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Sammanfattning 

I denna rapport utreds vilka komponenter en bärbar trådlös Bluetooth-högtalare 
består av och de designparametrar som en presumtiv konstruktör bör ta hänsyn 
till. Egenskaperna hos sex på marknaden förekommande högtalarmodeller och de 
konstruktionslösningar som används i dessa undersöktes. Designparametrarna 
analyserades för att utreda om och i sådana fall hur dessa gick att förbättra. Simu-
leringar av högtalarprototyper utfördes och prototyper av högtalare och förstärkar-
del byggdes. Mätningar gjordes för att kunna jämföra och kontrollera prototyper-
nas ljudmässiga resultat. Ytterligare mätningar av musikstycken gjordes för att ut-
reda hur RMS-värdet i musik påverkar effektbehovet i förstärkare rent allmänt och 
i aktivt delade system. I slutet av rapporten ges rekommendationer för hur en bär-
bar Bluetooth-högtalare bör byggas tillsammans med förslag på alternativ tek-
nologi att undersöka för implementering i framtida Bluetooth-högtalare. 

Nyckelord 
Bluetooth-högtalare, Klass D-förstärkning, Ljudmätning, Bärbar högtalare, Hög-
talarteknik 

  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

This report investigates which components a portable wireless Bluetooth speaker 
consists of and the design parameters a prospective designer should take into con-
sideration. The characteristics of six commercially available speaker models and 
the design solutions used in these were examined. The design parameters were 
analyzed to investigate if and how these could be improved upon. Simulations of 
speaker prototypes were done and prototypes of speakers and an amplifier were 
built. Measurements were made to be able to compare and verify the audio perfor-
mance of the prototypes. Moreover, measurements of music were made to investi-
gate how the RMS-value of music impacts the power of an amplifier in general and 
in active systems in particular. Design recommendations on how to build a Blue-
tooth speaker are given in the end of the report together with suggestions on alter-
nate technologies to look into for implementation in future Bluetooth speakers.  

Keywords 
Bluetooth speaker, Class D-amplification, Sound measurement, Portable speaker, 
Speaker technology 

  



 
 
 
 
 

  



Förord 

Rapportförfattaren vill först och främst tacka Svante Granqvist, handledaren för 
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ionsförslag och råd under projektet bidragit till att göra denna rapport möjlig. Ett 
stort tack riktas även till min familj för sitt stöd och förståelse över att elektronik-
komponenter, mätutrustning, högtalarlådor och en hel massa annat legat och drällt 
hemma i olika rum i bostaden under detta projekt. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
Det finns idag ett stort antal Bluetooth-högtalare på marknaden. Storleken på 
dessa varierar från små kuber som inte är mycket större än en tändsticksask till 
stora modeller som närmar sig storleken av en hemhögtalare. Dessa erbjuder ofta 
både en acceptabel ljudkvalitet, ljudstyrka, hanterbarhet och batteritid. Vilka kom-
ponenter består dessa högtalare av och kan de förbättras på någon punkt? Denna 
rapport ämnar att undersöka detta bland annat genom simuleringar och prototyp-
bygge med tillhörande mätningar för att försöka ge rekommendationer för hur en 
Bluetooth-högtalare bör konstrueras. 

1.2 Målsättning 
Att identifiera, simulera, analysera samt beskriva de designparametrar som en kon-
struktör bör ta hänsyn till vid konstruktion av en Bluetooth-högtalare. Att bygga en 
prototyp av högtalare och förstärkardel för att kunna verifiera simuleringarna. 

1.3 Avgränsningar 
Omfattningen av rapporten begränsas av tidsramen för kandidatexamensjobb 15hp 
som dikterar att arbetet ska utföras på 10 veckor. 

Storleksbegränsning på prototyphögtalarna kommer att vara 615 x 360 x 215 mm. 

Batteristorleken som används för prototyperna begränsas av kostnadsskäl då end-
ast verkningsgraden är av intresse i prototyperna och inte batteritiden som sådan. 

Mätning kommer att utföras med en icke kalibrerad mätmikrofon vilket kan ge 
mätvärden med begränsad precision.  

Prototyperna skall endast vara av funktionell karaktär så att ljudegenskaperna hos 
dessa kan jämföras. 

1.4 Externa bidrag till examensarbetet 
Handledaren för detta examensarbete Svante Granqvist har bidragit med stor kun-
skap om högtalare och elektronik, föreslagit kretslösningar och programvara. Den 
initiala klass D-arkitekturen som konstruerades för prototypen har delvis sitt ur-
sprung i tidigare projektkurs på KTH som rapportförfattaren deltagit i. 
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2 Teori och bakgrund 

Detta kapitel beskriver tekniken som används i bärbara Bluetooth-högtalare och 
teorin bakom dimensioneringen av de olika delarna med början i batteritekniken 
fram till konstruktionen av högtalarlådan enligt figur 2.1. Begrepp som frekvens-
omfång, verkningsgrad, känslighet och distorsion förklaras. Därefter görs en kort 
analys av egenskaperna hos 6 stycken aktuella bärbara Bluetooth-högtalare som 
återfinns på marknaden. Till slut beskrivs korrigering av återgivningsegenskaper-
na, betydelsen av komponent och designval, de avvägningar som behöver göras i en 
konstruktion samt hur mätning av ljud går till. 

Figur 2.1: Funktionsbeskrivning av ingående delar hos en teoretisk Bluetooth-högtalare.  

 

2.1 Batteriteknik 
Den idag dominerande batteritekniken i bärbara apparater är litiumbaserade batte-
rier. Robert Gustavsson och Alexander Lind har i en rapport [1] jämfört de vanlig-
aste batterityperna på marknaden m a p specifik energi och energitäthet där de liti-
umbaserade batterierna uppvisade mycket goda egenskaper. Dess fördelar gente-
mot tidigare batteriteknik som till exempel Nickel-kadmium- och Nickel-metall-
hydrid-batterier är framförallt avsaknad av minneseffekt men även den större 
energitätheten, vikten och förmågan att vid behov kunna lämna stora strömmar. 
Dessa är även bättre ur miljösynpunkt än de nickelbaserade batterityperna. Speci-
ellt i små bärbara apparater där batterikapaciteten per volymenhet är viktig är 
dessa mycket populära. Batterier av Litium-Polymer-typ går dessutom att forma 
efter tillgängligt utrymme efter önskemål där ett vanligt cylindriskt batteri inte 
hade fått plats. Det finns primärt tre typer av litiumbatterier, Li-kobolt (LCO), Li-
magnesiumoxid (LMO) och Li-polymer (Li-Po). 

Batteriernas urladdningskapacitet definieras med en siffra som motsvarar en viss 
Capacity-rating (C-rating) [1]. Det görs för att normalisera urladdningsströmmen 
mot batterikapaciteten då den ofta kan skilja mellan batterier [2]. Nedan visas 
sambandet i ekvation (1) mellan C-rating (c), batteriets kapacitet i Amperetimmar 
(Ah) och möjlig urladdningstakt (I) i Ampere. En snabbare urladdningstakt än C 
kan också åstadkommas men för att bibehålla de angivna egenskaperna för batte-
riet bör batteriet inte laddas ur med större ström än angivet C-värde. 

𝐼 = 𝑐 ∙ 𝐴ℎ       (1) 



 
 

 
 
4  |  TEORI OCH BAKGRUND 

En C-rating på 1c innebär att den kortaste tiden batteriet kan laddas ur är en 
timme. Högre C-rating innebär således att tiden för möjlig urladdningstid kortas av 
och tvärtom. Litium-batterier av typ 18650 (18mm i diameter och 650mm långa) 
förpackas i hårda skal för att skydda batterierna mot skador och för att undvika 
skador på omgivningen om gaser bildas i batteriet under laddning [3]. 

2.2 Bluetoothteknik 
Bluetooth är tillsammans med Wi-Fi den vanligaste överföringstekniken mellan 
konsumentprodukter idag. Tekniken utvecklas fortlöpande av Bluetooth Special 
Interest Group vars medlemmar består av ett stort antal teknikföretag [4] bl. a. In-
tel, Ericsson, Nokia och Apple.  

Det finns primärt två olika kodekar [5] som används för ljudöverföring över Blue-
toothprofilen A2DP. Sub-Band-Coding (SBC) och aptX. SBC stödjer ett flertal olika 
snålkodningsnivåer och är den huvudsakliga kodeken som används för ljudöverfö-
ring mellan Bluetoothenheter. Den lägsta snålkodningsnivån som båda enheter 
stödjer används alltid i kommunikationen. Protokollet aptX stödjer högre bitrate 
än SBC och erbjuder därför teoretiskt en bättre ljudkvalitet. Förutsättningen för att 
kunna kommunicera via aptX är att båda enheterna måste stödja protokollet, an-
nars sker överföringen via SBC [6]. Det finns två varianter av aptX för ljudöverfö-
ring, aptX som stödjer 16-bit, 44,1kHz, 352kbps och aptX-HD som stödjer 24-bit, 
48kHz, 576kbps [7]. 

2.3 Förstärkarteknik 
Det finns ett flertal olika typer av förstärkarklasser men de flesta förstärkare i kon-
sumentprodukter för ljudåtergivning är av typen Klass A, AB eller D, eller varianter 
av dessa. Dessa tre förstärkarklasser beskrivs i den efterföljande texten. 

2.3.1 Klass A 
Klass A kan betraktas som grundformen för förstärkning i det enklaste fallet an-
vänds endast en transistor. Figur 2.3 visar en enkel förstärkarkoppling. I vanliga 
fall används en resistor på kollektorn istället för spolen i schemat. En resistor ökar 
utimpedansen för förstärkaren och försämrar således dämpfaktorn för förstärkar-
kopplingen vilket kan göra den olämplig för att driva lågohmig last [8]. Transistor-
förstärkare som arbetar i klass A har betydande effektförluster. Transistorerna i 
designen leder under en hel period vilket innebär att mycket effekt går till spillo i 
form av värme. En härledning av effekten och förlusteffekten görs nedanför sche-
mat. När uteffekten från förstärkarkopplingen är noll och steget är i vila omvandlas 
all effekt till värme. Vid full förstärkning och sinussignal blir verkningsgraden i 
bästa fall 50% [8], vilket innebär att minst hälften av all effekt omvandlas till 
värme. Detta är inte en lämplig förstärkarteknik för bärbara enheter med batteri-
drift men den återfinns i stationära förstärkare för hifi-bruk. Figur 2.4 illustrerar 
förhållandet mellan utstyrning, förlusteffekt, ineffekt och uteffekt. 
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Figur 2.3: Klass A förstärkarkoppling. 

