
  

   Örebro universitet Örebro University 

Institutionen för naturvetenskap och teknik School of Science and Technology 

 701 82 Örebro  SE-701 82 Örebro, Sweden 

 

 

 

 

         

 

 

 

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå 

 

VRA-PROGRAMVARA MED 

TILLHÖRANDE STYRELEKTRONIK 

 
 

Magnus Liljerås och Robert Söder 

 

Ljudingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng 

 

Örebro vårterminen 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Examinator: Dag Stranneby 

 

 

VRA-SOFTWARE WITH CONTROL SURFACE 

 



 I 

Magnus Liljerås 

Robert Söder 

 

 

Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på universitetet i Örebro på uppdrag av Universitetssjukhuset 

i Örebro (USÖ). I arbetet har vi tagit fram utrustning för ett hörseltest som används för att 

bestämma hörtrösklar på små barn. Utrustningen består av programvara i form av ett 

huvudprogram samt en styrkontroll för att styra två skärmar. Programmet skulle kunna 

hantera stora filbibliotek. Det skulle dessutom vara lättanvänt och driftsäkert.  

 

I arbetet har vi berört programmering både av mikroprocessorer och av programvara för 

Windows. Vi har dessutom kopplat samman styrelektroniken med huvudprogrammet med 

hjälp av seriell kommunikation.  

 

Vi har tagit fram en prototyp som kan ses som en färdig produkt. Utrustningen är 

framtidskompatibel och ett bra skal för ytterligare tillägg. Den har i skrivande stund inte 

testats på någon patient.  

 

 

Abstract  
This thesis has been done at the Unversity of Örebro for Örebro University Hospital (USÖ). 

In our work we have developed a product for hearing tests to determine hearing thresholds of 

small children. Our product contains software and a control surface for controlling two 

separate screens. One of the demands was that our software could handle big file libraries. 

Reliability and simplicity were essential for the user. 

 

In our work we have utilized programming of both microcontrollers and Windows software. 

We have also connected the control surface with the software via serial communication.  

 

We have developed a prototype which can be seen as a finished product. Our product is safe 

for future use and compatible with newer versions of the Windows operating system. As of 

yet, it has not been tested in a real life setting.   
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1. Inledning  
Ett av våra viktigaste sinnen är förmågan att höra och analysera ljud. Med ljud och hörsel kan 

vi kommunicera, lokalisera faror i till exempel trafiken och dessutom skapar ljud olika 

sinnestämningar. Det är något som många tar för givet och alla är tyvärr inte lika lyckligt 

lottade med fullgod hörsel. Människor som hör dåligt eller inte alls, kan många gånger få 

sociala bekymmer och en känsla av utanförskap. Hörselnedsättningar skapar inte bara 

problem för den drabbade utan även för vänner och släkt. Det kan lätt bli ansträngt då de 

måste tala högre och långsammare, stå närmare och helst rakt framför personen när de talar. 

Det kan även vara svårt att veta om personen verkligen har förstått samtalet och osäkerheten 

kan i många fall skapa irritation.  

 

Genom att upptäcka hörselnedsättning på barn vid tidig ålder kan man tidigt sätta in alla de 

hjälpmedel som behövs för att barnet ska kunna leva ett normalt liv. Föräldrar och närstående 

har mer tid att anpassa sig och man kan dessutom förebygga att hörseln försämras ytterligare.  

 

Vårt arbete i denna rapport beskriver hur vi har hjälpt personalen på Universitetssjukhuset i 

Örebro att ta fram ny utrustning för att genomföra hörseltester på små barn. Utrustningen 

består av programvara och styrelektronik som används vid en undersökning som kallas VRA-

test, Visual Reinforcement Audiometry, även kallat tittlådeaudiometri.  

  

Största delen av tiden spenderade vi på universitetet i Örebro för att slutligen installera och 

göra småjusteringar på Universitetssjukhuset i Örebro. 

 

Rapporten är uppbyggd med ett inledande kapitel där bakgrund och kravspecifikation 

diskuteras. Det följs sedan upp av en metoddel där vi beskriver själva genomförandet och alla 

komponenter i utrustningen. I sista delen utvärderar vi arbetet samt för en diskussion om vad 

som kan förbättras och vad som eventuellt kunde gjorts annorlunda. Längst ner på en del sidor 

finns det fotnoter med uttryck och ord som vi tror kan behöva förklaras ytterligare. 
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1.1 Bakgrund 

De senaste 30 åren har forskningen kring hörselfunktionen hos spädbarn uppmärksammats. 

Många testmetoder har prövats på såväl sjukhus som i laboratorier i försök om att finna en 

testmetod som detekterar hörselnedsättningar hos barn i så tidig ålder som möjligt. Under 

tidigt 60-tal försökte forskare att utföra elektrofysiologiska stimulitester där de observerade 

barnets beteende vid olika stimulin. På grund av många falska provsvar samt negativ inverkan 

från föräldrarnas nervositet, erkändes aldrig metoden. [1].  

 

Man har länge undersökt barnens hörsel genom att observera barnens ögonrörelser och 

huvudvridningar när stimuli presenterats. De olika ljuden kom från bjällror, skrammel, 

trummor och liknande ljud. Problemen med de ljuden var att de var svåra att frekvens- och 

nivåbestämma vilket gjorde det svårt för audionomerna att sätta en korrekt hörtröskel på 

barnet. [8]. 

 

En metod utvecklades av Stensland-Junker på 70-talet och var tänkt att användas för hörsel-

screening på barnavårdscentraler. Det kallades BOEL-test (Blicken Orienterar Efter Ljud). 

Man hade en uppsättning med olika ljudkällor och syftet var att försöka få en 

orienteringsreflex
1 

från barnet. En observatör får barnets huvud i neutral position (barnet tittar 

rakt fram). En bjällra eller ett annat ljudföremål presenteras snett bakom barnet. Om barnet 

vände på huvudet och sökte föremålet uppfattade det ljudet. Problemen var dock de samma 

som i stycket över samt att det krävdes mycket av de som genomförde testen. [8]. 

 

I mitten på 70-talet skedde en stor utveckling inom området. Forskarna Hecox och Galambos 

visade hur Auditory Brainstem Response (ABR) kunde bestämma barnets hörkänslighet. 

ABR-tester utförs genom att man skickar in ett klickljud i barnets öra. Om barnet kan höra 

ljudet plockas en signal upp från hörselnerven genom en sensor som är placerad bakom örat 

på barnet. Ett annat test som uppfanns på 70-talet är otoakustiska emissioner (OAE). Denna 

typ av tester har visat sig fungera bra på små barn då testet inte kräver någon aktiv medverkan 

från barnets sida. Ett ljud presenteras i den yttre hörselgången på barnet. Ljudet skickas från 

en sond som innehåller en högtalare och en mikrofon. När ljudet träffar de yttre hårcellerna i 

barnets hörselsnäcka rör de sig. Rörelserna orsakar ljudvågor som sedan fångas upp av 

mikrofonen i sonden. OAE-tester har dock några begränsningar. Det går inte att bestämma en 

specifik hörtröskel med avseende på frekvens, som behövs för en fullständig beskrivning av 

barnets hörselnedsättning. [1][2][4]. 

