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Sammanfattning 

Musik är idag en stor del av en persons vardag och kan påverka såväl känslor som 
initiativ och motivation. Denna inverkan tillsammans med teknikutvecklingen har lett 
till att musik idag finns tillgängligt och kan spelas från en stor mängd olika sorters 
produkter. Detta har medfört att efterfrågan på mindre ljuduppspelningsenheter är 
större än någonsin. 

Målet med detta projekt är att ta fram ett koncept på en energieffektiv högtalare med 
trådlös kommunikation som har förmågan att med hög kvalité spela upp musik, använda 
senaste tillgängliga teknik och samtidigt, med hjälp av digital signalhantering, ha låg 
miljöpåverkan genom lägre effektförluster och låg strömförbrukning. Parallellt med 
detta kommer en förstudie genomföras för att se trender i lyssnares önskemål av 
ljudkaraktär. 

Resultatet uppnår ställda mål samtidigt som effektförbrukningen i viloläge är så låg att 
den möter morgondagens krav. Detta visar att om tid, vilja och ekonomiska resurser 
finns att tillgå så är det möjligt att förena minskad miljöpåverkan med ljudkvalité även 
för den kräsne lyssnaren. 
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Abstract  

Music today is a big part of a person's everyday life and can influence emotions as well 
as initiative and motivation. This effect together with development in technology has 
led to that music today is accessible and can be played from a large amount of different 
kinds of products. This in turn has meant that the demand for smaller audio playback 
devices is greater than ever. 

The goal of this project is to develop a concept for energy-efficient speakers with 
wireless communication that has the ability to obtain and play high quality music. The 
speakers will use the latest available technology and at the same time, using digital 
signal processing, have a low environmental impact through high energy efficiency 
and low power consumption. Parallel to this work a pilot study will be conducted to 
see trends in listener preference of sound. 

The result achieves the goals pledged while power consumption in sleep mode is so 
low that they meet the demands of tomorrow. It also shows that if the time and the 
will, and if financial resources are available, it is possible to combine the reduced 
environmental impact with sound quality even for the discerning listener. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Företaget XTZ vill att ett koncept på en högtalare ska tas fram som har förmågan att 
trådlöst kommunicera med andra enheter för uppspelning av musik. För att denna enhet 
ska vara attraktiv på marknaden krävs att den innehar vissa specifika egenskaper och 
funktioner.  

Frågeställningar som dykt upp är bland annat vad som är en lämplig storlek när 
högtalaren ska kunna placeras som en inredningsdetalj i till exempel köket, 
vardagsrummet eller på uteplatsen och samtidigt inte vara svårmöblerad? Hur påverkar 
produktens design dess prestanda? Hur kommer produkten användas av konsumenten? 
Produkten ska använda sig av en så kallad DSP-modul (digital signal processing) för att 
få tillgång till funktioner och filter för kontroll av högtalaren, men hur tillämpar man 
detta samtidigt som man får en karaktär på ljudet som är passande? Dessa frågor 
kommer ligga till grund för arbetet och bearbetas under projektets gång. 

För försäljning av elektriska produkter inom EU ställs krav på hur mycket effekt den får 
förbruka i viloläge (standby) och detta krav revideras vart tredje år. Denna 
konceptprodukt ska inneha en så pass låg effektförbrukning i viloläge att den ska kunna 
agera grundpelare i vidareutveckling av liknande produkter i samma kategori. En 
utredning ska göras om det finns möjlighet för denna produkt att få en miljömärkning då 
miljömedvetenhet i samhället ökar. Detta skulle göra denna produkt mer attraktiv 
samtidigt som företaget vidtar åtgärder för en bättre miljö genom lägre miljöpåverkan 
och produktutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att ta fram en Hi-Fi-högtalare som kommunicerar trådlöst med 
en ljudkälla. För att få produkten att särskilja sig i mängden av liknande produkter som 
finns på marknaden är XTZ intresserade av vilka alternativ till miljöklassificeringar som 
finns, samt att målsättningen för till exempel effektförbrukningen i viloläge sätts efter 
morgondagens marknadskrav. 

1.3 Mål 

Då projektet är mycket omfattande är det mycket viktigt att tillsammans med företaget 
bestämma tydliga punkter att lägga fokus på, vilket innefattar: 

 högtalarens komponentdesign. 
 vilka material och komponenter som skall användas för att möta gällande 

miljökrav. Detta är en av nyckelfrågorna då ett av målen är att göra högtalaren 
miljöklassificerad. 

 att balansera arbetet för att tillämpa befintlig elektronik i så stor omfattning det 
är möjligt och i övriga fall utveckla nya lösningar. 

 ta fram konceptet med ledorden design, storlek och miljö. 
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 ta fram, genomföra och utvärdera en DSP-förstudie. Förstudiens resultat skall 
senare analyseras för att eventuellt användas till utveckling av 
mobilapplikationen. 

 standbyeffekt. Redogöra för gällande riktlinjer och hur lågt effekten kan sänkas 
med hänsyn taget till den tid/budget som finns för utveckling av denna del. 

 att i samarbete med Anaview i Helsingborg ta beslut om förstärkardel, samt ta 
beslut om/utveckla Bluetooth-modul. 

1.3.1 Specifikation 

Förstärkaren i systemet ska ha hög verkningsgrad och låg distorsion. Tanken är att den 
ska baseras på en av Anaviews klass-D moduler och ska drivas av extern 
strömförsörjning. Eventuellt, beroende på pris, ska ett batteri med en drifttid på 5-6 
timmar installeras och kunna bytas ut vid behov. När det gäller effektförbrukning vid 
standbyläge så är en nivå av 0.1 W ett mål, då EUs krav [1] för tillfället ligger på 0.5 W 
och ständigt sjunker. Detta medför att denna produkt kan agera grundsten i 
vidareutveckling av framtida portabla produkter för XTZ. 

Andra specifikationer som även nämns ovan är att högtalaren ska ha ett frekvensspann 
mellan 70 Hz till 12-13 kHz, den skall kunna anslutas till ljudkällan via trådlös 
kommunikation för uppspelning av musik samt använda sig av modern DSP-teknik. På 
grund av frågeställningarna måste en omfattande undersökning genomföras innan 
följande punkter kan fastställas: 

 högtalarelement (slaglängd, dimensioner, känslighet). 
 batteri + laddning (ett beslut om batteridrift kommer att tas senare av XTZ). 
 förstärkardelen med tillhörande kommunikationsmodul. 
 miljöcertifiering. 
 total effektförbrukning. 

 
Dessa punkter kommer följas upp under projektets gång och redovisas senare under 
resultat (se kapitel 4). 

Då XTZ är ett företag som är under tillväxt så är det svårt att finna tid för att undersöka 
hur allmänheten uppfattar ljudet i de nuvarande alternativa inställningarna på 
mobilapplikationen. Vi har därför som delmål att understödja applikationsutvecklingen 
bland annat genom att undersöka hur olika personer upplever effekten av olika 
filterinställningar, samt om testpersonerna upplever några psykologiska effekter av 
dessa. 

