall och så vidare).

Systemet skall kunna utföra sina funktioner i miljö utan allt för högljudda störningskällor då 
enheten inte kan särskilja på olika ljudkällor. Systemet skall ignorera ljudkällor tystare än 40dB.
För att underlätta underhåll skall programmet delas upp i mer eller mindre oberoende moduler som 
kan ändras vid behov utan att resten av programmet påverkas.
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Enhetens storlek och vikt skall vara sådana att den blir lätt ryms i handen och inte blir tyngande vid 
längre tids användning. Kortytan bör därför minimeras så att den ryms i en låda som uppfyller 
ovanstående krav. Så små komponenter som möjligt bör därför användas.
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 5 Tillvägagångssätt

 5.1 Ljudlokalisering
Förmåga att lokalisera ljud ingår som en del i hörselfunktionen. Den viktigaste förutsättningen för 
att kunna avgöra riktningen till en ljudkälla är att ha biaural hörsel [2], det vill säga att ha två öron, 
eftersom detta möjliggör för hjärnan att jämföra de varianter av en ljudsignal som mottages av 
respektive öra. Vid ljudlokalisering i det horisontella planet, vilket är det som kommer att tillämpas 
här, är den viktigaste faktorn skillnaden i tid och intensitet mellan varje öra/mikrofon. Interaurala 
tidsskillnader som är detekterbara för hörselsystemet uppstår när ljudet har olika lång väg att färdas 
till de två öronen. Denna faktor innefattar även den fasskillnad som uppfattas av hörselsystemet på 
grund av de olika långa färdvägarna. Eftersom enheten i många fall skuggar den mikrofon som 
befinner sig på motsatt sida av ljudkällan så kommer systemet även att uppfatta interaurala 
styrkeskillnader, det vill säga ljudet har olika styrka då det når de respektive mikrofonerna.  

I det här projektet skall fyra mikrofoner, som arbetar parvis enligt figur 1, användas för att kunna 
bedöma om ljudet kommer såväl från vänster eller höger som fram- eller bakifrån. Anledningen till 
att jag valde just fyra mikrofoner även om det skulle räcka med tre är att det krävs minst två 
beräkningar för att entydigt kunna beräkna vinkeln till ljudkällan. Med enbart tre mikrofoner skulle 
man behöva avvakta resultatet av den första beräkningen för att sedan jämföra ankomsttiden för de 
två mikrofoner längst bort från källan. Med fyra mikrofoner kan de två beräkningarna utföras 
parallellt.

Figur 1: "Quadaural" ljuddetektering
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Dock tänker jag begränsa mig till att indikera inom ett 270-315° område, då man vanligtvis har 
kroppen bakom enheten och därmed blockerar bort den återstående sektorn, se figur 2.

 5.1.1 Funktionsbeskrivning
Denna enhet kommer att fungera som en slags ljudkompass som skall styras av en DSP [3] (Digital 
Signal Processor) som analyserar insignalerna från de fyra mikrofonerna som sitter monterade på 
insidan av enheten. När ett ljud uppstår så anländer det vid olika tidpunkter till samtliga mikrofoner 
och programvaran beräknar med hjälp av dessa tidsskillnader riktningen till ljudkällan och tänder 
den lysdiod som stämmer bäst överens, se figur 3.

Denna enhet ska :
• indikera ett ljuds styrka och riktning
• visa detta med lysdioder 

Figur 3: Prototypens önskade funktion, där de fyra grå fyrkanterna representerar mikrofonernas  
position, den tända lysdioden i bågen indikerar ljudkällans riktning och lysdioderna i mitten  

ljudkällans amplitud.
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 5.1.2 DSP
En DSP är en processor som är optimerad för att utföra beräkningar på signaler. Huvudsyftet med 
denna del är att samla information från de anslutna mikrofonerna och sedan tända lysdioder enligt 
tolkad information. 