1.2 Begränsningar 

När barn är 4-7 månader gamla blir de mer intresserade av mjukare ljud och man kan se att de 

börjar kunna riktningsbestämma ljud genom att de vänder sitt huvud mot ljudkällan. Det finns 

dock en gräns för hur många gånger barnet vänder sig till samma ljud innan barnets respons 

habitueras eller dör ut. Habituation är, ur en audiologisk synvinkel, negativ då den påverkar 

hur många gånger man kan presentera ett ljud och samtidigt få en respons. Detta är av stor 

betydelse eftersom det krävs ett visst antal upprepningar för att kunna bestämma en korrekt 

hörtröskel.  

 

 

 

 
1
Orienteringsreflex = barnet vänder sig mot ljudkällan. 
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Forskare lyckades få bättre resultat genom att ge barnet någon form av positiv förstärkning. 

De upptäckte att genom att ge barnet någon form av positiv förstärkning kunde man fördröja 

habituationen och på så sätt bestämma barnets hörtröskel. Detta lade grunden för hur Visual 

Reinforcement Audiometry går till idag. När barnen är 5-6 månader kan de riktnings-

bestämma ljudet tillräckligt bra för att man ska kunna utföra tittlådeaudiometri eller VRA. [3]. 

 

Många av dessa traditionella metoder har än idag stor betydelse även om de inte alltid 

används på äldre patienter. Det finns många olika typer av felkällor och osäkerheter när man 

försöker bestämma små barns hörselnedsättning. Det är därför bra att ha många metoder för 

att få en högre tillförlitlighet på resultaten. [8]. 

 

1.3 VRA-tester 

Det finns olika metoder för VRA-tester men en av de vanligaste beskrivs i boken Essentials of 

audiology. Två högtalare är placerade i höjd med barnets huvud och bredvid högtalarna står 

det varsin skärm. Framför barnet sitter audionomen med en audiometer och utanför rummet 

finns ett observatorierum. Systemet på Universitetssjukhuset i Örebro ser ut på samma sätt 

(figur 1). [3]. 

 

Beroende på ålder och motorisk status, sätts barnet på en stol eller i förälderns knä. Barnet 

distraheras av audionomen för att titta rakt fram så att testet utförs i ett neutralt läge mellan 

högtalarna och skärmarna. Därefter presenteras ett stimuli i form av ett ljud från en av 

högtalarna. Reagerar barnet och tittar åt rätt håll så presenteras en bild på skärmen bredvid 

högtalaren för att förstärka att barnet gjorde rätt. Syftet med förstärkningen är att barnet ska 

lära sig att det är rätt att titta åt det håll som stimulit presenteras. För att testet ska bli så 

neutralt som möjligt är det viktigt att informera föräldern om att inte reagera själva på 

stimulit, då detta kan påverka barnet. Testet kan beroende på tillfälle vara svårare att utföra 

vissa gånger. Förstärkningen kommer någon gång att tappa sitt värde och barnens respons 

habitueras eller dör ut. Antalet tester som kan göras innan habituering nås kan ökas genom att 

använda olika typer av förstärkningar och som i vårt fall olika bilder och olika ljud. [3]. 

 

Det finns idag några företag som gör utrustning för bland annat VRA-tester. Då teknikerna på 

USÖ ville ha tillgång till källkod och möjlighet att specialanpassa utrustningen önskades en 

egenutvecklad utrustning.  

 

På USÖ spelar de upp en del ljudfiler via en CD-spelare. Det är främst ljudfiler med olika 

typer av barnvisor. Enligt audionomerna på USÖ är det lättare att få barnen att reagera om de 

hör en välkänd barnvisa än olika typer av brus- och tonljud.    
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Figur 1 

Systemuppsättning för VRA på Universitetssjukhuset i Örebro. 

 

1.4 Problem 

De skärmar som används idag är CRT-skärmar och de ger ifrån sig ett högfrekvent ljud som 

kan påverka testet eller barnet. Datorn med nuvarande programvara är placerad till höger om 

audiometern och detta gör att testledaren måste vrida på sig för att kunna göra ändringar i 

programmet. Styrelektroniken till CRT-skärmarna sitter bredvid audiometern och när 

testledaren väljer skärm kan detta uppfattas av patienten och dra till sig uppmärksamheten 

ofrivilligt. Det finns endast en belöningsbild i nuvarande system vilket kan medföra att 

patienten tappar intresset. Teknikerna på audiologiska avdelningen saknar källkod för 

programvaran och kan därför inte göra ändringar som efterfrågas av audionomerna. CD-

spelaren utgör ett extra moment i testet eftersom audionomen måste sätta igång ett ljudspår 

och även stoppa det via CD-spelaren.  

 

1.5 Kravspecifikation från USÖ 

Efter ett besök på Universitetssjukhuset i Örebro fick vi kravspecifikationen från ingenjörerna 

på avdelningen. Programmet skulle fungera från Windows XP och framåt. Det skulle fungera 

med tre skärmar, där en av dem skulle vara primär och styra de andra skärmarna (sekundär-

skärmarna). Primärskärmen skulle dessutom visa vilken av skärmarna som bilden presenteras 

på, vilket ljudklipp som ska presenteras samt en visning på nästa bild. För att enkelt kunna 

ändra på ljudklipp och bilder skulle all media hämtas från en mapp. De skulle dessutom kunna 

länka bilder till ljudfiler så att om ljudklippet som presenteras är ett hundskall, ska en 

hundbild visas på skärmen. Bilderna skulle även kunna slumpas och bildens visningstid på 

sekundärskärmarna skulle kunna ändras. Det sista kravet var att det skulle vara ett så minimalt 

gränssnitt som möjligt för att förenkla användandet av programmet. För den officiella 

kravspecifikationen, se bilaga 3. 
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2. Metoder och verktyg 

2.1 Utarbetande av specifikation 

Systemet skulle arbeta med tre skärmar. En primärskärm och två sekundärskärmar som 

patienten ser. Styrkontrollen skulle styra sekundärskärmarna där den ena skärmen skulle visa 

en bild och den andra skulle vara svart.  

 

TFT- och LCD-skärmar har egenskapen att söka signal om det inte finns någon för att sedan 

gå in i vänteläge. Detta skiljer sig från nuvarande CRT-skärmar som endast visar en svart bild 

då det inte finns någon signal på ingången. För att få samma effekt som på CRT-skärmarna så 

tilldelas LCD-skärmarna en svart bild som standardbild. När en knapp på fotpedalen trycks in 

byts bilden till en förstärkningsbild på den skärm som knappen representerar samtidigt som 

den andra fortfarande behåller den svarta bilden. 

 

Ett av problemen med den förra styrkontrollen till skärmarna var att den kunde dra åt sig 

uppmärksamheten då audionomen byter skärm och att det i sin tur kunde påverka 

testresultatet. För att förhindra detta gjordes styrkontrollen i form av en fotpedal. Fotpedalen 

har fyra stycken switchar (figur 2). Två stycken för val av önskad skärm, en handkontroll för 

uppspelning av ljudfiler samt en omkopplingsswitch som byter plats på skärmarna internt i 

fotpedalen. Omkopplingsswitchen lades till eftersom att man på ett enkelt sätt ska kunna välja 

vilken tryckknapp som ska representera den skärm man vill.  

