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Förord 
 
Detta examensarbetet är utfört våren 2017 på företaget Böhmer Audio i Lund och i högskolan 
i Halmstad. Examensarbete ingår i högskoleingenjörsutbildningen med inriktning elektronik. 
 
Vi vill tacka Böhmer Audio för möjligheten att göra ett intressant och roligt projekt samt all 
support. Vi vill också tacka våran handledare Hans-Erik Eldermark för all support under 
projektets gång. 



 

ii  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

iii  

Sammanfattning 
 
Projektet går ut på att göra ett komplett slutsteg som kan hantera tre olika klass-D förstärkar 
moduler.  
Med tanke så att man senare ska kunna sälja produkten på marknaden. 
Där användning av slutsteget kan vara allt från hemmabruk till biosalonger. 
Det som har utförts av oss är att vi designat och återanvänt befintliga schemalösningar samt 
att företaget har hjälpt till att ta fram vissa krestar. De man kan förvänta sig av denna rapport 
är konstruktion av kretskort med hänsyn till EMC riktlinjer för kretskortsdesign. 
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Abstract 
 
This project is about developing a complete amplifier that can integrate with three different 
class-D amplifier modules. With the thought so that the product can later be sold on the 
market.  
Where the use of the product can be used for either home or cinema audio systems.  
 
We have designed and reused existing schematic solutions and the company has assisted in 
developing some of the schematics. The result of this report is the development and design of 
circuit boards with EMC guidelines. 
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1  Inledning 
 
 
1.1   Företaget 
 
Företaget Böhmer Audio är en OEM leverantör av innovativa teknologier till audio-industrin. 
Företaget levererar det allra senaste inom digitala signalbehandlings- lösningar, turn-key [1] 
produkter, marknadsledande rumskorrigerings- programvaror, elektroniska plattformar och 
mjukvara som stödjer digital signalbehandling för högtalarutveckling [2]. 
 

1.2  Projektbeskrivning 
 
Företaget har idag intresse av ett komplett slutsteg som kan integreras med deras nuvarande 
förförstärkare BWave PreAmp [3]. Projektet kommer gå ut på att ta fram fyra kretskort.  
Dessa fyra kort skall vara anpassade för tre olika uteffekter från ICE-moduler, se [4] och 
bilagor[A], [B].  
Den fysiska lådan kommer att innehålla ett analogt inputkort med balanserade XLR input-
kontakter, gain switches och en ingångsförstärkarlösning. Utöver detta skall det även finnas 
färdiga ICE moduler som ytterligare förstärker signalen ut från ingångsförstärkarlösningen. 
ICE modulen matar analoga inputkortet och styrkortet.  
 
På styrkortet finner man en processor som hanterar on/off, styrsignaler, felsignaler samt en led 
lampa som signalerar via semaforering. Programmeringen är en vidareutveckling till 
produkten. Det ska även finnas trigger- in och ut- kontakter samt en universal 
strömförsörjningslösning med säkring och filter.  
Strömförsörjningslösningen skall vara avsedd för de tre ICE moduler så att dem inte 
överstiger 0.5W i standby läge. De två sista korten skall bestå av en lågpassfiltrerings lösning 
för analoga högtalarkanaler.  
Utöver detta ska korten kunna hantera mycket stora strömmar från ICE modulerna. 
 

1.3  Syfte och mål 
 
Syfte med projektet är att ta fram ett komplett slutsteg som når upp till företagets 
förväntningar. Där vi bland annat ska hantera externa och interna störningar som uppkommer. 

 
Målet med projektet är att konstruera fyra kretskort, av dessa gör vi schemat för tre av dem. 
På det fjärde kortet ska vi göra layoutdesignen, men på kortet finns en schema lösning till 
ingångsförstärkarsteget som vi får av företaget.  
Dessa ska även konstrueras så att det finns möjlighet för EMC (Elektromagnetisk 
kompabilitet), säkerhets och UL godkännande. 
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1.4  Avgränsningar 
 

•   Prototypen är inte avsedd för aktiva högtalare 
•   Den fysiska lådan ska vi ej tillverka 
•   Vi gör inte schemat för ingångsförstärkarsteget 
•   Programmering är avsedd för vidarutveckling 

 
 

1.5  Kravspecifikation 
 

Krav 1 Designa Analoga inputkortet så signal effektivt som 
möjligt 

Krav 2 Ha möjligheten att hantera ljudspikar när man stänger 
av eller sätter på anläggningen  

Krav 3 Strömförsörjningslösningen ska kunna hantera alla tre 
olika konfigurationer av slutstegen  

Krav 4 Strömförsörjningslösningen ska innehålla säkringar och 
filter 

Krav 5 Hela slutsteget ska ha en standby effekt på max 0.5W 

Krav 6 Alla tre ICE modulerna skall vara modulärt utbytbara 

Krav 7 
Trigger in och ut skall kunna hantera spänningar från -
30V till 30V och utgång ska lämna 12V och max 15mA 
och vara kortslutningssäker 

Krav 8 MCU’n ska ha möjligheten att visa med en LED-lampa 
fyra olika lägen, on, off, övertemp och kortslutning. 

Krav 9 Alla komponenter ska vara RoHS godkända 

Krav 10 Komponenter, lösning och kort ska ha möjligheten att 
bli EMC, säkerhets och UL godkända 

Krav 11 
Två olika utgångskort, en för åtta kanalers högtalare 
och en för två alt. fyra kanalers högtalare med filtrering 
för höga frekvenser 

 
 

1.6  Frågeställning 
 

•   Hur designar man kretskort för att underlätta EMC godkännande? 
•   Hur designar man lågpassfilter för att klara av mycket höga frekvenser? 
•   Hur ska kopparledningar designas för höga strömmar? 
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2  Bakgrund och teori 
 
För att kunna få ett komplett slutsteg som ska ha möjligheten att bli EMC godkänd samt med 
bäst möjliga utsignal och få störningar så måste man ha god förståelse för EMC, EMI och 
filtrering. Detta för att signalerna som flyter på kretskorten är känsliga och för att undvika 
oönskat ljud ut till högtalarna.  
Som nämns i artikeln [5] vill man filtrerar bort de högfrekventa signalerna i slutstegt innan de 
når kontaktdonen som går ut till högtalarna. För att undivka så att de högfrekventa signalerna 
på utgången inte ska kunna stråla ut på andra kretsar och kablarna bredvid där insignalerna 
kommer. 
På så sätt undviker man att störningarna på utgångarna ska kunna komma tillbaka in i 
slutsteget igen genom ingångarna och orsaka störningar på insignalen, övriga kretsar och 
ljudet. 
En microprocessor är också en komponent som har potential för elektromagnetiska störningar 
som nämns i [6]. Vilket gör att komponentplacering och ledningar på kort och layout är 
viktigt. 
 

2.1  EMC och EMI teori 
 
EMC betyder elektromagnetisk kompatibilitet och "är en utrustnings förmåga att fungera 
tillfredsställande i sin elektromagnetiska om-givning utan att orsaka oacceptabla 
elektromagnetiska störningar för annan utrustning" [7]. 
EMI står för elektromagnetisk interferens som kommer från engelskan electro magnetic 
interference och betyder generellt oönskad störning som kan komma från externa 
elektromagnetiska källor, tex. radiosändning [8]. 
I dagsläget försöker man göra kretskort kompakta, detta leder till att produkterna inte har 
tillräckligt bra skydd mot EMI. Man kan göra EMI åtgärder mer eller mindre avancerade, men 
man gör bara det som är nödvändigt eftersom kostnaden ökar med bättre EMI skydd [9]. 
 
I konferensbidraget [10] nämns det att många kretskort med dålig EMC design är till följd av 
att man har försökt följa för många EMC design riktlinjer. Därför är det viktigt att försöka 
följa de mest generalla riktlinjerna för EMC design och inte alla. I texten under hittar man 
några av de mer vanliga EMC riktlinjer som har följts i denna rapporten. 
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2.1.1  Fördelning av ytor 
 
EMI svårigheter vid design av kretskort kan fördelas på en inre och en yttre miljö, se figur 1. 
Areornas storlek går att ändra beroende på antal komponenter man har i varje kategori.  
Ett förekommande EMI besvär är att störande kretsar påverkar de mer känsliga kretsarna.  
Dessa uppstår oftast på grund av felplacering av komponenter vilket är den yttersta 
anledningen till EMC-besvär. 
Den inre miljön bör skiljas åt i olika areor så att den är isolerad från varandra och den yttre 
miljön. Detta kan göras som på figur 1 att man separerar analogt från digitalt. Sedan delar 
man upp areorna i mindre områden beroende på komponenterna som används. 
För att motverka den yttre påverkan på kortet så bör man placera kontaktdon på samma sida.  
Att använda skärmade kontaktdon som är väl anslutna till jord eller chassit är att föredra för 
att få bättre EMI skydd [11]. 

 
 

 
  
  
 
 
 

 
  

Figure1: Demonstration av uppdelning på kretskort 
 

2.1.2  Placering av komponenter 
 
Det är inte tillfredställande nog att endast dela upp kortet i områden utan stor vikt ligger även 
i komponentplacering inne i arean. Felplacering av komponenter ger fortfarande störningar. 
Ett förekommande fel är att en störande komponent läggs nära kanten på ena arean och en 
känslig komponent befinner sig nära kanten på arean bredvid. Därav bör de störande och 
känsliga komponenterna placeras först, så att de inte motverkar varandra eller störs av yttre 
miljön. Ifall ledningarna till de känsliga komponenterna är långa kan de fungera som antenner 
därav ska de göras korta [11]. 

´ 
 

Figur 2: Problematisk och balanserad komponentplacering  
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2.1.3  Dragning av kretskorts-ledningar 
 
När man ska dra ledningar på sitt kretskort är de ofta smidigt att använda sig av ”auto-
routing” vilket är när layout programet automatisk drar ledningarna mellan anslutningarna. 
Denna egenskap brukar finnas i program där man designar kretskort. Men när man ska ta 
hänsyn till EMC är auto-routing inget att föredra då detta inte alls tar hänsyn till EMC. Därför 
ska man dra ledningarna manuellt. 
 
Det viktiga med manuell dragning av ledningar är att behålla samma form längs hela vägen. 
Om ledare inte dras och vinklas på rätt sätt, kan det lätt uppstå diskontinuitet i ledningarna. 
Med osymmetri ändras ledningarnas impedans, detta leder till att delar av signalen reflekteras 
tillbaka. För att reducera diskontinuitet så ska ledarna inte vändas med mer än 45°. Figur 3, 
alternativet C är det bästa sättet att dra en ledning, eftersom man inte får någon diskontinuitet 
alls [11]. 