1.4 Avgränsningar 

Utveckling av en produkt, speciellt för ett mindre företag, tar lång tid på grund av 
begränsad budget samt svårigheter i att undvara personal. Därför krävs tydliga 
avgränsningar för att kunna fokusera på att ge företaget en grund för en fortsatt 
utveckling. Projektet fokuserar därför inte på att ta fram en färdig produkt utan snarare 
att ta fram ett koncept på hur produkten i slutändan kan vara utformad för att uppnå 
företagets mål och samtidigt vara attraktiv på marknaden. Detta medför därför vissa 
avgränsningar så som att: 
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 inga EMC-tester kommer genomföras under projektets gång. 
 ansökan om miljömärkning inte kommer skickas in, utan enbart alternativ som 

finns att tillgå kommer tas fram. 
 DSP-studien kommer att vara utformad som en förstudie enbart för att kunna se 

trender. 
 ingen implementation av kommunikationsmodul utan bara framtagande av 

alternativ. 
 DSP-programmering kommer ske på utvärderingskort och inte på en skarp 

modul 
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Figur 2. (ovan) Klassiskt stereosystem. Hämtad 
från [3]. 

Figur 1. (tv) Modernt stereosystem med en 
tablett som ljudkälla. Hämtad från [4]. 

2 Bakgrund/teori 

2.1 XTZ - Sound in balance 

XTZ [2] är ett Hi-Fi företag som har bas i Torup strax utanför Halmstad. De har lång 
branscherfarenhet med målsättning “att erbjuda det absolut bästa förhållandet mellan 
pris, prestanda och kvalitet på marknaden”. Detta appliceras inte bara när det gäller hur 
en högtalare skall låta ljudmässigt, utan även hur de ska vara uppbyggda konstruktions- 
och framförallt komponentmässigt.  

2.2 Stereosystem 

Ett stereosystem består av ett antal olika komponenter och innefattar vanligtvis 
högtalare, förstärkare och ljudkälla, men även rummet du lyssnar i. Den akustiska 
kvalitén på rummet du lyssnar i är en stor grundsten i din ljudupplevelse. Ett rum kan i 
detta sammanhang se ut på väldigt många olika sätt och i vanliga fall tänker vi oss ett 
rum med en eller flera väggar och möblerat med avgörande faktorer så som fåtöljer, 
mattor, väggarnas uppbyggnad och material, samt placering av dessa faktorer. Alla dessa 
och fler därtill spelar en betydande roll i hur ljudet beter sig och upplevs av lyssnaren. 
1979 lanserade Sony sin “Walkman” och förändrade i samma stund det vardagliga 
lyssnandet. En portabel musikspelare kan idag utgöras av exempelvis en cd-/mp3-
spelare, men något som är mer och mer vanligt är att man använder sig av en 
smartphone som ljudkälla. Alla nämnda enheter använder sig idag oftast av högtalare i 
form av antingen hörlurar som sitter utanpå örat, eller hörproppar som trycks in i yttre 
hörselgången. Ett “rum” kan således utgöras även av ditt öra och/eller din hörselgång. 

 

2.3 Förstärkare 

I hemmabio- och stereosystem är en förstärkare den enhet som förser högtalarna med 
effekt, men har även funktionen att agera som en kontroll av signalförstärkningen där 
nivån av förstärkning motsvarar volymökningen. För att åstadkomma fler funktioner, så 
som bearbetning av surroundljud, bas- och diskantkontroll och val insignalskälla krävs 
en så kallad förförstärkare. 
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En förförstärkare ger användaren möjlighet att ansluta en eller flera audio-/videokällor, 
exempelvis CD-/DVD-spelare. Förförstärkaren kan sedan alternera mellan dessa källor 
och bearbeta ljud- och/eller videosignaler, men även förse förstärkaren med en utsignal 
i digital eller analog form. Förstärkaren förser i sin tur högtalarna med signaler som 
motsvarar de som skickats från förförstärkaren. I de fall där förförstärkaren och 
förstärkaren sitter i samma enhet brukar detta kallas för en integrerad förstärkare. Om 
den integrerade förstärkaren utöver detta även inkluderar en radiomottagare kallas den 
istället för receiver. 

En förstärkares uppgift är således att motta en signal, bearbeta den för att sedan få den 
förstärkt. I fallet med förförstärkaren måste signalen förstärkas till en nivå som är 
hanterbar av förstärkaren som vanligtvis ligger på >1 V. Förstärkaren, å andra sidan, 
höjer den utgående signalens effekt till en nivå stark nog för att driva högtalarna. Kort 
sagt kan man säga att en förstärkare tar emot en signal från en ljud-/videokälla och 
genererar en förstorad (förstärkt) kopia av den mycket mindre originalsignalen. För att 
åstadkomma detta behövs en kraftmatning i form av en 230 Volts anslutning. Således 
har en förstärkare tre generella anslutningar: en ingång från källan, en utgång till 
högtalarna, samt en spänningsmatning på 230 Volt. Spänningsmatningen till 
förstärkaren leds till en transformator som likriktar spänningen från växelström till 
likström. Den likriktade spänningen styr en transistordel som fungerar ungefär som en 
ventil och varierar strömflödet (amplituden) baserat på insignalen från ljudkällan. En 
insignal får transistorn att sänka sin resistans och beroende på hur stark signalen är från 
ljudkällan släpps mer eller mindre ström igenom vilket resulterar i en motsvarande 
förstärkning av insignalens amplitud. Insignalens frekvens bestämmer hur snabbt 
transistorn ska ändra sitt tillstånd. Exempelvis ger en insignal från ljudkällan med 
frekvensen 100 Hz upphov till att transistorn kan ändra tillstånd 100 gånger varje 
sekund. Alltså kontrollerar transistorn både amplitud och frekvens på utsignalen. Om 
man sedan lägger till en potentiometer (allmänt känt som volymkontroll) som 
kontrollerar strömstyrkan som flödar genom transistorn får man den enhet som vi 
kallar förstärkare. 