 

Effekten in i ett klass A system kan uttryckas som (2), en sinusformad spänning ger 
uteffekten i (3) där x representerar förstärkarens utstyrningsgrad (3.1). Den maxi-
mala uteffekten uppnås när x är ett (4). Maximal förlusteffekt inträffar när uteffek-
ten är noll (5). Figur 2.6 visar teoretisk uteffekt och förlusteffekt grafiskt för klass A 
och klass B. Förlusteffekten för klass A är den kombinerade ytan för klass B och 
förlusteffekterna i figuren. Förlusteffekten för klass B är ytan av det röda fältet. 
Formlerna härstammar från [8]. 

 

 𝑃𝐸 ≈ 𝐸 ∙  𝐼𝐶𝑄  (förutsätter att 𝑈𝐶𝐸𝑄 ≈ 𝐸 )   (2) 

𝑃𝑢𝑡 =  
Û∙Î

2
=  

𝑥𝐸∙𝑥𝐼𝐶𝑄

2
 (x=1 är max)   (3) 

𝑥 =  
Û

Û𝑚𝑎𝑥
=  

Î

Î𝑚𝑎𝑥
     (3.1) 

𝑃𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥 =  
𝐸∙𝐼𝐶𝑄

2
=  

𝐸2

2𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷
=  

𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷∙𝐼𝐶𝑄
2

2
       (där 𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷 =  

Û𝑚𝑎𝑥

Î𝑚𝑎𝑥
 ≈  

𝐸

𝐼𝐶𝑄
  ) (4) 

𝑃𝑓𝑚𝑎𝑥 = 𝐸 ∙ 𝐼𝐶𝑄      (5) 
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Figur 2.4: Förhållandet mellan utstyrning, förlusteffekt, ineffekt och uteffekt för klass A. 

 

2.3.2 Klass AB och B 
Klass B innebär att transistorerna i förstärkarkonstruktionen endast leder under 
signalens ena halvperiod vilket innebär att konstruktionen är mycket effektivare än 
förstärkare som arbetar i klass A. Teoretisk maximal verkningsgrad är ca 78% vid 
full utstyrning. Figur 2.5 visar en Klass AB/B-design. Figur 2.6 visualiserar skillna-
den i uteffekt och förlusteffekt mellan klass A och klass B. Klass B förstärkare lider 
dock typiskt av övergångsdistorsion vilket inträffar när utströmmen växlar mellan 
transistorerna vid nollgenomgången och den andra transistorn inte omedelbart 
börjar leda. Figur 2.7 visar övergångsdistorsion med den typiska distorderade kurv-
formen och originalkurvan med liten dc-offset för jämförelse.  

Klass AB är konstruktionsmässigt en klass B-förstärkare men där transistorerna 
leder lite mer än halva perioden och kan därmed minska effekterna av övergångs-
distorsionen [8]. Eftersom klass AB har en ändrad vilopunkt (Q) jämfört med ren 
klass B är effektförlusterna något större och verkningsgraden sämre. 
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Figur 2.5: Klass AB/B förstärkarkoppling 

 

Figur 2.6: Effektförluster i klass A och klass B. 
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Figur 2.7: Övergångsdistorsion i klass B förstärkare. 

 

Medelströmmen i en klass B förstärkare kan uttryckas som (6) vid sinusformad 

inspänning. Den inmatade effekten (7) uttrycks som matningsspänningen gånger 

medelströmmen. Maximal (teoretisk) ström genom lasten fås genom (8). Variabeln 

x representerar utstyrningsgraden där x=1 ger maximal utstyrning. Genom (9) fås 

den totala tillförda effekten där (10) ger den totala strömmen vid utstyrningsgraden 

x. Uteffekten fås genom (11). Total förlusteffekt i förstärkaren ges av (12) som ger 

nollställen vid 𝑥 = 0 och 𝑥 =
4

𝜋
 och ett maximum vid 𝑥 =

2

𝜋
. Formlerna härstammar 

från [8]. Figur 2.8 illustrerar förhållandet mellan utstyrning, förlusteffekt, ineffekt 

och uteffekt. 

 

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =  
1

𝑇
∫ Î sin 𝜔𝑡 𝑑𝑡 =  

1

𝜋
Î

𝑇/2

0
   (6) 

2𝑃𝐸 = 2𝐸
1

𝜋
Î =  

2𝐸∙Î

𝜋
    (7) 

Î =  
Û𝑚𝑎𝑥

𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷1
=  

𝐸

𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷1
    (8) 

2𝑃𝐸 = 2𝐸
Î

𝜋
=  

2𝐸2

𝜋𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷1
∙ 𝑥    (9) 

Î = 𝑥Î𝑚𝑎𝑥 = 𝑥 ∙  
𝐸

𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷1
    (10) 

𝑃𝑢𝑡 =  
ÛÎ

2
=  

𝑥𝐸∙𝑥𝐸

2𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷1
=  

𝐸2

2𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷1
∙ 𝑥2   (11) 

2𝑃𝑓 = 2𝑃𝐸 − 𝑃𝑢𝑡 = 𝑒𝑘𝑣(2.3.9) − 𝑒𝑘𝑣(2.3.11) =  
𝐸2

𝑅𝐿𝑂𝐴𝐷1
∙ 𝑥 ∙ (

2

𝜋
−

𝑥

2
) (12) 
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Figur 2.8: Förhållandet mellan utstyrning, förlusteffekt, ineffekt och uteffekt för klass B. 

2.3.3 Klass C 
Denna förstärkningsklass är inte lämplig för ljudåtergivning och behandlas därför 
inte annat än för informativa skäl i denna rapport. Transistorerna leder mindre än 
en halv period men kurvformen bibehålls genom den avstämda resonanskretsen. 
Användningsområdet är primärt smalbandig förstärkning för exempelvis radioän-
damål [8]. Figur 2.9 visar en klass C förstärkarkoppling. 

Figur 2.9: Klass C förstärkarkoppling.  
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2.3.4 Klass D 
Klass D-förstärkare har utgångstransistorer i en konfiguration som liknar brygg-
kopplad klass B, men transistorerna är växelvis mättade och växlar snabbt mellan 
att koppla lasten till antingen plus- eller minusmatning. Förstärkarklassen finns 
primärt i två olika varianter, analog (tidskontinuerlig) klass D och digital (tidskvan-
tiserad) klass D. Skillnaden mellan dessa är sättet som insignalen omvandlas till 
pulser innan förstärkning. Principen för analog klass D är att insignalen jämförs 
mot en triangelvåg av en komparator vilket resulterar i att insignalen omvandlas till 
en pulsbreddsmodulerad signal (PWM). Omslagspunkterna i PWM-signalen kan 
ske när som helst, de är inte bundna till en klockpuls. PWM-signalen styr sedan en 
gate-driver som förstärker upp och inför korrekt timing för att signalen ska passa 
för styrning av fyra transistorer i H-kopplingen där lasten kopplas mellan punkter-
na A och B. Figur 2.10 visar kopplingen. Strömmen flyter genom den övre tran-
sistorn på exempelvis A-sidan, genom lasten och vidare genom den nedre tran-
sistorn på B-sidan eller tvärtom beroende på halvperiod på ingångssignalen. Ett 
lågpassfilter i form av en eller flera spolar kopplas mellan förstärkaren och lasten 
för att återfå den ursprungliga kurvformen [8]. 

Digital klass D fungerar i stort sett som analog klass D förutom att istället för att 
använda en komparator som skapar pwm-signalen används en mikrokontroller 
som samplar signalen eller får in en digital signal direkt. Denna signal blir 
tidskvantiserad eftersom den bygger på digital signal processning. I övrigt är kon-
struktionen lika den analoga switchade förstärkaren [9].  

Switchfrekvensen på båda förstärkarna bör vara avsevärt högre än högsta önskade 
återgivna frekvens [8]. Klass D förstärkare har en väldigt bra verkningsgrad då 
transistorerna alltid leder maximalt eller inte alls vilket gör att tiden som transisto-
rerna befinner sig i mellantillstånden minimeras. Det uppstår således väldigt små 
värmeförluster i en klass D förstärkare. 

Figur 2.10: Klass D förstärkarkoppling. 
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2.4 Delningsfilter 
Delningsfilter är en komponent som finns i nästan alla högtalare i någon form. Skä-
let är att det är svårt och dyrt att tillverka element som klarar att återge hela fre-
kvensområdet som den mänskliga hörseln kan uppfatta. Delningsfiltrets uppgift är 
att förse rätt elementtyp med en signal som de är byggda för att återge. Delningsfil-
ter finns i ett flertal varianter. En distinktion görs mellan aktiva filter som är filter 
som placeras före förstärkaren och passiva filter som placeras mellan förstärkare 
och högtalare. Båda dessa finns i ett flertal olika standardfiltertyper även be-
nämnda tabellfilter som skiljer m a p optimering, branthet och summering vid del-
ningsfrekvensen. Två välkända optimeringsvarianter är Butterworth och Linkwitz-
Riley. Tabellfilter av denna typen bör endast ses som en utgångspunkt då de funge-
rar bra för delning av rent resistiva laster men mindre bra för verkliga laster såsom 
högtalarelement som har en egen tonkurva och även uppvisar induktiva samt kapa-
citiva egenskaper förutom de rent resistiva. Modifikationer baserade på tabellfilter 
är således mycket vanliga och mer eller mindre nödvändiga för att anpassa del-
ningen efter de specifika kraven som finns i ett högtalarsystem, eftersom filtrets 
utformning beror på lasten och det är filtrets och elementets sammanlagda ton-
kurva som är av intresse. 

2.4.1 Aktiva filter 
Dessa filter arbetar med signalnivåer innan slutförstärkning i en förstärkarkrets. 
De består typiskt av operationsförstärkare i kombination med RC-filter där kon-
densatorer och resistorer kopplats samman för att skapa en frekvensberoende 
minskning av signalnivån. Figur 2.11 visar två aktiva andra ordningens filter base-
rade på operationsförstärkare. Fördelen med ett aktivt filter är att branta filterlös-
ningar kan konstrueras utan induktanser som är mindre ideala komponenter än 
resistorer och kondensatorer [8]. Ett annat sätt att konstruera ett aktivt filter är att 
genom exempelvis en DSP utföra digital manipulering av signalen efter att den di-
gitaliserats och på så vis forma tonkurvan efter önskemål. Digitala filter kan göras 
mycket avancerade och branta. 

Figur 2.11: Aktiva delningsfilterlösningar av andra ordningen. 

 

2.4.2 Passiva filter 
Passiva delningsfilter återfinns mellan förstärkaren och högtalaren. Dessa filter 
består typiskt av reaktiva komponenter som kondensatorer och induktanser som 
kombineras ihop till filter av önskad typ och branthet. Första ordningens filter 
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(6dB/oktav) upp till fjärde ordningens filter (24dB/oktav) är vanligast för ljudän-
damål. Figur 2.12 visar ett andra ordningens passivt låg- och högpassfilter. Även 
om mycket delningsfilterkonstruktion utförs i simuleringsprogram är det bra att 
skaffa sig en förståelse för summerings och fasegenskaperna hos filterfunktioner. 
Detta underlättar konstruktionsprocessen även om den utförs i simulatorpro-
grammen. Överföringsfunktionerna för några Butterworth-filterkonfigurationer 
presenteras nedan.  Värt att notera är att behöver en av filterkopplingarna i en kon-
figuration fasvändas för att uppnå önskad frekvensgång bör det göras på ett annat 
filter än det för baselementet. Detta för att baselementet på grund av sin beskaffen-
het kan påverka andra högtalare i närheten och delvis eller helt då släcka ut basin-
formationen från dessa vid låga frekvenser.   