  
  
  
   
 
 
  
 
 

Figur 3: Bra och dåliga alternativ på ledningar 
 

2.1.4  Loopar 
 
Man bör ta hänsyn till loopar när man drar ledningar, som man ser i figur 4 på den övre bilden 
så leder det till EMI problem på komponenter mellan signalledare och returledare ifall man 
drar ledningen som beskrivet. Vid låga frekvenser så är impedansen dominerad av resistansen, 
då tar strömmen ledningen med minst resistans. Vid höga frekvenser är impedansen 
dominerad av induktansen, då tar strömmen ledningen med minst induktans [11]. 
 

 
Figur 4: Bra och dålig dragning av signal och returledare 
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2.1.5  Ledningslängder 
 
Man bör ta hänsyn till att ledare strålar ut energi, detta leder till att störningar bildas i 
systemet. Strålningen från ledaren beror på signalens frekvens och ledarens längd, vilket gör 
det viktigt att dra ledningarna så korta som möjligt [11]. 
 
Med hjälp av formeln λ = c/f får man ut förhållandet mellan våglängd och frekvens. 
λ = våglängden 
c = ljustes hastighet 
f = frekvensen 
 
Utstrålningen är som minst vid 1/20 och störst vid ¼ av våglängden. 
 

2.1.6  Referensplan 
 
Med ett dåligt referensplan blir EMI skyddet dåligt, därför är detta en viktig del i EMC design 
för en produkt. Ledningar och ledningstrådar har mycket högre impedans än referensplan och 
är således inga lämpliga referenser. 
För att få en bra referensplan skall man försöka få ett tunt lager av tillsluten metallisk ledare, 
med låg resistivitet. Returströmmarna kan flyta öppet i ett referensplan och är därför inte lika 
begränsade som i tunna ledningar. 
Ett plan har mycket mindre impedans än en ledare, detta medför att en god referens fås för 
högfrekventa signaler [11]. 
 

2.1.7  Kluvna referensplan 
 
Har man inte tillgång till flerlagerkort kan man klippa itu ett referensplan i två delar. 
Planet bör delas upp utmed gränslinjen för de analoga och digitala ytorna. För att undvika 
störningar ska man hålla dessa referensplan avskilda. 
Problematiken uppstår även när man vill dela upp två digitala referensplan, exempelvis en 
integrerad krets som har en matningsspänning på 1.2V men I/O behöver 3.3V. Då delar man 
upp matningen och har gemensamt jordplan. En viktig del är att inga ledare får korsa mellan 
de två delade planen [11]. 
 

2.1.8  Lageruppsättning 
 
Med flerlagerskort blir EMC bättre. Dock ökar priset med antal lager. Ett 4 lagerskort kostar 
cirka 50% mer än 2 lagerskort. 
Lageruppsättningen och dess användning kan minska EMI. Ett kort med flera lager kan 
tillägna ett lagerplan till jord och ett annat lager till matningen. Sålunda får man stabila 
referenser och en substantiell EMI reducering [11]. 
 
Enlagerskort har under alla omständigheter svaga EMC-egenskaper, om man har ett kort med 
känsliga eller störande komponenter bör man överväga att öka antal lager. 
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Tvålagerskort är ett bättre alternativ från enlagerskort, om man inte har för många 
signalledningar som ska dras så brukar man använda ett lager för dessa och ett för jord. 
Denna metod förebygger returströmmar från att flyta fritt över kortet dessutom fungerar 
jordplanet som en skärm vilket förhindrar EMI från att läcka in eller ut. 
 
Fyrlagerskort är dyrare men mer användbart vid avancerade konstruktioner. 
 
Vanligaste uppsättningen brukar vara 
1.Signal 
2.Jord 
3.Matning 
4.Signal 
 
Där signal 1 är topp och 4 är botten lagret. Man får bra egenskaper för returströmmar genom 
att ha jord nära matningsplanet samt så får man bra skärmning mellan båda signalplanen. 
 
Lageruppsättning vid problematiska signaler 
1. Signal 
2. Jord 
3. Signal 
4. Matning 
 
 
Denna metoden kan vara bra då man har extremt problematiska signaler. Man låter de mindre 
problematiska signalerna flyta genom lager 1 och de mer problematiska genom lager 3. Med 
denna metod bildar lager 2 och 4 en skärm som omsluter de problematiska signalerna. Dock 
kan de behövas många via-hål som skall anslutas till signalerna [11]. 
 

2.1.9  Hål 
 
Ett borrat hål ökar induktansen hos ett plan och försämrar egenskaperna vid höga frekvenser. 
Strömmarna flyter olika och har olika effekt beroende på hålplaceringen, se figur 5. Varje hål i 
referensplanet försämrar EMI skyddet [11]. 

 
Figur 5: Bra respektive dålig hålplacering 
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2.1.10  Avkopplingskondensatorer 
 
Avkopplingskondensatorer används oftast för att få bort störningar.  
Genom att kondensatorn spärrar DC strömmen från att passera igenom till jord medans den 
högfrekventa AC signalen går igenom kondensatorn till jord så försvinner den störande 
signalen innan den når de känsliga kretsarna. Fel placering av en avkopplingskondensator kan 
bli onödigt dyr eller ge sämre egenskaper än vad den skulle kunna ha, när det gäller EMI. Om 
man placerar kondensatorn nära ändan av en ledare, det vill säga precis efter komponenten 
som skickar signalen. Komponenten som tar emot signalen kan vara störd ifall återstående del 
av ledare är utsatt för EMI. Med fler avkopplingskondensatorer kan man uppnå ett bättre 
resultat dock ökar kostnaden. 
Placering av via-hål bör aldrig ske mellan avkopplingskondensatorn och komponenter. 
Vid felplacering av via-hål kan det störa andra komponenter, högfrekventa störningar färdas 
genom via-hålet och bör därav placeras efter avkopplingskondensatorn. 

 
Figur 6: Här visas hur via-hål placeringen kan utföras på bra och dåligt sätt.  

 
Fel dimension på avkopplingskondensatorn kan leda till sämre prestanda.  
Stora kondensatorer har låg självresonansfrekvens medans mindre kondensatorer har hög 
impedans. Vid val av lämplig kondensator bör man beakta vilka frekvenser som ska 
avkopplas samt motagarens känslighet för EMI [11]. 
 

2.1.11  Kablage 
 
Många problem som uppstår kan vara på grund av kablage. För ett bättre EMC resultat ska 
man helst använda sig av ett kretskort. 
Lyckas man använda ett kretskort och rätt designteknik kan man komma undan utan ett extra 
skyddande hölje.  
Det är sällan man har möjlighet att göra endast ett kretskort eftersom man kanske har 
bakpanelskort och frampanelskort i en större produkt. Kablage som har låg signalstyrka är 
särskilt mottagliga för störningar när dem är omgivna av nätanslutna kraftkablage samt 
kablage som har hög signalstyrka. 
 
Skärmat kablage används som skydd mot elektriska och magnetiska fält. Den vanligaste 
användningen av skärmat kablage är som skydd mot elektriska fält. Hur bra skärmen skyddar 
beror på hur kraftigt fältet är samt skärmens spegelförmåga och mottaglighet. 
 
Det kan uppstå en inducerad spänning av ett fält om man har en miljö som är starkt påverkad 
av ett magnetiskt fält. Man ska försöka dra signalledaren och returströmledaren nära varandra 
för att förhindra inducerad spänning. Den påverkas beroende på hur långt ifrån de är från 
varandra. En annan teknik är att tvinna ledarna, vilket leder till att de blir ett antal areor där 
varannan ger en positiv inducerad spänning över lasten och varannan en negativ, summan av 
dessa vid slutet blir nära noll [11]. 
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2.2  Klass-D förstärkare 
 
ICE Modulerna som används i projektet är av typen klass-D förstärkare. 
Klass-D förstärkare används oftast inom ljudsystem på grund av sin höga verkningsgrad på 
cirka 90%. Tekniken som klass-D förstärkaren använder sig av är FET transistorer som 
fungerar som switchar för att motverka värmeutvecklingen [12].  
Ett problem som nämns i artiklen [13] om klass-d förstärkare är att på grund av den snabba 
switchnings tekniken har klass-d förstärkare problem med EMI.  
För att motverka störningarna som kommer från klass-D förstärkare behövs ett output filter 
där de högfrekventa signalerna filtreras bort och dämpas. 
 

2.3  Balanserade XLR input 
 
XLR kontakter används mestadels som anslutningskontakter till professionella ljudsystem. 
XLR är oftast en 3-polig balanserad anslutningskontakt, det vill säga med två signalledare och 
en jordledare. 
Den ena signalledaren är fasvänd mot den andra så att de kan summeras ihop för att få den 
ursprungliga signalen när signalen har nått sitt mål. Detta leder till att allt brus som signalerna 
har plockat upp genom kabeln från punkt A till punkt B försvinner när de summeras.            
Det finns också de mer vanliga obalanserade RCA kontakterna, men dessa kontakter hanterar 
inte brus och yttre störningar lika bra. RCA kontakter använder sig bara av en signalledare 
och en jordledare vilket gör att allt brus som signalen plockar upp från punkt A till punkt B 
inte försvinner när den når sitt mål. Därför används XLR kontakter oftast till professinella 
ljudsystem och när det är en längre kabel mellan punkt A och B för att inte få brus på 
slutsignalen [14]. 
 

2.4  Gain-switches 
 
För att minska diskant och fördela ljud mellan högtalarna använder man sig av Gain switches, 
vilket en volymratt inte kan garantera [15]. Gain switchar används för att förstärka signalen på 
ett slutsteg likt en volymratt. I förhållande till Gain switchar kan man inte justera önskade 
värden med en volymratt. 
Vart man placerar gain switchar är viktigt för kvalitén på signalen som färdas ut på 
högtalarna. Om man förstärker signalen vid utgångssteget så förstärks också bruset som kan 
finnas i signalen. Om man placerar gain switcharna vid ingångssteget istället så förstärks 
signalen innan den färdas via alla filter, så att när signalen väl har kommit till högtalarna är 
det mesta av bruset bortfiltrerat. 
 