 5.2 Maskinvara
Dessa delar är kretskortet tänkt att bestå av, se figur 4.

Figur 4: Systemöversikt över kretskortet

Mikrofonerna ansluts till fyra av DSPns GPIO-portar (General Purpose Input/Output) som i 
programvaran ska konfigureras till analoga ingångar och sedan konverteras till digitala signaler med 
hjälp av den interna A/D-omvandlaren. Lysdioderna planeras att tändas med DSPns återstående 
GPIO-portar, men om portarna inte räcker till för antalet dioder så används de till styra en 
demultiplexer istället. En demultiplexer är elektronisk anordning som skickar en insignal till en av 
flera utgångar utgångar, detta bestäms med en eller flera addressignaler. Ett ytterligare krav är en 
stabil spänningsmatning, i detta fall behövs 3,3V.

Jag lade även till en anslutning för en UART (universal asynchronous receiver/transmitter) för att 
kunna felsöka och testa programmet. Denna ansluts till datorn med hjälp av en RS232 till USB-
kabel och programmet LookRS232 från företaget fCoder.
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 5.3 Firmwarebeskrivning
Firmware är den programvara som ska programmeras in i mikroprocessorn och definerar dess 
funktion. Direkt efter starten sätter analysen igång. Att bestämma ljudnivån kommer med största 
sannolikhet att gå snabbare än riktningsbestämmningen. Så den processen kommer eventuellt 
uppdatera ”sina” lysdioder oftare. 

 5.3.1 Flödesschema
Se bilaga 3.

 5.3.2 Funktioner
Några av funktionerna som kom till användning vid programmeringen:

• Initiering
• Signalbehandling – Ljudtryck
• Signalbehandling – Riktning (kommer utföras med hjälp av generaliserad korskorrelation 

med fastransformation se 6.2)
• Uppdatera lysdioder

Viktor Nyberg Ljudingenjörsprogrammet Sida 9
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 6 Metoder/verktyg

 6.1 Programvara
Konstruktionen och designen av krets- och mönsterkortet utfördes i Zuken CadStar. 
Programmeringen av dsPIC:en utfördes i språket C. Programmet som användes var MPLAB IDE 
som är en gratis programmeringsmiljö ifrån Microchip som både sköter kompileringen av 
programkoden och överföringen till processorns internminne.

 6.2 Algoritmen
För att kunna beräkna ljudets ankomstvinkel till enheten krävs det en algoritm. Efter intensivt 
sökande på nätet valde jag till slut GCC PHAT (Generalized Cross Correlation with PHAse 
Transform) som på flera ställen framstod som det bästa alternativet, bland annat [4] och [5].

Korrelation, som är en term för statistiskt beroende mellan två storheter, innebär inom 
signalbehandling att två signaler jämförs med varandra. Korskorrelation tar det hela ett steg längre 
och undersöker, med ett stegs förskjutning åt gången, med vilken fördröjning de två signalerna 
stämmer bäst överens. GCC PHAT är en förbättrad version av ”vanlig” korskorrelation som bara 
jämför signalernas faser med varandra och får bland annat till följd att efterklang hanteras bättre 
enligt [6] och [7].

GPHAT  f =
X i f  X j  f 

∣X i f  X j  f ∣  (1)

Där Xi och Xj är fouriertransformerna [8] för de två signalerna och strecket ovanför står för det 
komplexa konjugatet. 

TDOA=d PHAT i , j=
d

argmax

 RPHAT d   (2)

R^
PHAT(d) är den inversa fouriertransformen för G^

PHAT(d). TDOA (Time Difference Of Arrival) är 
alltså skillnaden i tid mellan ankomst till mikrofon ett och två. 

θ=arccos c
l F s

TDOA (3)

Slutligen beräknas ankomstvinkeln, θ, med (3). Där c är ljudets hastighet [m/s], l avståndet mellan 
mikrofonerna [m] och Fs samplingsfrekvensen [Hz]. Arccos är dock bara entydigt mellan 0 och π, 
eller 0° och 180°, men det räcker i det här sammanhanget eftersom varje axel beräknas separat 
enligt figur 5.