Figur 2.12: Lågpassfilter av andra ordningen.  

 

2.4.3 Standardfiltertyper 
Linkwitz-Riley – Filter med oändligt impulssvar (IIR). Speciellt användbara för 
högtalardelningsfilter. Består av två seriekopplade butterworthfilter. Summeringen 
vid delningen resulterar i 0 dB förstärkning och således ett platt frekvenssvar. Filt-
ret ger en mjuk fasrespons och fasskillnaden för ett andra ordningens hög och låg-
passfilter är 180 grader vilket innebär att en av dessa behöver inverteras för att 
uppnå önskad filterfunktion vid delning [10]. 

Butterworth – Är en filtertyp som är utvecklad för att ge en maximalt platt respons 
vid delningsfrekvens [1]. Detta är en önskvärd egenskap hos delningsfilter förutom 
i specialfallet när placering eller någon typ av tonkurve-, eller fasavvikelse hos ele-
menten ska kompenseras för [11].  

Ett första ordningens delningsfilter kan karaktäriseras av följande två överförings-
funktioner för ett lågpass- respektive högpassfilter. Ekvation (13) representerar 
lågpassfunktionen och (14) högpassdelen. (15) ger summeringen vid delningsfre-
kvensen vid lika fasning. De adderade signalerna ger 1 som överföringsfunktion 
vilket betyder att ingen påverkan av signalen görs av filtret. Det andra fallet (16) 
visar överföringsfunktionen för fasvänd diskantfilter. Resultatet är ett filter av all-
passkaraktär som inte ger amplitudpåverkan på signalen men förvränger fasin-
formationen med 90°. För att signalamplituden ska fortsätta vara konstant vid del-
ningsfrekvensen krävs att de båda signalnivåerna minskat med -3dB [11]. 

𝐻1𝐿𝑃(𝑠) =
1

1+𝑆
    (13) 
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𝐻1𝐻𝑃(𝑆) =  
𝑆

1+𝑆
    (14) 

𝐻1𝑓𝑎𝑠𝑟𝑎𝑘𝑡(𝑆) =  
1+𝑆

1+𝑆
= 1    (15) 

𝐻1𝑓𝑎𝑠𝑣ä𝑛𝑡(𝑆) =  
1−𝑆

1+𝑆
    (16) 

 

Ett andra ordningens delningsfilter karaktäriseras av följande överföringsfunktion-
er. (17) representerar en lågpassfunktion, (18) en högpassfunktion och som ovanför 
(19) den summerade responsen och (20) responsen med fasvänt diskantfilter. 

𝐻2𝐿𝑃(𝑆) =  
1

(1+𝑆)2    (17) 

𝐻2𝐻𝑃(𝑆) =  
𝑆2

(1+𝑆)2    (18) 

𝐻2𝑓𝑎𝑠𝑟𝑎𝑘𝑡(𝑆) =  
1+𝑆2

(1+𝑆)2    (19) 

𝐻2𝑓𝑎𝑠𝑣ä𝑛𝑡(𝑆) =  
1−𝑆2

(1+𝑆)2 =  
(1−𝑆)(1+𝑆)

(1+𝑆)2 =  
1−𝑆

1+𝑆
  (20) 

 

Summerade fasraka filter (19) ger i detta fallet en minskning av amplituden vid 
delningsfrekvensen vilket bör tas hänsyn till vid konstruktionen av högtalaren. Fil-
terfunktionen i (20) med den fasvända diskantdelen ger ett allpassfilter som i (16) 
med rakt amplitudsvar [11]. 

Tredje ordningens filterfunktioner för lågpass (21) och högpass (22) ger båda en 
allpassfunktion (23) och (24) oavsett fasning. 

 

𝐻3𝐿𝑃(𝑆) =  
1

1+2𝑆+2𝑆2+𝑆3    (21) 

𝐻3𝐻𝑃(𝑆) =  
𝑆3

1+2𝑆+2𝑆2+𝑆3
    (22) 

𝐻3𝑓𝑎𝑠𝑟𝑎𝑘𝑡(𝑆) =  
1+𝑆3

1+2𝑆+2𝑆2+𝑆3 =  
1−𝑆+𝑆2

1+𝑆+𝑆2   (23) 

𝐻3𝑓𝑎𝑠𝑣ä𝑛𝑡(𝑆) =  
1−𝑆3

1+2𝑆+2𝑆2+𝑆3 =  
1−𝑆

1+𝑆
   (24) 
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Filterfunktioner kan naturligtvis kombineras på andra sätt än de ovan presenterade 
för att uppnå önskad tonkurva och fas på högtalaren. Passiva filter konstrueras säl-
lan med brantare delning än 18 dB/oktav bland annat på grund av storleken och 
vikten samt den ytterligare ökade komplexiteten. 

2.5 Effektfördelning i ett system 
Effektfördelningen mellan bas-, mellanregister- och diskantelement i ett fullfre-
kvenssystem beror på hur källmaterialet spelats in, mastrats och komprimerats 
men definieras vanligen som att ungefär 10% av effekten går till diskantregister, ca 
20% till mellanregister och 70% till basregister. Detta undersöks i kapitel 3 genom 
att analysera musikstycken med programmet Sopran [23]. 

2.6 Högtalarelement 
Elementen i en högtalare skapar ljudet genom att omforma de elektriska signalerna 
till ljudvågor som öronen uppfattar. Det är även här den mesta distorsionen i ett 
ljudsystem oftast uppstår p g a olinjäriteter. Dessa kan exempelvis bestå av olinjäri-
teter i motorsystemet, luftens olinjäritet och distorsion i konmaterialet (uppbryt-
ningar) i elementen. För att kunna förutspå ett elements egenskaper i ett tidigt 
skede har olika system med uppsättningar av parametrar tagits fram. Det vanlig-
aste idag är Thiele & Small-systemet som det står mer om i nästa stycke. Ett ele-
ment konstrueras för att uppnå önskvärda parametrar och dess Thiele & Small-
parametrar mäts sedan upp för att se om konstruktionsmålet har uppnåtts. Dessa 
parametrar återfinns även representerade för lösa element som elementtillverkare 
tillhandahåller.  

Ett litet högtalarelement har typiskt sämre verkningsgrad än ett större element på 
grund av dess sämre förmåga att sätta luft i rörelse. Ökad luftförflyttning resulterar 
i ökat ljudtryck men en liten konarea behöver röra sig mer för att förflytta en given 
mängd luft. Detta är en parameter som bärbara Bluetooth-högtalare ofta utmärker 
sig negativt på av antingen designmässiga skäl eller produktionstekniska sådana.   

2.6.1 Thiele & Small-parametrar 
A. Neville Thiele och Richard H. Small är upphovsmännen bakom Thiele & Small-
systemet (T&S) som idag är det dominerande systemet för att analysera och besk-
riva egenskaperna hos högtalarelement genom en uppsättning parametrar. Med 
hjälp av dessa kan en högtalarkonstruktör simulera hur ett element beter sig i en 
viss typ av låda och därmed med rimligt stor precision kunna välja rätt typ av ele-
ment till sin konstruktion. Parametrarna hjälper även konstruktören att snabbt 
skaffa sig en uppfattning om hur stor låda som behövs, eller hur långt ner i basen 
elementet är användbart. T&S-parametrarna är småsignalparametrar då de repre-
senterar elementegenskaperna där systemet är linjärt. Värt att notera är att vid 
större insignaler kan parametervärdena bli irrelevanta eller skilja sig väsentligt från 
småsignalparametrarna. Skälet till detta är de olinjäriteter i systemet som uppstår 
p g a exempelvis talspoleuppvärmning, talspolens rörelse i magnetgapet och upp-
hängningens förändrade komplians vid stora rörelser. Därtill bör även hänsyn vid 
konstruktion tas till den icke försumbara individuella variationen som finns mellan 
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olika element. Detta gäller även sådana som tillverkats under samma produktions-
omgång [12]. Samtidigt förändras parametrarna på element med ålder och an-
vändning [13] vilket resulterar i att simuleringar kan skilja sig från verkligt resultat.  

De parametrar som mäts upp eller beräknas och används för att beskriva ett ele-
ment med T&S-systemet [14] återfinns nedan sorterade i en symbollista och for-
melsamling. Figur 2.13 visar ett teoretiskt högtalarelement i genomskärning med 
dess olika beståndsdelar utmärkta. 

Figur 2.13: Högtalarelement i genomskärning. 

 

2.6.2 Symbollista  
SD - aktiv konarea i m2. 

MMS - Rörlig massa (kon+talspole+luft) i kg (MMD utan luft). 

CMS - upphängningens mekaniska komplians (inversen av styvheten). Se formel 
(s1). 

RMS - upphängningens mekaniska resistans (förluster). Se formel (s2). 

LE - talspolens induktans i mH vid 1kHz. 

RE - talspolens likströmsresistans i ohm. 

Bl - motorsystemets styrka. Produkten av fältstyrkan och trådlängden i magnetga-
pet. Se formel (s3). 

VAS – storleken av luftvolymen som motsvarar styvheten av elementets upphäng-
ning vid påverkan av en area med storleken av SD. Se formel (s4). 

fs – elementets friluftsresonansfrekvens i Hz. Se formel (s5). 



 
 

 
 
16  |  TEORI OCH BAKGRUND 

QES – elementets elektriska Q-värde vid fs. Se formel (s6). 

QMS – elementets mekaniska Q-värde vid fs. Se formel (s7). 

QTS – elementets totala Q värde baserat på QES och QMS. Se formel (s8). 

XMAX – den linjära slaglängden för elementet +/- antal mm. Se formel (s9). 

XMECH – maximal slaglängd innan fysisk skada på elementet inträffar. 

PE (MAX) – termiskt begränsade effekttåligheten för elementet i W. 

VD – maximal luftförflyttningsförmåga för elementet. Se formel (s10). 

ZMAX – elementets impedans vid fs. Se formel (s11). 

EBP – effektivitets-bandbredds-produkt. Ger en ungefärlig indikation på använd-
ningsområdet för elementet. EBP < 50 sluten låda, EBP > 100 basreflexlåda, EBP > 
130 horn, 50 < EBP < 100 sluten eller basreflexlåda. Se formel (s12). 

ZNOM = nominell impedans för högtalarelementet. 