2.5  USART 
 
USART är en mikroprocessor hårdvara som omvandlar ingående och utgående bytes av data 
till ett seriellt flöde av bitar. USART skickar elva eller tolv bitar per byte där den första biten 
är en start bit och dem 1 eller 2 sista är stop bitar. Det finns också en möjlighet att skicka en så 
kallad ”parity” bit som hjälper att upptäcka fel i överföringen [16]. 
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2.6  RS232 
 
RS-232 är en seriell databuss som har ett beteende som ett puls-tåg och RS står för 
Rekommenderad Standard. RS-232 kommunikation använder sig oftast av 3, 5, 8 eller 9 
ledare.  
Tre av dessa ledare används för att ta emot data (RxD), skicka data (TxD) och en gemensam 
signaljord. En positiv spänning mellan 3 och 15v DC representerar en logisk 0'a (PÅ-läge) 
och en negativ spänning mellan -3 och -15v DC representerar en logisk 1'a (AV-läge).  
I modern teknik ignoreras -3 och -15v som ett (AV-läge) och istället tittar man på när det blir 
0V för att se om en apparat är avstängd.  
Den högsta spänningen i ett obelastat tillstånd får vara upp till ±25 v. Med hjälp av denna 
teknik kan man använda denna kommunikationen tillsammans med ±12v trigger in och ut på 
apparater [17]. 
 
 

2.7  Högfrekvensfilter 
 
Det finns många olika typer av filter inom signalbehandling idag men det vanligaste filtret för 
att motverka EMI och för att motverka höga frekvenser i en klass D förstärkare är ett passivt 
LC-lågpassfilter [18]. 
 
Ett lågpassfilter fungerar så att det förhindrar alla frekvenser över ett specifikt värde som har 
bestämts genom ekvationen  
f=1/(2πRC) för RC filter eller  
f =1 /(2π(LC)^½)  
för LC filter, samtidigt som den släpper igenom alla frekvenser som ligger under det bestämda 
värdet [19].  
 
Ett lågpassfilter brukar designas med RC eller LC komponenter beroende på funktionen i 
kretsen. När man ska reducera EMI på nätmatningen eller filtrera utgångssignaler i en 
förstärkare används LC komponenter. Anledningen är att dem förlorar nästan ingen effekt 
över sig och att LC komponenterna blir ett andra ordningens filter vilket leder till ett bättre 
frekvenssvar på -40dB/dekad [20], se bild nedan. 

Figure 7: Frekvenssvar på butterworth filter med 1, 2 och 3 poler 
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När man ska filtrera både en positiv och negativ utsignal på en förstärkare ska man använda 
ett common-mode filter [21]. Common-mode filter använder sig av L-C komponenter där 
båda kondensatorerna går till jord. Eftersom spolarna kommer placeras i serie med varandra 
ska de bara ha hälften av den totala induktansvärdet i filtret. Av samma anledning ska 
kondensatorerna som är i serie med varandra ha det dubbla värdet och den totala 
kapacistansen i filtret.  
Om man bara använder L-C komponenter i ett common-mode filter så kommer man att få 
stort rippel på strömmarna och störande ljud i högtalarna. För att lösa detta problemet kan 
man använda en resistans som placeras mellan kondensatorn och jord.  
 
Resistansen dämpar ripplet och det störande ljudet men resistansen skapar även en nolla i 
frekvenssvaret vilket reducerar filtrets effektivitet vid högre frekvenser.  
 
Av denna anledningen placeras yterligare en kondensator parrallelt med resistansen och jord. 
Denna kondensatorn utgör en extra pol i frekvenssvaret vilket upphäver effekten av nollan 
från resistansen vid högre frekvenser. Sammtidigt som den tillåter resistansen att dämpa L-C 
filtret. 
 
Vid mycket höga frekvenser (10-100MHz) får spolar problem med att strömmen börjar hoppa 
mellan lindningarna på spolen vilket leder till att den förlorar sin funktion vid de frekvenserna 
[15]. 
 
Men det finns en annan passiv komponent som kan användas istället för en spole som klarar 
av att hantera de mycket högfrekventa strömmarna. Komponenten som används till detta är en 
ferrit. Ferriter fungerar så att de hindrar högfrekvent brus att passera från och till 
komponenterna den är placerad vid. 
Ferriten har en mycket låg DC resistans och en hög AC resistans vilket gör så att de 
lågfrekventa DC signalerna passerar utan problem, medans de högfrekventa AC signalerna 
blir hindrade.   
 
Ferriter är mycket effektiva för att reducera EMI i apparater, kretskort och kablage. En ferrit 
har både ett resistans och ett reaktans vilket leder till att den får ett högre impedansvärde.  
Reaktans hjälper till att filtrera ut bruset medans resistansen absorberar de höga frekvenserna 
vilket omvandlas till värme i ferriten [22].  
 

2.8  Kopparledningar 
 
Tjockleken på kopparlaminatet i ett kretskort och bredden på kopparledningarna bestämmer 
hur mycket ström som ska kunna flyta igenom ledningarna utan att de brinner upp. Då blir det 
viktigt att designa hur breda kopparledningarna ska vara och om man ska använda ett tjockare 
kopparlaminat för sitt kretskort som ska kunna hantera de stora strömmarna. Det finns många 
olika verktyg idag som kan hjälpa en för att räkna ut hur tjockt laminatet ska vara samt hur 
breda kopparledningarna ska vara beroende på vilken ström ska flyta i kretskortet, se här [23] 
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2.9  Liknande system på marknaden 
 
RKB Series Eight Channel Power Amplifier  
  
Detta är en klass D-förstärkare med åtta kanaler. Förstärkaren finns i två konfigurationer   
8x50 watt och 8x100 watt RMS per kanal i 8 ohm. Dock kan man dubbla outputen i 4 ohm.  
RKB’n har en extra försiktighetsåtgärd för att öka livslängden på förstärkaren genom att 
utnyttja dubbla termostatstyrda fläktar för att minska värmen.  
  
RKB är hela tiden på, går aldrig i standby, för avstängning görs detta via on/off knappen på 
framsidan. Man kan slå på enheten med trigger också, om enheten känner 12V på trigger går 
spelverket igång. Utöver detta kan man även köra igång RKB mha RS232 kommandot [24].  
  
Primare I32  
  
Detta är en klass-D förstärkare som är uppbyggt med en ny teknik som kallas för UFPD - 
Ultra Fast Power Device. Med denna teknik kombinerar man förstärkning och filter som 
tillsammans med 26dB gain loop i audiobandbredden utjämnar eventuella förändringar i 
filterutgången. Utöver detta har i32:an en output på 120W i 8 ohm och 240W i 4 ohm, en 
effektförbrukning på 0.2W i standby, trigger kontroll, input på 3 stycken RCA, 2 stycken XLR 
och MM30 [25].  
  
Audec SMQ350  
  
Detta är en 4 kanalers klass-D förstärkare med 350W per kanal. SMQ350n använder sig av en 
switchande nätdel, detta medför till en lägre värmeutveckling och högre verkningsgrad. 
Apparaten ger mindre strömförbrukning ifall alla kanaler inte används då de oaktiva 
kanalerna går i standby läge. Utöver detta har förstärkaren bland annat kortslutningsskydd, 
överhettningsskydd, överbelastningsskydd, RS232 kompatibel och XLR anslutningar. Output 
i 8 ohm ger den 4x220W, i 4 ohm 4x350W och vid bryggarkoppling i 8 ohm 2x800W [26].  
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3  Metod 
 
Vid projektets start har fokus legat på att planera projektet, skriva en tidsplan med milstolpar 
och tidsfördelningen för projektet. Efter detta har en förundersökning gjorts där man har 
undersökt vad som behöver göras, vilka komponenter som ska användas samt tagit in nya 
kunskaper som behövs för att kunna utföra projektet.  
Mycket av förundersökningen har också legat på att undersöka databladen för de olika ICE 
modulerna för att kunna göra styrkortet anpassat för dem. 
Under projektets gång har veckomöten med handledaren ägt rum. 
Mycket tid har också spenderats på att hitta olika alternativ till dem komponenter som ska 
användas för att sedan jämföra dem och välja den som är billigast samtidigt som den når upp 
till företagets krav. Kraven företaget har på komponenterna är RoHS, CE och UL godkända. 
Budgeten står företaget för men vi tar hänsyn till att komponenter och lösningar inte blir för 
dyra. I projektet används programmet Mentor Graphics PADS för att ta fram kretskorts 
schema samt för att göra kortets design och layout. Tillgång till programmet finns genom 
företagets datorer som har licens för programmet. 
 

3.1  Analogt inputkort 
 
På det analoga inputkortet är komponentplacering extremt viktigt för att det inte ska påverka 
de känsliga signalerna som flyter igenom ingångssteget. Signalen ska ha så kort och bra flöde 
som möjligt. Det är också viktigt att tänka på hur placering och via hål ska kunna minimera 
EMC påverkan. 
Detta för att kunna åstadkomma så lite EMI som möjligt på designen. Det som skrivs i EMC 
2.2 kommer att utnyttjas för att uppnå resultatet.  
Det var tänkt att analoga inputkortet skulle använda sig av både balanserade XLR kontakter 
och obalanserade RCA kontakter. Det blev ändring på detta ganska tidigt i projektet när 
företaget bestämde att det bara skulle finnas XLR kontakter och inga RCA kontakter.  
Varje ingångskanal kommer att gå igenom ett balanserat ingångsförstärkarsteg som är 
kopplade till gain-switchar som ska kunna förstärka signalen. Gain-switcharna har sex 
stycken switchar vardera som ska bestämma förstärkningen av insignalen till ICE modulerna.  
En ingångskanal kommer att vara kopplad till tre av switcharna på gain-switchen vilket leder 
till att en gain-switch kommer att kunna hantera två kanaler.  
 
Matningen av operationsförstärkarna på ingångsförstärkarsteget ska ske genom att använda 
två regulatorer som ska kunna ge ut 12V eller 14V. En regulator ska ge ut negativ spänning 
och den andra en positiv spänning. 
Det var först tänkt att operationsförstärkarna skulle matas direkt från ICE modulerna med 
±15V men eftersom det fanns tre olika typer av ICE moduler och det var inte samma 
hjälpspänning på dem. En av modulerna hade för hög utspänning på en av hjälpspänningarna 
vilket skulle skada operationsförstärkarna som användes.   
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ICE modulerna(100W/700W) har två olika hjälpspänningar, en på 5/9V och en på 15/19V så 
det finns val möjligheten att använda antingen en step-up regulator till 12V eller en step-down 
regulator till 14V.  
Eftersom det är ganska stor skillnad mellan hjälpspänningen och den valda 
matningsspänningen för operationsförstärkarna så kommer det att generera mycket värme 
över en linjär regulator. Vilket resultera i att ett val mellan en linjär regulator och en 
switchande gjordes. Den switchande regulatorn skulle avge mycket mindre värme men den 
kostade också mer samtidigt som den avger mer rippel, störningar och EMI [27]. 
 
