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Abstract
The purpose with the report is to show that it is possible to design a class-D
amplifier, using a FPGA mounted on a developing card from Xess and a H-
bridge. The FPGA was programmed in VHDL which is the language the
software from Xilinx use to implement a logical function into the FPGA. The
logical function corresponds to a modeling of the music signal and the
modeling can be described as a comparator which compare the music signal
with a triangle wave and as an out-signal produce a pulse width modulated
(PWM) signal. The report is also a review and evaluating of two different
modulating technologies, AD-modeling and BD-modeling. A detailed part
about how the H-bridge was designed and how it works. The result of this
project is a working audio amplifier to a significant lower price than the
products in todays market.

Sammanfattning
Syftet med rapporten är att visa att det går att konstruera en klass-D förstärkare
med hjälp av en FPGA krets och en H-brygga. FPGA kretsen beskrivs i VHDL
som är det språk mjukvaran från Xilinx använder för att implementera en
logisk funktion i FPGA:n. Den logiska funktionen motsvaras av en modulering
av musiksignalen. Moduleringen kan beskrivas som en komparator som jämför
musiksignalen med en triangelvåg och som utsignal ger en
pulsviddsmodulerad signal (PWM). En genomgång av två olika
moduleringstekniker, AD-modulering och BD-modulering har gjorts samt test
av dessa. En utförlig del om hur H-bryggan konstruerades samt hur den
fungerar. Resultatet av arbetet är en förstärkare med betydligt lägre pris än de
som finns på marknaden i dag.
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1 Inledning
I en allt mer digitaliserad värld är det dags att även audio-förstärkare blir
digitala. Enligt Guinness rekordbok kom den första fullt digitala förstärkaren
ut på marknaden 1998. Företaget Tact audio [1] tog med en av sina förstärkare
steget in i den digitala miljön. Detta examensarbete handlar om hur en klass-D
förstärkare kan konstrueras samt vilka problem som uppstod under arbetets
gång. Signalmoduleringen implementeras i programmerbar logik i form av en
Spartan-2 FPGA. Förstärkningen implementeras i en H-brygga med diskreta
komponenter.

1.1 Bakgrund
Tekniken som används förkortas PWM ( Pulse Width Modulation ) och
innebär att signalens amplitud överförs till tidsdomänen. Den har mycket hög
verkningsgrad med avseende på tillförd och utnyttjad effekt jämfört med
konventionell förstärkarteknik. En konventionell förstärkare har en
verkningsgrad runt 50 % medan en PWM-förstärkare ligger runt 90-95 %.
Detta gör att förstärkaren kan byggas mycket kompakt eftersom kylflänsar näst
intill kan uteslutas. PWM-förstärkare med analog moduleringsteknik börjar bli
vanliga framför allt till lägre frekvensområden när det behövs mycket effekt
t.ex. Sub-woofers med frekvenskompensering och PA-utrustningar. Eftersom
tekniken gör det enkelt och billigt att bygga förstärkare med mycket hög effekt
är det inte ovanligt med någon kilowatt i sub-woofers för konsumentbruk när
tekniken används.

1.2 Syfte
Arbetets syfte är att undersöka möjligheten att bygga en pulsbreddsmodulerad
audio-förstärkare med digital modulering.

1.3 Metod
En klass-D förstärkare skall konstrueras med hjälp av en FPGA (Field-
Programmable Gate Array) för att skapa PWM-signalen. Förstärkning av
signalen skall ske genom att utveckla en H-brygga. Principen som använts till
PWM-signalen kommer till stor del från en doktorsavhandling av Tomas Holm
Hansen [3], internet och kurslitteraturen [4] i tidigare kurser på elektro-
ingenjörs programmet vid Linköpings universitet.
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1.4 Disposition
Rapporten inleds med en bakgrund till projektet såsom ljudformat, FPGA:er
och PWM-tekniken i allmänhet. Därefter kommer arbetet med VHDL-
programmeringen samt konstruktion av H-bryggan att behandlas. Rapporten
avslutas med en resultatdel och slutsatser.
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2 Teori och bakgrundsbeskrivning
2.1 Befintliga produkter
Tact [1] och Panasonic [4] är två av de få märken som har helt digitala
förstärkare i sitt produktutbud. De använder sig av en krets från Texas
Instrument [6] med Equibit teknologi. Equibit teknologin kommer från ett
företag som heter Toccata Technology vilket Texas Instruments köpte i mars
2000. Analog moduleringsteknik förkommer också för att få en PWM-signal
men dessa har ej undersökts.