2.3.1 Klass D-förstärkare 

Det finns olika typer av förstärkare så som klass A, B, AB, C, D, etc. De olika 
klassificeringarna beror på vilken teknik som är implementerad och hur signaler 
bearbetas. Den mest energieffektiva förstärkarkretsen, som även levererar en god 
ljudkvalité, är klass D. Denna har i teorin en verkningsgrad på 100 % men i praktiken 
ligger denna på 80-95 % [5]. I jämförelse med de andra klasserna så är klass D 5-70 
procentenheter mer energieffektiv (jämfört till exempel med analoga AB-förstärkare 
som har en verkningsgrad på drygt 50 %) vilket medför att den kan drivas längre av ett 
batteri samt att den har lägre värmeutveckling. En klass D-förstärkare baseras på 
MOSFET-teknik och fungerar på så sätt att transistorer ändrar sitt tillstånd i hög 
hastighet från helt öppet till helt stängt. Detta skapar då en fyrkantsvåg i frekvenser 
långt ovanför hörbarhetsgränsen vars bredd varierar beroende på insignalens frekvens, 
på detta appliceras ett lågpassfilter och kvar finns en förstärkt ljudsignal. Denna 
signalbehandlingsteknik kallas för pulse-width modulation (PWM). Klass D-tekniken gör 
det möjligt att på grund av sin storlek och energiegenskaper använda sig av mindre 
kylflänsar och batterier, vilket gör att denna sortens förstärkare idag appliceras i de 
flesta portabla enheter så som mobiltelefoner, datorer och hörapparater. 
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2.4 Högtalare 

Högtalarna avgör ljudkvalitén i systemet mer än någon annan av enheterna och kan 
variera i storlek, form och prisklass, vilket ger användaren väldigt många valmöjligheter. 
Eftersom varje användare är en unik individ med egna särdrag om vad som är “bra” 
ljudkvalité så finns ingen högtalare som är “den bästa”. Bara en sådan att den är den 
bästa för användaren och dennes behov. En högtalare omvandlar elektrisk energi till 
ljudvågor och kan bestå av en eller flera högtalarelement monterade i en låda. Ett 
högtalarelement utgörs framförallt av ett tunt, flexibelt material som kan vara tillverkat 
av papper, aluminium, kolfiber, med mera [6]. Detta kallas för membran. Vilket material 
membranet är tillverkat av baseras på vilka egenskaper man är ute efter samt vilket 
frekvensområde högtalaren är tänkt för. Ett 
högtalarmembrans funktion är att med elektriska 
signaler vibrera och skapa skillnader i lufttryck som 
i sin tur uppfattas som ljudvågor. Membranet 
skapar vibrationer genom att fästas i en spole som i 
sin tur är upphängt i ett permanent magnetfält. När 
strömmar skickas till spolen så skapas det ett 
magnetfält som interagerar med det permanenta 
fältet som får spolen med dess membran att röra 
sig.  Ett högtalarelements främsta egenskaper 
bestäms då genom hur snabbt membranet kan 
vibrera (frekvens), samt hur mycket luft den klarar 
av att flytta (ljudtryck) [7]. 

De olika elementen kopplas samman genom ett delningsfilter som fördelar signalens 
olika frekvenser och fördelar dessa till bas-, mellanregister och diskanthögtalarna. 
Bashögtalarna arbetar normalt med frekvenser från 20 Hz upp till ett par hundra Hertz. 
Mellanregistrets frekvensomfång är området 500 Hz till 5000 Hz, varvid diskanterna tar 
vid och arbetar med frekvenser upp mot och över 20 000 Hz, vilket bland annat McCall 
[9] betecknar som gränsen för vad människan kan uppfatta med blotta hörseln. 

En högtalarlåda är designad på ett sådant sätt att minska eventuella resonansfrekvenser, 
skilja fram- och baksida på högtalarelementet samt att öka den totala 
frekvensomfattningen. Materialet varierar beroende på prisklass, dämpningsfaktor och 
resonansfrekvens men det absolut vanligaste materialvalet är MDF (medium density 
fibreboard) [10]. MDF är gjort av träfibrer som är sammanpressande och limmade, 
vilket ger det hög densitet som resulterar i hög dämpningsfaktor och lämpar sig därför 
mycket bra i högtalarsammanhang. Andra material som används för högtalarlådor är 
olika träsorter, sten, plexiglas samt diverse plaster.  

2.5 Digital Signal Processing - DSP 

Digital signal processing (DSP) är ett verktyg för att hantera digital återgivning av 
signaler genom analys, modifiering och hämtning av information [11]. De vanligaste 
anledningarna till att hantera en signal med en DSP är för att filtrera bort interferens 
eller oljud, erhålla spektrumet av data, eller transformera signalen till en önskad form. 
DSP används numer som ett alternativ för vad analog teknik tidigare ofta använts för 
samt inom nya områden där den analoga inte var möjlig att tillämpa. Generella fördelar 
med att använda DSP som ett alternativ till analog teknik är många så som hög 

Figur 3. En snittvy av en högtalare. 
Hämtad från [8]. 
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noggrannhet, alterera signaler utan hårdvaruändringar, låg energiförbrukning, ingen 
avvikelse i prestanda på grund av ålder och temperatur. I ljudsammanhang används DSP 
inte bara som ett alternativ till analog teknik utan även som ett komplement för till 
exempel rumskorrigering. Där DSP-teknik är det mest kostnadseffektiva sättet att 
hantera akustiska problem i ett rum då ombyggnation är både dyrt och tidskrävande. 
Som tidigare nämnt är det möjligt att modifiera signalbehandlingen utan förändringar av 
hårdvara, vilket ger stora fördelar när det kommer till hållbar utveckling inom 
ljudbranschen. Då design och tillverkning av analog hårdvara för filtrering och 
korrigering av ljudsignaler är dyrt och tidskrävande är DSP ett alternativ där man kan 
använda samma hårdvara och skräddarsy funktioner och filter för olika tillämpningar 
med hjälp av mjukvara.  

2.6 Trådlösa nätverk 

Trådlösa nätverk byggs upp av olika aktörer och enheter som trådlöst sänder datatrafik 
mellan varandra via radiovågor. Nätverket kan vara av olika typ där de vanligaste 
typerna är WLAN och WMAN. WLAN (Wireless Local Area Network) består av en 
anslutningspunkt, en router, med antenn för att skicka till och ta emot data från de 
anslutna klienterna och som är ansluten till ett fast nät via en ethernetkabel. Klienterna 
består av datorer eller mobila enheter, så som laptops, smartphones och/eller 
surfplattor. Dessa ansluter i sin tur till routern via externa eller vanligast interna 
antenner. 

WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) liknar ett WLAN, men med skillnaden att 
man istället för en anslutningspunkt har flera stycken sammankopplade i ett stort 
nätverk. En sådan lösning är vanlig på exempelvis större arbetsplatser eller på 
campusområden. Ett annat sätt att skapa trådlösa nätverk är att upprätta så kallade 
meshnätverk där flera enheter ansluter till varandra. I ett meshnätverk agerar alla 
klienter noder och kan både ta emot och skicka vidare data. Om en eller flera enheter i 
ett sådant nätverk ansluts till Internet kan man således dela anslutningen vidare så att 
alla användare kan ta del av anslutningen. Trådlösa nätverk är vanligtvis skyddade av en 
kryptering och ett lösenord för att ansluta sig till nätverket krävs. Dock kan man även 
upprätta nätverk utan kryptering, så kallade "öppna nätverk". 