 

Fyra stycken lysdioder finns för indikation, där två av dem indikerar vilken skärm som är vald 

i ett antal sekunder. En visar att mikroprocessorn fungerar som den ska och den sista visar att 

ström fås från USB-porten. Tanken med detta var att det skulle vara enkelt att felsöka vid 

eventuella fel.  

 

Figur 2 

Signalväg från knapptryck till PC. ON-LED 

lyser så länge mikroprocessorn får ström. När 

en tryckknapp trycks in får mikroprocessorn en 

etta på ena ingången som indikeras av ytter-

ligare en lysdiod. Mikroprocessorn skickar 

vidare ett tecken in till datorn via USB-

modulen UB232R. Programvaran läser av 

tecknet och skickar sedan ut bilden till den 

skärm som tryckknappen och dess tecken 

representerar. Switchen fungerar som en 

omkopplare internt och den byter plats på 

höger respektive vänster tryckknapp.  
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Figur 3 

Grafisk beskrivning av hur UB232R arbetar mot en PC [6].  

2.2 Val av komponenter 

Mikroprocessorn ATtiny2313 från ATMEL valdes för att hantera tryckknapparna och 

lysdioderna. ATtiny2313 har 2kB inbyggt flashminne samt totalt 20 pinnar varav 18 pinnar är 

programmerbara I/O-portar. Processorn valdes för att den har en inbyggd USART (Universal 

Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter), för seriell kommunikation vilket behövs 

för att kunna kommunicera med en PC via en USB-modul seriellt.  

 

För att koppla ihop mikroprocessorn med en PC användes en USB-modul med namnet 

UB232R. Modulen är den minsta USB-seriell-port-modulen av de FTDI-chip-moduler som 

finns idag. Den har USB Mini-B-kontakt och den bygger på IC-kretsen FT232RQ som 

hanterar alla USB-signaler och protokoll som finns. Genom att installera de drivrutiner som 

finns på tillverkarens hemsida kommer FT232RQ-kretsen att uppträda som en VCP (virtuell 

COM port)(Figur 3). Den egenskapen förenklar kommunikationen via USB-gränssnittet 

avsevärt, eftersom man inte behöver skriva kod för drivrutiner. [5][6].  

 

2.3 VRA-programmet 

2.3.1 Val av programmeringsspråk 

För VRA-programmets kod användes Windows Forms (WinForms), en del av Microsofts 

.NET framework. Detta förenklar designen av ett grafiskt gränssnitt för slutanvändaren då 

designen av det grafiska görs genom att placera ut de grafiska komponenterna i ett tomt 

fönster. Enligt specifikationen skulle programmet vara kompatibelt med Windows-

operativsystem från och med XP. På så vis var det ej nödvändigt med kompatibilitet över flera 

olika plattformar. C# använder sig av så kallad JIT-kompilering (Just-in-time), vilket betyder 

att ”översättningen” till maskinkod görs allteftersom. Nackdelen med denna metod är att den 

leder till en lite långsammare uppstart. Detta ansågs ej vara något problem då programmet inte 

förväntades vara särskilt resurskrävande. Efter att specifikationen fastställts gjordes en 

primitiv skiss på programmets konstruktion (figur 4). [9]. 
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Figur 4 

Blockschema över programstruktur av VRA-programvaran. 

 

2.3.2 Programmets uppbyggnad 

Den grundläggande idén bakom hela konstruktionen är att tre knappar ska sammanbindas med 

datorn, via seriell kommunikation. Programmet ska hämta mediafiler från en mapp och 

därefter spela ljud och visa bild i önskad skärm (Figur 4). Inställningar görs i 

användarfönstret och patientfönstren visar en svart bild som standard.  

 

Ljud- och bildklasserna är väldigt lika varandra, förutom att bildklassen inte lägger in bilden, 

utan endast sökvägen för bilden, för att minimera programmets resursanvändning. Från början 

hade bildklassen ett länkat ljud. Detta ändrades dock senare vilket beskrivs i kapitel 2.3.5.  

Klassernas upplägg är att de består av flera teckensträngar, som symboliserar olika aspekter 

av bilderna/ljuden. Några exempel är motiv och kategori, där alla fås ur filens sökväg som tas 

fram när användaren väljer mapp för bilder och ljud. Formaten som programmet accepterar är 

.wav för ljudfiler och .jpg för bilder. 

 

Utifrån detta skrevs ett tämligen primitivt testprogram. Syftet med detta testprogram var att se 

så att de olika funktionerna som behövdes i programmet, val av bild/ljud, länking mellan 

bilder och ljud och slumpning, fungerade som väntat. Som substitut för de externa fot- och 

handswitcharna som ännu inte hade konstruerats användes tre stycken vanliga Button-objekt i 

Windows Forms. Detta testprogram visades upp för en av handledarna på audiologiska 

kliniken, för att säkerställa att specifikationen inte missuppfattats.  

 

Utifrån testprogrammet och den feedback som mottogs vid besöket på USÖ byggdes ett 

program tänkt som den slutgiltiga produkten. Eftersom mycket av koden var skriven i 
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testprogrammet och sedan kopierad in i det slutgiltiga projektet så spenderades majoriteten av 

tiden med att göra koden så felsäker som möjligt. 

  

2.3.3 Inläsning av ljudklipp och bilder 

Det som händer i programmet är att det först kontrollerar att filnamnet innehåller tre 

textsträngar separerade med understreck. Det kontrollerar även om filnamnets andra del 

endast innehåller siffror. Om dessa två krav uppfylls läggs en ny LjudKlass in i en LjudKlass-

lista. Om filen inte är korrekt namngiven och checkboxen med texten ”Visa varningar 

gällande fel i filnamn” är markerad så ska ett felmeddelande dyka upp. Annars ska inget visas. 

Detta är för att slippa varningar för filer vars felaktiga namn man redan vet om, om man till 

exempel valt att lägga någon annan relevant ljud- eller bildfil i mappen. 

 

En säkerhetsåtgärd skapades som alltid såg till så att det faktiskt låg en ljudfil i minnet innan 

funktionen som skulle spela ljudfilen påkallades, då det annars kan leda till att undantags-

hanteraren stänger ner programmet.  

 

Nedan följer en beskrivning av hur programmet arbetar. 

 
Figur 5 

Blockdiagram för programmet. Notera att 'ändring av inställningar' kan gå vidare till olika delar av 

programmet, beroende på vilka inställningar som ändrats, därav antalet pilar. 
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Figur 6 

Ett exempel på felmeddelande. I detta fall har filen ’Felaktigt_NamnPå_Fil’ inte godkänts då ’NamnPå’ inte kan 

konverteras till ett heltal. 

 

Om någonting går fel så har felmeddelanden kodats in (figur 6). En viktig aspekt av detta var 

att se till så att samtliga felmeddelanden var förståeliga av en person utan stor datorvana. 

