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Abstract 

During the last couple of years there has been a shift in technology within the 
Swedish elderly care where the analog personal security alarm is being re-
placed with personal security alarm that uses internet to communicate. This 
transition happens due to the ever increasing access to the internet among the 
elderly and the decreasing availability of analog personal security alarms. 
 
This paper describes the work whose purpose is to develop a system that will 
act as a prototype of a personal security alarm that uses Voice Over IP and the 
protocol Session Initiation Protocol. The final system is to be comprised by a 
Raspberry Pi that uses the SIP protocol, a keypad and a soundcard that is built 
around PCM3060 chip.  
 
Keywords: VOIP, SIP, Raspberry Pi, PCB       
 
 

Sammanfattning 

De senaste åren pågår det ett teknikskifte inom den svenska äldreomsorgen 
där de analoga trygghetslarmen ersätts av larm som använder internet för att 
kommunicera. Denna övergång sker på grund av att tillgång till internet ökar 
hos äldre personer samt att hushåll med analoga anslutningarna blir allt färre. 
 
Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram ett system som ska fungera 
som en prototyp för ett trygghetslarm. Detta system använder sig av Voice 
Over IP och protokollet Session Initiation Protocol. Det slutliga systemet be-
står av en Raspberry Pi som använder sig av SIP protokollet, en knappsats 
samt ett ljudkort som är byggt runt ett PCM3060 chip.  
 
 
 
 
Nyckelord: VOIP, SIP, Raspberry Pi, PCB 
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Akronym 

 
RPI Raspberry Pi 
VoIP Voice over IP, teknologier som överför ljud över IP. 
SIP Session Initiation Protocol 
UA SIP user agent, en enhet som fungerar som en end point 
URI Uniform Resource Identifier 
API Application Programming Interface 
PCB Printed Circuit Board 
UDP User Datagram Protocol 
SDP Session Description Protocol 
RTP Real-time Transport Protocol 
CRLF Carriage Return Line Feed 
SD Secure Digital 
IC Integrated Circuit 
SoC System on Chip 
MSB Most Significant Bit 
GPIO General-Purpose Input/Output 
ADC Analog-to-Digital Converter 
DAC Digital-to-Analog Converter 
TI Texas Instrument 
SKL Sveriges Kommuner och Landsting 
SCB Statistiska Centralbyrån 
PTS Post- och Telestyrelsen 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
PoE Power over Ethernet 
PSE Power Sourcing Equipment 
PD Powered Device  
SSH Secure Shell 
GPL General Public License 
SMD Surface-Mounted Device 
VCC Analog power supply 5 V 
VDD Digital power supply 3.3V 
IFMD Interface mode, hårdvara styrd om PCM3060 ska vara Master/Slave 
FMT Interface format, hårdvara styrd vilket ljudformat som ska användas   
DEMP De – emphasis 
BCLK PCM3060 datablads benämning för I2S SCK 
LRCLK PCM3060 datablads benämning för I2S WS 
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1 Introduktion 

Första kapitlet tar upp bakgrundsfakta som har relevans för arbetet. Sedan 
presenteras problembeskrivning och målet med projektet. 
  

1.1 Bakgrund 

Inom den svenska äldreomsorgen finns det ofta trygghetslarm, uppskatt-

ningsvis finns det 200 000 installerade i Sverige idag enligt PTS (Post- och 

Telestyrelsen)[1]. Då en vårdtagare larmat så finns ett behov av att snabbt 

kunna lokalisera samt kontakta personen och därigenom få information om 

den vård eller hjälp som personen behöver. Det finns idag analoga talmoduler 

som är anpassade för detta men det pågår en övergång till att använda talmo-

duler som kommunicerar via IP. Detta sker bland annat för att man nuförti-

den inte kan vara säker att det finns analoga anslutningar i bostaden där mo-

dulen ska installeras. Istället kan det antas att bostaden har internet anslut-

ningar. Denna ökning av tillgång till internet hos äldre kan ses av statisktik 

från SCB, 2013 hade 80% i åldern 65-75 och 51% i åldern 75-85 tillgång till 

internet i hemmet[2]. 2014 var siffrorna 87% respektive 57% i de grupper-

na[3]. Detta teknikskifte har även SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 

noterat och efterfrågar lösningar med IP-teknik[4].  

 

Idag finns ett antal standardprotokoll för att etablera ljudkommunikation över 

internet, även kallad VoIP (Voice Over IP). Ett av dessa protokoll är SIP (Ses-

sion Initiation Protocol), vilket är det protokoll som använts i detta projektar-

bete. 

 

1.2 Problem 

I och med att det sker ett teknikskifte där antal äldre som har tillgång till in-
ternet ökar så kommer efterfrågan av talmoduler som kommunicerar över 
VoIP att öka. Detta arbete var att utveckla och utvärdera en prototyp på en 
sådan talmodul utefter den kravspecifikation som finns formulerad i kapitel 3. 
    

1.3 Syfte 

Syftet var att utveckla ett inbyggt system som använder sig av protokollet SIP. 

Detta för att uppdragsgivaren ska få en prototyp som kan användas för att ge 

förståelse för hur ett sådant system kan se ut samt för vidareutveckling. 
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1.4 Mål 

Målet med projektet var att ta fram en fungerande prototyp av en talmodul 
som kan kommunicera via SIP protokollet och ansluta automatiskt till en be-
stämd server. 
 
Samhällsnyttan av examensarbetet är att prototypen kan påvisa de fördelar 
som en sådan lösning kan ha inom äldrevården, såsom lätt installation, flexi-
bel omplacering av modulen. Detta kan resultera i minskad arbetsbörda hos 
vårdtagare och ge en snabb och enkelt sätt att kunna kommunicera till använ-
daren. 
  

1.4.1 Hållbarhet 

Det sker en demografisk utveckling i samhället där antalet äldre blir allt fler 

och antalet unga som söker sig till jobb inom äldreomsorgen blir färre[4]. Det-

ta ger kommunerna en fördel att använda talmoduler i framtiden för att effek-

tivisera äldreomsorgen. 

 

Ur driftsäkerhetssynpunkt så finns det nackdelar med Ip-telefoni. Nätet kan 

bli överbelastat och är ur funktion vid ett strömavbrott[4].   

    

1.5 Metod 

Utefter kravspecifikationen har en förstudie genomförts för att lära oss om 
SIP protokollet och undersöka vilka alternativ som finns för plattformar som 
prototypen kan utgå från. Förstudien resulterade i en uppfattning vad proto-
typens mjukvara och hårdvara skulle bestå av. Detta följdes av konstruktion 
av prototypen. Både under och efter konstruktionen genomfördes det tester 
för att verifiera de krav som fanns på delar av systemet och den färdiga proto-
typen.     

1.6 Avgränsningar 

Servern som prototypen uppkopplas till ligger utanför detta projekt. Det går 

dock att konfigurera prototypen så att den hittar den tilltänkta servern.  

 

Någon studie över brukarens krav har inte genomförts, utan vi har utgått från 

uppdragsgivarens kravspecifikation som har tillhandahållits.    
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2 Teori 

Detta kapitel ger en introduktion i SIP, PJSIP och redogör andra tekniker och 
hårdvara som använts i arbetet. 
 

2.1 Session Initiation Protocol 

SIP är ett protokoll som används för att etablera en mediaanslutning(ljud, 

video, text) mellan två klienter som kallas End points.  SIP tillhandahåller 

funktioner så som hitta en end point, kontakta en end point för att ta reda på 

om den är villig att etablera en anslutning, utbyte av information mellan end 

points för att kunna etablera en anslutning, modifiera den etablerade anslut-

ningen och avsluta anslutning[7].    

 

2.1.1 SIP utveckling 

Första versionen av SIP utvecklades av IETF Multi-Party Multimedia Session 

Control Working Group och publicerades 1997[7]. Version 2.0 publicerades 

1998. I april 1999 standardiserades protokollet och publicerades som RFC 

2543. I september samma år tog IETF och etablerade en grupp kallad SIP 

Working group för att möta ett ökande intresse för protokollet. Gruppens ar-

bete ledde fram till att i juli 2000 publiceringen av RFC 2543”bias” vilket se-

nare publicerades som standarden RFC 3261.  SIP protokollet är fortfarande 

under utveckling och IETF har sedan publiceringen av RFC 3261 etablerat 

flera SIP relaterade working groups, vilket har lett till förändringar och utök-

ning av RFC dokumentet[7].   