2.6.1 Wi-Fi 

Wi-Fi är ett samlingsnamn för tekniker 
som sänder trådlösa signaler enligt IEEE 
802.11-standarden [12]. Det är inte, som 
vissa hävdar, en direkt förkortning av 
wireless fidelity (trådlös naturtrohet). Wi-
Fi-signaler [13] skickas på 
frekvensbandet kring 2.4 GHz, men på 
senare tid har man även börjat sända på 
5.15-5.725 GHz (Europeisk standard). 
Enheter som nyttjar Wi-Fi är till exempel 
datorer, nätverksskrivare, hårddiskar och 
mobila enheter, så som smartphones och 
pekplattor. Dessa typer av enheter har i 
de flesta fall själva möjlighet att ansluta 

Figur 4. Enheter anslutna till en router för fast 
anslutning, samt trådlös via Wi-Fi. Hämtad från [14]. 
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till en server eller databas ansluten till nätverket. Detta för att skicka och hämta data 
som delas av de anslutna klienterna. Om man inte vill att det trådlösa nätet och data som 
skickas och tas emot på det skall vara öppen för alla att ta del av använder man sig av 
olika typer av kryptering och säkerhetsklasser. Exempel på dessa är “Wired Equivalent 
Privacy” (WEP), samt “Wi-Fi Protected Access solution” (WPA) och WPA2. Wi-Fi är 
under ständig utveckling men den senaste standarden, 802.11g, skickar data med 
en hastighet av 54 Mbit/s. 

2.6.2 Bluetooth 

Bluetooth [15] uppfanns som ett trådlöst substitut till sladdarna som förband mobila 
enheter med dess kringutrustning. Bluetooth är trådlösa signaler som skickas på 
frekvensbandet 2.400 - 2.483 GHz, en frekvensnivå som medför att Bluetooth kan 
skickas genom såväl en väg som en jackficka. Vanligtvis används Bluetooth på ett 
avstånd upp till tio meter och då främst mellan små mobila enheter såsom en 
smartphone och en hörlur, eller mellan en laptop och en fjärrkontroll. De flesta 
Bluetoothenheter har kapacitet att sända 3 Mbit/s och Beroende på sändaren 
konsumerar en enhet relativt lite effekt, oftast inte mer än ett par milliwatt (mW). 
Tekniken använder sig av frekvenshopp, det vill säga att man inte sänder på en enda 
förinställd frekvens hela tiden utan byter kontinuerligt sändfrekvens. Detta för att 
minimera störningar och öka säkerheten. Andra karaktäristiska faktorer med denna 
teknik är att man kan producera små och billiga Bluetoothenheter.  

2.7 Hållbar utveckling 

Enligt en rapport från 
statens energimyndighet 
[16] visar undersökningar 
tydliga likheter vad gäller 
energikonsumtionen för 
hemelektronik mellan 
familjer från olika 
samhällsklasser i Stockholm. 
Posten hushållsel (vilken 
även innefattar stereo- och 
hemelektronik) är, om man 
bortser från rika stadsbor i 
övre medelåldern, nästan 
den samma över de olika 
testgrupperna. Detta ger en 
möjlighet till producenter av 
hemelektronikprodukter att 
påverka denna post, då en 
energieffektivisering av denna produktkategori skulle påverka konsumtionen hos såväl 
rika stadsbor som unga fattiga. Eftersom gruppen rika stadsbor konsumerar mer energi 
än de övriga grupperna skulle en effektivisering göra ännu större nytta i detta segment. 

Figur 5. Likheter mellan olika samhällsklasser och deras 
energikonsumption. Hämtad från [14]. 
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2.8 Miljömärkningar 

En miljömärkning är ett bevis på att en tjänst eller en vara har uppnått de kriterier som 
satts av utnämnande företag, organisation eller förening.  Exempel på miljömärkningar 
är Svanen, EU-Ecolabel, TCO och Bra Miljöval. 

2.8.1 Svanen 

Svanen [17] som miljömärkning startade 1989 och har sedan dess kommit att bli den 
officiella miljömärkningen i Norden. I Sverige är det Miljömärkning Sverige AB som 
sköter arbetet med att granska varor och tjänster och gör så på uppdrag av Sveriges 
regering. De granskar hela förloppet från produktion, via leverans och till sist 
sluthantering/återvinning av produkten. Svanen som företag är en ideell organisation 
utan vinstintresse. Deras resurser kommer främst från de företag som har märkta 
produkter. Företag betalar initialt en ansökningsavgift (20 000 kr exklusive moms) för 
handlägg av licens, dokumentationsgranskning, samt ett kontrollbesök på företaget. En 
licens gäller så länge kriterierna för produktkategorin är desamma och produkten inte 
ändras. Kriterierna brukar generellt uppdateras ungefär var fjärde år. Svanen har drygt 
8 000 varor och tjänster från över 1 000 olika företag i 62 olika produktkategorier. 

2.8.2 EU Ecolabel 

EU-Ecolabel [18] är ett gemensamt miljömärke startat av EU-kommissionen. Sedan 1992 
har de ansvariga organen i medlemsländerna tagit fram krav för märkningen på 
uppdrag av kommissionen. EU-Ecolabel är, precis som svanen, ett miljömärke 
kontrollerat av tredje part vars kriterier och krav ständigt uppdateras. För närvarande 
kan 26 olika varor och tjänster stoltsera med att vara märkta med EU-Ecolabel. Då 
miljömärkning Svanen är mer etablerad i Sverige finns det inte speciellt många varor 
märkta med EU-Ecolabel, men i Europa är denna märkning mer utbredd och det finns ett 
ökat utbud. 
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3 Metod 

Metoder som valdes för att ta fram konceptet till produkten baserades på noggrann 
undersökning av ekvivalenta alternativ. Då både beställare såväl som samarbetspartners 
bidragit till kunskapsläget i stor omfattning vägde deras synpunkter på val av metod 
tungt. Projektet hade begränsningar i form av en kort tidsplan och en budget som 
innebar att den resulterande produkten var tvungen att vara konkurrenskraftig i fråga 
om pris kontra ljudkvalité. Det senare på grund av att XTZ är ett litet företag med lägre 
omsättning än sina konkurrenter.  

3.1 Högtalarlåda 

Material som används till högtalarlådor varierar efter krav satta av producenterna, såväl 
som konsumenterna i den målgrupp som högtalaren avser. De mer traditionella 
materialen, så som MDF och plywood, börjar nu få konkurrens av mer moderna och i 
vissa fall miljövänligare alternativ som bambu och återvunnen plast. De material som 
valdes av XTZ för vidare diskussion var bambu samt epoxi & polyuretan. 