2.2 Musik CD
En vanlig cd-skiva är inspelad med en samplingsfrekvens på 44,1 kHz och 16
bitars upplösning av ljudet. Det tillgängliga datalagringsutrymmet är ca 650
megabyte eller 74 minuter stereoljud med en ljudkvalitet på 16 bitar och 44,1
kHz. Samplingsfrekvens på 44,1 kHz och med 16 bitar upplösning motsvarar
216 , dvs 65 536 olika spänningsnivåer. Med digital PWM skulle det kräva en
räknare som klarar 216 * 44 100 = 2 890 137 600 Hz.

2.3 Ljudformat
Signalen som kommer ur en linjeutgång från en ljudenhet t ex CD-spelare,
bandspelare eller radio är analogt. Denna signal kan anslutas till en analog
förstärkare direkt, men i de fall en digital signal ska användas, krävs en A/D-
omvandlare. A/D-omvandlaren gör om den analoga signalen till ett digitalt
format. Det digitala formatet består av en mängd sampel [7] av den analoga
signalen, dvs en lång vektor med tal, där varje tal motsvarar amplituden på den
analoga signalen i varje sampel. Med en digital signal är det sedan
förhållandevis enkelt att utföra signalbehandling så som filtrering. Ett lämpligt
gränssnitt mellan enheter som använder digitala signaler t ex CD-spelare och
digitalförstärkare är S/PDIF (Sony Philips Digital InterFace) då behövs ingen
A/D-respektive D/A-omvandlare. S/PDIF formatet kommer förmodligen att bli
vanligare i och med att det blir vanligare med digitala ljudkällor typ DAB-
radio, MP3, DVD, digital TV, m.m.
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2.3.1 S/PDIF

1. Bild på uppbyggnaden av ett underblock.

S/PDIF är en standard som andvänds för att skicka digitala ljudsignaler mellan
olika enheter. Hårdvarumässigt kan antingen en koaxialkabel eller en optisk
kabel användas. Allt data skickas seriellt med Biphase Mark Cod [8]. En logisk
0:a kodas genom att spänningen växlar en gång och en logisk 1:a genom att
spänningen växlar två gånger. I en optisk kabel är det av- och påslagen, av
laser-ljuset som detekteras i stället. S/PDIF formatet består av block och data
skickas med 192 block åt gången. Varje block innehåller två underblock som
innehåller data från var sitt sampel, höger respektive vänster kanal.

De fyra första bitarna talar om vilket block det är: högerkanal, vänsterkanal
eller början på ett block. Sedan kommer fyra bitar som kan användas för att
överföra ej standardiserad information därefter kommer 20 bitar som är
avsedda för samplet. Om det är ett 24-bitars sampel kommer bitarna för ej
standardiserad information att användas till sampeldata. Bandbredden som
används är tre eller sex megabit beroende på samplingsfrekvensen.
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2.4 FPGA historik
De tidiga systemen var byggda av en mängd individuella chip med kablar som
kopplade samman dem. Det var svårt att modifiera ett sådant system efter
tillverkning och det var svårt att komma ihåg vad varje chip hade för funktion.
Varje designändring krävde att ledningsdragningen måste göras om, vilket
vanligtvis medförde att ett nytt kretskort fick konstrueras. Chiptillverkarna
löste detta problem genom att placera en rad av icke sammankopplade AND-
OR grindar i ett enkelt chip som kallades för ”programmerbar logisk enhet”
(PLD, Programmable Logic Device).