 

Även länkningen av ljud till bild förbättrades. Primärt söker den efter ljudfiler med exakt 

samma namn, om någon sådan inte hittades söker den efter ljudfiler med samma motiv, om 

inte heller någon sådan hittas letar den efter ljudfiler i samma kategori. 

 

2.3.4 Kommunikation mellan mikroprocessor och VRA-program 

 
Figur 7 

Programflöde för seriell kommunikation. 
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Nästa steg var att få mikroprocessorns utsignaler in i datorn för tolkning av programmet. 

Detta gjordes med hjälp av en läsfunktion. Varje gång denna funktion ser att ett tecken tas 

emot från serieporten så kontrollerar programmet vilket tecken det är, och utifrån det tecknet 

kallas en specifik funktion. 

 

if (c == 'l') //Knappen som styr vänstra skärmen 

        this.Invoke(new EventHandler(leftButton_Click)); 

 

Det som händer är att om programmet ser att ett ”l” kommit från serieporten, så kallar den på 

leftButton_Click-funktionen. Tråden som vill kalla på leftButton_Click har inte tillåtelse att 

göra det. Detta löser man genom att använda Invoke. 

 

Vid programmering behöver man ofta utföra olika operationer parallellt. Detta görs med olika 

trådar. I detta program finns en tråd för User Interface (användargränssnitt) och en för den 

seriella kommunikationen. Funktionerna som man vill kalla på i den seriella kommunikations-

tråden ligger i UI-tråden. För att undvika trådkonflikt måste man använda invoke. 

 

I vanliga fall, om man till exempel skulle använda en knapp, skulle man inte behöva göra 

detta. Man kan i det fallet länka knappens klick-händelse till funktionen som heter LB_click 

(figur 8). 

 

Dessa specifika funktioner var de funktioner som kallades av de tidigare nämnda Windows 

Forms-knapparna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 

Grafisk beskrivning av hur trådarna arbetar.  
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2.3.5 Förbättringar och justeringar 

Ett par ändringar var tvungna att göras utifrån önskemål från handledare. Dessa var önskemål 

om ändringar på länkningssystemet, bilder skulle inte repeteras om användaren ej valt att göra 

det, samt att vissa inställningar skulle sparas mellan sessioner. Länkningen skulle göras som 

bild-till-ljud, inte som det då stod i programmet, ljud-till-bild. Det skapades då tre så kallade 

Radio Buttons där man kan välja vilken typ av länkning man vill ha: 

 

 Länka via namn (man slumpar bland bilder som har samma namn som ljudfilen) 

 Länka via kategori (man slumpar bland bilder som tillhör samma kategori som 

ljudfilen) 

 Ingen länkning. 

 

Eftersom det var beskrivet att det, i stort sett alltid, skulle slumpas bilder så skrevs de 

funktionerna om en aning. Istället för en do-while-loop som såg till så att samma bild inte 

visades två gånger i sträck så skapades en lista med bilder som hade visats. Utifrån denna lista 

skrevs slumpfunktionerna om så att de endast slumpade bland de bilder som inte fanns med i 

listan. 

 

För att förenkla användandet av programmet önskades det att ”val av mapp” skulle sparas 

mellan sessionerna. Även visningstiden skulle sparas mellan sessioner. Detta utfördes genom 

att spara dessa värden som en variabel av passande datatyp i programmets Settings-fil. De 

variabler som ligger i Settings-filen sparas mellan sessioner, vilket betyder att man inte 

behöver välja mapp varje gång man öppnar programmet.  

 

Ytterligare ett önskemål frambringades angående ett ljudfilsfönster.  Där skulle man kunna se 

ljudfilerna och även välja nästa ljudfil. Det skulle bli enklare att få en översikt över vilka 

ljudfiler som ligger i mappen än med rullistan som redan hade gjorts. Ljudfilsfönstret 

sndWinfile, utgår från ljudfilerna i soundList. Fönstret öppnas genom knappen ”visa ljud i 

separat fönster”. Byter man ljudfil i listan så ändras den samtidigt i rullistan. 

 

Mer förbättringar gjordes vid testkörningen på USÖ, se kapitel 2.8. 

 

 

2.4 Programmering av Mikroprocessorn 

Kodningen av mikroprocessorn delades in i två delar. Första delen bestod av att få tryck-

knapparna att tända lysdioder för att se att en signal skickades på utgångarna. I andra delen 

aktiverades UART och funktioner för att skicka tecken seriellt skapades. 
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Figur 7 

Pinkonfiguration på mikroprocessorn ATtiny2313.[5]. 

 

 

På ATtiny2313 finns det totalt 20 pinnar, där 18 är programmerbara I/O-portar (Figur 7). 

Portarna är indelade i olika block, A, B, C och D. På PORTD-blocket finns portarna för 

UART-kommunikation, RXD (mottagare för seriell kommunikation) på PD0 och TXD 

(sändare för seriell kommunikation) på PD1. Lysdioderna valdes att läggas på PORTD-

blocket. Detta gjordes på grund av designskäl eftersom kortet blev mindre och signalvägarna 

kortare. Tryckknapparna lades på PORTB-blocket av samma skäl [5].  

 

Totalt fyra knappar med olika funktioner programmerades. Två stycken för val av skärm, en 

för uppspelning av ljud och en för spegling av val-av-skärm-knapparna. Programmet kontroll-

erar först om speglingsknappen är aktiv. Därefter tilldelar det knapparna de adresser som 

deklarerats beroende på läge. I nästa steg letar programmet efter en signal från en av de tre 

övriga knapparna. Om en av dem aktiveras sänds ett tecken vidare till seriellporten och in till 

huvudprogrammet i datorn. Tecknet representerar vänster skärm, höger skärm eller upp-

spelning av ljud. En lysdiod tänds i samma ögonblick för att visa användaren vilken knapp 

som är aktiverad. För att undvika knappstudsar lades en kort fördröjning till i programkoden. 

Fördröjningen stannar upp programmet i 40 millisekunder. Det betyder att efter den första 

positiva klockflanken så spelar det ingen roll om insignalen ändras. [5].  

 

USART Baud Rate Register (UBRR) fungerar som en baud rate
1
-generator tillsammans med 

den interna klocksignalen fOSC. En nedräknare som körs av fOSC laddas med UBRR-värdet 

varje gång nedräknaren når värdet noll. Sändaren TXD dividerar sedan värdet med två, åtta 

eller sexton, beroende på vilken inställning man har ställt in och önskar. Inställningen 

Asynchronous Double Speed Mode (ADSM) användes i denna applikation. Den dubblar 

överföringshastigheten men sänker antalet samples
2
. Detta ställer större krav på korrekt 

inställning av klockhastighet och baud rate. Detta är ingenting som påverkar sändardelen utan 

endast mottagardelen. I detta fall innebär den dubbla överföringshastigheten endast fördelar 

eftersom det är endast sändardelen som används för styrkontrollen.   

 

Formeln för att räkna ut baud rate med ADSM är, 
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Baud 
fOSC

8(UBRR 1)
. 

 

Förutom baud rate måste man också ställa in frame rate. Frame rate är nödvändigt att ställa in 

då mikroprocessorns överföring sker asynkront i detta fall. Frame rate ställs in i UCSRC-

registret. Där bestämmer man startbit, antal databits, om det ska finnas någon paritetsbit och 

antal stoppbitar. Paritetsbiten är frivillig för felrättning och den utelämnades i detta projekt. 