Forskningen kring den här algoritmen utförs till störst utsträckning inom konferensmiljöer. Där 
används den för att beräkna vem som är den aktuelle talaren genom att beräkna ljudets riktning [9]. 
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Figur 5: punkterna i a) motsvarar tidsskillnaden i x-led och punkterna i b) tidsskillnaden i y-led  
vilket sammantaget ger den entydiga vinkeln i c)
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 7 Genomförandet

 7.1 Konstruktionen
Under instuderingsperioden fick jag inte fram någon information om vad som skulle krävas av en 
processor för att kunna utföra beräkningarna så jag drog slutsatsen att det inte var några monstruösa 
krav. Däremot så krävs det tillräckligt antal in- och utgångar för att kunna ansluta alla mikrofoner 
och lysdioder och RAM-minnet måste var tillräckligt stort för att kunna hålla signalerna i minnet 
medan beräkningarna utförs. Under instuderingsfasen gjorde jag även en marknadsundersökning av 
DSP:er som skulle kunna tänkas passa. Bland annat så hittade jag:

• ADSP-BF536BBCZ-3A och ADSP-BF532SBSTZ400 från Analog Devices
• DSPB56374AF och DSP56858FVE från Freescale Semiconductor
• TMS320VC5404PGE, TMS320VC5403 och TMS320C6720BRFP200 från Texas 

Instruments

Samtliga är säkerligen mycket bra processorer som hade kunnat utföra uppgiften med 
ljudlokalisering (minst) lika bra, men då företaget är vana att arbeta med mikroprocessorer ifrån 
Microchip och hade både kunskap och utrustning sedan tidigare så valde jag till slut Microchips 
dsPIC33FJ256GP710, se figur 6,  av följande anledningar:

• Det var den av deras modeller som hade mest arbetsminne 
• Tillräckligt antal in-/utgångar minst 16 (4 för mikrofonerna och 12 för lysdioderna)
• Pinkompatibla alternativ, vilket innebär att alla modeller med samma antal pinnar kan 

användas utan att kortet behöver ritas om

Processorns genomsnittliga strömförbrukning, enligt databladet [10], sammantaget med 
matningsspänningen ger en effektförbrukning på ca 0.3W enligt (4).

90mA⋅3.3V=297mW  (4)

Ett urval av processorns egenskaper hämtade ur databladet.
• Up to 40MIPS
• Modified Harvard architecture
• C compiler optimized instruction set
• 16-bit wide data path
• 24-bit wide instructions
• 83 base instructions: mostly 1 word/cycle
• Sixteen 16-bit General Purpose Registers
• Two 40-bit accumulators: 

◦ with rounding and saturation options
• 16x16 fraction/integer multiply operations
• 32/16 and 16/16 divide operations
• Single-cycle multiply and accumulate:

◦ Accumulator write back for DSP operations
◦ Dual data fetch

• Up to +16-bit shifts for up to 40-bit data
• 8-channel hardware Direct Memory Access 

(DMA)
• 5-cycle latency Interrupt Controller

• Up to 85 programmable digital I/O-pins
• 90mA typical current draw
• 2Kbytes dual ported DMA buffer area to store 

data transferred via DMA:
◦ Allows data transfer between RAM and a 

peripheral while CPU is executing code (no 
cycle stealing)

• 256Kbyte Flash program memory
• 30KByte Data SRAM, (includes 2Kbytes of 

DMA RAM)
• Input Capture (up to eight channels):

◦ 16-bit capture input functions
◦ 4-deep FIFO on each capture

• 2 ADC modules
• 10-bit, 1.1 Msps or 12 bit, 500 ksps conversion:

◦ Two, four or eight simultaneous samples
◦ Up to 32 input channels with auto-scanning

Viktor Nyberg Ljudingenjörsprogrammet Sida 12
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Valet på mikrofoner föll på SP0208LE5 [11] från Knowles Acoustics. De är analoga, förstärkta 
mikrofoner för ytmontering och är med sin lilla storlek utmärkta för detta ändamål. De löddes fast 
på små kretskort för att bli lättare att hantera. Den enda anledningen att just dessa valdes var att 
samtliga andra var slut hos uppdragsgivarens huvudleverantör.