Det bestämdes då att en linjär ”low-dropout” regulator skulle användas för att undvika 
problemen som kom med en switchande regulator och för att den förlorade mycket lite 
spänning över sig. För att lösa problemet med värmen för en linjär regulator så ska det finnas 
ett extra kopparområde under regulatorn.  
Kopparområdet ska också vara kopplat till jordplanet på kortet genom ett antal vior för att få 
ännu bättre förmåga att avleda värme. 
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3.2  Filterkort 
 
Kopparledningarna på filterkortet ska designas för att klara av strömmar som kan gå upp till 
40A. Till hjälp för detta ska hemsidan [23] utnyttjas där man enkelt kan få ut hur tjocka 
ledningarna ska vara för att klara av strömmarna. 
Filterkortet ska använda sig av ett common-mode filter och dämpningsmotstånd som är serie- 
och parallellkopplade med kondensatorer [21].  
Istället för spolar ska ferriter användas för att det finns redan ett LC filter på ICE modulerna. 
Tanken är att filterkortet ska klara av att ta hand om mycket höga frekvenser som en spole inte 
klarar av.  
Ferriten som valdes [28] klarar av att leda 10A men eftersom strömmarna som ska gå på 
kortet är högre än det så ska två ferriter parallellkopplas på varje ledning för att hantera det. 
Två stycken ferriter tillsammans kan hantera 20A, även om peak strömmarna kommer att nå 
40A är det under en kort period, därav ska det inte bli ett bekymmer i designen. 

 

Figur 8: Högfrekvens filterlösning för 700W Modul filterkortet ritad i Mentor Graphics 
PADS, J3 är kontakten för den positiva och negativa ljudsignalen från ICE modulerna, RXL 

7-10 är ferriterna som filtrerar den postivia och negativa signalen tillsammans med 
kondensatorerna och resistanserna. Den filtrerade signalen går sedan till J2 som är högtalar 

kontakten ut från slutsteget. 
 

Utgångskontakterna för slutsteget till högtalarna är Neutrik speakON. Innan 
förundersökningen gjordes var det tänkt att det skulle användas 4-pols kontakter från Neutrik 
för ett av filterkorten och 8-pols kontakter för det andra filterkortet. 8-pols kontakterna var 
dyrare och det fanns inga horisontellt PCB monterade kontaktdon för dem. Ett beslut togs 
efter en diskussion med företaget att bara använda 4-pols kontakter till slutsteget. 
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3.3  Styrkort 
 
På styrkortet ska spänningsmatningen till alla ICE moduler finnas med en skyddssäkring ifall 
det skulle bli överbelastat. Spänningsmatningen ska vara EMI filtrerad med hjälp av ferriter 
och kondensatorer. 
 
Kontaktdonet till spänningsmatningen kommer att vara av typen C-18 vilket betyder att ingen 
skyddsjord finns. ICE modulerna och de övriga kretskorten i slutsteget ska vara 
dubbelisolerade från lådan därav behövs ingen skyddsjord. 
Ett krav från företaget var att den totala effektanvändningen i standby-läge inte skulle 
överstiga 500mW. En ICE modul använder ca 280mW i standby vilket blir ett problem 
eftersom produkten använder sig av två eller fyra moduler. För att lösa problemet så kommer 
reläer användas. 
Reläerna kommer att styras av en mikroprocessor och matningen till spolen i reläet kommer 
från hjälpspänningen från ICE modulerna. Eftersom det är olika hjälpspänningar på ICE 
modulerna kommer det att användas två olika typer av reläer med 5v eller 9v spolspänning. 
Mikroprocessorn ska matas med 3,3V från en regulator som i sin tur matas av samma 
hjälpspänning som reläna. 
 
Det ska även finnas en lampa på framsidan av lådan som ska styras av en PWM signal från 
processorn där den lyser i tre olika lägen t.ex. 
  
konstant blå eller grön = på  
konstant röd = standby 
blinkande gul = felsignal för överström 
konstant gul = felsignal för övertemp  
 
Företaget hade ett krav att man skulle kunna ställa in ljusstyrkan på LED lampan som sitter på 
framsidan. Genom att använda en dip-switch som sitter på baksidan kan man välja hur många 
lägen som ska finnas för ljusstyrkan genom dip-switchen. 
 
För att kunna hantera RS232 signaler på trigger in och ut behövs en mikroprocessor som 
använder sig av USART. Den ska samtidigt ha tillräckligt många I/O pins för att hantera 
felsignaler och styrsignaler från och till ICE modulerna och reläna. Mikroprocessorn som ska 
användas är en Atxmega8E5[29].  
Detta för att den har ett flertal I/O pins och två USART ingångar vilket gör den till ett perfekt 
val. Lösningen som ska användas för att sköta kommunikationen är [30], detta var en lösning 
som företaget föreslog att vi skulle använda oss av. 
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För att göra trigger ingångarna kortslutningssäkra kan man använda sig av transistorer.  
Ett simpelt sätt är att göra en strömbegränsare som på Figur 9. Om en hög ström dras, kan 
transistorn Q1 skadas eller förstöras. Strömbegränsningen sker hos transistor Q2 och 
motståndet R1 där Imax = 0.7/R1 [31]. 
 

 
Figur 9: Strömbegränsning med Q2 och R1 

 
 

3.4  Systemöverblick 
 
I dokumentet bilaga D kan vi se hur alla korten integreras med varandra. 
 
 

3.5  Tester 
Tester kommer att göras med Oscilloskop, voltmeter, amperemeter och eventuellt EMC 
labb/utrustning.  
Ett stort EMC labb finns tillgängligt i skolan för eventuella tester medans på företaget finns 
det endast möjlighet att göra tester för ledningsbundna störningar. Ett stort fokus på testerna 
ligger i så fall att göra EMI tester eftersom att korten är uppdelade och det finns olika 
spänningsnivåer.  
Detta görs efter allt är klart och ihopsatt, eftersom det krävs att produkten är på slutfas för att 
göra EMC tester. 
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4  Utförande 
 
4.1  Tillvägagångssätt 
 
En kravspecifikation utformades för att undersöka vad som ska utföras och dela upp 
delmomenten under projektets gång. När kravspecifikationen färdigställdes studerades 
databladen för de olika ICE modulerna om hur de skulle kunna anpassas till korten som skulle 
tillverkas. Samtidigt undersöktes komponenter som skulle användas till de olika korten. 
När det var klart gjordes schemat och bom-listorna för kretskorten i PADS Logic.  
När kretsscheman var klara gjordes designen för dem i PADS layout. Efter att designen var 
klar granskades korten av anställda på företaget för godkännande. Efter godkännande 
skickades de iväg för tillverkning samtidigt som komponenterna beställdes 
När kretskorten kom tillbaka från tillverkningen gjordes monteringen av komponenterna 
genom lödningar på en stekplatta och för hand.  
Efter monteringen var klar gjordes kontrollmätningar med multimeter för att se så att allt var 
anslutet korrekt. När det var klart utfördes funktion och EMC tester på korten. 
 

4.2  Anpassning och undersökning av ICE modulerna 
 
För att kunna göra korten anpassade för tre ICE moduler med olika egenskaper och 
anslutningar lades det ned mycket tid på att undersöka databladen. Det som skapade problem 
var att de tre olika modulerna inte hade samma hjälpspänning, jordanslutningar och kontroll 
pinnar.  
 

4.2.1  ICEpower100AS2 
 
Ur databladet kunde man se att 100W modulen[C] har tre olika hjälpspänningar  
(Vdvdd/Vdvdd standby, Vavdd, Vavss) vilka kunde variera mycket. 
Vdvdd hade en utspänning mellan +6.5V till +13V, Vavdd hade en utspänning mellan +16.3V till 
+21V och Vavss hade en på -16.3V till -20.5V.  
Vdvdd standby är hjälpspänningen som är aktiv även om modulen ligger i standby-läge och har 
samma utspänning som den vanliga Vdvdd fast ger ut mindre ström när modulen är i standby. 
På 100W modulen var inte så stor vikt lagd på att benämna de olika jordanslutningar eftersom 
de benämndes med samma namn vilket var ”GND” och inte GNDA, GNDB osv. 
Detta var betydligt viktigare på 700W modulen för att den använde sig av olika beteckningar 
på sina jordanslutningar. För att kunna se hur de skulle anslutas med de specifika kontroll 
pinnarna och hjälpspänningarna. 
 
De relevanta kontrollpinnarna för projektet på 100W modulen bestod 
av ”Standby”, ”Clip1”, ”Disable Amp” och ”Protect”.  
 
- Standby: är pinnen som bestämmer om ICE modulen ska gå in i standby-läge vilket händer 
när pinne är satt hög. 
- Clip1: är pinnen som varnar om det är problem med övertemperatur genom att sätta pinnen 
låg. Annars är pinnen satt hög genom en extern ”pull-up” resistans. 
 
- Disable Amp: är pinnen som stänger av förstärkare delen av modulen för att stänga av ljudet. 
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Detta görs genom att pinnen sätts hög. 
 
- Protect: är pinnen som varnar om det är problem med kortslutning eller överbelastning. 
Detta görs genom att pinnen sätts låg annars är den satt hög genom en extern ”pull-up” 
resistans. 
 

4.2.2  ICEpower700AS2 
 
Ur databladet för 700W modulen [4] kunde man se att de tre olika hjälpspänningarna inte är 
samma som för 100W modulen. Spänningarna hade inga specifika beteckningar som 100W 
modulen men de skrevs som: 
”Positive regulated auxiliary supply” med spänningen +14.7V till +16.5V 
”Negative regulated auxiliary supply” med spänningen -14.7V till -16.5V 
”Regulated standby converter supply” med spänningen +4.9V till +5.3V 
Från dessa värden kan man förutse att hjälpspänningen på 700W modulen inte förändras lika 
mycket som på 100W modulen. 
 
Jordanslutningarna på 700W modulen använde sig av bestämda beteckningar som skulle vara 
specifikt anslutna till de olika kontroll pinnarna och hjälpspänningarna. 
- GNDB ansluts till de så kallade ”auxiliary supply” spänningarna 
- GND ansluts till ”standby converter supply” och ”3-5V trigger standby-mode” 
- GNDD ansluts till kontroll pinnarna Amplifier Enable, OC, thermal shutdown 
 
De relevanta kontroll pinnarna för projektet på 700W modulen bestod av ”3-
5V_trigger”, ”OC(Over Current)”, ”Thermal shutdown” och ”Amplifier Enable”. 
 
- 3-5V_trigger: Är pinnen som sätter modulen i eller ur standby-läge där trigger-on nivå ligger 
på 1.3-5V och trigger-off ligger på 0-1.2V. 
 