η0 – elementets referensverkningsgrad i procent i halvrymd (2π). Se formel (s13). 

SPL 1w@1m – SPL vid 1m vid 2.83V (8 ohms element), ett medelvärde på känslig-
heten av elementet i ett brett frekvensspektrum. Se formel (s14) och (s15). 

2.6.3 Formelsamling 
HC = talspolens höjd, HG = magnetgapets höjd, ρ=luftens densitet, c=ljudets hastig-
het, s = sekund, m =meter. 

 𝐶𝑀𝑆 =  
𝑚

𝑁
      (s1) 

   𝑅𝑀𝑆 = 𝑁 ∙
𝑠

𝑚
      (s2) 

   Bl =  T ∙ m      (s3) 

   𝑉𝐴𝑆(𝐿) = 𝜌 ∙ 𝑐2 ∙ 𝑆𝐷
2 ∙ 𝐶𝑀𝑆 ∙ 1000    (s4) 

    𝑓𝑠 =
1

2𝜋⋅√𝐶𝑀𝑆⋅𝑀𝑀𝑆
     (s5) 

    𝑄𝐸𝑆  =
2𝜋∙𝑓𝑠∙𝑀𝑀𝑆∙𝑅𝐸

(𝐵𝑙)2      (s6) 

   𝑄𝑀𝑆 =  
2𝜋∙𝑓𝑠∙𝑀𝑀𝑆

𝑅𝑀𝑆
     (s7) 
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   𝑄𝑇𝑆  =  
𝑄𝑀𝑆∙𝑄𝐸𝑆

𝑄𝑀𝑆∙𝑄𝐸𝑆
     (s8) 

   𝑋
MAX  = 

𝐻𝐶−𝐻𝐺
2

     (s9) 

    𝑉𝐷 =  𝑆𝐷 ∙ 𝑋𝑀𝐴𝑋     (s10) 

  ZMAX =  
RE

1+ 
QMS
QES

     (s11) 

    𝐸𝐵𝑃 =  
𝑓𝑠

𝑄𝐸𝑆
      (s12) 

    𝜼0 =  (
4𝜋2

𝑐3 ∙
𝑓𝑠

3∙𝑉𝐴𝑆

𝑄𝐸𝑆
) × 100%  [15] [12]  (s13) 

    𝑑𝐵1𝑊 =  112.1 +  10𝑙𝑜𝑔10(𝜼0)    (s14) 

         𝑑𝐵2.83 𝑉 =  112.1 +  10𝑙𝑜𝑔10(𝜼0)  +  10𝑙𝑜𝑔10(
8

𝑅𝐸
)   (s15) 

 
Trots att Thiele & Small är det system som nästan uteslutande används idag så 
finns det mycket annan forskning som gjorts för att ta fram ett system för beskriv-
ning av högtalarelement. Johan Liljencrants har redan 1966 tagit fram ett fri-
stående system för beskrivning av basreflexlådor och systemparametrar [16]. Lil-
jencrants konstruerade i samband med detta en elektrisk analogi för att beskriva 
och visualisera högtalarsystemens egenskaper. Det finns många likheter mellan 
Liljencrants system och T&S men parametrarna har andra beteckningar. Figur 2.14 
visar Liljencrants elektriska analogi för basreflexsystem. 
 
 

Figur 2.14: Liljencrants elektriska analogi för ett basreflexsystem. 
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2.7 Högtalarkonstruktion 
Högtalarlådor kan konstrueras på många olika sätt. Detta avsnitt går igenom de 
vanligaste lådtyperna. Övergången mellan vad som kan klassificeras som basreflex-
låda, transmission line och hornkonstruktion är i allra högsta grad flytande. Det 
kan enkelt inses genom att betrakta figur 2.15 där A är en basreflexlåda, B en 
transmission line och C en hornkonstruktion. En sluten låda är emellertid en vä-
senskild konstruktion då lådan antingen är sluten eller också inte. Vid högre fre-
kvenser där våglängden är kort i förhållande till lådans mått spelar faktorer som 
baffeldesignen stor roll för frekvensgången. 

Figur 2.15: Basreflex, transmission line och hornlåda. 

 

2.7.1 Sluten låda 
Baslådor kan exempelvis konstrueras som slutna lådor där ett element och en låda 
med en innesluten luftvolym kombineras. Elementet och lådvolymen bestämmer 
tillsammans med eventuell dämpning hur djupt lådan går innan avstämningsfre-
kvensen uppnås. Avstämningen definieras som den frekvens där utnivån minskat -
3dB vid Qtc=0.7 för att sedan falla med -12dB/oktav. Detta kan jämföras med en 
andra ordningens filterfunktion. En sluten låda betraktas som grundtypen för en 
högtalarlåda och var tidigare ett mycket vanligt sätt att konstruera lådor. Idag an-
vänds lådtypen oftast för baslådor inom billjud. 

2.7.2 Basreflexlåda 
Det kanske absolut vanligaste sättet att få en låda att spela starkare i basområdet 
beroende på hur avstämningen realiseras är att använda en Helmholtzresonator i 
konstruktionen, det vill säga en låda med ett basreflexrör. En Helmholtzresonator 
realiseras med hjälp av att addera en port med en innesluten luftvolym som mots-
varar den önskade resonansfrekvensen för lådan. Detta hjälper lådan att bibehålla 
nivån i basregistret längre ner i frekvens innan avstämningsfrekvensen (-3dB) nås. 
Basreflexlådan faller därefter brantare än den slutna, -24dB/oktav samtidigt som 
mothållet från luftfjädern i lådan minskar drastiskt. Sett från elementet befinner 
den sig närmast i fri luft. 

2.7.3 Slavbaslåda 
En variant av basreflexlådan är en låda med en passiv radiator. En passiv radiator 
är ett baselement utan magnetsystem men med möjlighet att bestämma vikten på 
den rörliga massan, som bestämmer avstämningsfrekvensen för lådan. För varje 
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halvering av frekvensen ökar den nödvändiga slaglängden för slavelementet 
kvadratiskt. I övrigt beter sig lådan som en basreflexavstämd låda. 

2.7.4 Transmission line 
Detta är ett lite ovanligare sätt att konstruera en låda för utökad utsträckning i bas-
området. Förfarandet baserar sig på att stämma av en lång ljudgång för att kunna 
dra nytta av pipresonanser för att få en djupare avstämning av en låda. Denna typ 
av låda används nästan uteslutande för hem-hifi och inte alls för bärbara högtalare 
på grund av behovet av stor volym för lådan. Ljudgången dämpas och veckas näst-
an alltid inuti lådorna för att minska volymen på lådan. 

2.7.5 Kvartsvågshorn 
Konstruktioner av denna typ är relativt lika de av transmission line-typ i det att de 
använder sig av kvartsvågsresonans som arbetssätt. Det som skiljer horn från 
transmission line är att ett horngångens area gradvis utökas från hornhalsen närm-
ast elementet där högt tryck uppstår till hornmunnen där trycket har jämnats ut 
och som mynnar ut mot omgivningen. Detta gör att en kraftig förstärkning av lju-
det uppstår då hornet interagerar med den omgivande luften på ett mycket effekti-
vare sätt. Hornet kan således kallas en akustisk transformator. Effekten som kan 
uppnås med ett horn jämfört med exempelvis en basreflexlåda kan liknas med en 
luftpump med stor kapacitet jämfört med en med liten. Den lilla pumpen tvingas 
arbeta mycket mer för att uppnå samma luftförflyttning. Det finns flera inneboende 
egenskaper hos horn som kan orsaka problem med återgivningen. Två av dessa är 
horndistorsion som uppstår av resonans i hornet och upplevs ofta som en trattighet 
i ljudet, men även den inneboende egenskapen hos just kvartsvågsresonansen re-
sulterar i ett vågigt frekvenssvar. Detta är speciellt förekommande i förkortade 
horn som kvartsvågshorn. Verkningsgraden på ett kvartsvågshorn faller av med -
24dB/oktav under avstämningsfrekvensen samtidigt som slaglängden ökar mar-
kant, vilket gör att frekvensområdet under avstämning normalt sett inte utnyttjas 
för att undvika mekaniska skador på elementet. För element som ska användas i 
hornkonstruktioner är en EBP (Efficiency Bandwidth Product) över 130 att föredra 
[17]. Formel (25) kan användas för att räkna ut avstämningsfrekvensen för ett 
horn. (26) ger EBP för ett element. 

𝑓0 =  
𝐶

4∙𝐿ℎ𝑜𝑟𝑛𝑔å𝑛𝑔
      (𝑑ä𝑟 𝐶 ä𝑟 𝑙𝑗𝑢𝑑ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 343𝑚/𝑠)  (25) 

𝐸𝐵𝑃 =  
𝑓𝑠

𝑄𝐸𝑆
     (26) 

Det finns en uppsjö andra sätt att konstruera högtalare men de ovan uppräknade är 
de vanligast förekommande på marknaden idag.  

2.8 Verkningsgrad och känslighet 
Är ett mått på hur effektivt ett element eller en högtalarkonstruktion är på att om-
forma elektriska impulser till ljud. Hur stor andel av den inmatade effekten som 
blir till akustisk energi. Ett vanligt högtalarelement har vanligtvis en väldigt låg 
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verkningsgrad runtomkring en procent [12] vilket kan beräknas med formel (s13) i 
formelsamlingen. 

Ett relativt litet element som Beyma 6P200Fe som används i prototypen har en 
verkningsgrad på endast 0,75% enligt formel (s13).  

Känsligheten anger hur stort ljudtryck i dB ett element presterar vid 1 W ineffekt 
över ett av tillverkaren definierat men inte alltid angivet spann av elementets totala 
frekvensomfång. 1 W för ett element med 8 ohms impedans definieras som 2.83 
VRMS, 4 V toppspänning eller 8 Vp-p. 

Detta kan ses exempelvis genom att beräkna P=1 W och Z=8 ohm (27).  

𝑈 =  √𝑃 ∙ 𝑍 =  √1 ∙ 8 = 2.83𝑉𝑅𝑀𝑆   (27) 

 

2.9 Frekvensomfång 
Frekvensomfånget i en högtalare definieras som spannet mellan den lägsta och 
högsta frekvensen som högtalarsystemet klarar av att återge vid en viss minskad 
nivå. Ofta definieras dessa gränser som punkten där ljudstyrkan fallit 3, 6 eller 
10dB. Frekvensgången kan exempelvis också anges som +/-3dB för ett högtalarsy-
stem som återger alla frekvenser i det angivna omfånget med maximalt 3dB skill-
nad från en tänkt central punkt med en viss ljudnivå. DIN-standarden 45500 defi-
nierar hur dessa mätningar ska genomföras och redovisas men den är numera 
föråldrad och har i stort sett slutat användas. 