2. PLD arkitektur

PLD:n innehöll en matris med ”säkringar” som kunde brännas av med hjälp av
en strömpuls (avbrott) eller förbli orörda (slutna) för att skapa kontakt mellan
de olika ingångarna på AND grindarna. PLD:n programmerades då med en
uppsättning av Boolska summa-av-produkt ekvationer vilka motsvarade den
logiska funktionen som behövdes i systemet. Eftersom PLD:n nu kunde ändra
sin ledningsdragning internt, blev behovet av att rita nytt kretskort mindre.
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Enkla PLD:er kunde endast hantera ca 10-20 logiska ekvationer vilket betydde
att det inte gick att implementera särskilt stora logiska konstruktioner i en enda
PLD. Det var nu nödvändigt att bryta ner stora designer till en uppsättning små
delar för att kunna sätta in dem i ett antal PLD:er. Detta var väldigt tidsödande
och betydde att ett antal PLD:er måste kopplas ihop med ledningar.
Ledningarna var ett stort problem, beroende på att när en konstruktions-
ändring skulle göras och det inte räckte med att bara göra en
omprogrammering av PLD:erna så var det nödvändigt att rita ett helt nytt
kretskort. Chiptillverkarnas lösning denna gång var att helt enkelt bygga ett
mycket större programmerbart chip, som kallades complex programmable
logic device (CPLD) och field programmable gate arrays (FPGAs). Med dessa
gick det att få ett komplett system på ett enda chip.

En CPLD innehåller ett antal PLD-block vars in och utgångar är
sammankopplade i en gemensam kopplingsmatris. Det betyder att en CPLD
har två nivåer av programmeringsbarhet, en nivå då varje PLD block kan
programmeras samt en nivå då kopplingen mellan PLD:erna kan
programmeras.

En FPGA har en lite annorlunda uppbyggnad. Den har en samling enkla
konfigurerbara logiska block arrangerade i en rad med switchar som kan
omorganisera sammankopplingen mellan de logiska blocken. Varje logiskt
block är individuellt programmerbart att utföra en logisk funktion tex AND,
OR, XOR osv. Dessutom är switcharna programmerade att kopplas ihop med
blocken så att en komplett logisk funktion blir implementerad.
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3. CPLD och FPGA arkitektur

CPLD- och FPGA-tillverkare använder varierande metoder för att göra
kopplingen mellan logiska block. Några gör chip med fuses eller anti-fuses
som programmeras genom att skicka en stor ström genom dem. Dessa typer av
CPLD:er och FPGA:er kallas one-time programmable (OTP) beroende på att
de inte går att programmera om dem då ”säkringen” en gång bränts av.

Ett annat sätt att göra kopplingen mellan logiska block är att använda
passtransistorer som öppnas eller stängs genom att lagra en laddning på gate-
elektroden, vilket görs genom att skicka en hög spänningspuls genom
transistorn. Den här typen av programmeringsbara enheter liknar EEPROM
(Elektrical Erasable programmerbar Read Only Memory), dvs det går att
programera om dem flera gånger i en speciell programmeringssockel vilket
fungerar, så länge inte CPLD:n eller FPGA:n är fastlödd på ett kretskort.
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En sista variant på kopplingen mellan de logiska blocken är att använda
statiskt RAM eller Flash minne för att kontrollera passtransistorerna för varje
internkoppling. Genom att ladda varje bit med en 1:a eller 0:a går det att
kontrollera om två logiska element är sammankopplade eller ej. CPLD:er och
FPGA:er byggda med RAM/Flash minnen kan omprogrammeras utan att de tas
bort från kretskortet. De kallas ofta in-circuit reconfigurable eller in-circuit
programmable.

Oavsett av vilken sammanlänkningsmetod som används kan det vara svårt att
se vilka switchar som ska vara öppna respektive stängda för att skapa en logisk
krets. Därför tillhandahåller chiptillverkare utvecklingsmjukvara som tar en
beskrivning av en logisk design som indata och genererar en binär fil som
konfigurerar switcharna i CPLD:n eller FPGA:n så att den beter sig som det
var tänkt.
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2.5 Pulsbreddsmodulatorn (PWM)
En pulsbreddsmodulator fungerar i princip som en komparator, den jämför en
lågfrekvent signal (musik) med en högfrekvent triangelvåg (referenssignal)
(Bild 4). Utsignalen från komparatorn är ett pulståg där pulserna är olika breda
beroende på hur stor amplituden är på musiksignalen. Efter moduleringen får
den pulsbreddsmodulerade signalen passera en H-brygga, se kapitel 2.6 och
därefter ett lågpass-filter. Lågpassfiltret uppgift är att ta bort frekvenser som
finns över 20 kHz eftersom de förbrukar onödig effekt. Dessa höga frekvenser
skadar även högtalarelementen och stör annan utrustning.