- OC: Även kallad ”Over Current Monitor Pin” är pinnen som varnar om det blir överström. 
Pinnen är under normala omständigheter hög vid en spänning på 5V vilket orsakar problem 
som kommer att nämnas senare i 4.2.4. 
 
- Thermal shutdown: Är pinnen som varnar vid överhettning. Pinnen är satt hög vid en 
spänning på 5V. 
 
- Amplifier Enable: är pinnen som stänger av förstärkardelen av modulen för att stänga av 
ljudet. Pinnen är satt hög vid en spänning på 5V när modulen arbetar under normala 
förhållanden. 
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4.2.3  ICEpower1200AS2 
 
Eftersom att det inte finns några färdiga moduler för ICEpower1200AS2 idag fick vi utgå 
ifrån ett preliminärt datablad[D] som inte innehöll fullständig information om modulen. 
Från databladet kunde man se att precis som 100W modulen har den inga specifika 
beteckningar för jordanslutningarna ”GND” till hjälpspänningen och kontrollpinnarna. 
Hjälpspänningens beteckningar är också precis som 100W modulen men värdena på 
spänningarna är som 700W modulen som man kan se nedan. 
 
Vdvdd/Vdvdd standby med utspänningen på +5.1V 
Vavdd med utspänningen på +14 till +16V 
Vavss med utspänningen på -14 till -16V 
 
De relevanta kontroll pinnarna på 1200W modulen är ”Standby”, ”Protect”, ”Amp Disable” 
och ”EarlyWarning”. 
 
- Standby: är pinnen som bestämmer om ICE modulen ska gå in i standby-läge vilket händer 
när pinne är satt hög. 
 
- EarlyWarning: även kallad ”TempWarning output” i databladet är pinnen som varnar om det 
är problem med övertemperatur genom att sätta pinnen låg. Annars är pinnen satt hög genom 
en extern ”pull-up” resistans. 
 
- Disable Amp: är pinnen som stänger av förstärkardelen av modulen för att stänga av ljudet. 
Detta görs genom att pinnen sätts hög. 
 
- Protect: är pinnen som varnar om det är problem med kortslutning eller överbelastning. 
Detta görs genom att pinnen sätts låg annars är den satt hög genom en extern ”pull-up” 
resistans. 
 
 Kontroll pinnarna för den här modulen är exakt som 100W modulen vilket gör att man kan 
använda samma ingångar till processorn för den. 
 

4.2.4  Skillnader, problem och lösningar. 
 
På grund av de olika hjälpspänningarna lades det mycket tid på att hitta en bra positiv och 
negativ regulator. Regulatorerna skulle ha möjligheten att klara av värmeutveckling från 
spänningsfallet och strömförsörjningen till operationsförstärkarna på analoga inputkortet. För 
att klara av värmeutveckling skulle det vara möjligt att kyla regulatorerna genom en 
kopparyta som skulle finnas under regulatorn.  
Det var också viktigt att den positiva regulatorn och den negativa regulatorn hade låga och 
liknande värden på ”output noise voltage” [32] och ”Power supply ripple rejection”[33]. 
Anledningen till detta är för att operationsförstärkarna som matades av regulatorerna inte 
skulle påverkas negativt av en stor skillnad i noise och ripple rejection på matningen från den 
positiva och negativa regulatorn. 
 
Strömförsörjningen som regulatorerna skulle kunna klara av räknades ut genom att lägga ihop 
det totala värdet av ”Quiescent current”[34] för operationsförstärkarna som finns i databladen. 
Från informationen i databladen får man att det totala max värdet på ”Quiescent current” för 
alla operationsförstärkare blir cirka 104mA.  
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Efter det fick man räkna fram strömmen som gick igenom resistanserna vid 
operationsförstärkarna. Den strömmen blev totalt 48mA och tillsammans med den 
totala ”Quiescent current” så fick vi en beräknad strömanvändning på 152mA. För att kunna 
räkna fram den högsta värmeutvecklingen över regulatorn användes formeln  
 
(Vin max -Vout ) • load current = power wasted 
 
(21-14) • 0.154A = 1.078W 
 
Regulatorerna klarar 1W och för att underlätta vid värme finns den termiska kopparytan 
undertill. 
 

 
Figur 10: Här ser man en regulator med en kopparpad. Den är ansluten till jord undertill i 

färgen blå och den gröna ytan är ett extra område av koppar som hjälper till med att hantera 
värmen som genereras. Värmen förs sedan vidare genom fyra extra vior i blå färg ner till 

jordplanet. 
 
 
Skillnaden mellan kontroll funktionerna på pinnarna till 700W och 100W modulerna gjorde 
att man inte kunde använda samma ingång till processorn för standby-läge och ”Disable 
Amp/Amplifier Enable”.  
De pinnarna som gick att använda på samma ingång till processorn var thermal/clip1 och 
OC/protect. Eftersom aktiveringen av standby och disable amp var inversen av varandra för 
100W och 700W modulen fick de använda skilda ingångar till processorn. Ett problem var att 
700W modulen satte många av sina kontroll pinnar höga på 5V under normala förhållanden.  
 
Därför behövdes det skydd till processorn för att ingångarna där klarade bara av högst 3,3V. 
Detta gjordes genom att sätta zenerdioder för att begränsa spänningen till 3,3V. Sedan 
placerades resistanser för att begränsa strömmen till och från modulen. Skydd sattes också till 
standby-trigger signalen från 700W modulen av samma anledning som innan. 
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4.3  Test av ICEpower100AS2 
 
Tester gjordes med oscilloskop på ICE 100W för att veta hur många moduler som kunde 
startas samtidigt på ett relä. Även för att se om det var uppstarten av modulen från att den var 
avstängd eller uppstarten från standby-läget som använde mest ström. Det visade sig att man 
kan starta två moduler samtidigt utan att riskera säkringsutlösning. Vid vägganslutning gav 
modulen en peak ström på 11A. 
  
Mätvärden: 
ICE modul aktivtläge = 261 [mA] (Peak) 
ICE modul standby-läge = 40 [mA] (Peak) 
  
Utifrån mätvärdena såg man också att modulen inte använde mycket ström när den gick från 
standby-läge till aktivt läge. 
 

4.4  Schema design 
 
Ett flertal avkopplingskondensatorer har placerats ut vid komponenter och kontakter där en 
matningsspänning är ansluten. Kontakterna som ansluts till ICE modulerna på alla fyra korten 
är av samma kontakt variant som används på modulerna och kan hittas i databladen.  
Det har funnits en del färdiga footprints och part-objekt att använda till schemat men för det 
mesta har vi gjort egna footprints och part-objekt för komponenterna till korten.  
 
Bom-listorna gjordes parallellt med schemadesignen eftersom man kunde skriva in all 
relevant information om komponenten i part-objektets attributlista.  
Företaget rekommenderade också att man skulle göra schemat så tydligt och ”snyggt” som 
möjligt så det är lätt att följa signalerna. Samt att all relevant textinformation inte skulle finnas 
ovanpå signalledningarna och komponenterna. 
 

4.4.1  Analogt inputkort 
 
Schema designen för ingångsförstärkarsteget till analoga inputkortet gjordes av företaget. 
Det som fick läggas till i schemat var signal- och matnings kontakter samt dip-switchar och 
regulatorer. För att kunna få utspänningen som önskades till den negativa och positiva 
regulatorn användes två olika formler från databladen [35][36]. 
 
R1 =R2•((Vout /Vref )-1) för den negativa och Vout= Vref (1+(R1 /R2)) för den positiva. 
 
Vilket gav värdena R1 = 109k, R2 = 10k för den negativa och R1=103k, R2 = 10k för den 
positiva där Vout = ±14V. 
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4.4.2  Styrkort  
 
Schema designen för styrkortet har skett under en längre tid där lösningarna för de olika 
delarna på kortet har tagits fram under projektets gång.  
Det bestämdes med företaget att filtret för 230V matningen skulle vara ungefär samma som 
på filterkorten. Men det skulle bara vara två ferriter och två kondensatorer som på bilden 
nedan. 

Figur 11: EMI filter och säkring till spänningsmatningen för slutsteget som är ritad i Mentor 
Graphics PADS. J4 är kontakten för 230V AC matningen och C20/3 och RXL1/22 är filtret. 

F1 är 10A säkringen för hela slutsteget och CON1-4 är kontakterna som matar respektive ICE 
modul med 230V. C4, 18, 19, 21 är Avkopplingskondensatorerna för varje kontakt. 

 
 
Styrningen för reläna som ska mata CON2-4 löstes genom bilden nedan. 

Figur12: Reläkopplingslösning ritad i Mentor Graphics PADS. K1 är reläet, D11 är en 
schottky diod som skyddar mot transienter och U4 är en transistor. In på basen på transistorn 
kommer en styrsignal från processorn som strömbegränsas av ett motstånd. Hjälpspänningen 
från ICE modulerna går in på coil+ och ut på coil- till jord vid transistorn, på pin 3 och 4 är 

230V in och utmatningen till ICE modulerna. 
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Lösningen för rs232 kommunikationen på trigger in kontakten som hittades i [30] fick 
modifieras lite. För att skydda processorn mot spänningar över 3,3V placerades en zenerdiod 
och för att begränsa strömmen in till processorn placerades en resistans på 10k ohm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 13: Här är en bild på den modifierade trigger in lösningen som hittades i [30] 
tillsammans med ström- och spänningsskydd in mot processorn. 
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Trigger ut lösningen färdigställdes av företaget eftersom vi inte fick till en smidig lösning som 
kunde sköta RS232 kommunikationen samtidigt som det skulle vara över-, underspänning och 
kortslutningssäker. 

 
Figur 14: Här är en bild på trigger ut lösningen med ström- och spänningsbegrännsningen på 

U8 och R7. C8 ser till att spärra dc spänningar in till processorn. L3 filtrerar bort 
högfrekventa ac spänningar. U7 och R6 hanterar den negativa ström- och 

spänningsbegrännsningen. 
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På lågspännings sidan av styrkortet finns tre interna kontaktuttag, se bilaga [E].  
Av de två mindre kontakterna användes den med två pinnar för att kunna programmera 
processorn. Den andra användes för att styra LED lampan på frontpanelen samt för att ta emot 
signaler från start och stop knappen. 
Kommunikationssignalerna till och från ICE modulerna sattes tillsammans med 
hjälpspänningen på en 32 pins kontakt. På kontakten finns också alla nödvändiga 
jordanslutningar för de olika modulerna, se bilden nedan. 
 

Figur 15: Här är en bild på hur jord-, styr- och hjälpspännings pinnarna från de olika ICE 
modulerna ansluts till 32pins-kontakten på styrkortet. 