2.10 Tonkurvejustering 
Om ett högtalarelement inte riktigt besitter de önskade parametrarna för en viss 
konstruktion eller ett sådant element inte ens går att tillverka efter de önskade pa-
rametrarna kan tonkurvejustering (EQ) användas för att justera frekvenssvaret. 
Genom att bygga filter som minskar effekten där elementet är effektivt och inte på-
verkar där det är mindre effektivt kan effekten ökas just i det spannet och därmed 
få till en önskvärd frekvensgång även i basområdet eller där det önskas. Nackdelen 
är att det ofta krävs mycket effekt för att kompensera ett element i basområdet och 
denna approach till att modellera frekvensgången är med andra ord inte lämplig för 
detta projekt. I mån av ordentliga effektresurser hos förstärkardelen kan det emel-
lertid ett vara ett bra sätt att nå både design och konstruktionsmål.  

2.11 Distorsion 
Distorsion är en konsekvens av olinjäriteter i systemet. En viss mängd distorsion är 
alltid närvarande speciellt i högtalarsystem medan de typiskt är hundratalet gånger 
lägre i elektronik som förstärkare. Distorsionstyperna mellan högtalare och för-
stärkare skiljer sig åt i och med att högtalardistorsion oftast är av lägre ordnings-
grad än förstärkardistorsion som är av högre ordningsgrad. Det innebär att förstär-
kardistorsion kan höras även i ett högtalarsystem som har mycket distorsion av 
lägre ordningstal. 
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2.12 Kamfiltereffekt 
Om högtalarelement som spelar i samma frekvensområde men inte placeras till-
räckligt nära varandra på en högtalarbaffel kan så kallad kamfiltereffekt resultera. 
Med ett avstånd större än cirka en halv våglängd av den återgivna frekvensen upp-
står en konstruktiv respektive destruktiv interferens mellan elementen. Genom att 
applicera filtrering och placera elementen rätt kan dock detta fenomen ofta helt 
undvikas. Figur 2.16 visar hur kamfiltereffekten teoretiskt inverkar på högtalarens 
spridningskarakteristik beroende på distansen mellan vågkällorna (högtalarna) och 
den spelade frekvensen. Figuren är skapad med Falstads ljudvågssimulator [18]. De 
svarta områdena som sträcker sig ut från vågkällorna är utsläckningar till följd av 
destruktiv interferens mellan källorna. Falstad interference simulator möjliggör 
simulering av och lyssning på ljudvågor med interferens [19]. 

Figur 2.16: Två högtalare som spelar en låg, medelhög och låg hög frekvens. 

 

2.13 Bärbara Bluetooth-högtalare 
I tabell 1 visas sex högtalare som representerar ett urval av på marknaden före-
kommande Bluetooth-högtalare. Urvalet är delvis godtyckligt baserat på de funkt-
ioner och den storleksklass av högtalare som rapportförfattaren önskade utvärdera. 
Högtalarmodellerna vars specifikationer undersökts är: Marshall Kilburn, Marshall 
Stockwell, Harman Kardon Onyx Studio 4, HK Go + Play, JBL Boombox och JBL 
Xtreme Special Edition. Tabell 1 sammanställer tillgänglig information om de olika 
högtalarmodellerna. 

Tabell 1: Urval av Bluetooth-högtalare på marknaden. 
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Marshalls högtalare i tabell 1 bygger på basreflexprincipen medan HK Onyx studio 
4, HK Go+Play, JBL Extreme och JBL Boombox använder sig av en slavbaskon-
struktion. Tillverkarna anger en undre gränsfrekvens mellan 50 - 70 Hz men defi-
nierar inte hur många decibel ljudstyrkan minskat där. Bluetooth version 4.x an-
vänds i de flesta produkter vilket ger en effektiv dataöverföring från källa till högta-
lare. Angiven batteritid varierar från 8 till 25 timmar. Marshall anger att batteriti-
den är uppmätt vid medelstark volym medan HK och JBL anger att volympådrag 
och musikmaterial påverkar batteritiden. Alla konstruktioner baserar sig på Li-ion 
batteriteknik. Den totala förstärkareffekten vid batteridrift varierar mellan 20 och 
40 W. Vad det är för förstärkarteknik som används anges inte av alla tillverkare 
men klass D kan förutsättas i alla högtalarna baserat på det tilltänka användnings-
området och att de är batteridrivna. Baselementen i de olika lådorna varierar i stor-
lek mellan ca 2,5” och 4” i de fall detta finns angivet. Känsligheten för de ingående 
elementen anges inte då det inte är relevant för denna typen av produkt men kan 
förutsättas vara låg med tanke på elementstorleken. Detta bekräftas också av angi-
vet maximalt ljudtryck som varierar mellan 90dB@1m och 100dB@1m i de fall 
uppgiften återfinns på tillverkarens datablad. Vilket mätförfarande och om högta-
larna uppmätts i helrymd eller halvrymd är okänt förutom i ett av fallen. Marshall 
anger att mätning för modellen Kilburn gjorts 1 m ifrån högtalaren med ground 
plane mätning vid 300 Hz och 1% THD. Mätteknik avhandlas i nästa kapitel. 

2.14 Mätning av frekvenssvar och distorsion 
Att mäta frekvenssvar för en högtalare kan ske på många sätt. Det eftersträvans-
värda är i många fall en mätning fri från interaktion från omgivningen, så kallad 
ekofri mätning. Mätningar görs ofta dels rakt framifrån vid 0° även kallat on-axis 
men även exempelvis 30° och 60° off-axis. Dessa mätningar görs för att kunna se 
hur spridningsegenskaperna ser ut för högtalaren. Mätningar i ett vanligt rum kan 
även de vara av intresse, dock påverkar rummet mätningen och utan att veta rum-
mets beskaffenhet har mätningen endast ett begränsat värde. I värsta fall kan inte 
något specifikt utläsas från mätningen förutom hur det möjligen mäter i just ett 
sådant rum. För att komma runt rumsinverkan finns det två möjligheter. Mätning-
en kan exempelvis utföras utomhus på en äng eller på en parkeringsplats. Finns 
inte den möjligheten kan mätning utföras inomhus men försöka se till att inga väg-
gar eller möbler finns i högtalarens omedelbara närhet som kan störa mätningen. 
Höga frekvenser har korta våglängder och påverkas mindre av rummet om be-
gränsning av mätningen kan göras i mätprogrammet. Låga frekvenser har långa 
våglängder och påverkas mycket av rummet. För att mäta lite längre ner i frekvens 
kan en ground plane-mätning utföras där mätmikrofonen placeras nära golvet för 
att reflexer och direktljud ska befinna sig i fas. Figur 2.17 visar en vanlig mätupp-
ställning där mikrofonen placeras 1 meter ifrån mätobjektet. Figur 2.18 visar en 
ground plane-mätning av en högtalare. Publicerade mätningar utförs oftast vid 
2.83 VRMS vilket för ett element med 8 ohms impedans motsvarar 1 W ineffekt. 
Mikrofoner och ljudkort kan påverka mätningar genom att frekvenssvaret genom 
de inte är helt linjärt. För att lösa det levereras vissa mikrofoner med en kalibre-
ringsfil som tagit fram i samband med kalibrering av tonkurvan mot en känd refe-
rens som sedan används tillsammans med mätprogrammet för att kompensera för 
mikrofonens egenheter. Ett ljudkorts eventuella olinjäritet kompenseras genom en 
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loopback-funktion, vilket innebär att utsignalen från annan kanal från ljudkortet 
återförs till en ingång varpå insignalen mäts och eventuella avvikelser korrigeras. 

För att kunna mäta ljud behövs en mätmikrofon, en mikrofonförstärkare, förstär-
kare, dB-mätare, multimeter, dator och ett lämpligt mätprogram. En multimeter 
eller oscilloskop behövs för att kunna ställa rätt utspänning från förstärkaren och 
dB-mätare behövs för att kunna ställa in en referensnivå om mätningarna ska bli 
rättvisande ljudnivåmässigt. 

Figur 2.17: Mätuppställning för vanlig mätning.  

 

Figur 2.18: Mätuppställning för ground plane-mätning.  

 

Distorsion av ljudsignalen är resultatet av en olinjäritet som uppstått i systemet. 
Det finns alltid en viss mängd distorsion i ett ljudsystem men för att kunna utvär-
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dera högtalarkonstruktioner är distorsionsmätning ett bra verktyg. Distorsion kan 
mätas exempelvis med hjälp av att ljudfil skickas genom en DAC för att sedan ta två 
vägar. En ut från systemet, genom en högtalare och in i systemet igen genom en 
mikrofon. Den andra går internt i systemet till en ADC varefter båda signalerna 
FFT-konverteras för att därefter jämföras med varandra. Den resulterande signal-
differensen genomgår en invers FFT-konvertering för att därefter trunkeras (28) 
och FFT-konverteras igen. På detta vis kan distorsionsprodukterna i signalen fås 
fram och studeras. Distorsionsprodukterna hamnar före grundtonen i tiden på im-
pulsresponsen och därmed kan de fås fram genom begränsning av den observerade 
signalen, även kallat gating [20].  Figur 2.19 visar signalvägen genom mätningen. 

 

𝑫𝒕𝒓𝒖𝒏𝒌 =  
𝑪

𝒕
     (28) 

 

Figur 2.19: Visar signalvägen genom mätningen. 

 

2.15 Hörseln 
Det av människan hörbara frekvensomfånget definieras normalt som 20-20000 Hz 
för barn. När en person åldras minskar öronens känslighet för den högre delen av 
frekvensomfånget gradvis för att och minskar med åldern och där en typisk 60-
åring endast hör upp till 10 kHz. Känsligheten för lägre frekvenser minskar dock 
generellt inte med åldern [21] såvida inte personen drabbas av en hörselnedsätt-
ning. 1933 skrev Harvey Fletcher och Wilden A. Munson en rapport [22] där de 
presenterade resultatet av sin forskning om hur känslig hörseln är vid olika fre-
kvenser. Dessa forskningsresultat har sedemera populärt kommit att kallas Flet-
cher-Munson kurvorna.  Figur 2.20 visar hur hörbarhetströskeln för ljud minskar 
mot 2 kHz för att sedan nå ett minimum mellan ca 3 - 4 kHz. Tröskeln börjar sedan 
öka igen mot högre frekvens men i mindre utsträckning än mot lägre frekvenser. I 
frekvensspannet 2 - 6 kHz återfinns också delar av det mänskliga talet [21]. För att 
uppnå samma upplevda ljudnivå vid 20 Hz som vid 4 kHz krävs en avsevärd ökning 
av ljudtrycket. Fletcher-Munsons forskning låg som grund för den idag aktuella 
ISO-standarden 226 [23] där kurvorna reviderats och fått en aning annorlunda ut-
formning. Figur 2.20 visar den senaste revisionen av standarden från 2003, ISO 
226:2003 jämfört med Fletcher-Munsonkurvorna. 
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Figur 2.20: ISO 226:2003 och Fletcher-Munson [23][24]. 