3.1.1 Bambu 

Bambu är en miljövänlig, förnybar resurs som har använts i stor utsträckning under 
tusentals år. Skörd av detta material påverkar inte den minskande tillgången av trä i 
världen samt att bambu tillhör tekniskt sätt gräsfamiljen och har förmågan att nå 
skördeålder redan efter 3 år. Dessutom är rotsystemet intakt efter avverkning vilket 
bidrar till en mer hållbar naturtillgång. Fördelen med att använda bambu som material 
vid konstruktion av högtalare är många så som: 

 det är ett starkt material och anses vara ett av det mest hållbara trämaterial som 
finns [19]. 

 har god resistans mot fukt och väta. MDF som är det vanligaste materialet för 
högtalare sväller i kontakt med fukt och orsakar skador på ytbehandlingar. 

 bambu inte innehåller gifter som kan finnas i andra material så som MDF. 
 materialet har låg frekvensspridning [se bilaga 1] och god dämpningsfaktor [se 

bilaga 2] jämfört med MDF. 

Dock medför de två första egenskaperna att materialet är svårbearbetat med 
konventionella metoder. 

3.1.2 Epoxi & Polyuretan 

Tidigt i projektet diskuterades möjligheterna som återvunnen plast i olika former 
medför. Fördelar som kom på tal var till exempel de designmässiga friheter en 
högtalarlåda i plast ger. Detta materialval gjuts efter egen form och kan ges nästan 
vilken form, akustiska egenskaper och utseende som helst. Polyuretan är en kemisk 
sammansättning som har många användningsområden i vår vardag, bland annat som 
isolering i kylskåp, som tryck på textilier och som olika skyddande beläggningar. Epoxi 
[20] verkar oftast som ett täckmaterial och används som lack, ytbeläggning eller som 
isolering av kretskomponenter. Tillverkningsprocessen av polyuretaner [21] är inte 
speciellt hälsosam och olika ämnen så som cyan-, klor- och fluorväten kan bildas vid 
upphettning och slipning av materialet. Det är till stor nackdel för denna typ av material 
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att man först efter full härdning kan hantera den slutliga produkten utan risk för att bli 
utsatt för olika hälsovådliga ämnen.  

3.2 Digital signal processing 

Det finns idag många DSP-enheter att tillgå på marknaden specifikt framtagna för Hi-Fi-
produkter. Utvärderingskortet som används i detta projekt, EVAL-ADAU1446EBZ, är 
tillverkad av Analog Devices [22], är väl beprövad och levereras med ett redan 
implementerat programmeringsinterface som använder sig av ett högnivåspråk. Den 
valdes av anledningen att utvärderingskortet har ett stort antal in-/utgångar av olika 
slag, vilket gör att det kan användas till fler framtida projekt, samt att högnivåspråket 
inte är allt för komplicerat att programmera med. Programmeringen av kortet kommer 
ske i ett ljudlabb hos XTZ som är väl akustiskt byggt där utrustning designad specifikt 
för ljudmätning finns att tillgå. Dessa nämnda är ett måste för att få en så nära perfekt 
frekvensåtergivning som möjligt samtidigt som det för örat ska låta bra. För att 
programmera och mäta frekvensgången hos elementen krävs flera olika 
sammankopplade enheter som hanterar olika delar av mätningen och uppspelningen. En 
dator med programvara för frekvensmätning kopplas till ett utvärderingskort för 
behandling av DSP. Programvaran skickar ett så kallat frekvenssvep, ett svep av 
sinussignaler med frekvenser mellan 20-20 000 Hz, till utvärderingskortet. Denna signal 
skickas initialt obehandlad vidare till högtalarelementen via en förstärkarmodul som 
förstärker signalen till en önskad nivå. Detta frekvenssvep tas upp av en kalibrerad 
mätmikrofon som är designad specifikt för att kunna registrera ett brett 
frekvensspektrum. Mikrofonen återkopplar svepet till programvaran som presenterar 
högtalarelementens frekvensgång. 

För att uppnå en önskad frekvensgång och samtidigt låta välljudande genomförs 
metoden ovan, med tillägget att man med hjälp av utvärderingskortet begränsar och 
alternerar frekvensgången med digitala filter. Vid varje genomförande görs en analys av 
mätresultatet som används för justering av filtren. Det slutgiltiga resultatet fås dock 
först efter kritiskt lyssnande av musik samtidigt som man använder sig av de 
applicerade inställningarna på utvärderingskortet. Först i detta sista steg kan man ta 
hänsyn till och kompensera för viktiga aspekter sådana som psykologiska effekter, 
ljudupplevelse och högtalarens fysiska begränsningar. De funktioner som är 
förbestämda att använda sig av i DSPn är D/A-omvandling (konvertering från digital till 
analog signal), filterinställningar samt adaptiv basfiltrering, det vill säga högtalarens 
basåtergivning ska regleras i styrka beroende på insignalsnivå. Då små 
bredbandselement ska användas önskas mer basåtergivning vid låg volym samt 
komprimerad basåtergivning vid hög volym.   

Figur 6. Uppkoppling av enheter för programmering av DSP. 
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3.3 Val av kommunikationssätt 

De trådlösa kommunikationssätt som är vanligast på dagens teknikmarknad är Wi-Fi 
och Bluetooth. Därför fokuserar projektet på dessa två tekniker då många företag 
utvecklar sändarmoduler för dessa vilket gör produkterna konkurrensmässigt 
prispressade och väl testade.  

3.3.1 Wi-Fi 

Wi-Fi är en standard som är lättillgänglig och på grund av dess bakåtkompatibla 
egenskaper återfinns världen över. Då Wi-Fi skickar mycket data (upp till 54 Mbit/s med 
802.11g) över en längre sträcka konsumerar en accesspunkt mycket effekt. Detta 
innebär rent praktiskt att enheten behöver en fast kraftmatning. Då projektet har som 
mål att vara mobil och batteridriven medför Wi-Fi en stor nackdel på denna punkt då 
batteridrift på en Wi-Fi-enhet skulle utgöra en extra kostnad samt ta mycket plats i 
högtalarlådan, vilket skulle medföra mindre luftvolym i densamma. Wi-Fi är en teknik 
som redan finns i de flesta hem i Sverige och används då främst vid delning av 
internetuppkoppling till stationära och mobila enheter i hemmet. Detta kan medföra 
krockar i frekvensbanden eftersom Wi-Fi används i stor utsträckning och sänds över en 
begränsad bandbredd. Accesspunkterna i en lokal kan störa ut varandra, men också 
påverkas av nätverk i närheten, så som företaget i lokalen bredvid, eller grannens 
hemnätverk. 

3.3.2 Bluetooth 

Den version av Bluetooth som valdes för vidare utredning är Bluetooth 2.0. Denna 
version har, till skillnad från sina efterföljare 3.0 och framförallt 4.0 testats och använts 
flitigt i olika ljudströmmningsapplikationer sedan lanseringen 2004. Bluetooth 2.0 har 
en dataöverföringshastighet på 3 Mbit/s, vilket är fullt tillräckligt för att strömma 
ljuddata av hög kvalité. Moduler som tillämpar denna kommunikationsart är energisnåla 
och kräver således ingen extern kraftmatning utan klarar sig med ett lokalt internt 
batteri som kraftkälla. Teknikens platseffektiva konstruktion gör också att placering av 
modulen i produkten inte är en begränsande faktor. Bluetooth sänder data med 
frekvenshopp, vilket ger kommunikationen stora säkerhetsfördelar och gör dataintrång 
svårt. En nackdel med Bluetooth 2.0 är att en ljudkälla endast kan vara aktiv med en 
uppspelningsenhet åt gången, även om man kan ansluta sig till flera enheter samtidigt. 