 
Schema för regulator matningen till processorn på 3,3V och skydden till processorns 
signalpinnar hittas i bilaga [F]. 
Användningen av processorns pinnar till ICE modulerna, programmerings kontakten, 
frontpanelen och de övriga komponenterna hittas i bilaga [G]. 
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4.4.3  Filterkort 
 
För att kunna bestämma värdena på komponenterna till filtret användes formlerna [21] 
 
C1=C2=C3=C4= 2 / ((2πfC)2 • LT)    
 
R1=R2=1 / (√2 • 2πfC • C1)  
 
där fC är cut-off frekvensen och L1 är halva värdet på ferriten i Henry [21]. I databladet för 
ferriten hittar man en graf [37] som visar vilket resistans och reaktans värde den har vid en 
specifik frekvens. För att kunna skriva om reaktans värdet till SI-enheten Henry användes 
formeln [38] 
 
 LT= XL / (2•π•f)  
 
Ett beslut gjordes att filtret skulle designas utefter ferritens värden vid 10Mhz i grafen. De 
värdena var R = 22Ω och XL = 37 Ω. Från den tidigare formeln får man att  
 
 LT = 37 / (2•π•10•106 ) = 0.589uH  
 
och eftersom filterkortet för 700W modulen ska använda två ferriter parallellt blir den andra 
formeln istället 
 
C1=1 / ((2πfC)2 • LT)  
 
Detta ger oss att  
 
C1= 1 / ((2π•10•106 ) • 0.589u) = 430pF 
 
eftersom att 100W filterkortet bara använder en ferrit i designen så blir värdet på 
kondensatorn det dubbla på 860pF. Efter att värdena var framtagna bestämdes det med 
företaget att kondensatorn för båda filterkorten skulle vara 1000pF för att göra det simpelt och 
det exakta värdet för cut-off frekvensen inte behöver vara så noga. Från formeln för att räkna 
ut resistansen i filtret får man då att  
 
R = 1/(√2 • 2π• 10•106 •1000•10−12 ) = 11,25 Ω  
 
vilket avrundades upp till 12 Ω. 
 
100W filterkortet ska kunna anslutas till fyra ICEpower100AS2 moduler och en modul har 
också två utgångskanaler. Vilket betyder att det ska finnas fyra Neutrik speakON kontakter 
och en kontakt har två negativa och positiva ingångar för att kunna hantera båda 
utgångskanalerna från modulerna. Respektive ska 700W filterkortet använda sig av två 
Neutrik speakON kontakter och om 1200W modulerna används ska bara en av speakON 
kontakterna på 700W kortet användas. Se bilaga [H] och [I] för fullständiga scheman. 
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4.5  Layout design 
 
För att motverka EMI och underlätta EMC för vidareutveckling är komponentplacering en 
stor prioritet. Utöver detta är det viktigt att lägga upp signalerna på rätt lager vid fler flerlagers 
kort. Det är också viktigt att placera alla typer av kontaktuttag i kanterna av korten. 
 

4.5.1  Styrkort  
 
Lågspänning 
 
Generellt sett bör man alltid lägga kondensatorer som filtrerar vid processorn nära dess 
ingångar. Detta för att få en låg impedans in till processorn och löper då mindre risk för 
störningar att ”hoppa på” ledarna mellan processorn och kondensatorerna. R12, R15 bör 
också placeras vid ingången till processorn. Vid processorns utgångar vill man få ner 
flankhastigheten eftersom snabba flankar innehåller massa övertoner och höga frekvenser kan 
lätt ”hoppa vidare”. Därför sätter man R9 och R8 nära processorns utgång. Sedan vill man 
sätta L3, C8, L1 och C5 nära kontaktdonen för att så snart som möjligt förhindra eventuella 
störningar som kan leta sig in via anslutet kablage. Vid reläerna så vill man ha dioden, 
kondensatorn, transistorn och resistansen nära för att så snart reläet slår till kunna dämpa 
spänningstransienten som genereras detta har diskuterats med [39]. Se bilaga [E] för layout. 
  
 
Högspänning 
 
Som man kan se på bilaga [E] så vill man hålla högspänningen isär från lågspänningen för att 
förhindra att högspänning hoppar över till lågspänning. Sedan är de viktigt att 
avkopplingskondensatorerna som är nära kontakterna skall vara placerade nära för att få en så 
kort ledning som möjligt där mellan. Utöver detta ska man se till att isolationsavståndet 
mellan hög och lågspänning är minst 8 mm ifrån varandra pad till pad för att uppnå UL och 
CE-godkännande. Medans mellan fas och nolla är det 4mm. Under designen av layouten för 
kortet såg vi att det första reläet vi hade valt inte hade ett avstånd på 8mm mellan coil+ pinnen 
och pinnarna där det skulle flytta 230V. Vi fick byta ut reläet och hitta ett nytt som klarade av 
avståndskravet på 8mm. 
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4.5.2  Filterkort 
 
På dessa korten var det tänkt att man skulle ha monteringshålen för 100W och 700/1200W 
versionen på samma position för monteringen i chassit. Detta är för att bara en av filterkorten 
kommer att användas i den färdiga produkten. På 100W filterkortet så placerades 
högtalarkontakterna ifrån varandra med samma avstånd för att få ett mer symmetriskt 
utseende. Det största strömmen ut från 100W och 1200W modulerna var 12A respektive 38A, 
men det är bara under en mycket kort tid vilket ledde till att kopparbanorna kunde designas 
för en lägre kontinuerlig ström. Det beslutades med företaget att kopparbanorna på 100W och 
1200W filterkorten skulle designas för att kunna klara av 5.5A respektive 12A kontinuerligt. 
Filter komponenterna placerades tätt in på varandra för att få en så kort signalledning ner i 
jordplanet. Se bilaga [J] och [K] för att se hela layouten till filterkorten. 
 

4.5.3  Analogt inputkort 
 
På detta kortet har det viktigaste varit att placera komponenter med känsliga signaler så nära 
operationsförstärkarna som möjligt. Samt att ha ett bra och kort signalflöde igenom hela 
ingångssteget från start till slut. Placeringen av avkopplingskondensatorerna nära 
matningsingångarna till operationsförstärkarna, regulatorerna och utgångskontakterna har 
också varit en viktig detalj i designen.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 

Figur 16: Här på bilden ser man signalflödet från start (nere till vänster) och som tillsist går 
vidare till resistansen längst till höger och upp till kontakten som går till ICE modulerna. 

Ledningen som kommer underifrån är signalen från dip-switcharna. 
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Det viktiga man ska tänka på när man placerar avkopplingskondensatorer vid kontakter är att 
man inte låter jordpinnen eller matningspinnen vid kontakten gå ner i respektive plan direkt, 
utan att de först går igenom kondensatorn och sen ner i planet. 
 

 
Figur 17: Här ser man matningskontakten på analoga inputkortet. Jordpinnarna i blått går inte 
ner direkt i jordplanet utan går först ut till jordpaden på kondensatorn och sen ner i jordplanet 

genom en via. 
 

För att skilja signaljord och matningsjord så placerades ett snitt i kopparn på alla lager mellan 
de två kontakterna. Regulatorerna placerades vid den övre kanten i mitten för att inte störa de 
känsliga komponenterna men sammtidigt ha en centrerad position för spänningsmatningen. 
 
Eftersom det har varit svårt att dra alla signalledningar på ett plan så har man utnyttjat 
powerplanen för att kunna förbipassera ledningarna som varit i vägen. Vid de tillfällena när 
det har behövts så har ledningarna som går på powerplanen varit så korta som möjligt för att 
inte skära upp planet för mycket. Se bilaga [L] för att se hela analoga inputkortets layout. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 

 
 

Figur 18: Här ser man två korta ledningar i rött som går igenom ett powerplan för att kunna 
komma förbi de ledningarna som redan finns på signalplanet. 



 

32 
 

4.5.4  Dimension 
 
Den fysiska lådan har en bredd på 41cm invändigt och en längd på 28cm. Bredden på de 
framtagna korten blir tillsammans 38.5cm. Bredden på korten är begränsade men det finns 
ingen exakt begränsning på längden förutom att de ska vara så korta som möjligt. 

 
Figur 19: Här är en bild på insidan av en tidigare version av BWave PreAmp lådan som är 

tänkt ska användas till BWave PowerAmp. 
 

4.5.5  Placering av silkscreen 
 
För att underlätta lödning av komponenter vill man lägga ref des (reference designator) så 
nära sin komponent som möjligt. 
Att placera silkscreen på rätt plats är inte alltid lätt när man har många komponenter tätt in på 
varandra. Man ska aldrig placera silkscreen över lödytorna för komponenter. Man bör under 
alla omständigheter undvika att lägga silkscreen under ytmonterade komponenter då de finns 
risk att komponenter hamnar snett och de blir allmänt fel vid montering.  
 

4.5.6  Via-hål placering 
 
De flesta via-hål ligger tätt in till sina komponenter för att få en så låg impedans som möjligt 
ner till jordplanet eller powerplanet. Det finns också vissa via-hål som tar signalledningar 
genom powerplanen för att det inte är möjligt att dra dem på signalplanen. Dessa ledningar 
vill man ha så korta som möjligt för att inte skära upp powerplanet och då placeras vian som 
tar ledningen ner och upp ur planet så nära varandra som möjligt. 
 

4.6  Montering 
 
Alla korten har monterats för hand med lödpenna och en stekplatta. Stekplattan användes när 
det var väldigt många ytmonterade komponenter samt när det fanns lödytor direkt under 
komponenterna. Under lödningen avändes en multimeter för att kolla igenom så att alla 
komponenter hade bra anslutning till paddarna på korten. 
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5  Resultat 
 
5.1  Styrkort 
 

Högspänning 
Test har gjordes på styrkortet genom att mata nätspänningen på strömförsörjningslösningen 
(nätspänning 230V) på utgången visa voltmetern 230V. Det blev som önskat. 
Ett litet test gjordes även att strömförsörja en ICE modul. Vi koppla vårt styrkort på en ICE 
och mätte på hjälpspänningarna från modulen och den gav ut den önskade spänningen. 
 

Lågspänning 
På trigger in kontaktdonet testades överspänningsskyddet genom en AUX kabel med RCA 
kontakt för att få in en spänning. Först matades in en spänning på 4V för att se om skyddet 
fungerade och vid zener dioden gick inte spänningen över 3,3V. Men det visade sig att när 
man matade in högre spänningar så började dioden att läcka igenom lite. 
Matningen till processorn testades genom att lägga på spänning och mäta på de aktiva 
pinnarna till processorn. Ut till processorn blev det en spänning på 3.3V precis som kortet är 
konstruerat efter.  
Matningen till trigger ut testades genom att lägga en spänning till den relevanta regulatorn. 
Regulatorn gav ut 12V precis som det var tänkt. 