Enligt kapitel 2.2 skulle vår pulsbreddsmodulering kräva en räknare som klarar
2,9 GHz. Vilket är en för hög frekvens att implementera i en FPGA krets i
dagsläget. Kretsen som används har en klocka som maximalt klarar 100 MHz
och en lösning på problemet är att minska upplösningen i
pulsbreddsmodulatorn. I matlab/simulink kunde en subjektiv bedömning göras
av hur hög upplösning som krävdes utan att det skulle höras alltför mycket
distorsion. 11-bitar tycktes vara en tillräcklig nivå. En alternativ lösning på
problemet kan vara att konstruera en egen IC (Integrated Circuit), en ASIC
(Application Specific Integrated Circuit) som kan ges tillräcklig prestanda.
FPGA kvalitet (11-bitar) ansågs räcka tillsvidare.

4. Bild på pwm-koppling

Eftersom moduleringen är en icke linjär process kommer det att bildas
distorsion. Vi har tittat på två olika typer av modulering AD och BD. Dessa ger
olika övertonsspektra och förutsättningar för borttagning av felen som bildas i
H-bryggan.
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2.5.1 AD-modulering
AD- moduleringen är den enklaste formen av modulering, och den jämför
signalen som skall förstärkas med en triangelvåg. Om insignalen är högre än
triangelvågen kommer utsingalen att vara positiv och tvärtom. Detta leder till
att det bildas ett pulståg med olika långa pulser beroende på inspänningen.
Dessa leds sedan genom ett lågpassfilter, som återskapar insignalen. Se figur 5.
Fördelen med den typen av modulering är att den är enkel samt att det går att
använda en enklare typ av brygga med endast två effekttransistorer, och med
den ena polen från högtalaren kopplad till jord. Vid användning av en hel H-
brygga försvinner felen som kan bero på olika omslagstider mellan den
positiva och negativa delen mm.

5. Bild på AD-koppling
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2.5.2 BD-modulering
Den här typen av modulering har stora fördelar om en ideal H-brygga finns
tillgänglig. Anledningen till detta är att de udda övertonerna tar ut varandra
och försvinner samtidigt som de jämna blir mindre. Metoden går ut på att tre
spänningsnivåer används på pulståget i stället för två. Modulatorn behöver inte
heller arbeta med samma hastighet för att kunna ge samma upplösning. 
Se bild 6. Nackdelen är att tekniken kräver en mycket mer avancerad H-brygga
som är tillräckligt snabb för att kunna ge de korta pulser som ges vid små
utslag. Om H-bryggan har lite för lång omslagstid kommer det att uppstå
övergångsdistorsion när signalen går från positiv till negativ utsignal. Den här
typen av modulation behöver en hel H-brygga för att fungera, som dessutom
måste uppfylla det som krävs för den halva H-bryggan som kan användas till
AD-moduleringen. 

6. Bild på BD-koppling
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2.6 H-brygga
H-bryggan är själva förstärkardelen i projektet. H-brygga används framför allt
som elektrisk växellåda vid styrning av likströmsmotorer. Den ger fram, back,
frihjul och fartreglering. Namnet H-brygga kommer från kopplingsschemats
utseende se bild 7. Istället för dc-motorn ska en högtalarkon drivas ut och in.

7. Bild på H-brygga.
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3 Implementering och tillverkning
3.1 Simulering av förstärkaren
En modell byggdes upp i matlab/simulink enligt ideer från en rapport av
Tomas Holm Hansen [1].