 

2.1.2 SIP transaktion mellan två klienter 

I detta avsnitt kommer det visas vilka SIP meddelanden som skickas mellan 

två klienter samt redogöra vad dessa meddelanden innehåller. Detta kommer 

att ge en översikt och förståelse över hur SIP etablerar och stänger ner ett 

samtal. I exemplet som används kommer två RPI (Raspberry Pi) fungera som 

SIP User Agents samt en server PJSIP.org som agera som en SIP Redirect 

server. Dessa User Agents kommer heta test1 och test2.  SIP User Agent är en 

enhet som stödjer SIP protokollet.  

 

Det första meddelande som skickas i transaktionen kommer från den klient 

som ringer, i detta fall test2 som skickar ett INVITE meddelande. INVITE är 

ett av SIP Request meddelande och innehåller information om vad för typ av 

kommunikation som ska ske mellan klienter, till exempel ljud överföring. 

Textfälten i ett SIP meddelande kallas Header fields och har formatet Header: 

value där varje textfält avslutas med ett CRLF (Carriage Return Line Feed)[8].  
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INVITE sip:test1@pjsip.org SIP/2.0 

Via: SIP/2.0/UDP 

94.234.170.44:12871;rport;branch=z9hG4bKPjIEoD1WONxiHKhHCSPlUx2r3qass6K

z56 

Max-Forwards: 70 

From: sip:test2@pjsip.org;tag=c1s.qCEi-JmLYNUCQTYIm6Lps5t5nD8t 

To: sip:test1@pjsip.org 

Contact: <sip:test2@94.234.170.44:12871;ob> 

Call-ID: IMtaO3vwLNPDH3EaJzprvDE1nGvvBk73 

CSeq: 1540 INVITE 

Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, 

REFER, MESSAGE, OPTIONS 

Supported: replaces, 100rel, timer, norefersub 

Session-Expires: 1800 

Min-SE: 90 

Content-Type: application/sdp 

Content-Length:   479 

 

Figur 2-1: Ett exempel på ett SIP INVITE meddelande 

 

Det första textfältet, även kallad Start field, i meddelandet innehåller funktio-

nen, Request-URI och vilken SIP version som användes. Funktionen i detta 

exempel är INVITE.  Request-URI indikerar vart meddelandet ska gå och in-

nehåller serverns IP adress som kommer vidarebefordra meddelandet till 

mottagaren. 

 

Nästa textfält är Via fältet som börjar med att deklarera SIP versionen följt av 

vilket transportprotokoll som användes, i detta fall UDP. Därefter följer sän-

darens namn eller IP adress och den port som används, som i detta exempel 

är 5061. När INVITE meddelandet har anlänt hos servern kommer ett till VIA 

fält läggas till. Detta innehåller serverns IP adress och port. Således kan mot-

tagarens UA veta var den ska skicka dennas returmeddelande [8]. Nästa text-

fält kallas Max-Forwards och används för att undvika oändliga loopar, detta 

genom att sätta en integer som minskar med ett varje gång meddelandet pas-

serar en server. 

 

De två nästkommande textfälten är From och To, som innehåller SIP medde-

landets sändar-URI respektive mottagar-URI. Notera även att här läggs ett 

slumpmässigt 32 bitars tal till i From-fältet, detta kallas en tag och används 

för att identifiera sändarklienten i detta samtal. I kommande svarsmeddelan-

de kommer mottagarklienten att lägga till ett tag tal i To-fältet.    

 

Klienten som skapar meddelandet genererar en unik rad som används för att 

indikera denna specifika SIP session. Denna rad deklareras i Call-ID.  
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Cseq innehåller metodnamnet samt en integer som indikerar hur många 

gånger samma meddelande har sänts[8].  

 

Contact textfältet innehåller SIP URI för sändarens UA. Detta kan användas 

för att skicka meddelande direkt till sändaren. Content-Type fältet indikerar 

att Session Description Protocol(SDP) användes och det nästkommande fältet 

som kallas Content-Length visar hur många oktetter som meddelandet består 

av. Content-Length räknas ut från de sju eller flera rader som indikerar vilken 

media som användes. 

 

SDP är en form av syntax som beskriver en mediatransaktion. SDP innehåller 

bland annat IP adressen, RTP typ, portnummer, vilken typ av media och vil-

ken form av modulering som används. SDP-meddelanden består av textfält. 

Dessa textfält designeras med en liten bokstav följt av ett likhetstecken följt av 

ett antal parametrar och avslutas med CRLF. De fält som är obligatoriska i ett 

meddelande är v=, o=, s=, c= och t=.  v= fältet innehåller versionen på SDP.  

o= fältet innehåller sändarens namn följt av ett unikt nummer för denna me-

diatransaktion. Därefter kommer ett nummer som ökas när transaktionen 

ändras som följs av IPV4 eller IPV6 och avslutas med IP adressen. s= fältet 

innehåller namnet på transaktionen.   t= fältet innehåller transaktionens 

starttid och stopptid[8].    

 

När mottagaren har tagit emot meddelandet skickas ett 180 Ringing medde-

lande som svar. 180 är ett SIP Response Message. Att det är ett Response 

Message indikeras av att den första siffran är en ”1”. Ett 180 Ringing medde-

lande skapas genom att kopiera Via, To, From, Call-Id och Cseq från det in-

komna INVITE-meddelandet. Till det Via-fält som innehåller SIP-servern 

läggs ett received till, som är IP-adressen för den klient som skickade INVITE-

meddelandet. Sist läggs ett textfält till som kallas Contact. Detta fält innehål-

ler URI som kan användas för direktkontakt med mottagaren när mediaans-

lutningen ska etableras. 

 

När 180-meddelandet når servern går den igenom det första Via-fältet och ser 

att det är sin egen adress och fortsätter till branch-parametern för att identifi-

era vilken transaktion detta meddelande tillhör. Därefter tas detta Via-fält 

bort från meddelandet och servern vidarebefordrar meddelandet till den 

adress som finns i nästa Via-fält. 

När ett samtal har accepterats av mottagaren skickar denna ett 200 OK med-

delande. 200 meddelandet kopierar samma information från INVITE medde-

landet som 180, dock läggs även mediainformationen till i SDP format. Åter-

igen skickas 200 precis som 180 till servern som vidarebefordrar meddelandet 

till sändaren[8]. 

 

 



6 
 

SIP/2.0 180 Ringing 

Via: SIP/2.0/UDP 

94.234.170.44:12871;branch=z9hG4bKPjMk2GUPrCxY6A3oa2feSeM6T0DOX1-

L3r;rport=12871 

Record-Route: <sip:208.109.222.137;lr> 

Call-ID: IMtaO3vwLNPDH3EaJzprvDE1nGvvBk73 

From: <sip:test2@pjsip.org>;tag=c1s.qCEi-JmLYNUCQTYIm6Lps5t5nD8t 

To: <sip:test1@pjsip.org>;tag=069c7a5afe06482f89445af576957fde 

CSeq: 1541 INVITE 

Contact: <sip:test1@94.234.170.44:12870;ob> 

Allow: 

PRACK,INVITE,ACK,BYE,CANCEL,UPDATE,INFO,SUBSCRIBE,NOTIFY,REFER,ME

SSAGE,OPTIONS 

Content-Length: 0 

 

Figur 2-2: Ett exempel på ett 180 RINGING SIP meddelande 
 

Det sista som sker i etableringen mellan de två klienterna är att sändaren 

skickar ett acknowledgement. Eftersom sändaren nu vet SIP URI-adressen 

sedan tidigare, med hjälp av Contact fältet i 200 meddelandet, så behöver inte 

längre meddelandet skickas genom SIP servern. 

 

När mediaanslutningen ska avslutas kommer ett BYE-meddelande skickas 

från den klienten som vill avsluta samtalet. Detta meddelande kommer som 

en ny transaktion mellan klienterna och därför kommer branch i Via-fältet 

vara annorlunda jämfört med branch som var i INVITE. Transaktionen kan 

trots det kopplas till rätt samtal med hjälp av Call-ID samt tags. 

Sista meddelandet som skickas är från mottagaren av BYE, som svarar med 

200 OK[8].          
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Figur 2-3: Översikt av en SIP transaktion 

 

                     

2.1.3 SIP Registrering 

Registrering av en SIP-klient till en SIP-server sker ofta automatiskt när klien-

ten startas och sker även i detta testfall. SIP-servern måste även ha en databas 

där den kan lagra informationen om klienten, i våra tester har vi haft tillgång 

till en server med denna möjlighet. I databasen länkas de registrerade SIP URI 

ihop med den IP-adress som har registrerats med just det URI. En eller flera 

klienter kan vara registrerade till samma SIP URI.  