3.4 Miljömärkning 

För- och nackdelar med respektive miljömärkning vägdes mot varandra och 
presenterades för XTZ. Då ingen färdig produkt med tillhörande specifikation är klar 
finns således ingen möjlighet att i detta skede skicka in en förfrågan till något miljöorgan 
för granskning och utvärdering. 

3.4.1 Svanen 

Svanen har den mest väletablerade miljömärkningen i Sverige och är en symbol som är 
välkänd för majoriteten av det svenska folket, såväl som grannarna i Danmark och 
Norge. Detta skulle resultera i att en lanserad Hi-Fi-produkt märkt med Svanen redan 
har en god marknadsföring i fråga om människors kännedom om märkningen. I 



 

 14 

kategorin Hi-Fi-produkter erbjuder Svanen en mall och ett formulär vilket man kan fylla 
i och skicka in för bedömning av en produkt. Detta formulär går att ladda ner i bland 
annat pdf-form på Svanens hemsida [23]. En nackdel för ett litet företag som vill märka 
sina produkter med Svanen är de avgifter som tas för licensiering av produkten, 
dokumentationshantering, samt för kontrollbesök. Beroende på produktionsvolymer 
och vinstmarginaler på dessa kan avgifterna för märkning procentuellt bli så höga att 
produkten hamnar i en högre priskategori. Detta i sin tur kan medföra att produkten får 
svårt att hävda sig mot konkurrerande produkter och dess prestanda. 

3.4.2 EU-Ecolabel 

Märkningen är i sin nuvarande form relativt okänd i Sverige. För att EU-Ecolabel skall 
kunna vara ett säljargument i en bransch som vanligtvis inte märker sina produkter med 
etablerade miljömärkningar krävs ett stort förarbete med att marknadsföra EU-Ecolabel. 
Utgifterna för en märkning av denna typ kan i ett längre perspektiv vara värda sitt pris, 
men då en produkt i denna kategori inte har en, på grund av konstant teknikutveckling, 
lång levnadstid samt säljs i mindre kvantiteter så blir avgifterna dyra i förhållande till 
vad produkten genererar i omsättning. 

3.4.3 Egen märkning 

Flera företag i Hi-Fi-branschen har, som alternativ till de etablerade miljömärkningarna, 
tagit fram egna standarder, krav och märkningar för att visa att deras produkter är 
framtagna med ett stort fokus på att reducera miljöpåverkan. En egen märkning har 
fördelar sådana som låg underhållskostnad (då ingen licensavgift behöver betalas) samt 
att företagen själva sätter miljökraven och därigenom också kan justera dem för att 
passa sina produkters specifikationer.  

3.5 DSP-förstudie 

Förstudien genomförs i en kontrollerad miljö 
i projektrum D209 på Högskolan i Halmstad. 
För att säkerställa att förstudiens resultat 
inte påverkas av för många yttre faktorer 
skall åtgärder vidtags för att skapa en 
testrutin som i största möjliga mån går att 
upprepa. Testpersonen skall lyssna på tre 
låtar av olika karaktär, varav två av dessa är 
förvalda och den tredje väljs av testpersonen. 
De två förvalda låtarna [24] bestäms för att 
representera ett brett frekvensspektrum, 
manlig och kvinnlig röst, samt olika genrer 
eftersom innehållet i varierande musikstilar 
skiljer sig åt. För att inte endera låt på 
förhand skall favoriseras och på så vis 
rendera felaktiga resultat, väljs låtar som 
släppts av mer anonyma artister. Låtarna 
lyssnas på i en förvald ordning och i två steg 
per låt: först på låg volym, därefter hög 
volym. Detta görs för alla tre låtar. I varje 

Figur 7. Användargränssnitt för 
filterinställningar. 
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steg får testpersonen möjlighet att alternera fritt mellan fyra, för deltagaren okända, 
förinställda digitala ljudfilter med olika egenskaper. Dessa filter har karaktäristik så som 
påverkad bas-, mellanregister- och diskantnivå, men även en så kallad “rak kurva”, utan 
påverkad ljudsignal förekommer. Testpersonen får i ett formulär [se bilaga 3] välja 
vilket/vilka filter denne tycker låter bäst och även markera hur säker på sitt svar denne 
är på en skala 1-5, där 1 är osäker och 5 är helt säker. Ljudkällan som spelar upp 
musiken skall vara samma för samtliga deltagare och har bestämts till en dator med 
programvaran Spotify Premium. För att alla deltagare skall få samma ljudupplevelse 
används ett par slutna hörlurar med brett frekvensspektrum. 
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4 Resultat 

4.1 Specifikationer 

I projektets inledning listades de krav och egenskaper som behövde specificeras för att 
uppnå projektets mål. Nedan listas de specifikationer som tagits fram till detta koncept. 
Dessa baseras på datablad för de moduler som valts samt antaganden, erfarenheter och 
utredningar.  

Förstärkare: Anaviews klass-D AMS-0100 

Kommunikation: Bluetooth 2.0/2.1 

Frekvens: 70-12 000 Hz 

Strömförsörjning: Nätbunden klass 2 kontakt (kompatibel och godkänd för både 240V 
och 120V) 

Uteffekt: Max 2x50 W 

Effektförbrukning (aktiv effekt): 120 W (estimerat från datablad) 

Effektförbrukning (i viloläge): Standby i två lägen (alterneras via manuell switch); 
fjärrpåslagning <5 W, “super standby” 30 mW (autoläge av, måste startas med fysisk 
knapptryckning) 

Dimensioner samt materialval: 4-6 liter högtalarlåda i bambu för bättre miljöval, 
eventuellt plast av epoxi & polyuretan för en mer ekonomisk produkt.  

Övrigt: Ska nyttja Analog Devices DSP (programmeras med mjukvaran Sigma Studio 
v3.9) 

Batteridrift uteslöts då den eftertraktade karaktären på ljudet krävde att storleken på 
högtalaren blev större, vilket skulle medföra stora, tunga battericeller för att driva 
denna. Batteridrift medför ofta att produkten används i mer krävande miljöer, det vill 
säga utomhus eller motsvarande, där de utsätts för större påfrestningar i form av väta 
och smuts. Frånvaron av batteridrift ger även större friheter i designprocessen i form av 
materialval och utseende. 