En avvägning som också behövde göras var hur ljudstyrkan skulle presenteras. Skulle en 
alfanumerisk LCD display (med bokstäver och siffror) användas? Jag ansåg att det var onödigt 
komplicerat, då det räcker med att veta om ljudnivån är låg, mellan eller hög. I en kommande 
version med utökad funktion kan det dock vara värt att överväga en display om man även ska lägga 
in ljudigenkänning. Tillräckligt med utgångar för att styra en finns, men frågan är om 
beräkningskraften räcker till för att kunna identifiera ljud. 

Lådan som valdes blev Hammond 1553D, se figur 8, eftersom jag tyckte att den verkade lagom stor 
för ändamålet. Tillräckligt rymlig för att alla komponenter skulle få plats, men ändå inte så stor att 
den skulle bli otymplig att hantera. En annan avgörande faktor var att de fanns med batterifack, 
vilket jag ansåg vara viktigt för att slippa det onödiga slitage på ledningar och lödningar som skulle 
uppstå om hela lådan skulle plockas isär för batteribyte.

Viktor Nyberg Ljudingenjörsprogrammet Sida 13

Figur 6: dsPIC33FJ256GP710

Figur 7: SP0208LE5



ÖREBRO UNIVERSITET Ljudlokalisator
AKADEMIN FÖR NATURVENSKAP OCH TEKNIK Motion Control     

Viktor Nyberg Ljudingenjörsprogrammet Sida 14

Figur 8: Sprängskiss för Hammond 1553D
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 7.2 Schemaritning
Vad det gällde schemaritningen så specifierade Microchip en minimikoppling enligt figur 9 för sina 
dsPIC33F-processorer i databladet, så det första jag gjorde var att lägga till avkopplings-
kondensatorerna mellan matning och jord. Den externa kristallen, som är på 20MHz, ansluts till de 
båda portarna OSC1 och OSC2 med en 15pF kondensator på varje ben för ökad stabilitet. En 
stiftlist för programmering anluts till PGC1, PGD1 samt MCLR (Master CLear Reset). Jag 
kopplade även en knapp till MCLR för Reset. Kretsschemat i sin helhet kan ses i bilaga 11.1 – 11.4.

Funktion Portar
Ingångar Mikrofoner RB12-15
Utgångar Nivådioder RC1-3

Riktningsdioder RE0-6, RA6-7

Viktor Nyberg Ljudingenjörsprogrammet Sida 15
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 7.2.1 Mikrofonerna

Mikrofonerna, SP0208LE5, är uppbyggda enligt figur 10. Komponentvärdena till 
mikrofonkretskorten, som ser ut enligt figur 11, valdes enligt nedanstående beräkningar:

Förstärkningen G
G=1R1/R2R3  (5)

högpassfiltrets gränsfrekvens fg

f g=1 /2⋅pi⋅R2R3⋅C1 (6)

Till exempel, med R3 satt till 10kΩ och C1 0.22μF blir 
G=122,4/ 2,410≈2.8  (7)

och

f g=1 /2⋅pi⋅100002400⋅0.22∗10−6≈58,4 Hz  (8)

C2 är tillagd som avkopplingskondensator och har till uppgift att minska störningar från matningen.