[5].    

 

För att kunna använda UART måste man skapa en initieringsfunktion. I initieringsfunktionen 

ska minst tre moment göras för att den seriella kommunikationen ska upprättas. 

  

 Räkna ut baud rate 

 Aktivera sändare (TXD) och mottagare (RXD) 

 Bestämma frame rate. 

 

I denna applikation skulle mikroprocessorn endast skicka data. Sändarporten, Transmit 

Enable-biten (TXEN) i UCSRB-registret, aktiverades. När den aktiveras är det inte möjligt att 

använda den porten som en vanlig I/O-port utan den ges funktionen som mikroprocessorns 

seriella utgång. Datasändningen börjar med att fylla upp en sändningsbuffert med de data som 

ska skickas. CPU:n kan sedan ladda all data genom att skriva till UDR. Därefter skickas 

sändningsbufferten till ett skiftregister om skiftregistret är redo att skicka en ny frame. När 

skiftregistret är laddat med all data skickas det i en enda frame (Figur 8) med den hastighet 

som UBRR-värdet har. I programmet laddades UDR med variabeln data som var av typen 

uint8_t som är en 8-bitars unsigned char. Detta tecken representerade vilken knapp som var 

nedtryckt. [5]. 

 

 

 

  
Figur 8 

Bildbeskrivning av en frame. St är startbit aktivt låg, 0-8 är databitar, P är paritetsbit och Sp är stoppbitar.  

IDLE är det läge då inga frames skickas och den ska vara aktivt hög. Bitarna som är inom hakparenteser är 

valbara.[5]. 

 
 

 

 

 

 

 

1
Baud rate = symboler/sekund eller pulser/sekund. 
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Figur 9 

Koppling med pull-up-resistorer på STK500.[7] 

2.5 Testning av styrkontroll 

Mikroprocessorn och USB-modulen kopplades upp på ett breadboard
1
 med övriga 

komponenter. När programmet kördes uppträdde det märkligt. Trycknapparna var program-

merade så att de var aktivt höga. När en tryckknapp är aktivt hög innebär det att den får en 

logisk etta vid tillslag på 5V. Problemet med att initiera insignalerna på detta sätt är att man 

får flytande ingångar. En flytande ingång kan uppträda märkligt. Den kan vara hög, låg eller 

pendla där i mellan beroende på omkringliggande störningar. Man kan lösa detta genom att ha 

en switch med tre anslutningar. När switchen är bruten är ingången kopplad till jord (logisk 

nolla). När den är sluten är den kopplad till 5V vilket ger en logisk etta. Detta hade fungerat 

på denna applikation men det är inte en optimal lösning. Under den korta period som switchen 

pendlar mellan till och från är ingången fortfarande flytande vilket kan ge oönskade 

konsekvenser.  

 

En bättre lösning är att använda sig av pull-up-resistorer. På STK500
2
 har man löst detta 

genom att sätta tryckknappen aktivt låg (Figur 9). När tryckknappen inte är nedtryckt så 

ligger en logisk etta på ingången PXn. När tryckknappen sedan trycks ned är ingången 

kopplad till jord vilket ger en nolla på ingången. Med denna koppling kan ingången aldrig bli 

flytande.[7].  

 

På ATtiny2313 finns det interna pull-up-resistorer och de aktiveras om man initierar ingången 

till en logisk etta.  
 

Mikroprocessorn kodades om och portarna inverterades för att fungera som aktivt låga. 

Därefter programmerades den och testades på breadboard mot huvudprogrammet med lyckat 

resultat. Från början valdes en layout med tryckknappar som hade tre anslutningar. Detta 

ändrades i ett senare skede av projektet så på layouten syns fortfarande tre anslutningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
Breadboard = En kopplingsplatta där man koppla upp sin krets för att se att allt fungerar som det ska.  

2
STK500 = Programmerings-/labmodul som kan programmera många typer av mikroprocessorer. På kortet finns 

dessutom seriella portar för programmering samt testning av kommunikation via RS232. Det finns även 

lysdioder och tryckknappar för laborering. 
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Figur 10 

Footprint för UB232R skapat i Part Wizard, Ultiboard.  

 

2.6 Design och konstruktion av kretskort 

Kretskortet ritades upp i programmet Multisim och mönsterkortet designades i Ultiboard. 

Från UB232R-modulen fås 5V via USB-kontakten. Det behövs ingen extra spännings-

försörjning till denna lösning då mikroprocessorn och lysdioderna inte behöver mer än 5V. 

För att få rätt ström genom dioderna användes resistorer. Värdena räknades ut med avseende 

på framspänningen för lysdioderna. Enligt databladet låg den på 2V och framströmmen på 

max 30mA. Eftersom den maximala framströmmen fick vara 30mA lämpar det sig bra att 

lägga sig på hälften, 15mA.  

 




 220200
015,0

25

I

U
RIRU  

 

Utifrån ovanstående beräkning valdes resistorerna till 220 . Avrundningen gjordes till 

närmaste värde i E12-serien.  

 

Tryckknapparna kopplades direkt mellan mikroprocessorn och jord. När en tryckknapp är 

nedtryckt läggs 0V på ingången till mikroprocessorn. Detta representerar en logisk etta 

eftersom ingångarna valdes till aktivt låga. I Multisim finns det en kontaktserie som heter 

HDR. Denna användes på de komponenter som inte hade något eget footprint i Multisim. För 

tryckknapparna valdes ett kontaktdon med tre stycken anslutningar och för lysdioderna två 

stycken anslutningar. För USB-modulen valdes ett kontaktdon med åtta stycken anslutningar, 

se bilaga 1. För denna applikation behövdes endast fyra ben, TXD, RXD, VCC och 

GROUND. De övriga lämnades ej anslutna. 

 

För att göra mönsterkortslayouten så liten som möjligt placerades lysdioderna och USB-

modulen på vänstersidan om mikroprocessorn. Knapparna placerades på högra sidan. USB-

modulen placerades så nära mikroprocessorns seriella portar som möjligt. Se bilaga 2 för 

färdig layout.  

 

Man kan ofta hitta footprints för komponenter men i detta fall fanns inget footprint för 

UB232R. I Ultiboard finns en funktion som heter Part Wizard som hjälper användaren att 

skapa egna footprints. Med hjälp av funktionen och måtten som var angivna i produktens 

datablad skapades ett eget footprint för UB232R (Figur 10).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

Magnus Liljerås 

Robert Söder 

Figur 11 

3D-modell av chassi till styrkontroll. 

2.7 Design av chassi till styrelektroniken 

Styrelektroniken skulle vara i form av en fotpedal. Detta för att audionomen inte skulle dra 

uppmärksamheten till sig när en bild skulle presenteras. Fotpedalen skulle dessutom ha några 

indikationslampor för att dels visa vilken skärm som var vald samt att visa att den är påslagen.  

 

Några saker som var tänkvärda före designen togs fram var att: 

 

 Se till att lutningen på fotpedalen var ergonomisk 

 Bredden mellan tryckknapparna var genomtänkt  

 Indikationslamporna skulle synas tydligt 

 Placera kontakter och switchar på passande ställen. 