 

När en klient vill registrera sig mot en SIP-server skickar den ett Register 

meddelande till servern. I Start field textfältet finns serverns SIP URI. To och 

From fälten kommer i register meddelande båda ha klienten SIP URI. Det 

som servern registrerar i sin databas är innehållet i Contact fältet, vilket även 

är klientens SIP URI[8].  
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200 OK 
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BYE 

200 OK 

Media 

UA1     SERVER          UA2  
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REGISTER sip:pjsip.org SIP/2.0 

Via: SIP/2.0/UDP 

192.168.43.149:5061;rport;branch=z9hG4bKPjkFGRvcwxBU6YGlfmWNKunMSW.F9

-xR4X 

Max-Forwards: 70 

From: <sip:test2@pjsip.org>;tag=VbxYBUZqXpqKFgPlebE6ziU6F3gBA9hL 

To: <sip:test2@pjsip.org> 

Call-ID: dF7i5zWNxZNE-ghSY-3daDKtYKH-d1my 

CSeq: 30779 REGISTER 

Contact: <sip:test2@192.168.43.149:5061;ob> 

Expires: 300 

Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, 

REFER, MESSAGE, OPTIONS 

Content-Length:  0 

 

Figur 2-4: Ett exempel på ett REGISTER SIP meddelande 
 

Om registreringen accepteras av servern kommer den att svara med ett 200 

OK meddelande till klienten. I Contact fältet i detta meddelande kommer en 

parameter som heter expires läggas till som indikerar hur länge i antalet se-

kunder denna klients registrering gäller. När tiden har gått ut måste klient 

åter skicka ett register meddelande och därigenom återupprepa registrerings 

processen[8].     

 

2.2 PJSIP  

PJSIP är utvecklat av Teluu.Ltd som är baserade i Storbritannien och grunda-

des 2006.  PJSIP är ett kommunikationsbibliotek med öppen källkod som im-

plementerar standardprotokoll såsom SIP, SDP, RTP, STUN, TURN och ICE. 

PJSIP kombinerar SIP protokollet med multimedia och NAT funktionalitet till 

ett multimedia-API som kan tillämpas i många olika system, från vanliga da-

torer till inbyggda system och mobila tillämpningar. 

 

2.2.1 PJSIP Endpoint 

Kärnan i SIP-stacken är dess SIP-endpoint, i PJSIP representeras denna av 

pjsip_endpoint. En endpoint har som uppgift att allokera minne, schemalägg-

ning för moduler, att styra PJSIP modulerna och tar in SIP meddelandet från 

Transport manager[16]. 
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Figur 2-5: Ett diagram som visar hur meddelanden skickas i PJSIP[16] 

 

 

2.2.2 PJSIP Module 

Modulerna är det huvudsakliga sättet att distribuera SIP meddelanden mellan 

mjukvarukomponenter i en PJSIP applikation. Alla mjukvarukomponenter i 

PJSIP är implementerade som moduler. Utan modulerna så skulle inte en 

endpoint kunna hantera SIP meddelanden. Modulerna har olika prioritet och 

då ett meddelande mottages av en endpoint så skickas detta vidare till alla 

moduler i prioritetsordning. Detta sker tills någon modul signalerar att den 

bearbetat meddelandet. Vid utgående meddelanden så skickas även dessa till 

modulerna som kan bearbeta meddelanden innan dessa slutgiltigt skickas[16]. 

 

 

Figur 2-6: Modul- strukturen[16] 
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Funktionspekarna load, start, stop och unload anropas av en endpoint för att sty-

ra en modul. 

 

Figur 2-7: Tillstånd diagram för modul[16] 
  

 

on_rx_regueuest() och on_rx_response() funktionerna är så kallade call-

backs och är modulernas huvudsakliga sätt att ta emot SIP meddelanden från 

endpointen eller från andra moduler. 

 

Då ett inkommande meddelande anländer så tolkas detta av Transport-

managern och läggs i en rx-buffer, sedan skickas denna vidare till endpointen. 

Endpointen skickar då, i prioritetsordning, meddelandet vidare genom att 

anropa antingen on_rx_request eller on_rx_response till registrerade modu-

ler[16]. 

 

Då någon av modulerna svarar med ett TRUE (icke-noll) så avbryter endpoin-

ten distributionen till modulerna. Modulen som svarade på detta callback kan 

fortfarande skicka meddelandet vidare genom att anropa callbacks hos andra 

moduler.    

  

Figur 2-8: Callback för moduler[16] 
Då ett meddelande ska skickas så anropas on_tx_request() och 

on_tx_response() av transportmanagern med början hos moduler med lägst 

prioritet. Vilket ger modulerna möjligheten att modifiera meddelandet innan 

det sänds.Alla moduler måste då returnera PJ_SUCCESS status annars av-

bryts sändningen av meddelandet, modulerna kan returnera ett error-

meddelande[16].  

 

2.2.3 PJSIP Uniform Resource Indicator (URI) 

PJSIPs URI är utformad på ett objektorienterat vis, vilket medför att stacken 

kan behandla olika typer av URIs på ett likartat sätt och att nya typer kan de-

finieras lättare. Basen i URI-strukturen är pjsip_uri vars innehåll delas av alla 

typer av URIs. 
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Figur 2-9: Basen i URI-strukturen[16] 

 
 pjsip_uri_vptr specificerar vilken funktionstabell som ska användas, tabel-

lens innehåll definieras av de olika typerna av URIs[16]. 

  

2.2.4 PJSIP Transport Manager 

PJSIPs Transport Manager hanterar all data som kommer från transport lag-

ret (t.ex. UDP och TCP). Den tar emot paketet och tolkar detta, sedan läggs 

meddelandet i PJSIPs i en meddelandebuffer (pjsip_rx_data) som sedan 

skickas vidare till endpointen. För utgående meddelanden så hittar den pas-

sande PJSIP-transportobjekt beroende på vilken transporttyp som ska använ-

das (t.ex. TCP, UDP)[16].    

 

2.2.5 Recieve Data Buffer och Transmit Data Buffer 

Då ett meddelande tas emot så skickas det runt mellan de olika PJSIP-

komponenterna som en meddelandebuffer (pjsip_rx_data) istället för ur-

sprungsmeddelandet. Den innehåller all information som är nödvändig för att 

behandlas av de olika modulerna.  

 

När PJSIP applikationen vill skicka ett meddelande så skapas en meddelande-

buffer för utgående meddelanden (pjsip_tx_data). Även denna buffer an-

vänds internt av SIP-komponenterna och innehåller den information för att 

kunna behandlas av PJSIPs moduler[16].  

2.3 PJSUA2 API 

PJSIP version 2.4 innehåller två API. Det första är PJSUA-LIB vilket är ett 

API skrivet i C som är byggt ovan C biblioteken PJSIP, PJMEDIA och 

PJNATH och kombinerar dessa biblioteksfunktioner. Det andra är ett API 

som är byggt ovanpå PJSUA-LIB skrivet i C++ och som heter PJSUA2. 

PJSUA2 är ett objektorienterat API som även använder sig av C++ standard 

bibliotek[15].  

 

2.4 Raspberry Pi 

Raspberry Pi är en enkortsdator utvecklad av The Raspberry Pi Foundation 

vars mål med denna produkt är att främja kunskapen av programmering. 

Raspberry Pi använder sig av systemkretsen SoC (system-on-a-chip)  Broad-

com BMC2835. Denna systemkrets innehåller CPU ARM1176JZF-S på 
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700MHz, GPU Broadcom video core IV  250 MHz samt ett RAM minne på 

512mb. 

 

Den modell av Raspberry Pi som används i detta projekt är B+, vilket är en 

vidare utveckling av B versionen som släpptes 2012. Förbättringarna från B 

modell inkluderar fler GPIO pinnar, 2 extra USB portar samt en lägre effekt-

förbrukning på mellan 0.5W till 1W[5]. 

 

Under projektets gång införskaffades även en Raspberry Pi 2, dess specifika-

tioner är lika B+ modellen men har en 900MHz quad-core ARM Cortex-A7 

CPU samt 1GB Ram[6].       

 

2.5  I2S 

Ljudformatet mellan ljudkortet och RPI sker med I2S även kallad inter-IC 

sound, vilket är en seriell databuss som används specifikt för digitala ljudsig-

naler. I2S introducerades av Phillips Semiconductors år 1986 och reviderades 

år 1996. I2S består av tre ledningar, Continuous serial clock (SCK), Word Se-

lect (WS), Serial Data (SD)[9]. 