Ett Kortslutningstest gjordes på trigger in och detta fungerade eftersom processorn inte brann 
upp under testet. 

 
Figur 20: Styrkortet, översidan är lågspännings området och undersidan är högspännings 
området. 
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5.2  Analogt input 
Test har gjorts för att se så att den positiva och negativa regulatormatningen till 
operationsförstärkarna fungerade. Den positiva matningen fungerade utan problem.  
Men det var problem med den negativia matningen i början men det löste sig efter några 
dagars felsökande. Till sist klarade regulatorerna av att ge ut den önskade spänningen på 
±14V. 
Ett annat test gjordes där en dator skickade in ljudsignaler på XLR ingången för att se så att 
man fick en signal på utgången utan att några komponenter brann upp. Ljudsignalen kunde 
avläsas på utgångarna under testet och operationsförstärkarna blev inte för varma. 
 

 
Figur 21: Analogt input kort. På toppen ser vi XLR anslutnignarna brevid dem är de 
dipswitcharna och längre ner till höger och vänster har vi signalerna ut till ICE Modulerna och 
i mitten är hjälpspänningen som kommer från ICE Modulen. 
 

5.3  Filterkort 
 

100W & 700W 
 
Test har gjorts för att se hur lågpass filtreringen fungerar på korten. Detta gjordes genom att 
koppla en signalgenerator på ingången och ett oscilloskop på utgången. 
 
Som vi kan se på bilderna nedan så testas filtret vid olika frekvenser.  
Filtret dämpar inte signal vid frekvenser som är lägre än 1-2MHz precis som det är tänkt.  
Men när signalen överstiger 2MHz så sker en svag dämpning av signalen ut på grund av 
ferritens egenskaper. Ju högre frekvensen stiger på insignalen desto mer dämpas signalen ut 
från filtret.   

Detta var ett önskat resultat vad gäller filtreringen. Testet utfördes med en peak to peak 
spänning på 1V då de inte går några större spänningar genom detta kort. 
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Figur 22: Filtret vid 1 Mhz och 1V peak to peak spänning, signalen dämpas inte. 

 

 
Figur 23: Filttret vid 5Mhz och 1V peak to peak spänning, signalen dämpas med 58% 

 

 
Figur 24: Filtret vid 10Mhz och 1V peak to peak spänning, signalen dämpas med 85% 
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Figur 25: Filtret vid 20Mhz och 1V peak to peak spänning, signalen dämpas med 93% 

 
Filtret fungerar som det är tänkt där högfrekventa signaler dämpas medan lågfrekventa 
signaler passerar utan problem. 
Filteregenskaperna på de två filterkorten är identiska även om 700W kortet använde två 
ferriter parrallelt. 
 

 
Figur 26: 100W output filter, Signalen kommer från dem vita kontakterna vidare till filtret och 
ut till högtalarna som ansluts till de svarta kontakterna. 
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Figur 27: 700W output filter, Signalen kommer från dem vita kontakterna och ut till 
högtalarna som ansluts till dem svarta kontakterna. 
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5.4  Hela systemet 
 
När monteringen och testandet av alla kretskorten var klart så anslöts de med varandra för att 
se så att hela systemet fungerade tillsammans med en ICE modul. En ljudkälla anslöts till 
ingångarna på det analoga inputkortet och högtalare till utgångarna på filterkortet.  
Resultatet blev att musik kunde spelas upp genom högtalarna med bra kvalitet utan några 
komplikationer. 
 

 
Figur 28: Längst upp till höger hittar vi analogt inputkortet som är ansluten till en ljudkälla 
med 2 XLR kontakter. Från analoga inputkortet går signalerna via den svarta kabeln till 
vänster in till ICE Modulen och från ICE Modulen går signalen ut via dem tjocka blåa 
kablarna till filterkortet och ut till högtalarna. På styrkortet nere till vänster ser vi att 
matningen kommer in på höger sida av kortet och vidare till en 100Watts ICE Modul. ICE 
modulen matar även operationsförstärkarna på det analoga inpurkortet med positiv och 
negativ spänning. 
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5.5  Kvalitetstest 
 
Ett ljudtest gjordes där två stycken 100W moduler jämfördes när de spelade upp musik.  
En av modulerna var kopplade till det analoga inputkortet och filterkortet medans den andra 
kopplades direkt till högtalarna. Resultatet blev att båda förstärkarna fick ut samma spänning 
på utgångarna vilket var 237mV.  
Men på ljudet hörde man märkbar skillnad där modulen som var ansluten till våra kretskort 
hade högre och mjukare ljudbild samtidigt som det fanns mindre hörbara frekventa störningar 
i ljudet. 
 

 
Figur 29:  Ljudtest på prototypen med en 100W ICE modul. I lådan längst ner i bilden hittar 
vi prototypen, i lådan så ser vi en 100W modul längst till höger om lådan, uppe till höger har 
vi analoga innputkortet, i mitten hittar vi filterkortet och längst till vänster har vi styrkortet 
som matar modulen. I övre delen av bilden finns en BWave PreAmp och en separat 100W 
modul till höger om den. 
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Ledningbundna störningar 
 
Ett EMC test gjordes med företagets instrument för ledningsbundna ströningar för att kunna 
se hur störningarna påverkar utsignalen från ICE modulen med och utan filter samt 
ingångskort. 
 
Till att börja med lindade man runt en bit tråd på högtalarkabeln ut från filterkorten för att 
mäta strömmen som går där och sedan lägga mätproben mellan dem se figur 30. Ingen last i 
from av högtalare var kopplade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 30: Hemmagjord mätprob. Mätningarna som tagits på figur 31 och 32 mättes med denna 
prob. Tejpet är till för att inget ska röra på sig vilket kan leda till att mätvärdet ändras. 
 
 
Testet gjordes på en 100W ICE modul. På figur 31 ser man att mätområdet är satt från 10kHz 
till 80MHz och en ruta i y-led motsvarar 10dB. 
Den gröna mätningen är när man drar ut kontakten till 230V för att få en referens på hur 
bakgrunds störningarna ser ut. Den gula mätningen är när vi ansluter systemet till 230V och 
man kan se att vid 38MHz är störningarna som högst. 
 
 

 
Figur 31:  Grön kurva visar bakgrunds störningar medans den gula visar ledningbundna 

störningar med analoga och filterkortet inkopplat. 
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Test för ice modul med och utan filter 
 
Bilden nedan visar mätningar på frekvenser mellan 10kHz och 80MHz. 
Den gröna kurvan visar störningar från en ice modul utan analoga och filterkortet inkopplat. 
Medans den gula demonstrerar störningar där analoga och filterkortet är inkopplat. 
En ruta i y-led är 10dB. 
 

 
Figur 32: Grön kurva visar ledningsbundna störningar på en ice modul medans den gula visar 

ledningbundna störningar med analoga och filterkortet inkopplat. 
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5.6  Diskussion 

 

Resultat 
 
Vi är nöjda med resultatet då prototypen klarade av att spela upp musik som det var tänkt.  
Vad gäller layouten på korten är vi och företaget nöjda med vårt utförande.  
Ljudtestet som gjordes på resultat 5.5 sa Bernt (VD på Böhmer Audio) “ni ska vara stolta för 
arbetet ni gjort, de är riktigt bra“. 
Som vi kan se på figur 32 där våran prototyp jämförs mot bara en modul utan övriga kretskort 
så ser man att det uppkommer mer störningar utan våra kort. Vilket också visar att resultatet 
från ljudtestet stämmer överäns med det ledningsbundna testet, där de högfrekventa 
signalerna påverka ljudet mindre. 
 
Utifrån det ledningbundet test så har vi kommit fram till att våran konstrukion har bra 
egenskaper för att motverka störningar då störningarna blir mindre med våra kort inkopplade. 
Ice modulerna är redan CE-märkta och EMC godkända och ändå lyckas vi få ner ströningarna 
samt förbättra ljudet ytterligare. Förbättringarna i ljudet var över förväntan enligt Bernt. 
 
 
Felsökning 
 
Vi fick problem med att den negativa regulator matningen till operationsförstärkarna inte 
fungerade på det analoga inputkortet.  
Efter att ha felsökt det analoga inputkortet visade det sig att lödytan under 
operationsförstärkarna skulle ha kopplats till negativ matning och inte till jord.  
 
Företaget har tidigare använt operationsförstärkarna i ett annat analogt inputkort och där var 
lödytan undertill ansluten till jord. När vi fick schemat till det analoga inputkortet stod det inte 
vart lödytan skulle vara ansluten, så vi antog att lödytan skulle anslutas som den hade på det 
tidigare kortet. Men efter felsökande och undersökning i databladet för operationsförstärkarna 
så kom vi fram till att det var fel. När vi löddade bort anslutningen på lödytan under 
komponenten så fungerade den negativa regulator matningen igen och kortet var felfritt. 
 
Problemet med att det analoga inputkortet inte fungerade gjorde att tester och mätningarna där 
alla kretskorten var sammankopplade försenades. 
Men under tiden testade vi de övriga korten för att se så att de fungerade som det var tänkt. 
Test för att se så att zenerdioden till trigger in klarar av att begränsa spänningen till 3,3v 
gjordes men vid högre spänningar så klarade inte dioden att hålla kvar spänningen på 3,3V 
utan den gick upp till 3,7V eller högre. Utifrån detta testet bestämdes det att zenerspänningen 
på dioden skulle sänkas till 3,0V eller 2,7V för att få bättre marginaler. 
Efter att vi löst problemet med analog inputkortet kopplade vi ihop våra kretskort till en ICE 
modul. Efter detta lyckades vi spela upp musik i högtalarna från en mobiltelefon och en dator. 
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Vidareutveckling 
 
Det som är kvar att göra för att kunna testa produktens funktioner är att programmera 
processorn. På slutsats hittar vi ett flödesschema på hur vi tänkt oss att programmet skall se 
ut. 
Några mindre fel vi gjorde på layouten var att placera monteringhålen till reläna på 
undersidan istället för ovansidan på styrkortet. Därför sitter reläerna inte lika snyggt på kortet 
som man kan se på bilderna på resultatet.  
En annan miss är att på figur 14 så är U7 och R6 felplacerade på kortet, detta gör att den 
negativa underspänningskyddet inte fungerar som de är tänkt, därav uppfylls inte krav 
nummer 7 och inga mätningar kan göras för att styrka att detta fungerar.  
Dessa felen åtgärdades direkt efter att dem hade upptäckts i både schema och layout. 
 