4.2 Materialval 

På grund av god materialtillgång, goda akustiska egenskaper samt miljömässiga skäl tror 
vi att bambu är framtidens material för bygge av högtalarlådor. Dock måste även de 
ekonomiska aspekterna tas med i beräkningarna vilket i slutändan gör att detta inte är 
ett material företag väljer i första hand. XTZ har idag kontakt med ett företag som 
tillverkar plastdetaljer, som föreslår en plast av epoxi & polyuretan vilket enligt dem 
själva kan vara skadligt vid tillverkning, men att de har fått miljöcertifiering för denna 
process. Denna plast ska efter bearbetning inte avsöndra giftiga ämnen. En stor nackdel 
med denna plast är att den inte går att återvinna, men å andra sidan ska den vara robust 
och tåla hög påfrestning, vara formbar samt för XTZ vara ett bra och billigt alternativ.  
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Figur 9. Frekvensmätning för hög och låg volym med filter samt adaptiv baskomprimering. 

4.3 DSP/Frekvenskurvan 

Då de tänkta högtalarelementen för detta projekt inte kom fram till XTZ i tid på grund av 
problem med leverans, så fick deras produkt 70.12 som har liknande specifikationer och 
element av märket Pearless [se bilaga 4] agera referens vid programmeringen. Genom 
att placera två stycken av dessa tätt in till varandra tillsammans [se bilaga 5] med en 
placering av mätmikrofon, ca 20cm från källa, så kunde något som motsvarar den riktiga 
produkten mätas samt filter korrigeras genom programmering [se Figur 8 och 9]. 

Resultat av programmeringen [se bilaga 6] var över förväntan då den resulterade 
frekvenskurvan blev rakare och återspeglade en mer naturlig ljudkaraktär, samtidigt 
som den adaptiva baskomprimeringen lyckades vilket tydligt visas i figur 9 att 
basfrekvenserna är mer framträdande i lägre volymer och avtar i intensitet när volymen 
ökar. I samband med detta gjordes tester med fyra högtalare (två par parallellkopplade) 
[se bilaga 5] istället för två, vilket minskade belastningen på förstärkaren vilket gav en 
bättre ljudbild samt att baskomprimeringen kunde minskas [se bilaga 7].  

Figur 8. Frekvensmätning före och efter implementering av filter. 
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4.4 Kommunikationsresultat 

Wi-Fi är en bra lösning för kommunikation till och från en produkt som denna då den är 
billig, av global standard samt sänder på det fria frekvensbandet kring 2,4 GHz. Dock 
tenderar Wi-Fi att kräva mycket av företaget som lanserar produkten i form av 
kundsupport. Ett annat problem är att Wi-Fi kräver mer effekt än den betydligt 
energisnålare tekniken Bluetooth. 

Bluetooth å andra sidan har i likhet med Wi-Fi ett lågt pris och är även den en väl 
vedertagen och testad standard, men har även kvalitéer som den inte delar med Wi-Fi, 
så som dess storlek, energieffektiva komponentdesign och högre datasäkerhet i och med 
att den nyttjar flera frekvenser och hoppar mellan dessa när data överförs. Att en 
ljudkälla endast kan vara aktivt uppkopplad mot en uppspelningsenhet åt gången ses 
inte som ett problem, då högtalaren är komplett i den bemärkelsen att den väl kan 
tillgodose konsumentens behov där den är tänkt att placeras, vilket är där flera 
uppspelningsenheter inte är önskvärda. Bluetooth 4.0 [25] är idag den senaste 
versionen av Bluetooth. Med denna version kommer möjlighet att ansluta och vara aktiv 
med upp till sju enheter samtidigt. Dock är bandbredden för låg för att kunna hantera de 
mängder data som behöver skickas parallellt vid ljudströmmning till flera enheter, 
samtidigt som priset är för högt för att vara kommersiellt konkurrenskraftigt. 

4.5 EMC-tester 

EMC-test av högtalaren var sedan start ett mål likaså en viktig milstolpe för projektet. 
Men efter hand som projektet pågick och utvecklades så bestämdes det att detta inte 
skulle genomföras, då förstärkarmodulen redan är EMC-testad samt att ingen produkt i 
sitt slutgiltiga utförande kommer tas fram. 

4.6 Hållbar utveckling 

En grundtanke med projektet har varit att skapa en produkt som i framtiden, med 
relativt enkla medel, går att uppgradera genom att byta ut olika komponenter. Som 
exempel kan nämnas att kommunikationstekniken som valts till högtalaren är Bluetooth 
version 2.0. Redan nu finns Bluetooth 4.0 på marknaden och med denna får man 
möjlighet att ansluta och vara aktiv med flera enheter samtidigt. Detta skulle kunna ge 
möjlighet att koppla samman flera högtalare till exempel i ett system liknande de som 
används för surround idag. Anledningen till att denna teknik inte valts till projektet är 
för att den inte har tillräckligt hög bandbredd (max 720 kbps) för musik av högre 
kvalité, vilket är ett måste för att kunna ses som en Hi-Fi-produkt.  

Då hela konceptet bygger på olika moduler så kan varje del bytas ut för placering i olika 
priskategorier eller för att uppgradera egenskaper som effekt från förstärkaren, element 
och/eller DSP-inställningar. 

4.6.1 Energikalkyl 

För att få en bild av hur standby- och aktiv effekt bidrar till energikonsumtionen visas 
nedan ett räkneexempel på en enkel energikalkyl. Kalkylen är för enkelhets skull 
beräknad med 100 % verkningsgrad och visar två olika personers användning av en Hi-
Fi högtalare med aktiv effekt på 100 W och standbyeffekt 0,5 W (dagens energikrav på 
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standby enligt EUs direktiv) [1]. Person A spelar musik i snitt 1 timme per dag och har 
sin högtalare i standby de övriga 23. Person B spelar musik 3 timmar per dag och låter 
högtalaren stå i viloläge 21 timmar. Resultaten blir i stort sett desamma med en mer 
realistisk verkningsgrad (exempelvis med 120 W aktiv effekt). Ekvationen nedan 
används för att räkna ut den årliga energikonsumtionen, w: 

                    

där 

{
                                     
                                      

 

Ekvationen ger en energikonsumtion enligt tabellen: 
 

 Person A 
1 h aktiv 

Person B 
3 h aktiv 

Standbyeffekt/år [kWh] 4,2 3,8 

Aktiv effekt/år [kWh] 36,5 109,5 

Total effekt/år, w [kWh] 40,7 113,3 

Tabell 1. Energikonsumtion per år för två olika konsumentprofiler 

Förstärkarmodulen som valdes för högtalaren har även ett så kallat super standby-läge. 
Detta innebär att konsumenten kan försätta 
Hi-Fi-högtalaren i ett djupare viloläge där den 
endast förbrukar 0,03 W (30 mW) och sedan 
fysiskt måste startas upp igen. Detta ger 
betydande effektsänkningar för kalkylen ovan 
och skulle betyda att person A sänker sin 
totala standbyeffekt per år med 90 %. Man 
kan se att för en konsument som inte 
använder sin högtalare mer än en timme om 
dagen har minskad standbyeffekt en stor 

10% 

90% 

Person A [kWh] 

Standbyeffekt

Aktiv effekt

3% 

97% 

Person B [kWh] 

Standbyeffekt

Aktiv effekt

Tabell 3. Total energikonsumtion per år med super 
standby 

Tabell 4. Total energikonsumtion per år enligt 
tabell 1. 