 

Serial Data skickar data i tvåkomplement där den mest signifikanta bi-

ten(MSB) skickas först. Att MSB skickas först är att för vid varje ändring av 

WS så skickas MSB av nästa ord för att överkomma att sändaren och mottaga-

ren inte har samma ordlängd. Om mottagaren tar emot fler bitar än dess ord-

längd kommer alla bitar efter den minst signifikanta biten att ignoreras och 

om mottagaren tar emot färre bitar än dess ordlängd kommer de bitar som 

saknas att sättas till noll. Word Select bestämmer vilken av högra eller vänstra 

kanalen som sänds över ledningen. För högra är WS=1 och för vänstra är 

WS=0. WS tar antigen och ändras på leading egde eller trailing egde[9].   

 

2.6 PCM3060 

PCM3060pw är en analog till digital omvandlare (ADC) och en digital till ana-

log omvandlare (DAC) för ljud från Texas Instruments. Den har en ordlängd 

på 16 eller 24 bitar i I2S-format och en samplingshastighet på 16 - 96 kHz.  

PCM3060 kan styras mjukvarumässigt, via SPI eller I2C, eller hårdvarumäs-

sigt[17]. 

 

2.7 LM386 

LM386 är en effektförstärkare från Texas Instruments med en uteffekt på 1W 

och en spänningsförstärkning på 20 - 200 gånger. Spänningsförstärkningen 

justeras genom att koppla en kondensator och en resistor i serie mellan pin 1 

och pin 8. Den har en matningsspänning mellan 5 och 22 V och en viloström 

på 4 mA[18]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/VideoCore
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2.8 Power Over Ethernet 

För att ge talmodulen större möjlighet att kunna placeras vid platser långt 

från ett eluttag så finns önskemålet att talmodulen ska kunna använda sig av 

Power over Ethernet. POE är en teknik som möjliggör att strömförsörjningen 

till en enhet sker genom Ethernetkabeln. Enheten måste även stödja denna 

typ av strömförsörjning. 

 

Det finns två mer eller mindre officiella POE standarder med namnen IEEE 

802.3at och IEEE 802.3af. Båda versionerna kan strömförsörja en enhet via 

nätverkkabel som kan vara upp till 100 meter. Skillnaden mellan de två är att 

802.3af kan leverera cirka 13 W till enheten medan 802.3at kan leverera 25 

W. Fördelen med 802.3 är att PSE och enheten kommunicerar med varandra 

och därigenom kan ställa in ström efter behov hos enheten[21]. 

 

802.3 standarden använder sig av fyra steg, Det första kallas Detection eller 

Signature. Där tar PSE och ger ut en spänning mellan 2.8V till 10V och om 

den upptäcker en impedans som är mellan 23.75kOhm och 26.25kOhm så 

kommer PSE anta att en PD finns tillgänglig. Nästa steg är Classification där 

PSE ger ut en spänning mellan 14.5V till 20.5V och hos PD finns det en resis-

tor som indikerar vilken effekt PD vill att PSE ska ge ut[24].  

 

Nästa steg är när PSE börjar ge ut en spänningen högre än 23V vilket då sätter 

PD i ett stand by mode för att invänta rätt spänningen från PSE. Sista steget 

är att PSE ger ut den önskade effekten till PD[24].      

 

Passiv POE är en lösningen där ströminjektorn inte kommunicerar med enhe-

ten utan tar konstant och spänningssätter Ethernet kabel. 

 

I och med att routern inte själv kan leverera ström genom sina nätverksportar 

kommer det krävs en enhet som spänningssätter den Ethernet kabel som går 

mellan routern och den enheten som kräver POE. Denna enhet kan vara anti-

gen en Power Sourcing Equipment(PSE) switch eller en ströminjektor.    

Om den tilltänkta enheten inte har POE-kompabilitet kommer det behövas en 

så kallad Splitter. En splitter är en enhet som har till uppgift att med POE sig-

nalen som går in i Splittern dela upp den så att nätverksignalen går ut på en 

nätverkskabel och mattnigen går ut på en ström kabel[21]. 
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3 Metod   

Kapitlet beskriver arbetets upplägg, motivering till val av plattform samt test-
verktyg och testfall. 
 

3.1 Upplägg 

Arbetet har genomförts utefter en agil metod inspirerad av Scrum. Projektets 

problem delades upp i olika deluppgifter, tidsåtgången approximerades och en 

tidsplanering skapades.  

 

3.2 Val av plattform 

I och med att målet är hitta en lämplig plattform för en SIP enhet behövdes 

det under förstudien undersökas vilka alternativ som var tillgängliga. Tillslut 

bestämdes det att möjligheterna för att implementera SIP samt de andra kra-

ven på enheten ska undersökas på Raspberry pi, Arduino och STM32F4. Föl-

jande stycke beskriver hur det resonerades kring valet. 

 

Tidigt kunde STM32F4 uteslutas som lämplig plattform. Väldigt lite informa-

tion hittades om att just att implementera SIP till STM32 kort och det fanns 

ingen indikation att det skulle gå. 

 

Samma slutsats kunde även tidigt dras för Arduino. Det finns inte mycket an-

vändbar information som kunde hittas och det visade sig att även om det skul-

le gå med mycket arbete att implementera SIP protokollet så kommer det även 

krävas mycket tid att implementera RTP vilket inte är troligt att det går. Ardu-

ino har helt enkelt inte den hårdvara som är nödvändig för att kunna överföra 

ljudet. 

 

Raspberry pi visade sig vara ett lämpligare alternativ framför allt på grund av 

RPI använder Linux som operativsystem. Detta tillåter användningen av 

PJSIP som är en SIP stack som kan användas med Linux. Dessutom verkade 

Raspberry pi klara av attF leverera den ljudkvaliteten som önskas samt så 

finns det möjlighet att lägga till mjukvara och hårdvara. Eftersom både 

STM32F4 och arduino visade sig inte vara lämpliga som plattform samt på 

grund av de möjligheter som fanns med Raspberry pi så blev det Raspberry pi 

som valdes som plattform för prototypen. 

 

3.3 Upphovsrättlicens     

I om med att målet med detta projekt var att bygga en prototyp, vilken senare 
kan användas som en utgångspunkt för en riktig produkt måste även upp-
hovsrätten för komponenterna tas i hänsyn. 
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På grund av användandet av en Raspberry Pi i plattformen behövde Raspberry 
Pi Foundations syn på upphovsrätt undersökas. Lyckligtvis har företaget ett 
koncept att om en produkt använder sig av en RPI så behövs ingen licens kö-
pas utan de vill endast att förpackning till produkten ska märkas med Powe-
red by Raspberry Pi[14]. 
    
PJSIP lyder under General Public License (GPL). En proprietär licens för-
handlas fram med utvecklarna av PJSIP[19].  
 

3.4 Testverktyg 

3.4.1 Instrument 

Under konstruktionen av ljudkortet kretsen har flera instrument används för 

att genomföra test samt verifiera resultatet. 

 

Till PCM3060 kretsen krävs det en extern klocka som inte ges från Raspberry 

Pi. Därför har en signalgenerator använts för att generera den önskade fre-

kvensen samt spänningsnivån. Valet att använda en signalgenerator för att 

testa kretsen var på grund av svårigheterna med att konstruera en kristallos-

cillator med den önskade frekvensstabiliteten och spänningsnivå. Signalgene-

ratorn som använts är en Fluke Function Generator 0.1-20Mhz. 

 

För att verifiera att frekvensen och spänningsnivåerna överensstämmer i pro-

totypkretsen har ett oscilloskop använts. Till exempel så mättes utgångarna 

för BCLK och LRCLK på kretsen för att kolla är kretsen ger ut rätt frekvens. 

Det oscilloskop som användes är ett Agilent InfiniiVision  DSO-X 2014-A. 

 
Ett spänningsaggregat användes för att försörja förstärkarkretsen då denna 
skulle testas separat från resten av ljudkortet. 
     

3.4.2 Programvara 

För att kunna ge kommadon till RPI samt läsa de meddelande den ger tillbaka 
över ett nätverk användes programmet PUTTY vilket är en terminalsimulator 
som stöder SSH protokollet[23]. Med PUTTY kunde de felmeddelanden som 
uppkom vid installationer, programexekvering och kompilering av kod, pro-
gram och Kernel ses. Dessa var nödvändiga att ha tillgång till under de tester 
som gjordes av mjukvaran. 
 