 

För att få en ergonomisk lutning på fotpedalen testades lite olika vinklar och efter empiriska 

tester blev den slutgiltiga vinkeln cirka 25 grader. Trycknapparna placerades fem centimeter 

in från kanten på båda sidorna. Avståndet mellan dem blev 20 centimeter vilket är ett 

passande avstånd där fötterna kan röra sig obehindrat. Lysdioderna placerades på ovansidan 

av pedalen (Figur 11).  

 

På vänstra kortsidan sitter kontakten till handkontrollen samt omkopplingsswitchen. Själva 

kontakten är en BNC-kontakt. Denna valdes för att sladden från handkontrollen inte skulle 

kunna åka ur på egen hand men det skulle ändå kunna gå att ta loss den. 

Omkopplingsswitchen är en vanlig vippströmställare med två lägen, på eller av. Den 

placerades bakom BNC-kontakten för att den inte skulle kommas åt oavsiktligt. 

Tryckknapparna skulle tåla mycket och därför valdes ett par vandalsäkra tryckknappar.  

 

Chassit tillverkades i 2 mm tjock plåt. Själva chassit är i ett stycke med en apparatlucka på 

baksidan som sitter fast med fyra skruvar. Kretskortet monterades med tre stycken M3-

skruvar i mitten på chassit. För att kortet inte skulle ligga emot plåten och eventuellt 

kortslutas, monterades det med M4-muttrar som distanser. I apparatluckan gjordes även en 

genomföring för USB-kabeln.  

 

 

50mm 
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2.8 Installation och anpassning 

VRA-utrustningen hade vid denna tidpunkt endast testats på en dator med en enda skärm. Det 

var därför dags att testa den på den PC som ska användas vid VRA-testerna. Efter installation 

av drivrutiner för USB-modulen fungerade styrkontrollen ihop med huvudprogrammet. Det 

konstaterades att listen, som vanligtvis finns i Windows-fönster, visades i helskärmsläget på 

sekundärskärmarna. Detta var inte önskvärt då sekundärskärmarna skulle vara helt svarta när 

ingen bild visades. Dessutom var man tvungen att manuellt dra ut fönstren till dess önskade 

position i sekundärskärmarna vid uppstart av programmet. Detta löstes genom att vid uppstart 

placera de fönster som skulle förstoras i mitten på primärskärmen. Därefter flyttas de 

automatiskt ut till en position i sekundärskärmen där de förstoras.  

 

Om de i framtiden skulle behöva byta dator kan det vara så att styrelektroniken inte kommer 

att fungera. I programkoden har ett objekt av typen serialPort skapats. När man initierar 

objektet anger man ifrån vilken COM-port som programmet ska läsa av de seriella data som 

kommer från mikroprocessorn. USB-modulen skapar den virtuella COM-porten när 

drivrutinerna installeras. Portnumret skapas slumpmässigt vilket betyder att om man försöker 

använda styrkontrollen på en annan dator så är det med stor sannolikhet så att det inte 

kommer att fungera. Detta löstes genom att göra COM-porten till en variabel samt att lägga 

till en funktion i inställningar som möjliggör för ändring av den variabeln. Ändringen lades 

till i en ny flik i inställningar som fick heta avancerat. Där kan man även ändra upplösningen 

för sekundärskärmarna och man i framtiden skulle behöva byta dem.  

 

Vid en diskussion med audionomerna och teknikerna på USÖ så diskuterades längden på 

ljudspåren som de använder. I vissa fall används ljudspår på en minut och mer. För att tysta 

ljudet drar de ner volymen på audiometern. Funktionen ”Stoppa Ljud” lades till i huvud-

fönstret.  
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3. Utvärdering  
Vi anser att vi har lyckats med att få med alla de komponenter som kravspecifikationen i 

kapitel 1.5 innehöll. Det har därtill tillkommit extra funktioner under arbetets gång för att göra 

programmet och utrustningen mer användarvänlig. Utrustningen fungerar med operativ-

systemen Windows XP och framåt. Patientskärmarna styrs som sekundärskärmar via en 

styrkontroll, som styrs med fötterna. Länkningen mellan ljud- och bildfiler fungerar och 

filerna hämtas från en och samma mapp och sökvägen till mappen ställer man in i 

”Inställningar”. Programmet sparar alla inställningar i en ”settings-fil”. Det innebär att även 

när programmet stängs ned så kommer samma inställningar att laddas vid nästa uppstart. 

Detta var en av de funktioner vi lade till i efterhand för att göra programmet mer användar-

vänligt.  

 

Gränssnittets utformning har anpassats för att vara så minimalistiskt som möjligt. Alla 

inställningar är gömda i en flik och de mer avancerade inställningarna ligger i en flik i 

”Inställningar”. I ”Inställningar” kan man ställa in visningstid för bilden i upp till tio 

sekunder. Man kan även välja om man vill visa samma bilder som redan visats. Det kan vara 

bra om man till exempel endast vill visa en kategori med bilder och urvalet är begränsat.  

 

Prestandamässigt blev programmet tämligen resurssnålt, då bilder inte laddas in i 

programmet, utan endast sökvägar till bilderna. Detta gör att programmet kommer att fungera 

lika bra med stora filbibliotek. Vid riktigt stora filbibliotek blir det istället datorn som sätter 

gränsen för prestandan. 
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4. Diskussion  

4.1 Vad hade kunnat göras annorlunda med programmeringen? 

Vi kunde valt ett annat programmeringsspråk, till exempel C eller C++. I slutändan valde vi 

C#, dels på grund av Windows Forms enkelhet och dels för att programmet ej behövde vara 

kompatibelt med andra operativsystem. 

 

Vi kunde ha skrivit programmet för att undvika att i stort sett allt exekverades på en och 

samma tråd, så att fler saker hände parallellt istället. Då prestanda ej var A och O, 

programmets uppgift är ju trots allt endast att visa bilder och spela ljud, så var detta ej särskilt 

nödvändigt. Det enda som kan tyda på dåligt optimerad kod är att det vid bildvisning i 

patientens fönster för en kort stund (någon tiondels sekund) dyker upp en bildikon där bilden 

ska visas. Detta såg vi dock inte som ett problem, då detta ej påverkar huruvida patienten 

kommer att se bilden eller inte.  

 

För att undvika att kontaktstudsar påverkar signalen använde vi oss av en fördröjning, som 

pausar mikroprocessorn. En annan lösning kunde ha varit att använda sig av en räknare som 

kontrollerar att det är en logisk etta under ett visst antal klockpulser. I vårt fall fungerar 

räknaren och fördröjningen på ungefär samma sätt. Om vi istället hade velat köra fler 

funktioner parallellt hade räknaren varit ett bättre val. Den låser inte processorn som 

fördröjningen gör vilket möjliggör parallellexekvering. Vi hade även kunnat lösa det analogt 

med hjälp av en glättningskondensator.   