8. Simulink modell av AD-modulator

Referenssignalen (Repeating Sequence) är en triangelvåg med samma frekvens
som samplinghastigheten på den krets som simuleras, denna jämförs sedan
med insignalen från signalgeneratorn. Adderaren och teckenidentifieraren
(Sign) ger PWM- signalen som lågpassfiltreras genom ett filter (Transfer Fcn).
Simout blocket sparar signalen som en vektor för senare analys t.ex. FFT i
matlab.
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9. Simulink modell av BD-modulator

Modellen av BD-modulatorn är uppbygd på samma sätt som AD-modulatorn,
men med skillnaden att det används två stycken adderare och
teckenidentifierare varav den ena arbetar med en negativ insignal. Resultaten
subtraheras sedan så att det bildas tre nivåer, positiv, noll nivå och negativ.
Att simulera 10 sekunder wave-ljud tar flera timmar i matlab/simulink men det
går att höra att det fungerar.
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3.1.1 AD-Modulering
Vår AD-modulering innehöll hörbar distorsion. I första simuleringen används,
som referenssignal, en triangelvåg med en frekvens på 48 kHz och en sinus-
våg från signalgeneratorn på 0.1 gånger referenssignalen (48 kHz).
Amplituden på sinus signalen är satt till en tiondel av referenssignalen i
samtliga simuleringar.

10. Grundton och de övertoner som bildas vid AD-modulering av en signal med frekvensen
en tiondel av samplingsfrekvensen.

Det som syns i diagrammet är amplituden på frekvenskomponenterna i dB vid
olika frekvenser. De synliggörs vid en FFT [10] på utsignalen. Det går att se att
det finns distorsion, speciellt storleken på första och andra övertonen är ej
önskvärd i audiosammanhang. Simulering två är nästan likadan så när som på
att insignalen nu är 0.01 gånger bärvågsfrekvensen.
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11. Huvudton och de övertoner som bildas vid AD-modulering av en signal med frekvensen
en hundradel av samplingsfrekvensen.

Här kan en tydlig minskning av distorsionen noteras och första och andra
övertonen är nu betydligt mer dämpad
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3.1.2 BD-Modulering
I diagrammet från FFT:n kan ses, bild 12 att alla udda övertoner har försvunnit
samt att de kvarvarande är lägre. Detta ger en total minskning av den
harmoniska distorsionen (THD) jämfört med AD-moduleringen. Där den första
övertonen var dominerande. En annan speciell egenskap med BD-
moduleringen är att ingen frekvenskomponent finns i samplings frekvensen.

12. Huvudton och övertoner som bildas vid BD-modulering av en signal med frekvensen en
tiondel av samplingsfrekvensen.

13. Huvudton och övertoner som bildas vid BD-modulering av en signal med frekvensen en
hundradel av samplingsfrekvensen.
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3.2 FPGA
FPGA-kretsen kommer från Xess och heter ”XSA-50 Spartan-II Prototyping
Board with 2.5V, 50,000-gate FPGA.” Detta kort monterades på ett Xstend
board v1.3. Då Xstend Board v1.3 är ett äldre kort än det rekommenderade
XST-2.1 fick viss översättning av pinnar och kontakter göras.

14.Bild på FPGA utvecklingskort

15.Bild på Xstend board
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3.2.1 Implementering av en logisk design
Ett tillvägagångssätt för att implementera en logiska design med CPLD- eller
FPGA-utvecklingsmjukvara innehåller vanligtvis följande steg (se även bild
16):

1. Först görs en beskrivning av den logiska kretsen med hjälp av
ett hårdvarubeskrivande språk HDL (Hardware Description
Language) som tex VHDL eller Verilog. Det går även att rita
designen i en schema editor.

2. Sedan används ett syntesverktyg, ett program för att
transformera HDL-koden eller schemat till en RTL (Register
Transfer Level)-beskrivning eller nätlista. Nätlistan är en
beskrivning av de olika logiska grindarna i designen och hur de
är sammankopplade.

3. Därefter används ett optimeringsverktyg för att mappa de
logiska grindarna och deras inbördes sammankoppling i
FPGA:n. De konfigurerbara logiska blocken i FPGA:n kan delas
upp i så kallade look-up tables (LUT) som utför de logiska
operationerna. Mappnings verktyget grupperar grindarna i
nätlistan så de passar in i LUT:arna och sedan anger place &
route tool grindgrupperna till specifika CLB:er genom att öppna
eller stänga switchar i matrisen för att koppla ihop LUT:arna.

4. När optimeringsverktyget är klart, tar verktyget ut tillståndet för
switcharna i routing matrisen och genererar en binärfil som
stämmer överens med de öppna och stängda switcharna.