 

2.16 Programvara för simulering och mätning 
Det finns ett mycket stort utbud av olika programvaror för simulering och mätning 
av högtalare på Internet. De programvaror som valdes för detta projekt är Basta! 
[23], Sirp [24] och Sopran [25] från Tolvan Data och Hornresp [26] av David J. 
McBean. Skälet till att just dessa programvaror användes är att de alla är gratis att 
använda, har god prestanda och funktioner samt ett lättarbetat intuitivt gränssnitt. 
Detta delkapitel ämnar endast att övergripande beskriva dessa programvaror och 
vad de kan användas till och den nyfikna rapportläsaren rekommenderas att ut-
prova programvarorna själv. 

2.16.1 Basta! 
Basta! [23] är högtalarsimulatorprogramvara med många funktioner. Det kan bl a 
simulera slutna lådor och basreflexlådor men även ett flertal andra lådtyper. Pro-
grammet kan också simulera delningsfilter samt visa kurvor över bidraget från 
element, basreflexport och passiva radiatorer på tonkurvan för systemet samt 
mycket annat.  

2.16.2 Sirp 
Sirp [24] är ett mätprogram för högtalare. Förutom att mäta tonkurvan för en hög-
talare kan Sirp även mäta distorsionen i den samma. Mätningarna kan sedan trun-
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keras för att eliminera rumsinverkan på mätningarna. Data från Sirp kan också ex-
porteras till Basta! för vidare behandling.  

2.16.3 Sopran 
Sopran [25] är ett ljudediteringsverktyg för att processa och analysera ljudfiler. Ett 
flertal av funktionerna kretsar kring analys av den mänskliga rösten men används 
här för att mäta RMS effekt i musikstycken samt hur filtrering påverkar effekten i 
olika register. 

2.16.4 Hornresp 
Hornresp [26] är ett simuleringsprogram för hornhögtalare. Programmet erbjuder 
många funktioner för att kunna simulera hornhögtalare av alla typer. Det går att få 
grafer över många viktiga parametrar såsom tryck i hornhalsen, verkningsgrad, 
frekvensrespons, maximalt ljudtryck med valbara begränsningsfaktorer och mycket 
annat. 
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3 Metoder och resultat 

I detta kapitel presenteras prototypförstärkardelen och dess ingående delar över-
gripande. Därefter introduceras elementen i och simuleringarna av högtalarna som 
gjordes innan prototypbygget. Delningsfiltret som användes presenteras också. 
Mätuppställningen redogörs för och simuleringarna jämförs sedan med tonkurve-
mätningar som gjordes på de färdiga prototyperna. Tonkurvemätningarna jämförs 
även sinsemellan. Därefter undersöks musikens RMS-värde och hur effekten förde-
lar sig i ett tvåvägs högtalarsystem med aktiv delning vid 2000 Hz i ett antal ut-
valda musikstycken. Förstärkarkretsen och Bluetooth-modulen analyseras inte i 
detalj, eftersom det efter Bluetoothteknik och Förstärkarteknik i teoridelen står 
klart att klass D förstärkarsteg är att föredra för batteridrivna apparater och Blue-
toothmoduler inte påverkar effektbehovet nämnvärt. Under bilagor i slutet av rap-
porten återfinns schema och komponentlista relaterat till byggandet av förstärka-
ren samt några bilder från bygg- och testprocessen av prototypen. 

3.1 Förstärkarprototypen 
En prototypförstärkare konstruerades på ett kopplingsdäck och en övergripande 
genomgång av förstärkarprototypens komponenter följer härefter. Värt att notera 
är att förstärkaren uppvisade en otillförlitlig funktion och detta bör tas i hänsyn vid 
eventuellt försök till att återskapa designen.  

3.1.1 Strömförsörjning 
Ett batteripaket bestående av 2 st seriekopplade Li-jon-batterier av typen 18650 på 
3.7 V, 2600 mAh och C-rating på 0.2 användes för att strömförsörja förstärkar-
kopplingen. Skälet till seriekopplingen är att komparatorerna i kretsen kräver både 
positiv och negativ matningsspänning > 3.5 V med jordpunkt. Totalt möjligt 
strömuttag inom specifikationen för strömkällan i kretsen var 520 mA enligt ekvat-
ion (29). Strömförsörjningen räcker till ca 2.16 W uteffekt inom batterispecifikat-
ionen enligt ekvation (30). Eftersom slutstegsdelen av förstärkaren designats för 12 
V matningsspänning behövde spänningen transformeras upp. En ställbar step-up 
modul implementerades för detta ändamål. 

Med endast två battericeller kan förstärkarens fulla potentiella effekt med 12 V 
matningsspänning inte uppnås. Se ekvation (31). För att möjliggöra högre effekt 
hade fler battericeller behövt användas parallellt. 

𝑐 ∙ 𝐴ℎ = 𝐼 = 0.2 ∙ 2.6 = 520𝑚𝐴   (29) 

𝑃 = 𝑍 ∙ 𝐼2 = 8 ∙ 0.522 = 2.16𝑊   (30) 

𝑃 =
𝑈2

𝑍
=  

122

8
= 18𝑊    (31) 
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3.1.2 Signalmottagare 
Som Bluetoothmottagarkrets och D/A-omvandling till analog ljudsignal för insig-
nal till förstärkardelen användes ett kretskort från en kommersiell Bluetooth-
högtalare av märket Roxcore [27]. Kretskortet innehöll en liten inbyggd förstärkar-
krets baserad på LTK5128 [28]. Figur 6.1 i Bilagor visar ett applikationsförslag från 
databladet för kretsen. Bluetoothmodulen som användes på kretskortet är en 
Beken BK3254 Bluetooth multimedia system on chip [29]. Bluetoothversionen som 
används är 4.1 och stödjer profilen A2DP [29]. Figur 6.2 i Bilagor visar en struktu-
rell bild av kretsen från databladet. 

3.1.3 Triangelvågsgenerator 
Funktionen av en triangelvågsgenerator lik den i figur 3.1 simulerades i OrCAD 
Pspice [30] men de operationsförstärkarna som fanns att tillgå, LM358 och LM741, 
visade sig ha för låg slew rate för att en triangelvågsgenerator med tillräcklig fre-
kvens skulle kunna realiseras. Slew rate för LM358 är 0.3 V/uS och 0.5 V/uS för 
LM741. Eftersom ingångssignalen behöver vara ca 2 V för att motsvara normal lin-
jesignal gäller för LM741 enligt (32) att fmax = 40 kHz vilket är för långsamt i en 
klass D-förstärkare som ska kunna återge nyttosignal upp till 20 kHz. LM358 har 
lägre slew rate än LM741 och ger ett fmax = 24 kHz enligt (32). 
 

Figur 3.1: Triangelvågsgenerator-koppling med två operationsförstärkare. 

 
 

𝑓𝑚𝑎𝑥 =  
𝑠𝑙𝑒𝑤 𝑟𝑎𝑡𝑒

2𝜋∙Û
∙ 106    (32) 

 

 
Eftersom kopplingen i figur 3.1 inte var möjlig med de komponenter som fanns till-
handa valdes en koppling baserad på timerkretsen LM555 som triangelvågsgenera-
tor. Kopplingen i figur 6.3 i bilagor resulterade i en triangelvåg med frekvensen 100 
kHz som visas i figur 6.4. 

3.1.4 Förstärkare 
En analog klass D-förstärkare konstruerades för prototyphögtalaren för att uppnå 
så teoretiskt låga förluster som möjligt i förstärkningen. Konstruktionen baserade 
sig på den teoretiskt beskrivna förstärkardesignen under Klass D i kapitel 2 med 
tillägg av strömkälla och step-up modul för att öka spänningsnivån till de delar av 
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förstärkaren som krävde högre spänning än den tillgängliga från spänningskällan. 
Designen ändrades också till att innehålla två komparatorer. Två optokopplare an-
vänds för att isolera ingångskretsen från drivsteget och för att öka signalnivån till 
drivkretsen för MOSFET transistorerna. Ett filter för att omforma den förstärkta 
PWM-signalen tillbaka till analog signal och filtrera bort bärvågen finns med i 
schemat. Figur 6.6 i Bilagor visar prototypförstärkarens elektriska schema. 
 
Det finns ett flertal andra sätt att konstruera en klass D förstärkare men alla funge-
rar principiellt likadant och med liknande hög verkningsgrad. Förstärkarmodulen 
är därför som sådan inte intressant att detaljgranska i denna rapport och klass D-
tekniken lämnas därför till rapportläsaren att själv undersöka vidare.  

3.2 Prototyplådor 
De högtalarmodeller som var intressanta att undersöka och simulera för detta pro-
jekt var basreflexlådan och det vikta kvartsvågshornet då dessa är de högtalarty-
perna med högst verkningsgrad i basområdet av de typer som togs upp i Högtalar-
konstruktion i kapitel 2. Då högtalare rent allmänt har en mycket låg verkningsgrad 
finns det mycket att vinna på att försöka öka verkningsgraden på just denna del av 
ljudkedjan. Om en högtalares förmåga att omforma de elektriska signalerna till ljud 
ökas kan systemets totala verkningsgrad höjas avsevärt. 

Även om det går alldeles utmärkt att beräkna fram högtalarlådor för hand är det ett 
mödosamt arbete och ger ingen bra överblick över hur resultatet förväntas bli. Da-
torbaserade simuleringsverktyg att alltså att föredra. Simulatorprogrammen ger en 
god överblick över tonkurvan på högtalarkonstruktionen och förändringar kan lab-
oreras fram i realtid. Simuleringsprogramvarorna Basta! [23] och Hornresp [26] 
användes för att ta fram prototyplådorna i detta projekt. För mätning av resultatet 
användes programvaran Sirp [24]. 

3.2.1 Högtalarelement 
Högtalarelementen som valdes för detta projekt behövde uppfylla två kriterier. De 
behövde ha hög känslighet, ett starkt motorsystem och samtidigt ha relativt låg re-
sonansfrekvens. Dessa tre egenskaper står delvis i motsatsrelation till varandra ef-
tersom låg resonansfrekvens innebär en tyngre svängande massa (MMS) som mot-
verkar känsligheten hos elementet. En starkare motor (Bl) ökar samtidigt upp 
känsligheten. Relationen mellan de olika parametrarna kan studeras närmare un-
der Konstruktionsparametrar för högtalarelement i kapitel 2. Elementen som val-
des för användning i prototyperna var av det spanska fabrikatet Beyma som mesta-
dels tillverkar element för den professionella audio-industrin [31]. För bas och mel-
lanregisterområdet valdes modellen 6P200Fe [32]. För återgivningen däröver val-
des ringradiatordiskanten CP-16 [33].  