 

 

4.2 Vad hade kunnat göras annorlunda med fotkontrollen? 

Vi hade kunnat välja att möjliggöra omprogrammering av mikroprocessorn utan att behöva ta 

bort den från kortet. Detta såg vi dock ej som en nödvändighet då det var tydligt redan från 

första början vad den skulle göra. Om processorns syfte skulle behöva modifieras så kan detta 

göras ändå. Omprogrammeringen görs då genom att sätta mikroprocessorn i till exempel en 

STK500-enhet. Vi monterade mikroprocessorn i en sockel som löddes fast. Det är därför 

möjligt att enkelt plocka ur mikroprocessorn. 

 

För att stoppa ljuduppspelning kunde vi ha lagt till en knapp på handkontrollen. Önskemålet 

om denna knapp fick vi dock inte förrän hela lådan med tillbehör var ihopsatt. Knappen fick 

då bli en knapp i programmets huvudfönster. En av de viktiga delarna med programmet var 

att de ville minska behovet av att hålla på med datorn. Man skulle dock relativt enkelt kunna 

programmera in så att ljudknappen, vid två snabba tryck, stoppar ljudet. 

 

Styrkontrollen blev en prototyp som mycket väl kan användas som färdig produkt. Det är 

enkelt att byta chassi och tryckknappar om man skulle vilja ändra på det i framtiden.  

 

4.3 Framtida förbättringar 

Utrustningen är ett bra skal för framtida förbättringar. Det är enkelt att bygga på programmet 

med nya funktioner och ändringar. Styrkontrollen kan också byggas om efter behov och krav. 

En förbättring av programmet skulle kunna vara Video-VRA. Det innebär att man istället för 
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en bild visar ett filmklipp. Detta används i vissa länder men enligt vår handledare används det 

inte i Sverige. Som vårt program är uppbyggt skulle det inte innebära några större problem att 

lägga till den funktionen.  

 

Man skulle även kunna lägga till en funktion för felhantering. Denna skulle logga alla fel och 

spara dem i en textfil. Det skulle kunna vara bra om teknikerna får samma återkommande fel 

vid körning av programmet. På grund av tidsbrist hann vi dessvärre inte med det. En annan 

funktion man skulle kunna göra är att lägga till filer direkt i programmet. Programmet skulle 

då ändra filnamnet och lägga till filen i den befintliga ljud- och bildmappen. Frågan är dock 

om det skulle bli så mycket mer lättanvänt.  

 

Vi anser att utrustningen är framtidssäker eftersom programmet kan köras i Windows-miljöer 

från XP och framåt. Datorerna på USÖ ska uppgraderas till Windows 7 i framtiden, vilket 

programmet stödjer. Vid installation är det sannolikt att den virtuella COM-porten, som 

programmet läser den seriella kommunikationen ifrån, ändras. Det är dock inget problem 

eftersom man enkelt kan ändra vilken COM-port som programmet ska läsa ifrån. Även detta 

medför att utrustningen är mer framtidssäker. Man kan även ändra upplösningen på 

sekundärskärmarna för att bilden ska anpassa sig efter upplösningen om man i framtiden 

behöver byta skärmar. Nästa steg för att förbättra denna utrustning bör vara att skapa 

frekvens- och nivåspecifika ljud. Detta skulle underlätta arbetet att bestämma barnets 

hörtröskel avsevärt.  
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Bilaga 3 

Kravspecifikation från USÖ 

 Fungera till Windows XP och nyare Windows-system. 

 Fungera till plattskärmar (DVI / VGA). 

 Visa bilder på två sekundära bildskärmar. 

 Ha en monitorfunktion på den primära bildskärmen (liten bild som speglar vad som visas 

på de sekundära skärmarna). Alternativt en tydlig indikering på vilken bild och vilket ljud-

klipp som presenteras. 

 Hämta ljudfilerna från en mapp, så att ljudfilerna är utbytbara. 

 Hämta bilder från en mapp, så att bilderna är utbytbara. 

 Möjliggöra för länkning av bilder till ljudfilerna.  

 Möjliggöra för att visa bilderna i slumpvis ordning. 

 Bildens visningstid på de sekundära bildskärmarna ska kunna ställas. 

 Minimalt gränssnitt. Inställningar gömda i menyer.  
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Appendix 

C-kod till mikroprocessorn ATtiny2313 

 

#include <avr/io.h> 

#include <inttypes.h> 

#define FCPU 8000000L 

#define BAUD // Definera baud rate 

#define USART_BAUD 9600L 

#define USART_UBBR_VALUE ((FCPU/(USART_BAUD<<4))-1) 

#include "util/delay.h" 

 

/* Initierar UART*/ 

void USART_vInit(void) 

{ 

 // Ställ in baud rate 

 UBRRH = (uint8_t)(USART_UBBR_VALUE>>8); 

 UBRRL = (uint8_t)USART_UBBR_VALUE; 

// Ställ in frameformat till 8 databits, ingen paritetsbit, 1 stoppbit 

 UCSRC = (0<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); 

 // Aktivera sändare 

 UCSRB = (1<<TXEN); 

} 

 

/* Funktion för att skicka en char via UDR*/ 

void USART_SendChar(uint8_t data) 

{ 

 // Vänta om en byte håller på att sändas 

 while((UCSRA&(1<<UDRE)) == 0); 

 // Skicka data 

 UDR = data; 

} 

 

/* Funktion för att skicka en hel teckensträng */ 

void sendString(char s[]) 

{ 

 int i = 0; 

 while(i < 64) 

 { 

  // Ser till så att programmet inte stannar  

  //om det är en dålig sträng. 

  if( s[i] == '\0' ) break; 

  // Avslutar på strängterminator 

  USART_SendChar(s[i++]); 

 } 

} 
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int main(void) 

{ 

 //Deklarerar variabler 

 unsigned char knappR,knappL,knappswitch, ljudknapp; 

 DDRD = 0xFF; 

 // Initierar USART 

 USART_vInit(); 

   

 while ( 1 ) 

 { 

  //knappswitch tilldelas porten PB7. 

  knappswitch = (~PINB & 0x80); 

  //knappswitch byter plats på knappR och knappL. 

  //Om knappswitch är skild från noll. 

   

if (knappswitch !=0)  

  { 

   //knappR tilldelas porten PB6 

   knappR = (~PINB & 0x40);  

   //knappL tilldelas porten PB5 

   knappL = (~PINB & 0x20);  

   //knappL tilldelas porten PB4 

   ljudknapp = (~PINB & 0x10);  

    

  } 

  else 

  { 

   //knappR tilldelas porten PB5 

   knappR = (~PINB & 0x20);  

   //knappL tilldelas porten PB6 

   knappL = (~PINB & 0x40); 

   //knappL tilldelas porten PB4 

   ljudknapp = (~PINB & 0x10);  

  } 

   

//Beskriver vad som ska hända vid de olika 

knapptryckningarna. 

   

  // Om knappR är skild från noll. 

  if(knappR != 0)  

  { 

//Tänder lysdioderna functionLED och rLED på 

PD5 resp. PD4. 

   PORTD= (unsigned char) ~0x28; 

   //Skickar tecknet 'r' via serieporten.  

   sendString("r"); 

   //Delay på 100ms  

   _delay_ms(100);  
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  } 

  //Om knappL är skild från noll. 

  if(knappL !=0)  

  { 

//Tänder lysdioderna functionLED och lLED på 

PD5 resp. PD3. 