5. Binärfilen laddas ner till ett fysiskt FPGA chip (vanligtvis
inbyggt i ett större system tex XS-Board). De elektroniska
switcharna i FPGA:n öppnar och stänger enligt bitströmmen i
binärfilen. Baserat på den nedladdade bitströmmen kommer
FPGA:n att utföra de operationer som står i HDL-koden eller
schemat. Det går nu att lägga på insignaler på I/0-pinnarna på
FPGA:n för att kontrollera funktionen på konstruktionen.

Mjukvara som tex Xilinx Foundation eller WebPACK [9] tillhandahåller HDL-
och schemaeditorer, logisk syntes,optimeringsverktyg, och bitströmsgenerator.
XSTOOL:s från XESS tillhandahåller verktyg att ladda ner bitströmmen i en
CPLD eller FPGA på ett XS-Board”
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16. Implementering av logisk design
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3.2.2 Implementering
Efter simulering i Simulink implementerades VHDL-beskrivningen i FPGA:n
så att den kunde åstadkomma en pulsbreddsmodulering av en inkommande
digital signal. På Xstendkortet finns en AD-omvandlare för digitalisering av
analoga signaler. Den digitala insignalen pulsbreddsmoduleras i FPGA:n och
kan sedan tas ut på kontaktlisten på Xstendkortet, pinne 81, 45, 10 och 40.
Utsignalen från Xstendkortet har en amplitud på 0 – 3.3V vilket räcker till att
driva högtalare med inbyggd förstärkare. För att åstadkomma en förstärkning
ska en H-brygga med hög verkningsgrad konstrueras.

17.Bild på blockschema i Xilinx ECS programmet

Modulatorn består av tre block. Det första blocket Codec_intfc hämtades
färdigt från Xess hemsida. Det hanterar inkommande signaler från A/D-
omvandlaren, skiljer och skickar ut vänster- och höger-kanal. Det andra
blockets uppgift Loopback är att tillhandahålla alla signaler som A/D-
omvandlaren behöver. Ta emot den samplade signalen seriellt och lämna ena
kanalen parallellt till modulatorn. Det tredje blocket ad_modulator är själva
modulatorn som ger signal till H-bryggan. Tre olika versioner av denna har
tillverkats. En AD-modulator där högtalarkonen drivs antingen ut eller in. En
BD-modulator som har tre lägen (antingen drivs högtalarkonen in, ut eller inte
alls). Den sista varianten är en AD-modulator med 8 gångers översampling.
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Den första AD-modulatorns fördel är att den är enkel att tillverka, felen i H-
bryggan tar ut varandra samt att det inte bildas någon övergångsdistorsion när
utspänningen byter polaritet. Modulatorn består av en elva bitars räknare som
går runt. En komparator som känner av om värdet på de första 11 bitarna av
samplet är högre eller lägre än räknaren. Så länge räknaren har ett lägre värde
än samplet är utsignalen hög. När räknaren har ett högre värde än samplet går
utsignalen låg. BD-moduleringen är under perfekta förhållanden den optimala.
Dels för att de udda övertonerna tar ut varandra samt att precisionen kan
halveras vilket betyder att klockfrekvensen på modulatorn kan halveras. Den
arbetar genom att den första biten i samplet, teckenbiten, kontrolleras. Om den
är låg, talet är positivt kommer den positiva utgången att gå hög annars den
negativa, så länge som räknaren är lägre än beloppet av de 11 nästkommande
bitarna från samplet. Efter detta kommer båda utgångarna drivas låga så att
utgångarna får samma potential. Den typen av modulering ger bättre prestanda
än AD-moduleringen i simuleringarna.
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Då H-bryggan inte är optimal uppstår det distorsion med låg ljudsignal.
Anledningen till detta är att bryggan inte hinner öppna fullt på de korta
pulserna så att utsignalen kommer att bli kvadraten av insignalen. Detta leder
till stor förvrängning av ljudet.