Viktor Nyberg Ljudingenjörsprogrammet Sida 16

Figur 11: Mikrofonkort kretsschema

Pin Funktion
1 Utgång
2 Gain/förstärkning
3 Jord
4 Matning

Figur 10: Mikrofonens blockschema
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 7.2.2 Spänningsmatningen
Spänningsmatningen byggdes upp enligt figur 12 där IC2 är spänningsregulatorn LD1117DT33TR 
[12]. Den har till uppgift att transformera ner de 9V som batteriet levererar till de 3,3V som 
mikroprocessorn och mikrofonerna ska ha. Anledningen till att jag valde just 9V-batteri istället för 
ett 4,5V Lithium-batteri som företaget vanligen använder var för att det skulle finnas lättillgängligt. 
Även om det senare alternativet skulle innebära mindre förluster vid nedtransformeringen och ha 
längre livslängd så hjälper det föga om man inte snabbt och lätt kan ersätta dem när de väl har tagit 
slut. Dioden D1 har som uppgift att skydda spänningsreglatorn mot felkopplat batteri och 
kondensatorerna C12 och C3 är till för att minska ripplet. Resultatet ses i figur 12 och 13. Den 
maximala förlusteffekten (med fulladdat batteri och maximalt strömuttag) skulle bli ≈5W enligt (9).

P loss=U batt−U reg⋅I reg=9V−3.3V ⋅0.8A=4.56W (9)

Men jag räknar inte med att belasta regulatorn särskilt hårt. Processorn drar som mest 90mA, 
lysdioderna som mest 20mA*4=80mA och resten av komponenternas strömuttag anser jag vara 
försumbart. Sammantaget borde förlusteffekten bli under 2W och jag bedömer att 
spänningsregulatorn skulle klara sig utan kylning. Jag märkte åtminstone ingen nämnvärd 
värmeutveckling under provkörningen som vid ett flertal tillfällen överskred en timme per pass.
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Figur 13: PCB för spänningsmatningen

Figur 12: Kretsschema över spänningsmatningen
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 7.3 Programmeringen
Det fanns ingen färdig funktion för att räkna ut korskorrelationen i Microchips DSP-paket. Däremot 
hade de på sin hemsida en exempelkod för att beräkna två vektorers koherens [13] som jag 
modifierade och lade till multiplikationen med fastransformen (se 6.2). 

Programmet fyller först fyra buffrar med information från de fyra mikrofonerna. 
Sedan räknas den genomsnittliga amplituden ut.

Efter detta jämförs signalerna parvis, vänster med höger och fram med bak. 
1. Först beräknas fouriertransformerna för signal 1 och 2 
2. Det komplexa konjugatet för signal 2 tas fram
3. Signal 1 multipliceras med det komplexa konjugatet för signal 2 
4. Summan ovan divideras med absolutbeloppet för signal 1 multplicerat med signal 2
5. Den inversa fouriertransformen för ovanstående tas fram
6. Maximum för vektorn är den fördröjning där de båda signalerna är mest lika

Sedan tänds den lysdiod som överensstämmer med den riktning som ger uträknad tidsskillnad. 

Pseudokod:
//Loop Endlessly - Execution is interrupt driven
while (Power==On)
 {  
 //If interrupt is requested, which it is every ~23 micro seconds (44.1KHz samplerate)
 if(interruptRequested) 
  {            
  // Sort signals 1 - 4 sampled at same instant from MIC1 to MIC4 in to four buffers  512 samplesá
  for(index=0, index2=0; index < BufferLength; index++)
   {
   Left[index] = Buffer[index2];
   index2++;
   Right[index] = Buffer[index2];
   index2++;
   Front[index] = Buffer[index2];
   index2++;
   Back[index] = Buffer[index2];
   index2++;
   }

  // Signal amplitude
  Average_Amplitude = VectorMax(Left) + VectorMax(Right) + VectorMax(Front) + VectorMax(Back) / 4;

  // GCC PHAT between signals
  //************************** 
  // Left to right delay
  LR_Delay = Generalized_Cross_Correlation_With_Phase_Transform(Left,Right);
  // Front to back delay 
  FB_Delay = Generalized_Cross_Correlation_With_Phase_Transform(Front,Back);