 
Budget och miljö 
 
Projektet har inte haft en begränsad budget, det har bekostats av företaget utan någon 
förutbestämd summa. Vid val av komponenter har man tittat på kvalite i förhållande till priset. 
Kretskorten är beställda från Tyskland då företaget har sin leverantör där. Alla komponenter är 
RoHS-certifierade, vilket innebär att det förbjuder alternativt begränsar användningen av vissa 
tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter. Samtliga 
komponenter är CE-Märkta vilket innebär att tillverkaren garanterar att vissa krav är 
uppfyllda och att korrekta kontroller har genomförts.  

 
 
5.7  Slutsats 
 

Arbetet har resulterat i en prototyp av ett slutsteg som klarar av att spela musik. 
Med hjälp av testerna vi gjort på 5.5 i resultat kan vi se att prototypen har en bra uppbyggnad 
för att motverka elektromagnetiska ströningar och förbättra ljudet. EMC kunskaperna från 
kaptiel två har gett resultat. På styrkortet finner man en processor som behöver programmeras 
för att färdigställa ett komplett funktionmässigt samt EMC test. 
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5.7.1  Vidareutveckling 
 
Vidareutvecklingen som ska göras till prototypen är programmering av processorn samt EMC, 
UL och CE testande. 
Det som ska utföras av processorn är att den ska skicka felkommandon med RS232 på trigger 
ut. Den ska även kunna ange ett ID på kommandot som skickas för att förhindra att samma 
signal skickas till trigger ut igen när den har kommit tillbaka på trigger in.  
Den ska också kunna vidarebefordra kommandon från andra apparater kopplade på trigger 
ingångarna.  
MCU'n ska också programmeras så att den sköter on/off knappen, hanterar styrsignaler och 
övervaka felsignaler från ICE modulerna vid meddelande om eventuella fel som överström 
eller övertemperatur. En enkel styrning för reläerna ska också programmeras in på MCU'n. 
 
I Standby-läge ska processorn kunna ta emot en 12v signal som skickas på trigger in eller om 
någon trycker på on/off knappen så ska MCU'n samt main ICE modulen starta upp och öppna 
huvudmatningen till reläna för de övriga ICE modulerna.  
 
I aktivt läge om det kommer en 0V signal på trigger in eller om man trycker på on/off 
knappen ska MCU'n stänga matningen till reläna och sen sätta main modulen och MCU'n in 
standby. 
 
För att förhindra så att en skyddspropp eller att en brytare går i huset ska en delay 
programmeras mellan start och stopp av modulerna.  
MCU'n ska kodas för att hantera semaforeringen till LED lampan på framsidan av lådan så att 
den visar de olika lägena för av/på, samt fellägen. Ljusstyrkan på LED lampan ska också 
styras med de två dip-switcharna som är kopplade till MCU'n på styrkortet. 
 

 
Figur 10: Flödesschema på Styrkort och MCU 



 

45 
 

6  Referenser 
 
[1] - www.wikipedia.org/wiki/Turnkey 
06-05-2017 
[2] - www.bohmeraudio.com/J345/ 
06-05-2017 
[3] - www.bohmeraudio.com/J345/index.php/2-uncategorised/15-products-turnkey 
06-05-2017 
[4] - www.icepower.bang-olufsen.com/files/solutions/icepower700as2_datasheet_1_0.pdf 
06-05-2017 
[5] - R. Mrad, G. Pillonnet, F. Morel, C. Vollaire and A. Nagari, "Predicting the Impact of 
Magnetic Components Used for EMI Suppression on the Base-Band of a Power Amplifier," in 
IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 30, no. 8, pp. 4199-4208, Aug. 2015. 
doi: 10.1109/TPEL.2014.2351421 
[6] - http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/elsak-rapport-
projekt-frekvensomriktare-2016.pdf 
[7] - www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/broschyr_emc.pdf 
06-05-2017 
[8] - http://www.janlinders.com/emi-analys.html 
30-05-2017 
[9] - issuu.com/rivista_ab/docs/ee_1-2015?e=7806783/11805953 
 Sida 18 
[10] -  T. Hubing, "PCB EMC design guidelines: a brief annotated list," 2003 IEEE 
Symposium on Electromagnetic Compatibility. Symposium Record (Cat. No.03CH37446), 
2003, pp. 34-36 vol.1. doi: 10.1109/ISEMC.2003.1236559 
[11] - www.inipedia.se/teknik/emc/ 
06-05-2017 
[12] – www.electronicdesign.com/analog/understanding-amplifier-operating-classes 
06-05-2017 
[13] – Doy, T 2006, 'Improve EMC In Class D Amplifier Applications', Electronic Design, 
vol. 54, no. 4, pp. 63-68. 
[14] - www.aviom.com/blog/balanced-vs-unbalanced/ 
06-05-2017 
[15] - www.bohmeraudio.com/J345/index.php/contact 
06-05-2017 
[16] - www.edn.com/electronics-blogs/embedded-basics/4440395/USART-vs-UART--Know-
the-difference 
06-05-2017 
[17] - www.arcelect.com/rs232.htm 
06-05-2017 
[18] - www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1274877&page_number=1 
06-05-2017 
[19] - www.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter 
06-05-2017 
[20] - www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_8.html 
06-05-2017 
[21] - www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1274877&page_number=3 
06-05-2017 
[22] - www.radio-electronics.com/info/data/inductors/ferrite-bead-inductors.php 
06-05-2017 
[23] – www.circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/ 
06-05-2017 



 

46 
 

[24] - www.rotel.com/sites/default/files/product/infosheets/RKB850-8100_InfoSheet.pdf  
06-05-2017 
[25] - www.primare.net/assets/_managed/products/files/I32TASOct13.pdf 
06-05-2017 
[26] - www.avdis.fr/AUDAC/ampli/ampli/SMQ%20-
%204%20canaux/SMQ350/AUDAC_SMQ350_FicheTech.pdf 
06-05-2017 
[27] - www.intersil.com/en/products/power-management/linear-vs-switching-regulators.html  
06-05-2017 
[28] - www.lairdtech.com/products/28f0181-1sr-10 
06-05-2017 
[29] - www.atmel.com/Images/Atmel-2486-8-bit-AVR-microcontroller-
ATmega8_L_datasheet.pdf 
sidan 1 
[30] – www.electronicdesign.com/communications/simple-circuit-communicates-over-low-
voltage-power-lines 
06-05-2017 
[31] – www.hristotrifonov.files.wordpress.com/2012/10/electronic-devices-9th-edition-by-
floyd.pdf 
sidan 858 
[32] - www.ti.com/lit/an/slyt201/slyt201.pdf 
06-05-2017 
[33] - www.tij.co.jp/jp/lit/an/slyt202/slyt202.pdf 
06-05-2017 
[34] - www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf 
06-05-2017 
[35] - www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2204.pdf 
 06-05-2017 
[36] - www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a30.pdf 
 06-05-2017 
[37] – www.assets.lairdtech.com/home/brandworld/files/28F0181-1SR-10.pdf 
 06-05-2017 
[38] - sv.wikipedia.org/wiki/Spole 
 06-05-2017 
[39] – www.elektronikkonsult.se/kontakt/ 
06-05-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
 

7  Bilageöversikt 
 
Två stycken bilagor är sekretessbelagda från företaget. Detta har bara 
examinatorn tillgång till. Detta gäller schemat för det analoga inputkortet och 
BOM-listorna till alla kretskorten. 
 

 
Bilaga A – ICEPower100AS2 PDF dokument 
 
Bilaga B – ICEPower1200AS2 PDF dokument 
 
Bilaga C – Projektutförande 
 
Bilaga D – Systemöverblick 
 
Bilaga E – Layout för styrkortet 
 
Bilaga F – Schema för styrkortet 
 
Bilaga G - Pin anslutningar till processorn 
 
Bilaga H – Schema för 700W/1200W filterkortet 
 
Bilaga I – Schema för 100W filterkortet 
 
Bilaga J - Layout för 700W/1200W filterkortet 
 
Bilaga K - Layout för 100W filterkortet 
 
Bilaga L - Layout för Analoga inputkortet 
 
Bilaga M – Tidsplan 
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Bilaga C 
 
 
Analoga inputkortet 

 
 
 
Styrkortet och filterkorten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 
 

Bilaga M 
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Bilaga G 

 
Pin Anslutning Digital/

analog 
Ingång/
Utgång 

Beskivning 

PA0 NC    
PA1 NC    
PA2 Amp_enable_700W A Ut Signal till moduler för att stänga ljudet 
PA3 12V_trigger_MCU_OUT A Ut Signal ut till trigger kontaktdonet 
PA4 12V_trigger_MCU_IN A In Signal in från trigger kontaktdonet 
PA5 Standby_3X_100W A Ut Signal till modul 2/3/4 för standby-läge 
PA6 Analog+ A In RS232 signal in från trigger kontakt 
PA7 Analog- A In RS232 signal in från trigger kontakt 
PD0 NC    
PD1 Standby_Main_100W A Ut Signal till main modul för standby_läge 
PD2 Standby_trigger1_700W A Ut Signal till 700W modul 1 för standby_läge 
PD3 Standby_trigger2_700W A Ut Signal till 700W modul 2 för standby_läge 
PD4 Protect_X4_100W/ 

Protect_X2_700W 
A In Signal in från moduler för att varna om något 

elektroniskt fel 
PD5 Clip1_X4_100W/ 

Thermal_X2_700W 
A In Signal in från moduler för att varna om 

övertemperatur 
PD6 Amp_disable_X4_100W A Ut Signal till moduler för att stänga av ljudet 
PD7 NC    
PC0 LED_Dipswitch1 D In Signal från dipswitch för att ändra 

ljusstyrkan 
PC1 LED_Dipswitch2 D In Signal från dipswitch för att ändra 

ljusstyrkan 
PC2 RELAY_SIGNAL_2 D Ut Signal för att öppna och stänga relä 
PC3 RELAY_SIGNAL_1 D Ut Signal för att öppna och stänga relä 

PC4 XCL(LUT) Intern Intern Intern signal för USART 
PC5 START/STOP D In Signal från frontpanels knappen för 

standby_läge 
PC6 RXD0 D In RS232 signal in från AC1OUT 
PC7 TXD0 D Ut RS232 signal ut till trigger kontaktdonet 
PDI Programming/Debug/test  In Signal för att programmera processorn 
PDI/
Reset 

Programming/Debug/test 
/Reset 

 In Signal för att programmera processorn eller 
reseta 

PR0 AC1OUT A Ut Kombinerad signal av analog+ och analog- 
PR1 Front_LED A Ut PWM signal för att styra frontpanels LED 
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