AD-modulator med 8 gångers översampling har AD-modulatorns fördelar,
även om modulatorn blir mer avancerad. Andra fördelar är att distorsionen
sjunker och bärvågen hamnar längre från det hörbara området så att
utgångsfiltret inte behöver vara lika brant. H-bryggan visade sig inte ha
tillräckliga prestanda för översamplingen. Då den endast konstruerats för
48kHz blev omslagstiderna för stora. Detta ledde till att utsignalen blir låg,
strömförbrukningen stiger hastigt samt att H-bryggan utvecklar värme.
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3.3 H-brygga
Kraven på H-bryggan är att den skall klara följande:

Switchfrekvens: 48kHz.
Inspänning: 3.3V
Matningsspänning: 10 – 20 V
Uteffekt: 25W RMS
Frekvensomfång: 0 – 20kHz; 0 – -3dB 

Programmet Circad tillverkat av Holophase Incorporated [11] användes till att
rita kretsschema samt för att göra kretskortslayouten.

3.3.1 Komponenter på kortet

18.Kopplingsschema

1-4. Kondensatorerna är på 33nF, och fungerar som en speeding kondensator
den används för att ta ut kapacitanserna på basen i transistor 11. I den första
modellen som simulerades fanns inte denna, vilket ledde till att omslagstiderna
blev för långa. Detta minskades effektivt med införandet av kondensatorerna.
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5, 6. Kondensator nummer 5 och 6 är på 10uF, och används för att få en
tillräckligt hög spänning på gate-kontakten till det övre transistor paret (40
och 41). För att transistorerna ska öppna fullt behövs en spänning mellan
gate och source på 10V. Då transistorerna ska öppnas fullt kommer source
att få en spänning nära matningsspänningen vilket betyder att vi antingen
måste använda en separat strömförsörjning till drivsteget för transistorn eller
höja spänningen med en bootstrap-koppling. Under den tid av samplet då
utsignalen är låg kommer kondensator att laddas upp till knappt 20 volt. När
sedan utsignalen får en högre spänning kommer kondensatorn att fortfarande
ha laddningen kvar. Detta resulterar i att spänningen från kondensatorns
positiva sida till jord blir totalt 40V, vilket är mer än tillräckligt för att gate-
kontakten på det övre transistorparet (40 och 41) skall få tillräcklig spänning
på gate-kontakten.

7. Kondensator nummer sju är på 1,5 uF, och sitter i utgångsfiltret som är till
för att minska effekten från utgången i frekvensområdet över 20 kHz. Filtret
är ett något modifierat lågpass Butterworth filter av andra ordningen och har
gränsfrekvensen vid 20 kHz.

8, 9. I utgångsfiltret sitter det två spolar på 47 uH. Anledningen till att det är
två seriekopplade spolar och inte en spole som i ett vanligt Butterworth filter
är att vi inte har någon jord på utgången eftersom förstärkaren är
bryggkopplad. Så för att högtalarkabeln inte ska fungera som en antenn och
sända ut högfrekvent effekt som kan störa övrig utrustning onödigt mycket
är filtret kontruerat så att både positiva och negativa utgången filtreras lika
mycket.

10-13. Motstånden som sitter i serie med transistorerna 28-31:s bas är till för
att strömen som XSA-50 ska leverera till H-bryggan ska bli kontrollerad och
inte belasta utgången mera än nödvändigt. De har resistansen 1,5 kohm.

14-17. Motstånden är på 8,06 kohm. Då transistorerna 28 och 30 inte leder
bildar de en spänningsdelning från matnings-spänningens 20 V till de 10 V
som utgångs-transistorerna (42, 43) vill ha för att öppna fullt.

18-19. och 20-21. Motstånden är på 4,02 kohm respektive 24 kohm. De
bildar en spänningsdelare från knappt 40 V till drygt 30 V som är en lämplig
spänning till gate-kontakterna på de övre utgångstransistorerna.

22-25.Motstånden är på 100 ohm och är till för att förhindra alltför kraftiga
strömrusningar som uppstår när gate-kapacitansen på utgångs transistorerna
ska laddas vid omslag.
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26-27.Motstånd på 50 ohm. Dessa är till för att skydda utgångs
transistorerna mot för höga strömmar. Dessa bildas när kondensator 5 och 6
ska laddas upp. Enligt simulering uppstår en transient på 70A vid uppstart,
men med hjälp av motstånden begränsas den till 2A.