  //Calculate the inverse FFT from the above calculations
  R_hat_PHAT_X = IFFTComplexIP(LR_Delay);
  R_hat_PHAT_Y = IFFTComplexIP(FB_Delay);
  
  //Locate the first maximums in the vectors
  d_hat_PHAT_X = VectorFirstMax(R_hat_PHAT_X);
  d_hat_PHAT_Y = VectorFirstMax(R_hat_PHAT_Y);

  //Assign the appropriate LEDS
  DirectionLed(d_hat_PHAT_X);
  AmplitudeLed(Average_amplitude);

  //Reduce risk of epilepsy by delaying the change of amplitude and direction
  if(delay == 1000)
   {
   Amplitude_Diodes_Update(Amplitude);
   Direction_Diodes_Update(Direction);
   delay = 0;
   }

  delay++;
 }
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 7.3.1 Programkodens modularisering
• Main.c

• main.h

• adcdrv.c

• adcdrv.h

• gccphat.c

• gccphat.h
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 8 Sluttest
Då prototypen inte är helt färdigställd har inget sluttest kunnat genomföras vid skrivande stund.

De tester jag hade tänkt att utföra är:

1. Ljudnivå

a) Kontrollera att högre ljudnivåer innebär högre utslag på nivåskalan

b) Kalibrera nivåerna så att lägsta nivån inte uppnås vid ljudnivåer under vanlig samtalston 
[14] och att sedan stega upp 20dB för varje nivå. Jag hade tänkt mig gul = 60dB, grön = 
80dB och röd = 100dB

2. Ljudriktning

a) Genom att vrida enheten i förhållande till en fast ljudkälla kontrollera så att den tända 
lysdioden hela tiden pekar mot ljudkällan

b) Hur den hanterar två ljud som spelas upp samtidigt

c) Vid vilken nivåskillnad börjar den få problem att lokalisera det starkaste

3. Temperaturtest

a) Fungerar den även vid lägre (≈10°C) temperaturer

b) Fungerar den även vid högre (≈40°C) temperaturer
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 9 Slutsats/Resultat
Rent elektriskt har det gått bra, en liten miss är orienteringen på kortet som är vriden 180 grader. 
Spänningsmatningen fungerar bra och alla spänningar på kortet stämmer. Alla lysdioder går att 
tända med hjälp av kod i dsPIC:en. Ett annat bakslag var att dsPIC33FJ256GP710 som var tänkt att 
användas, med ett footprint på 12x12mm hade tagit slut hos leverantören. 14x14mm fanns inne och 
det hade varit lätt att ändra footprint, tyvärr så hade mönsterkorten redan beställts och anlänt. 
Lyckligtvis var alla GPx10 pinkompatibla, så dsPIC33FJ64GP310 valdes istället. De enda 
skillnaderna var 64kB programminne istället för 256kB, vilket är oviktigt, men det tillgängliga 
RAM-minnet krympte från 30kB till 16kB, vilket var värre. Det fungerar fortfarande, men storleken 
på de samplingar som används för analysen måste minskas vilket kan försämra robustheten hos 
systemet. Jag har dessvärre inte hittat något sätt att beräkna hur stor påverkan storleksminskningen 
hos minnet har, men den blir inte positiv i alla fall.
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 10 Förslag på vidare arbete
• Krympa kortet för att få plats i den något mindre Hammond 1553B-lådan

• Använda dspIC33FJ256GP710 för att kunna använda större samplingsbuffrar, vilket skulle 
innebära en robustare funktion

• Lägga till funktioner för att kunna identifiera olika slags ljud

• Lägga till digitala potentiometrar för att automatiskt kunna justera nivåerna på insignalerna 
med hjälp av programvaran.
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 11.1 Bilaga 1. Kretsschema huvudkort
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 11.2 Bilaga 1.1 Kretsschema förtydligande del 1
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 11.3 Bilaga 1.2 Kretsschema förtydligande del 2
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 11.4 Bilaga 2. PCB
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 11.5 Bilaga 3. Flödesschema
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