3.2.2 Simulering av interferens mellan element 
Diskantelementet CP-16 som valdes för prototypen kräver en relativt hög delnings-
frekvens för att inte gå sönder. Kamfiltereffekten mellan elementen vid ca 4500Hz 
delning (delningsfrekvensen för 6P200Fe) simulerades med elementen monterade 
så fysiskt nära varandra som möjligt med Falstad interference [19] för att under-
söka hur delningsfrekvensen och avståndet mellan elementen påverkar ljudutstrål-
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ningen från prototypen. Figur 3.2 visar hur den teoretiska utstrålningen ser ut. 
Denna effekt påverkade inte mätningarna på prototyperna då mätning skedde 
inom den centrala loben (nära 0˚). Simuleringen tas endast upp för att visa bety-
delsen av en väl vald delningsfrekvens för en konstruktions prestanda. 

 

Figur 3.2: Simulerad interferens mellan elementen i prototypen. 

 

3.2.3 Simulering av högtalarlådor 
Basreflexlåda 

Prototypen på basreflexlådan simulerades i programmet Basta! [23]. Resultatet var 
en låda avstämd till 58 Hz med 11 Liters intern lådvolym. Lådan simulerades däref-
ter även med 45 Hz och 36 Hz avstämning, för att undersöka hur tonkurvan i bas-
området förändras av en sänkt avstämning. Figurerna 3.3, 3.4 och 3.5 visar fre-
kvenssvaret för 58, 45 respektive 36 Hz avstämning vid 1 W ineffekt. Den svarta 
kurvan representerar den totala systemresponsen, den blå kurvan visar elementets 
bidrag och den gröna kurvan visar basreflexportens bidrag. Den röda kurvan visar 
den elektriska impedansen hos elementet. Diskanten simulerades inte i Basta! då 
dess respons inte beror på lådvolymen som sådan utan på storleken, formen och 
dess position på baffeln. 
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Figur 3.3: Basreflexlåda avstämd till 58 Hz. 

 

Figur 3.4: Basreflexlåda avstämd till 45 Hz. 
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Figur 3.5: Basreflexlåda avstämd till 36 Hz. 

 

Hornlåda 

En design för ett kvartsvågshorn togs parallellt fram i ett ritprogram och simule-
ringsprogrammet Hornresp [26]. Skälet till det parallella arbetssättet med desig-
nen var att det fanns en storleksbegränsning för hur stort hornet kunde vara base-
rat på den bestämda maxstorleken på prototyperna och därför behövde hornlängd, 
expansionstakt och veckning balanseras mellan det önskade och det möjliga. Det 
gjordes ett grovt estimat av avstämningsfrekvensen genom mätning i designskiss, 
och därefter följde kontrollberäkning av avstämningen av hornet enligt (33). Lhorn-

gång definieras som avståndet mellan hornhalsen där elementet mynnar ut i gången 
och hornmunnen där ljudvågorna kommer ut från hornet. Avstämningsfrekvensen 
för designen bestämdes till 46 Hz. När simulationen och möjlig design överens-
stämde kunde även kantvinklarna på de delar i konstruktionen som kom att behöva 
sammanfogas i vinklar bestämmas. Figuren 3.6 visar initial skiss och måttsatt rit-
ning. Figurerna 3.7-3.10 visar simulationen av hornkonstruktionen i Hornresp. 
 
 

𝑓0 =  
𝐶

4∙𝐿ℎ𝑜𝑟𝑛𝑔å𝑛𝑔
=  

343

4∙1.86
≈ 46 𝐻𝑧   (33) 
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Figur 3.6: Skiss och måttsatt ritning. 

 

Figur 3.7: Schematisk skiss av hornlådan som ett rakt horn. 

 

 

Programmet Hornresp [26] tar inte hänsyn till veckning av hornet utan simulerar 
ett rakt horn med de parametrar som matas in för sektionslängd och expansions-
takt per sektion. Detta horn simulerades som tre sektioner med expansionstakt på-
verkad av den plats i lådan som fanns till förfogande m a p de förutbestämda max-
imala måtten för lådan. 
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Figur 3.8: Frekvenssvar för hornet. 

 

 

Frekvenssvaret i hornet är tydligt präglat av det kvartsvågsresonanta beteendet 
som konstruktionsprincipen bygger på. Simuleringsprogrammet förutspådde nära 
98dB ljudtryck med 1 W ineffekt vid ca 47 Hz. Simulationen uppvisar den höga 
verkningsgrad som hornkonstruktioner karaktäriseras av i figur 3.8.  
 
 

Figur 3.9: Elektrisk impedans för hornet. 
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Impedanstoppar uppstår vid samma frekvenser som kvartsvågsresonanstopparna. 
Ett förväntat beteende vars samband kan beskådas genom att jämföra figurerna 3.9 
och 3.10. 
  
 

Figur 3.10: Verkningsgrad i procent för hornet. 

 
 
Verkningsgraden för elementet 6P200Fe i kombination med hornet har i simulat-
ionen ökat till 3,6195% vid 47,54 Hz frekvens. Genom (34) får vi fram att ökningen 
är över 4.8 gånger den ursprungliga för endast elementet och betydligt högre längre 
upp i frekvens. 
 
 

𝜼𝒔𝒌𝒊𝒍𝒍𝒏𝒂𝒅 =  
𝜼𝒉𝒐𝒓𝒏

𝜼𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕
=  

𝟑.𝟔𝟏𝟗𝟓%

𝟎.𝟕𝟓%
= 𝟒. 𝟖𝟐𝟔     (34) 

 
 

3.3 Delningsfilter 
Huvudmålet med detta projekt var inte en fördjupning i filterdesign och således 
valdes delningsfrekvens efter Beymas på databladet rekommenderade delningsfre-
kvens [33] på 12 dB/oktav vid 6000 Hz för att skydda diskanten mot låga frekven-
ser. I mätningar och vid lyssningstest bedömdes diskantnivån vara för hög relativt 
den övriga högtalaren och en dämpkrets på -6 dB bestående av ett 3.9 ohm serie-
motstånd och ett 8.2ohm parallellmotstånd infördes, en spänningsdelningskrets.  
För att minska kamfiltereffekten mellan elementen och dämpa ”tonkurvepuckeln” 
vid ca 5000 Hz något delades baselementet av med -6 dB/oktav vid ca 4500 Hz. 
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Diskanten fasvändes också relativt baselementet då summationen i mätningar blev 
bättre. Figur 3.11 visar schema på hela filterkretsen. 
 

Figur 3.11: Filterschema för prototyphögtalarna. 

 
 

3.4 Mätning 
Utspänningen från förstärkaren ställdes in till 8 Vp-p över högtalaren med en 1 kHz 
testton från ljudkortet. Den absoluta ljudstyrkan på mätmikrofonen [34] kalibrera-
des med hjälp av en dB mätare [35]. Mätningarna utfördes både med högtalarna 
stående på stativ med mikrofonen placerad mellan elementen på 110cm höjd över 
golv för hornlådan och 117 cm över golv för basreflexlådan på 1m avstånd från baf-
feln i ett vardagsrum. Mätuppställningen hade inte förutsättningarna att ge tillför-
litliga mätningar utan rumsinverkan i basområdet. Internt är mätningarna jämför-
bara men representerar endast hur högtalarna mätte i just rummet de mättes i. 
Mätningarna trunkerades sedan för att bara få med direktljudet från högtalarna. 
Ekvation (35) ger trunkeringsfönster för olika avstånd. Lägsta mätbara frekvens 
begränsas av trunkeringsfönsterstorleken enligt (28).  Mätningarna gjordes med 
programmet Sirp [24]. 
 
 

𝐷𝑡𝑟𝑢𝑛𝑘 =  𝐶 ∙ 𝑡 = 343 ∙ 0.003 ≈ 1𝑚   (35) 
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3.5 Resultat 
 

3.5.1 Mätningar 
Mätningarna på basreflexlådorna som simulerades i figurerna 3.3-3.5 visas i figu-
rerna 3.12-3.15 nedan. De visar likheter med simuleringarna om än en något lägre 
nivå i basområdet och med en betydligt mer ojämn frekvensgång. Rummet och pla-
ceringen inverkar starkt på mätningarna vid dessa frekvenser. I figur 3.12 visas en 
5ms trunkerad mätning på basreflexlådan som utesluter den mesta rumspåverkan 
och resultatet är en betydligt jämnare kurva men begränsad på grund av trunkering 
till att endast mäta ner till ca 200 Hz i frekvens.  

Figur 3.12: Basreflexlåda avstämd till 36Hz. 

 

Figur 3.13: Basreflexlåda avstämd till 45Hz. 
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Figur 3.14: Basreflexlåda avstämd till 58Hz. 

 

Figur 3.15: Basreflexlåda 5m trunkerad mätning. 

 

Mätningarna på hornet i figurerna 3.16 och 3.17 visar rent generellt en aning högre 
ljudnivå mot mätningarna i figurerna 3.12 till 3.15 med samma ineffekt. Skillnaden 
är cirka 4 till 5 dB högre ljudtrycksnivå upp till delningsfrekvensen mot diskante-
lementet, där mätningarna visar ungefär samma nivå. Mätningen kan därmed be-
dömas vara riktig då nivån även i diskanten annars varit betydligt högre. I basom-
rådet kan en betydande höjning i frekvensområdet mellan ca 40 - 50 Hz noteras. 
Figur 3.18 visar överlagrade trunkerade mätningar för basreflex och hornprototy-
pen.  Figur 3.19 visar överlagrade mätningar för basreflexprototypen avstämd till 
58 Hz och hornprototypen. Ur dessa kan skillnader mellan kurvorna bättre utläsas. 
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Figur 3.16: Kvartsvågshorn 5ms trunkerad mätning. 

Figur 3.17: Kvartsvågshorn utan trunkering. 

Figur 3.18: Överlagrade 5ms trunkerade mätningar. 
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Figur 3.19: Överlagrade mätningar för hela frekvensområdet. 

 

3.5.2 RMS-värde på musik och effektbehov 
För att undersöka hur frekvensinnehållet i programmaterial påverkar effektbehovet 
i Bluetooth-högtalare mättes RMS-värdet i dessa med programmet Sopran [25]. I 
figurerna 3.20 till 3.22 visas tre musikstycken med skillnader i dynamik och me-
delvärde (RMS). Musikstycket i figur 3.17 har en crestfaktor på 17,52 dB och ett 
medelvärde på 0,13152. De musikstycken som visas i figurerna 3.21 och 3.22 har 
både liknande crestfaktorer runt 10 dB och ett betydligt högre medelvärde på ~0,3. 
Det betydligt högre medelvärdet i musiken sätter större krav på verkningsgraden i 
Bluetooth-högtalare eftersom energiförbrukningen ökar.  

 

Figur 3.20: Frekvensanalys av Adolphson & Falk - Mr Jones Maskin. 
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Figur 3.21: Frekvensanalys av Rammstein - Amerika. 