       

3.4.3 Testning 

Överlag har testingen skett kontinuerligt under hela arbetet. I de flesta fall var 
det mindre tester där ett fåtal funktioner skulle verifieras per test. Detta sked-
de speciellt med mjukvaran eftersom det skedde små ändringar i koden hela 
tiden som gav nya funktioner som behövde testas. Testandet sågs också som 
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ett sätt att lära sig att förstå de olika funktionerna som finns i PJSUA2 API. I 
sådana test användes enbart RPI med ett tillkopplat USB ljudkort som hade 
införskaffats eftersom ljudkortet inte vara färdigt då. Ett av testfallen gick ut 
på att ringa ett SIP samtal från RPI till en dator som hade en SIP klienten in-
stallerad. Ett annat testfall var det motsatta, att RPI ska ta emot ett inkom-
mande samtal från datorn. 
 
Ett antal mindre test av förstärkarkretsen till ljudkortet genomfördes för att 
verifiera att den fungerat som önskat innan den skulle kopplas till resten av 
ljudkortet. I dessa fanns kretsen monterad på en kopplingsbräda och senare 
även ett experimentkort. Till kretsens ingång och utgång kopplades 3,5mm 
paneljack. En mobiltelefon som användes som uppspelnings enhet kopplades 
till ingångs jack, en 1W högtalare kopplades till jacket på utgången.  
 
Mot slutet av arbetet gick testningen ut på att undersöka hela systemet som 
prototypen nu bestod av. Nu var målet med testfallen att verifiera om prototy-
pens delar fungerade tillsammans och i åtanke fanns då att se om kravspecifi-
kationen uppfylldes. 
                 

3.5 Kravspecifikation 

Direkt när projektarbetet hade tilldelats följde uppdragsgivaren upp med att 

tillhandahålla de önskemål de har till prototypen. Dessa önskemål kom att bli 

de krav som kommer ställas på prototypen av plattformen. 

 

·         Att plattformen använder sig av signal protokollet SIP 

·         Undersöka om strömförsörjning genom Power over Ethernet, antingen 

aktiv POE eller passiv POE och vilken som är att föredra. 

 ·         Konfigurationen emot servern. Det ska gå att ställa in adress och konto-

uppgifter för SIP servern och registrera sig mot servern. 

·         Plattformen ska automatiskt svara på inkommande samtal. 

·         Ge plattformen stöd för WiFi, Ethernet, eller både och. 

·         Plattformen ska ha möjlighet att ha utrymme för utökningar/moduler. 

·         Plattformen ska kunna ha möjligheten att lägga till hårdvarumoduler. 

·         En LED lampa som kan styras av serven. 

·         Ingångar som kan meddela servern när de ändras från låg till hög. 

·         Ljudkvalitet och ljudstyrka  inom äldrevården kan vi dels ha ganska stort 

avstånd mellan enheten och den boende och dels kan den boende ha ned-

satt hörsel och/eller svag röst.  På grund av behovet av förstärkning på lju-

det så kan det behövs bättre ekosläckning än normalt?  

·         Undersök om plattformen kan ha simplex som alternativ och om full 

duplex är möjlig. 
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4 Konstruktion 

Detta kapitel går igenom de lösningar som använts för uppnå de kraven som 
ställts på prototypen. Utvecklingen av prototypen började med mjukvaran för 
att se till att RPI kan implementera SIP. Det följdes av design och konstruk-
tion av ett ljudkort till RPI som stödjer både inspelning och uppspelning.  
 

4.1 Mjukvara 

Detta stycke förklarar den kod som har skrivits till den slutgiltiga prototypen. 
Koden är skriven med texteditorn Notepad++. Detta för att denna har möjlig-
heten att ansluta till en RPI över ett nätverk. Detta ger fördelen att kunna änd-
ra på c-filer som finns på RPI från en annan dator. 
  

4.1.1 Installation av PJSIP på Raspberry PI 

För att installera samt konfigurera PJSIP för ändamålet att användas på en 

RPI så användes SSH klienten Putty för att logga in på RPI. I detta fall använ-

des ett nyinförskaffat Raspberry pi 2 tillsammans 8gb SD kort och därigenom 

måste RPI konfigureras först genom kommandot raspi-config. Med raspi-

config behöver det ställas in att hela SD utrymme ska användas och inte bara 

raspbian image på 2gb, vilket sker med kommandot expand_rootfs. Att ändra 

i raspi-config kräver en omstart av RPI för att ändringarna ska gälla. Detta 

följs av att uppdatera linux genom kommandot sudo apt-get update och sudo 

apt-get upgrade. 

 

Dessutom behövs ett antal program som krävs av PJSIP för att fungera kor-

rekt. Dessa är[20] 

 

·         Videolan x264 lib264 - open source kodare för h.264 

·         libv4l - video kodare 

·         libssl - säkerhetskryptering TLS 

·         libasound2 - ALSA bibliotek  

·         FFMPEG - samling av video och ljud kodare och avkodare 

·         SDL - multimedia bibliotek  

  

Nästa steg var att ladda ner den senaste versionen av PJSIP klienten från 

PJSIP hemsida till RPI. PJSIP klienten kommer i komprimerat format och 

packas upp till godtycklig plats där diverse konfigureringar kan genomföras. 

För att se till att PJSIP använder sig av Linux ALSA modul behövs det ändras i 

filen config_site.h som finns i /pjproject-2.3/pjlib/include/pj.  config_site.h 

ska innehålla detta efter ändringen: 

  

#define PJMEDIA_AUDIO_DEV_HAS_PORTAUDIO 0 
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    #define PJMEDIA_AUDIO_DEV_HAS_ALSA 1 

    #include <pj/config_site_sample.h> 

 

Därefter så behövs programmet byggas, vilket görs med kommandona make 

dep följt av make. När processen är klar är PJSIP bibliotek redo att använ-

das[20]. 

 

4.1.2 GPIO 

För att ge programmet tillgång GPIO pinnarna i RPI behöver man först reser-

vera de GPIO pinnar som programmet vill använda och därigenom överföra 

kontrollen av GPIO pinnarna som innan dess styrs av kärnan. För att uppnå 

detta måste man skriva till filen export som finns i kernel/sys/class/gpio. Till 

export skrivs det vilken eller vilka gpio pinnar som ska användas. I samma 

sökväg finns också filen unexport som man kan skriva till om man vill ge till-

baka kontrollen av pinnen till kärnan[11]. 

 

Alla GPIO pinnarna på RPI har sin egen mapp i kernel/sys/class/gpio. Tillex-

empel så används pin 17 i detta arbete vilket har sökvägen ker-

nel/sys/class/gpio/gpio17. I dessa mappar finns ett antal filer som går att 

modifiera och som används för att definiera pinnens funktionalitet. Dessa filer 

heter direction, value, egde och active_low. Av dessa är det direction och va-

lue som kommer till användningen i den kod som skrivs i arbetet. 

 

Genom att skriva antigen in eller out till direction så ställs gpio pinnen till att 

vara en ingång eller en utgång. Om den är satt till utgång är standard värdet 

låg.  Value innehåller gpio pinnens nuvarande värde som antigen är låg(0) 

eller hög(1). Det är även till value man ska skriva om gpio pinnen är konfigu-

rerad som utgång för att bestämma dess värde[11].        

     

4.1.3 PCM3060 Kernel modul 

I och med att ett nytt separat ljudkort har byggts som är baserat runt TI 

PCM3060 behöver det läggas till stöd för denna hårdvara i RPI. Detta går att 

genomföra genom att lägga till chipet i form av en kärnmodul. Det krävs att 

operativsystemkärnan(kernel) i RPI byggs om, men nu med en modul för 

PCM3060. 

 

Förberedelser för att kunna lägga till denna modul är att linux kärna som är 

skriven specifikt RPI laddas ner till enheten från Raspberry pi Foundation 

sida på Github. All kod som har skrivits för att lägga till PCM3060 som modul 

är helt baserad på den redan existerande kod som finns i kärnan som är skri-

ven för att lägg till ljudmoduler. 
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Först så läggs en ny c-fil i linux/sound/soc/bcm som har fått namnet 

PCM3060_IO. Koden är här helt baserad från den existerande c-filen hifiber-

ry_dac.c men med några få ändringar. I funktionen 

snd_rpi_pcm3060_IO_hw_params så sätts BCLK för PCM3060 med 

snd_soc_dai_set_bclk_ratio till 64. Detta görs för att i datablad så står det 

att BCLK ska vara 64*fs eftersom PCM3060 är i denna konfigurering är i Mas-

ter mode . 