   PORTD =(unsigned char) ~0x30 ;  

   //Skickar tecknet 'l' via serieporten. 

   sendString("l"); 

   //Delay på 100ms  

   _delay_ms(100);  

    

  } 

  else 

  { 

//Om ingen knapp är nedtryckt ska endast 

functionLED lysa. 

   PORTD =~ 0x20;  

  } 

  //Om ljudknappen är skild från noll 

  if(ljudknapp !=0)  

  { 

   //Endast functionLED ska lysa 

   PORTD =(unsigned char) ~0x08; 

   //Skickar tecknet 's' via serieporten.  

   sendString("s");  

   //Delay på 100ms 

   _delay_ms(100);  

  } 

} 

} 
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Manual till VRA-utrustningen 

Namngivning av bilder och ljud 

Både bild- och ljudfiler ska namngivas enligt följande: 

Motiv_Nummer_Kategori 

T.ex. ’Hund_01_Djur’ eller ’Traktor_01_Fordon’. 

Om man har flera bilder på t.ex. hundar så kommer de då heta ’Hund_01_Djur’, 

’Hund_02_Djur’, ’Hund_03_Djur’ o.s.v. 

 

Kategorier skapas automatiskt när man lägger in bilderna, så om man vill skapa en ny 

kategori som heter ’Hus’ så är det bara att lägga in en bild som heter exempelvis 

’Ladugård_01_Hus’. 

 

Ett exempel på namngivning 

Skapa en mapp: 

 
Lägg in några bilder: 

 
Lägg även in några ljud: 

 
 

Nu har programmet automatiskt skapat 3 kategorier: Fordon, Djur och Hus. 
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Programmets huvudfönster 

 
a. Bilden som ska visas för patienten. När man trycker på någon av fotpedalerna står det 

antingen HÖGER eller VÄNSTER under bilden, beroende på vilken pedal som tryckts ner, 

under tiden som bilden visas för patienten,  

b. Samtidigt som bilden visas för patienten på någon av skärmarna står bildens namn här. 

 

c. Här väljer man bildkategori. 

d. Här väljer man bild i tidigare vald bildkategori (kan ej väljas om Slumpa bilder är 

ikryssad). 

 

e. Markera om en slumpad sekvens bilder önskas. 

f. Markera om den slumpade sekvensen endast ska visa bilder i den valda kategorin (det krävs 

att man har valt en kategori samt att Slumpa bilder är ikryssad). 

 

g. Här väljer man ljudet som man vill spela upp. 

h. Här ställer man in vilken typ av ljudlänkning man vill ha. 

Länka via namn – Slumpar bland bilder med samma namn som det valda ljudet (exempelvis 

Hund). 

Länka via kategori – Slumpar bland bilder inom samma kategori som det valda ljudet 

(exempelvis. Djur) 

Ingen länkning – Bilderna och ljuden kan väljas oberoende av varandra. 

i. Klicka här för att få upp en lista med samtliga ljudfiler i ett separat fönster. Från detta 

fönster kan man även välja vilken ljudfil man vill spela upp. 

j. Klicka här för att spela upp ljud, stoppa ljud och för att visa bild i vänster eller höger 

bildskärm.  

 

Under fliken Arkiv kan man välja att stänga programmet. 

Under fliken Alternativ kan man justera hur lång tid bilden ska visas, vilken mapp bilder och 

ljud ska tas från, om man vill loopa bildvisning samt välja om man vill se felmeddelanden 

angående fel vid inläsning av bilder/ljud. 
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Inställningar 

 
a. Klicka här för att återställa visningstiden till 1 sekund. 

b. Dra för att ställa in valfri visningstid (från 0.1 till 10 sekunder). 

c. Här visas den valda visningstiden. 

d. Klicka här för att ändra ljud- och bildmapp. Textrutan under visar den valda sökvägen. 

e. Om denna är ikryssad får man se felmeddelanden om fel i filnamn. 

f. Om denna är ikryssad så börjar man om slumpningen när alla bilder visats. Annars får man 

upp en ruta som informerar om att bilderna är slut. 

g. Om man vill stänga utan att spara de ändringar man gjort trycker man på denna. 

h. Vill man stänga och spara de ändringar man gjort trycker på denna. 

 

 

 
Obs! Det är endast rekommenderat att inställningarna under fliken Avancerat ändras av 

teknikerna. 
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Fotkontrollen 

 
 

För att visa bilden på någon av patientens skärmar trycks respektive knapp ner. 

Om man önskar att vänstra knappen ska göra att bilden visas på patientens högra skärm och 

högra knappen gör att bilden visas på den vänstra, så finns det en switch på baksidan för detta 

ändamål. 

 

Om man vill att bilden ska visas längre av någon anledning kan man hålla knappen nedtryckt. 

Då visas bilden konstant och släcks först efter att man släppt knappen och timern räknat klart. 

 

När någon av knapparna tryckts ner lyser en lysdiod ovanför den knappen en liten stund, för 

att visa att knappen tryckts ner ordentligt. 

 

Lysdioden i mitten indikerar att enheten är inkopplad i datorn. 

 

Handkontrollen 

För att spela upp ett ljud trycks knappen på handkontrollen ner en kort 

stund. 

 

OBS! Kom ihåg att inte hålla knappen nedtryckt för länge. Då kommer 

ljudet att spelas upp fler gånger. 
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Exempel på användning 

(vi utgår från att bild- och ljudmapp sedan tidigare är vald) 

 

 
Börja med att välja en kategori 

 

 
Välj sedan en bild i den valda kategorin 

 

 
Välj sedan ett ljud 
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(Det går även att välja ljud genom att trycka på Visa ljud i separat fönster och välja i den 

listan.) 

 

 
För att spela upp ljudet för patienten, tryck på knappen. 

 

 
(Låt oss säga att ljudet spelades i patientens vänstra högtalare.) 

Om patienten reagerar på ljudet (tittar åt vänster), tryck ner den vänstra fotknappen. Nu 

kommer den tidigare valda bilden att visas på patientens vänstra skärm. 
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Nu kan man se i huvudfönstret att bilden visas på patientens vänstra skärm, och bilden som 

visas är Igelkott_01_Djur. 

 

Slumpa bilder 

 
För att visa slumpade bilder för patienten, kryssa i rutan märkt Slumpa bilder. 

 

 
Om du vill visa slumpade bilder inom en kategori, kryssa i rutan märkt Slumpa endast inom 

vald kategori. För att denna ruta ska vara tillgänglig måste en kategori vara vald samt 

Slumpa bilder ikryssad. 
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Länkning mellan ljud och bilder 

 
För att slumpa bilder inom samma kategori automatiskt, markera Länka via kategori. Då 

kommer programmet automatiskt slumpa bland de bilder som tillhör samma kategori som det 

valda ljudet (i detta fall Fordon). 

 

 
För att slumpa bilder med samma namn som ljudet, markera Länka via namn. Programmet 

kommer nu slumpa bland de bilder med samma namn (i detta fall Bil). 

 

 

 

 