1% 

99% 

Person A [kWh] 

Super
standbyeffekt

Aktiv effekt

Tabell 2. Total energikonsumtion per år enligt 
tabell 1. 
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inverkan på den totale effekten/år [tabell 4] 

Denna produkt använder sig av en DSP för att åstadkomma ljudeffekter som annars 
skulle vara ouppnåeliga med en förstärkarmodul som levererar 2x50 W till valda 
element. Om motsvarande ljudbild skall genereras utan att använda en DSP behövs 
uppskattningsvis element som klarar effekter upp emot 100 W och en förstärkare som 
klarar att leverera detta (2x100 W). Om dessa värden sätts in i kalkylen ökar den aktiva 
effekten för person B per år med 100 %. Således ger användning av DSP i Hi-Fi 
produkter en betydande effektsänkning och därigenom bidrar DSPn till en minskad 
miljöpåverkan. 

4.7 Miljömärkning 

Under det inledande arbetet med research och kunskapsbreddning lades mycket tid på 
att sätta sig in i miljömärkningars kravspecifikationer, samt europadirektiv gällande 
standbyeffekter. Detta då projektet hade som mål att ta fram en produkt som  med sin 
miljömärkning stack ut från mängden i en produktkategori som tidigare varit förbisedd 
vad gäller ”gröna” konsumentalternativ. 

Utvärdering av vår miljöutredning visade att intresset för miljömärkta 
elektronikprodukter utanför Sverige är svalt, och då XTZ har kundbaser i hela världen 
ansågs det inte vara ekonomiskt hållbart att investera i miljömärkning vilket i sin tur 
inte skulle resultera i markant ökning i försäljning. 

4.8 DSP-förstudien 

Ett problem som uppstod i förstudien var att deltagarna kunde välja mer än ett 
alternativ av de presenterade inställningarna. Detta gjorde att en djupare analys av 
studien inte var möjlig samt att det inte gick att tillämpa statistiska modeller på den data 
som genererades. För att göra studien mer representativ krävs en större deltagargrupp, 
jämnare könsfördelning samt större bredd på deltagarnas ålder. Studiens 
svarsalternativ måste vara av en mer strikt karaktär med antingen rangordning av de 
olika valen eller att deltagaren enbart får välja ett av dem. Dock var förstudien utformad 
på ett sådant sätt att trender lätt kunde urskiljas, samt vilken karaktär folk föredrar när 
de lyssnar på musik. Det gick tydligt att avläsa i den valfria låtens resultat [se bilaga 8] 
att en inställning med en mer basbetonad karaktär valdes av majoriteten samt att 
deltagarna över lag var mest säkra på deras val när de lyssnade på musik de kände igen 

2% 

98% 

Person B [kWh] 

Standbyeffekt

Aktiv effekt

Tabell 5. Total energikonsumtion per år med dubbel aktiv 
effekt. 
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Då dagens populärmusik spelas bäst med mer energi i basfrekvenserna så var resultatet 
förväntat. 

I övrigt finns det många faktorer att ta i beaktande om förstudien skulle upprepas och 
utvecklas. Diskussion har förts kring vad som bör vara uppmärksammade parametrar 
vid en fullskalig studie. Vilket väder, humör och huruvida deltagaren är hungrig eller 
nyligen ätit är alla exempel på vad som kan påverka ett resultat. 
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5 Slutsats 

Att utveckla en produkt för ett mindre företag tar tid. I detta fall hade företaget en 
begränsad utvecklingsbudget samt brist på manskap vilket gjorde att projekttiden bara 
räckte till framtagning av ett koncept av en slutgiltig produkt. Specifikationen som är 
framtagen anser vi uppfyller de krav som ställdes inledningsvis och med de 
energikalkyler som gjordes kan sägas att vi möter de miljökrav som finns, samt att vi har 
framtida produktutveckling inom företaget i åtanke. Att använda sig av DSP i denna typ 
av Hi-fi-produkt ger stora möjligheter till både ökad ljudkvalité och funktionalitet såväl 
som minskad miljöpåverkan och energiförbrukning 

De material och komponenter som har tagits upp i denna rapport har noga valts för 
deras specifika egenskaper, vare sig det gällde effektförbrukning, miljöpåverkan eller 
funktionalitet, såväl som för att vara av hög klass inte bara med dagens utan även 
morgondagens mått. Under projektets gång har det blivit tydligt att miljömärkning och 
minskad miljöpåverkan är något som inte tas på allvar utanför Europas gränser. Detta 
gjorde att produkten motvilligt tänjde på dess miljömässiga egenheter mot det mer 
ekonomisk effektiva. Trots att det idag finns stor möjlighet att med tekniska lösningar 
förena minskad miljöpåverkan med funktion så görs inte detta i stor utsträckning på 
grund av ekonomiska skäl. Detta visades tydligt i svårigheterna med att hitta liknande 
projekt att jämföra med och se hur de har klarat sig på en annars mycket svår marknad. 
Det hade även varit intressant att ha något att jämföra tillvägagångssätt, materialval och 
resultat med.  

DSP-förstudien visade tydliga trender i hur populärmusiken och tillgången av musik 
påverkar åhöraren i vad och hur denne föredrar sitt lyssnande. Om mer tid funnits till 
hands så hade en studie i större skala gjorts med alla parametrar inräknade för att sedan 
statistiskt analyserats. Likaså hade vi mer än gärna sett att en färdig produkt togs fram, 
komplett med EMC-tester, produktspecifikationer och DSP-studie med produkten som 
medium. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Frekvensutbredning i material 

Spridning av ljudvågors amplitud i bambu över tid [26]. 

Spridning av ljudvågors amplitud i MDF över tid [26]. 
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7.2 Bilaga 2 – Impulssvar i olika material 

Impulssvar (dämpningsfaktorn) för olika material. Grön – bambu, blå – MDF. 

  



 

 29 

7.3 Bilaga 3 – Formulär till DSP-förstudie 

 



 

 30 

 



 

 31 

 



 

 32 

 
  



 

 33 

7.4 Bilaga 4 – Datablad högtalarmembran 
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7.5 Bilaga 5 – Bilder på mätningsutförande 

Bilden visar mätmikrofonen framför två högtalare av modell XTZ 70.12.    

Mätmikrofon framför fyra högtalare. 
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7.6 Bilaga 6 – DSP-programmering 

 

Högnivåprogrammering av DSPn så som det visas i Sigma Studio v3.9. Signalväg från vänster till höger. 
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7.7 Bilaga 7 – Bilder på mätkurvor 

Frekvensmätning före och efter implementering av filter. Frekvensmätning för hög och låg volym med 
filter samt adaptiv baskomprimering 
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7.8 Bilaga 8 – Resultat DSP-förstudie 
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