 

Nästa steg är att lägg till en c-fil i linux/sound/soc/bcm som initierar drivruti-

nen för PCM3060. Denna fil har fått namnet PCM3060.c. Koden är baserad 

på c-filen pcm5102.c. Förutom att ha ändrat namnen för funktionerna för att 

spegla PCM3060 är den enda ändringen som tillkommit att i funktionen 

snd_soc_dai_driver pcm3060_dai så måste samplings frekvens på 48kHz 

som deklareras med .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000. Utöver detta mås-

te .capture läggas till eftersom PCM3060 har både utgång och ingång för ljud. 

 

4.1.4 Kod 

I detta stycke förklaras den programkod som har skrivits. Kodsegmenten som 
gås igenom kan grovt delas in i Initiering av PJSUA, Subklass för konto och 
samtal, RPI GPIO och själva Main filen.  
 

4.1.4.1 GPIO 

En klass kallad RaspGPIO har skapats som består av en string, en konstruktor 
samt fyra funktioner. Det string värde som konstruktorn tar in är en siffra som 
motsvarar det nummer GPIO pinnen har på RPI. 
 
 
Funktionen RaspGPIO_IN tar och konfigurerar GPIO pinnen som en ingång. 
Som tidigare nämnt behöver det skrivas till exportfilen i /sys/class/gpio/, för 
detta används ofstream klassen för att skriva in gpio numret till export filen. 
När gpio har exporteras behövs det skrivas ”in” till direction filen, med hjälp 
av ofstream. Samma tillvägagångssätt är det i funktionen RaspGPIO_OUT där 
den enda skillnaden är att det skrivs ”out” till direction filen. 
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Figur 4-1: Funktionen RaspGPIO_IN 

 
För att ta reda på vilket det nuvarande värdet är på en GPIO pin används 
funktionen RaspGPIO_varde. Denna funktion tar in en referens av typen 
string där värdet på pinnen kommer läggas in.  Eftersom det endast behöver 
läsas från value filen används ifstream. Sedan ges värdet från value till string-
en varefter ifstream stängs ner. 
 
Funktionen RaspGPIO_utvarde tar och sätter ut värdet på en GPIO pin som 
deklarerats som utgång. Funktionen tar in en string som kommer vara antigen 
en etta eller en nolla, vilket representerar hög respektive låg. Value filen öpp-
nas med ofstream och värdet skrivs till den.     
 

4.1.4.2 Pjsuaclass 

Klassen med namnet Pjsuaclass innehåller de funktioner som används för att 
konfigurera vissa funktioner för PJSIP. 
 
Funktionen Epkonfig tar in en referens till ett objekt av Endpoint klassen. Ett 
objekt av klassen EpConfig skapas och med denna klass går det att specificera 
de inställningar som användaren vill ha utöver standard inställningar som 
konstruktorn initieras med[15].    
 
Konfiguration och initiering av endpoint port- och transportprotokoll görs 
med funktionen Transportkonfig. Denna funktion skapar ett objekt av klassen 
TransportConfig som används för att välja porten. 
 

int RaspGPIO::RaspGPIO_IN() 

{ 

    //Sökvägen för GPIO export 

    string exportIN = "/sys/class/gpio/export"; 

    //öppna export filen. 

    ofstream gpioINex(exportIN.c_str());  

 

    //skapa en GPIO node med önskat pin 

    gpioINex << this->GPIOnummer;  

    //stäng ner export  

    gpioINex.close();  

     

     

    //Sökvägen för /sys/class/gpio/gpionummer/direction.  

    string gpio_in ="/sys/class/gpio/gpio" + this->GPIOnummer + "/direction"; 

    ofstream gpioin(gpio_in.c_str());  

 

        //Skriv till direction filen, anntigen in eller out. 

        gpioin << "in";  

        gpioin.close();  

 

        return 0; 

} 
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Figur 4-2: Funktionerna Epkonfig och Transportkonfig 

 

För att starta endpoint-biblioteket användes funktionen LibaryStart. Det 

enda den funktionen gör är att ta in referensen till endpoint och köra funktio-

nen libStart. libStart, som namnet antyder, tar och startar endpointen med de 

valda inställningarna. 

 

Funktionen Accountkonfig används för att ställa in inställningar för SIP kon-

tot. Dessa inställningar innefattar SIP URI, adressen till servern som kontot 

vill registrera till och lösenord till servern. Funktionen returnerar ett objekt av 

Accountconfig klassen. 

 

 
Figur 4-3: Funktionen Acountkonfig 

  

4.1.4.3 Subklass av Account klassen och Call klassen 

I PJSUA2 biblioteket finns klassen Account som har hand om diverse funtio-
ner som relaterar till SIP kontot. En subklass till Account behöver ta hand om 
inkommande samtal och avslutande av samtal[15]. 
 

    AccountConfig Pjsuaclass::Acountkonfig(void){ 

    //Skapa en AccountConfig klass 

    AccountConfig konto_kf; 

    //SIP URI adressen for klienten 

    konto_kf.idUri = "sip:test2@pjsip.org"; 

    //Adressen till SIP servern som konto ska registeras på     
    konto_kf.regConfig.registrarUri = "sip:pjsip.org"; 

    //Olika insällningar för konto till servern, lösenord, namn på kontot etc. 

authCreds är en vector. 
    konto_kf.sipConfig.authCreds.push_back( AuthCredInfo("digest", "*", 

                                                        "test2", 0, "test2") ); 

                                                         

    return konto_kf;                                                  

    }    

 

    void Pjsuaclass::Epkonfig(Endpoint &ep){ 

     

    //En konstruktor för EpConfig med standard inställningar. 

    EpConfig ep_kf; 

    //Initiera insällningarna Endponiten 

    ep.libInit( ep_kf ); 

     

    } 

    void Pjsuaclass::Transportkonfig(Endpoint &ep){ 

     

    // Transport konfig klassen 

    TransportConfig tcfk; 

    //Deklarera vilken port som ska används 

    tcfk.port = 5061; 

    //Initiera endpointen med de valda insällningarna 

    ep.transportCreate(PJSIP_TRANSPORT_UDP, tcfk); 

     

    } 
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Inkommande samtal tas om hand med funktionen onIncomingCall vars namn 
på funktionen är redan definierat av PJUSA2. Funktionen tar en callback pa-
rameter kallad OnIncomingCallParam. Den structen innehåller call-id samt 
data från det inkomna INVITE meddelandet. Därefter skapas ett objekt av en 
subklass till Call. Mer om den subklassen finns senare i avsnittet. Ett CallOp-
Param objekt vilket innehåller samtalets inställningar skapas och sätts med 
funktionen .statuscode till 200 ok. Sist skickas 200 ok meddelandet med 
funktionen answer. 
 
För att stänga ner ett pågående samtal finns funktionen removecall. Denna 
funktion tar in en referens till samtal och itererar genom call vectorn som där-
efter tar bort samtalet.    
 
PJUSUA2 har även en klass kallad Call vars funktioner är relaterade till själva 
samtalet. Även denna klass behöver en subklass som har funktioner som un-
dersöker samtalets status samt en funktion som sätter upp mediaöverföringen 
för samtalet[15]. 
 
Funktionen onCallState är den som kollar samtalets status. Detta går genom 
att samtalets olika egenskaper sparas i en klass som heter CallInfo och den 
information som finns om samtalet går att tillhandahålla genom funktionen 
getInfo. Om CallInfo state visar PJSIP_INV_STATE_DISCONNECTED bety-
der det att samtalet stängts ner och därför ska det samtalet tas bort från kon-
tot.   
 
Funktionen onCallMediaState användes för att etablera kontakt mellan ljudet 
som kommer med samtalet och ljudenheten på RPI. funktionen getInfo() 
hämtar in information om samtalet och sparar det i en klass kallad CallInfo. 
Detta följs av en loop som går igenom de mediaobjekt som finns i samtalet för 
att hitta det objekt som innehåller ljudet. Med funktionen getMedia kan ljudet 
hämtas i form av ett objekt av AudioMedia klassen. Ett objekt av AudDevMa-
nager skapas för att kunna skicka det inkomna ljudet till högtalaren på RPI 
samt att skicka ljudet från mikrofonen.  
 