Figur 3.22: Frekvensanalys av Lady Gaga - Scheiße. 

 

3.5.3 Filtrering av dynamiskt musikmaterial 
Effektbehovet i olika frekvensregister vid aktiv delning vid 2000 Hz undersöktes 
för att bedöma hur mycket effekt som behövs till bas respektive diskantregister i en 
aktivt delad Bluetooth-högtalare. Som tabell 1 i kapitel 2.13 visade använder några 
av tillverkarna mindre kraftiga förstärkare till det övre frekvensregistret. Även 
dessa mätningar gjordes med Sopran [25]. Figurerna 3.23 till 3.25 visar hur fre-
kvensinnehållet i musikstyckena fördelas över de två registren. 2000 Hz är en van-
lig delningsfrekvens bland annat för hifi-högtalare och kurvorna visar att även det 
övre frekvensregistret har betydande krav på dynamisk effekt. Det krävs lika myck-
et om inte lite mer effekt för att klara de dynamiska förloppen i diskantregistret.  
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Figur 3.23: Frekvensinnehåll under och över 2000Hz, musikstycke 1. 

Figur 3.24: Frekvensinnehåll under och över 2000Hz, musikstycke 2. 

Figur 3.25: Frekvensinnehåll under och över 2000Hz, musikstycke 3. 
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4 Analys och diskussion 

Batteritekniken som används i de undersökta bärbara Bluetooth-högtalarna i kapi-
tel 2 är av Litium-jon-typ och representerar den bästa prestandan som idag går att 
uppnå med kommersiellt tillgänglig batteriteknik. Bluetooth-mottagare förbrukar i 
regel mycket lite effekt för sin funktion och speciellt jämfört med ett förstärkarsteg 
som ska driva en högtalare. Klass D-förstärkningstekniken som idag används i de 
flesta batteridrivna apparater med förstärkare representerar den effektivaste till-
gängliga tekniken för förstärkning. 

Det är precis så en bärbar Bluetooth-högtalare borde konstrueras för att ha en max-
imal verkningsgrad och därigenom kunna maximera batteritiden. Det som går att 
förbättra i dessa högtalare med dagens teknik är högtalardelen som i de undersökta 
fallen endast har en mycket låg verkningsgrad. Genom att höja verkningsgraden 
klarar sig högtalarna med mindre effekt för ett visst ljudtryck och/eller ett batteri 
med mindre kapacitet. En skillnad på +/- 3 dB är en knappt hörbar skillnad men är 
skillnaden mellan dubblerad eller halverad förstärkareffekt eller batteritid. Det 
finns flera sätt att uppnå högre verkningsgrad i högtalare. 

Ett är att använda element med högre verkningsgrad än de idag använda. Ofta blir 
då elementen antingen lite dyrare och/eller lite större men genom att ändra i de-
signen på högtalarna skulle större element i många fall kunna implementeras i 
konstruktionen. Större element kräver oftast en större lådvolym för att kunna pre-
stera djup bas men eftersom lågfrekvensåtergivningen inte prioriterats i de under-
sökta högtalarna representerar inte heller det ett problem.   

Ett annat sätt är att använda fler element för att uppnå en bättre verkningsgrad. 
Med fler element som spelar utanför basområdet uppstår dock lätt problem med 
interferens mellan högtalarelementen vid frekvenser där våglängden är kortare än 
att högtalarna kan verka som en enda stor vågkälla. Resultatet är konstruktiv och 
destruktiv interferens i vissa spridningsriktningar (kamfiltereffekten) och proble-
met är störst i övre mellanregister och diskant på grund av de korta våglängderna. 
Vikten ökar naturligtvis också markant med fler element. Detta är något som går 
att undvika till viss del genom att istället för att använda element som har motorsy-
stem med keramiska magneter, använda effektivare motorsystem exempelvis av 
neodymiumtyp som väger mindre. Prisnivån för element med motorsystem i neo-
dymium är något högre men kan i många fall säkerligen accepteras beroende på 
vilka designmål som är viktiga i det aktuella projektet. 

Ett tredje sätt är att förändra lådkonstruktionen. Istället för att använda basreflex 
eller lådor av slavbastyp som uteslutande ökar ljudnivån i basregistret kan exem-
pelvis hornkonstruktioner tillämpas där även register högre upp kan få en bättre 
verkningsgrad även utan att använda många element.  

Flera element och hornkonstruktion går såklart också att kombinera för att kunna 
uppnå ännu högre verkningsgrad. Exempelvis kan två horn täcka in hela det hör-
bara frekvensområdet. En annan teknik där många element används för att öka 
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ljudtrycket i professionella sammanhang är linearray-tekniken. I ett linearray-
system placeras högtalare vertikalt på rad mycket nära varandra och samverkar till 
att ge ett stort ljudtryck på även på långt avstånd med möjlighet till att kontrollera 
spridningen. Dessa tekniker behandlas inte i rapporten men de kan vara intres-
santa att undersöka för hel- eller delvis implementation i Bluetooth-högtalare. 

4.1 Prototyperna 
Basreflexprototypen uppvisade förväntad prestanda jämfört med simulationerna. 
Figur 3.18 och figur 3.19 uppvisar mellan 13 dB och 8 dB lägre nivå vid 300Hz vid 1 
W än Marshall Kilburn vid 15 W i tabell 1. Marshall var dock den enda tillverkaren 
som specificerade ett max ljudtryck och gav en indikation över hur den uppmätts. 
Mycket är dock oklart under exakt vilka förhållanden Marshall mätt upp sin högta-
lare så en komplett och rättvis jämförelse är svår att göra. Förutsatt att mätningen 
gjorts med någon sorts begränsningsyta i närheten och högtalaren inte har en till-
fällig peak vid 300Hz betyder skillnaden på 8 dB att ungefär 8 W ineffekt i basre-
flexprototypen behövs för att motsvara Kilburns 100 dB ljudtryck vid 300Hz. Om 
Marshalls mätning gjorts på sådant sätt att endast direktljud uppmätts gör skillna-
den på 13 dB att ca 20 Watt effekt behövs för att uppnå 100 dB vid 300Hz. 

Hornprototypen ökade verkningsgraden markant även högre upp i registret. För att 
prestera lika högt ljudtryck som Marshall Kilburn, behövs antingen ca 6 W eller 2 
W ineffekt för att uppnå den 7 dB eller 2 dB ökning i ljudtryck som krävs för 100dB 
vid 300Hz. Figur 3.18 och 3.19 visar frekvenskurvorna för både basreflex och horn-
lådan. Oavsett hur Marshall mätt är detta en betydande effektminskning jämfört 
med de 15 Watt som anges som maxeffekt i tabell 1 i kapitel 2. Hornprototypen blev 
relativt tung och något mer otymplig än högtalarna uppräknade i tabell 1 men ge-
nom lättare lådmaterial, exempelvis formgjuten glasfiberarmerad plast och ele-
ment med neodymium-baserade motorsystem, skulle både storleken och vikten 
kunna minskas.  

På grund av uppkomna komplikationer under bygget av förstärkaren så fanns ald-
rig tid att föra över förstärkaren från kopplingsdäcket till ett kretskort för mätning-
ar. En flytt av designen innebär vanligtvis minskade störningar och eliminering av 
kontaktproblem mellan komponenterna i designen som kan uppstå på ett kopp-
lingsdäck.  

Filtret som användes med prototyperna var långt ifrån optimalt i sin utformning. 
Delningarna nollsummerade inte på grund av de olika filterbrantheterna och en del 
arbete hade behövts för att jämna till tonkurvan på högtalarna. 6 dB av den effekt 
som skulle ha nått diskanten dämpades bort med hjälp av en dämpkrets. Istället 
hade signalen kunnat formas med elektronisk tonkurvejustering (EQ) och på så vis 
hade den effekt som dämpades bort i filtret aldrig ens skapats i förstärkaren vilket 
hade inneburit en ännu effektsnål konstruktion. 

Ett annat diskantelement som medgivit en lägre delningsfrekvens hade varit för-
delaktigt i prototyperna. Då hade utsläckningarna i ljudutspridningen som kunde 
ses i simulationen i figur 3.2 kunnat minskas eller till och med helt elimineras. 
Denna effekt var dock ingenting som märktes av under lyssning. 
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5 Slutsatser 

Det går att öka verkningsgraden hos bärbara Bluetooth-högtalare. Den primära 
förbättringspotentialen hos konstruktionerna är inte elektroniken som redan har 
tillräckligt god verkningsgrad utan högtalarelementen och lådkonstruktionen. För 
att höja verkningsgraden kan elementen monteras i ett horn med nackdelen att 
tonkurvan blir mer ojämn och lådorna komplexare samt större än för basreflex. 
Lika kraftiga slutsteg bör användas för diskant och bas vid konstruktion av ett ak-
tivt delat system. Klass D förstärkare bör användas för bästa verkningsgrad i kom-
bination med Li-Ion-batterier och element eller högtalarkonstruktioner med hög 
verkningsgrad. Signalen bör processas innan förstärkning om tonkurvejusteringar 
av dämpande karaktär i produkten behöver införas. 
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6 Bilagor 

6.1 Bluetoothmodul 
 
 

Figur 6.1: Inkoppling av LTK5128. 

 

 

Figur 6.2: Strukturell överbliock av Beken  BK3254 SoC [34]. 
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6.2 Förstärkarprototypen 
 

Figur 6.3: Triangelvågskoppling med LM555. 

 

Figur 6.4: Triangelvågskoppling med LM555. 

 

Figur 6.5: Förstärkarkoppling under utveckling. 
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Figur 6.6: Schema för förstärkarkopplingen som användes för prototypen. 
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6.2.1 Komponentlista 
Komponenter som användes i för förstärkarprototypen inklusive beställnings-
nummer. 
 

1. Komparator, LM311P, ELFA bestnr. 173-79-793 
2. Bryggdrivkrets, HIP4082IPZ, ELFA bestnr. 173-27-073 
3. Logikkrets NOR, CD74HC4002E, ELFA bestnr. 173-54-746 
4. Timerkrets, LM555CN/NOPB, ELFA bestnr. 173-27-680 
5. Optokopplare TLP 250, ELFA bestnr. 175-35-625 
6. MOSFET 56A TO-220AB, IRFB3607PBF, ELFA bestnr. 171-40-585 
7. Batteri 18650 Li-Ion 3.7 V 2600 mAh, Kjell & Co bestnr. 32058 
8. Batterihållare Luxorparts 2x18650, Kjell & Co bestnr. 90658 
9. Step-up converter Luxorparts, Kjell & Co bestnr. 90780 
10. Diverse kondensatorer och motstånd (se schema i figur 6.6) 

 

6.3 Högtalarprototyper  

Figur 6.8: Collage av byggbilder. 
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Figur 6.9: Basreflexlåda. 

Figur 6.10: Testuppställning i laborationssal. 
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