4.1.4.4 Main  

Main funktionen börjar med att skapa ett objekt av Endpoint klassen varefter 
den anropar funktionen libcreate. Denna funktion initierar de underliggande 
biblioteken för PJSUA och måste alltid köras innan någon annan funktion.  
Detta följs av funktionen REGRING som har en Endpoint som invärde. Tre 
objekt av RASPGPIO klassen skapas som ska användas för att ring upp, stänga 
ner samtal samt stänga ner programmet. Ett objekt av pjsuaclass skapas och 
dess funktioner anropas för konfigurera en endpoint.  Detta följs av att ska-
pandet av ett objekt av subklassen till Account klassen.    
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Figur 4-4: Början av funktionen REGRING 

 
Sedan kommer en While loop som ses som en tillståndmaskin med fyra till-
stånd. Det första tillståndet som programmet kommer in i är en form av vän-
teläge där programmet läser av om någon av knapparna har blivit nertryckta. 
Två av tillstånden har som funktion att ringa upp respektive stänga ner ett 
pågående samtal varefter tillståndet återgår till vänteläge. De sista av tillstån-
den har som funktion att bryta loopen. Detta leder i sin tur till att programmet 
återgår till main.  
 

static void REGRING(Endpoint &ep)  

{ 

 

    string GPIOV; 

     

    RaspGPIO* gpio24 = new RaspGPIO("24");  

    RaspGPIO* gpio23 = new RaspGPIO("23");  

    RaspGPIO* gpio25 = new RaspGPIO("25");  

     

    gpio24->RaspGPIO_IN(); 

    gpio23->RaspGPIO_IN(); 

    gpio25->RaspGPIO_IN(); 

         

    Pjsuaclass e; 

    e.Epkonfig(ep); 

    e.Transportkonfig(ep);   

    e.LibaryStart(ep); 

    AccountConfig konto_kf = e.Acountkonfig(); 

 

    //Objekt av subklassen till Account 

    Subklassaccount *konto = new Subklassaccount; 

    konto->create(konto_kf); 
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Figur 4-5: Fortsättningen av REGRING 

 
I main tar funktionen libDestroy och anropas. libDestroy tar och stänger ner 
biblioteken och frigör resurserna programmet tillbaka till operativ systemet. 
Sist anropas ett bash script som stänger ner Raspberry pi för att göra den sä-
ker att koppla ur. 

 
Figur 4-6: Main delen 

 

int main() 

{ 

    Endpoint ep; 

    ep.libCreate(); 

    REGRING(ep); 

    ep.libDestroy(); 

    system("./halt_script"); 

    return 0; 

} 

 

while(true){     

    //Starta smatal  

    gpio24->RaspGPIO_varde(GPIOV); 

    if(GPIOV == "1"){ 

        pj_thread_sleep(100); 

        gpio24->RaspGPIO_varde(GPIOV); 

        if(GPIOV == "1"){ 

  //Objekt av subklassen till Call     

        Call *samtal = new Subklasscall(*konto); 

        konto->calls.push_back(samtal); 

        //CallOpParam är en konstruktor för samtalet inställningar. Att sätta 

den till true betyder att standard inställningar används. 

        CallOpParam p(true); 

        //antal samtidiga ljud kanaler i samtalet 

        p.opt.audioCount = 1; 

        //antal samtidiga video kanaler i samtalet 

        p.opt.videoCount = 0; 

        //Starta ett samtal till den SIP address som specificeras. 

        samtal->makeCall("sip:test1@pjsip.org", p); 

        } 

    } 

    

    //Avbryt samtalet 

    gpio23->RaspGPIO_varde(GPIOV); 

    if(GPIOV == "1"){ 

        pj_thread_sleep(100); 

        gpio23->RaspGPIO_varde(GPIOV); 

        if(GPIOV == "1"){ 

         

    //Stäng ner alla aktiva samtal      

    ep.hangupAllCalls(); 

                        } 

                    } 

    gpio25->RaspGPIO_varde(GPIOV); 

    if(GPIOV == "1"){ 

        pj_thread_sleep(100); 

        gpio25->RaspGPIO_varde(GPIOV); 

        if(GPIOV == "1"){ 

         

        break; 

                        } 

                    } 
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4.2 Ljudkort 

I detta stycke kommer det byggda ljudkortet att förklaras. Bland annat be-
skrivs de komponenter som används och detta följs av en beskrivning av de tre 
olika prototypstadierna för ljudkortet. 
    

4.2.1 Funktion 

Ljudkortets funktion är att fungera som en DAC (digital till analog-

omvandlare) för uppspelning av ljud och ADC (analog till digital omvandlare) 

för inkommande ljud från mikrofonen, samt att förstärka ljudsignalen till en 

mindre högtalare.   

 

4.2.2 Komponenter 

IC kretsen för DAC/ADC, PCM3060pw, är huvudkomponenten i konstruktio-

nen för ljudkortet. Den konfiguration som användes gör att PCM3060 kom-

mer styras hårdvarumässigt. I detta läge kan kretsen styras via tre ytterligare 

pinnar genom hög eller låg signal.  

Dessa är IFMD (Interface mode), FMT (Interface format) och DEMP (De - 

emphasis) med inställningarna[17]: 

 

 IFMD - Hög för att sätta ADC i Master mode och DAC sätts i Slave mode. 

Detta innebär att vi bara behöver en extern klocka till PCM3060 kretsen efter-

som kretsen genererar de övriga två(LRCK = 48KHz och BCK = 3.07MHz). 

FMT - Låg för att 24 bitars I2S format för ADC och DAC. 

DEMP - Låg för att inte använda de-emphasis filtret. 

 

Det finns även en oscillator som genererar en puls på 12.288 MHz som an-

vänds som systemklocka till PCM3060. PCM3060 kommer ha en sampling 

frekvens på 48KHz. De resterande resistorerna och kondensatorerna är satta 

enligt de rekommendationer för designen och layout som finns i PCM3060 

datablad.  
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Figur 4-7: Kretsschema för PCM3060 

 
Förstärkaren består av en IC-krets, lm386, som är lämplig vid ljudförstärk-

ning till små högtalare.  

   

 
Figur 4-8: Kretsschema för lm386 

 

Förstärkarkretsen runt lm386 är baserad på en exempelkrets med få kompo-

nenter som finns föreskriven i lm386 datablad[18]. I denna konfiguration har 

lm386 20 gångers förstärkning. Valet av den enkla kretsen var för att se till att 

lm386 kretsen tar så lite plats som möjligt på PCB kortet för att uppfylla di-

mensionskravet från tillverkaren av mönsterkortet.   
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I denna förstärkarkrets är minusingången kopplad till jord och plusingången 

kommer från pcm3060s utgång. Utgång på lm386 är kopplat till högtalarut-

gången    

 

4.2.3 Prototypstadie 

4.2.3.1 Kopplingsbräda 

Den första prototypen av ljudkortet monterades på ett kopplingsbräde. Detta 
för det brädet och vissa av de komponenter som behövs fanns tillgängliga i 
KTH Kista labbsal. På detta kopplingsbräde testades delarna av ljudkortet se-
parat från varandra först för att göra felsökningen lättare. De två stereojack 
som användes som in- och utgång för mikrofon och högtalare monterades och 
testades tillsammans med nämnda mikrofon och högtalare. Förstärkaren som 
består av LM386 monterades även och testades och fungerade som önskat. 
 
På kopplingsbrädet genomfördes försök att montera PCM3060 kretsen med 
hjälp av en 28 pin adapter för SMD kretsar som införskaffats. Efter att den 
monterats ihop så kunde det med oscilloskopet se störningar på både in- och 
utgång till PCM3060 och att den inte gav ut rätt på klockorna BCK och LRCK. 
Det antogs då att jordplan var för dåligt på kopplingsbrädet.        

4.2.3.2 ExperimentKort 

Efter misslyckandet att få PCM3060 kretsen att fungera på kopplingsbrädet 
genomfördes det försök på ett experimentkort istället. På experimentkortet 
kunde komponenterna monteras mer kompakt och därigenom minska led-
ningslängden jämfört med kopplingsbrädet. Dessutom genomfördes även 
lödning på experimentkortets undersida där två punkter av lödtenn som är 
ihopkopplade med en smal ledning av lödtenn. Dessa ska fungera som jord-
plan för den analoga och digital jord som PCM3060 har. 
 
Trots förhoppningar att detta skulle lösa de problem med störningar i kretsen 
så skedde detta inte. Med oscilloskop kunde det vi mäta störningar stora nog 
att anta att de slår ut in- och utsignalerna till kretsen. Dock kunde det även 
uppmätas att de klockor som PCM3060 genererade nu stämmer. 
 
I ett sista test med experimentkortet så kopplades prototypen till en RPI. Hög-
talare och mikrofon kopplades till kretsen. Därefter spelades ljudfiler på RPI 
och ett SIP samtal genomfördes. I båda testen gav högtalaren endast ut brus 
och det ljud som ska komma från mikrofonen blev bara störningar på kretsens 
ljudutgång.      

4.2.3.3 PCB Kretskort 

I ett försök att lösa problemet med störningar så designades ett PCB kort med 

EMC i åtanke. PCB designen utgår främst från vad som föreskrivs i PCM3060 

kortets datablad. På grund av kostanden av ett kretskort är antalet lager på 

kortet två. Dimensionen på kortet utgick efter de krav som den valda PCB till-

verkan hade. Kretskortet har separata jordplan för analoga och digitala signa-

ler på en av sidorna av kort som sedan är sammanlänkade via en brygga för att 
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utjämna spänningsnivåer. Till VCC/VDD ingångar på PCM3060 så finns av-

kopplingskondensatorer. 

 

    
Figur 4-9: PCB layout samt kopplingar till RPI[10] 

 

Oscillatorn är kopplad till digital jord och har frekvens på 12.288 MHz. Den 

har en avkopplingskondensator nära matningsspänningen. 

 

Efter att kretskortet hade leverats och komponenterna hade lötts på plats be-

stämdes det att i det första testet så skulle ljudkortet kopplas till en RPI. Från 

RPI:n försöktes det spelas upp en ljudfil men från högtalaren på ljudkortet 

kom endast brus. Sedan provades att låta RPI spela in ljud från ljudkortet för 

att testa om ljudet från mikrofonen som kopplats till ljudkortet funkar. Denna 

ljudfil överfördes sedan till en laptop för uppspelningen, dock återigen var det 

endast brus som hördes från den inspelade filen.   

 
 5V 

 3,3V 

GPIO18(BCLK) 

GPIO19(LRCLK) 

GPIO21(DIN) 

GPIO20(DOUT) 

GND 
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Figur 4-10: Ljudkortet 

 

4.3 POE till Raspberry Pi  

I kravspecifikationen fanns en önskan att undersöka om prototypen kan an-
vända sig av POE. Nedan finns två alternativ för att implementera POE till en 
RPI. 
     

4.3.1 Passiv POE lösning till Raspberry pi 

Att implementera passiv POE till en RPI kräver en passiv ströminjektor, nät-

adapter, spänningsregulator samt RJ45 uttag. 

 

En passiv injektor kräver en extern nätadapter som spänningskälla och den 

utspänning som nätadaptern har är då injektorns utspänning. För motverka 

det spänningsfall som sker längs kabel är det nödvändigt att ha en nätadapter 

med en högre spänning än de 5V som RPI begär. Därav behövs en krets som 

utöver ska fungera som en splitter så måste den även reglera ner spännigen till 

5V med en spänningsregulator. 

 

Denna krets skulle bestå av två RJ45 uttag där den ena är ingång och den 

andra utgång mot RPI, samt en spänningsregulator som klarar av att ta in den 

spänningsnivå som nätadaptern har. En RJ45 uttag har 8 pinnar. Två av dessa 

pinnar är DC+(matningsspänning) och DC-(jord). Dessa ska kopplas till 

spänningsregulatorns ingång respektive jord. Spänningsregulatorns utgång 

kopplas till RPI 5V ingång och jord. Indata går på RX+ respektive RX- och 

utdata på TX+ respektive TX-. Dessa kopplas vidare till samma pinnummer 

på ett RJ45 uttag som användes som utgång och kopplas till RPI Ethernet in-

gång[23].  
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Figur 4-11: Diagram över anslutningar för passiv POE 
 

 

4.3.2 IEEE 802.3 POE lösning till Raspberry pi 

För att implementera 802.3 till RPI kommer det behövas en IC krets som har 

hanterar detektering och klassificering enligt 802.3 standaren. Denna IC krets 

skulle fungera både som en PD och spänningsregulator eftersom RPI har 5V 

som mattningsspänning. Exempel på IC kretsar som skulle uppfylla dessa 

krav är TPS2379 och TPS23754 från TI[12][13]. 
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5 Resultat 

Den slutgiltiga prototypen består av en Raspberry Pi med tillkopplad knapp-
sats och ljudkort. I plattformen används SIP som kommunikationsprotokoll 
som krav specifikation krävde. Detta är möjligt tack vare PJSIP, vilket är ett 
SIP bibliotek skrivet i C som går att använda i Linux. Konfiguration gentemot 
den tilltänkta servern sker i koden genom att skriva in dess adress, varpå pro-
grammet registrerar sig mot serven när det startas. Ett inkommande samtal 
besvaras automatiskt utan något behov bekräftelse av användaren. Plattfor-
men har, genom att en RPI använts, både tillgång till Ethernet anslutningen 
samt kan WiFi anslutning uppnås genom en separat modul. Knappsatsen in-
nehåller tre knappar vars olika funktioner är att ringa upp till en specifik mot-
tagare, avbryta ett pågående samtal oavsett om det var ett inkommande eller 
utgående samtal och stänga ner RPI:n. Möjligheten till att plattformen kan 
använda sig av POE har undersökts men ingen test hårdvara har byggts. 
 
Det som inte har lösts med prototypen är att det ljudkort som har byggts för 
att testa ljudet inte fungerar. Genom felsökningen av både i mjukvaran och 
hårdvaran kunde det fastställas att det är mest troligt att vi har av misstag haft 
sönder PCM3060 chipet på ljudkortet. 
 

 
Figur 5-1: En bild på hårdvaran. RPI är uppe i det vänstra hörnet och 

knappsatsen i det högra hörnet. Ljudkortet är i det nedre vänstra med till-
kopplad högtalare och mikrofon.  
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6 Diskussion 

Vid projektets slut kunde det tyvärr konstateras att plattformen inte uppfyller 
ett av det viktigaste målet som kravspecifikationen hade, nämligen ljudet. 
Ljudkortet som hade tagits fram runt PCM3600 fungerar inte. Med hjälp av 
oscilloskop kunde det ses att i mönsterkortet så finns det stora störningar som 
stör ut både det ljud som skickas till och från RPI. 
 
Projektplanen som hade gjorts upp innan arbetets början visade sig innehålla 
både underskattningen och överskattningen av den tid som de olika uppgif-
terna skulle ta. Ljudkortet togs fram mot slutet av arbetet och i och med att 
den inte fungerade gick den sista tiden åt att felsöka. Dessutom var uppfatt-
ningen av vad prototypen skulle få kosta icke befintlig. Utgifterna ökade 
snabbt och den mest signifikanta kostnaden var mönsterkortet. Budgeten för 
arbetet gick ur våra egna fickor och det blev svårare att rättfärdiga ytterligare 
omkostnader för arbetet speciellt i fallet med mönsterkortet, då ett nytt sådant 
skulle tillsammans med komponenterna kosta över 1000 kr. Eftersom ljud-
kortet tog upp all tid i slutet av projektet samt oviljan hos oss att spendera mer 
pengar så påbörjades inget arbete med att bygga ihop en POE modul för sy-
stemet. Istället nöjde vi oss skriva om olika POE alternativ till RPI i teorin.     
 
Det som behöver avvägas är om det är nödvändigt att implementera POE ef-
tersom dess nytta är mycket beroende på hur det tilltänkta äldreboendet ser ut 
med uttag och vad som redan finns tillgängligt i byggnaden. Om det inte redan 
finns PSE eller ströminjektor kommer det kosta mer på grund av installatio-
nen av dessa. I det fallet att det finns WiFi i hemmet kan det ses som onödigt 
att plattformen även ska ha POE stöd, speciellt eftersom nyare versioner av 
RPI stödjer WiFi som standard.   
  
Framtida arbetet skulle involvera att få fram ett fungerade ljudkort med ut-
gångspunkt av det som har gjorts hittills i detta arbete. Detta skulle involvera 
att byta ut PCM3060 kretsen på mönsterkortet. 
 
Huvudfrågan med detta projekt är om denna RPI plattform är en bra lösning 
som går att utgå från för att utveckla en riktig produkt som kan säljs. Ett hin-
der är den programvara som möjliggör SIP på RPI. I prototypen används 
PJSIP, men om detta program skulle komma att användas i en framtid pro-
dukt skulle det krävas en licens från utvecklarna av PJSIP. Alternativet till 
detta är utveckla en egen programvara. Ett område som fortfarande är oklart 
är ljudkvalitén och ljudstyrkan. I och med att ljudkortet fallerade kunde inga 
tester göras för att kontrollera dessa två aspekter. 
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