28-35. Transistorerna heter BC337-25. Det är en billig småsignaltransistor
som visade sig ha tillräckliga egenskaper för vårt ändamål. De används dels
i en GE-koppling för att omvandla inspänningen från XSA-50 till de nivåer
som behövs för att driva utgångstransistorerna, och dels i GC-steg för att ge
tillräckligt lågimpediv drivning till gate-kontakten på utgångstransistorerna
för att de ska kunna få tillräckligt korta omslagstider.

36-39. BC327-25 används som komplementär transistor i ett klass-B-steg
för att snabbt kunna ändra inspänningen på utgångstransistorerna och leda
bort de laddningarna som finns på gate kontakten.

40-43. Utgångstransistorerna IEFZ-44N används som effekt-transistorer för
att driva lasten. Eftersom de förutom vid omslag alltid är antingen helt
öppna eller helt stängda kommer det inte att bildas någon effekt i dem vilket
betyder att vi inte behöver någon kylning

44-47. Skyddsdioder 1N5406 finns för att förhindra att spolarna och de
induktiva lasterna vill driva ström genom utgångstransistorerna när dessa
slår ifrån då de annars kan gå sönder samt att överbliven effekt leds tillbaka
till glättningskondensatorerna på strömförsörjningen.

48-49. 1N4935 används för att inte laddningarna i kondensator 2 ska gå
tillbaka till strömförsörjningen. Det inträffar när utgången går hög och
spänningen på kondensatorns positiva sida får en spänning på nära dubbla
matningsspänningen sett från jord.
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3.3.2 Kretskortstillverkning
Tillverkning av kretskortet gjordes med hjälp av UV-låda, framkallare och ett
lutbad. Schemat som ritats upp i det tidigare nämnda programmet Circad
skrevs ut på vanligt papper och lades på ett kretskort med pålagd fotoresist
samt belystes med UV-ljus under 12 minuter i UV-lådan. Efter behandlingen i
lådan sänktes kortet ner i ett framkallningsbad som tog bort den fotoresist eller
”lack” som blivit belyst. Sedan återstod endast lack över det som skulle bli
ledningar på kretskortet. Nästa steg är att ta bort den frilagda kopparn, detta
gjordes genom att sänka ner kortet i ett bad med lut. Efter lutbadet fanns bara
koppar kvar där det ska vara ledningar. Dock finns det fortfarande lack kvar på
ledningar men detta tvättas bort med isopropanol (isopropylalkohol).
Komponenter kunde lödas på plats och sedan var det dags för provkörning.

19.Bild på koppar sidan av kortet

20.Bild på komponentsidan av kortet
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4 Slutsatser och analys
Vi har tillverkat en förstärkare med bra ljudkvalitet som inte blir varm och
klarar sig helt utan kylflänsar vilket var målet med projektet. De problem som
uppstod med H-bryggan, var att den var för långsam samt att det fanns stora
strömspikar som slog ut effekttransistorerna. Problemen med
switchhastigheten kunde lösas med en speeding-kondensator på GE-stegen och
strömspikarna begränsades kraftigt med små motstånd i serie med
bootstrapkondensatorn. Eftersom det finns så mycket effekt i
frekvensområdena som är över de hörbara området har vi inte kunnat göra en
distorsionsmätning med relevanta resultat. Enligt de simuleringar som vi gjort
blir den högsta hörbara övertonen på -45 resp -60 dB för frekvenserna 4,8kHz
och 480Hz, Enligt de lyssningsprover som är gjorda är det endast
kvantiseringsbruset som blir irriterande vid låg volym.

4.1 Avslutande diskussion
Det svåra med arbetet har varit att simuleringar och verklighet inte alltid
stämmer överens. Framförallt inte när det är switchade signaler som ska
behandlas. Detta ledde till att det bildades resonanser i kretsen som gjorde att
det gick för höga strömmar genom de nedre utgångs-transistorerna, Detta
kunde avhjälpas med resistanser för att minska Q-värdet i de resonans-kretsar
som bildats. Det visade sig även att BD-moduleringen inte var fördelaktig till
vår H-brygga eftersom det uppstod stor övergångsdistorsion. Problemet kan
elimineras med en snabbare H-brygga som klarar av att återge de kortare
pulserna med rätt längd. Då vår H-brygga inte hinner med de kortaste pulserna
kommer små signaler att bli förminskade vilket medför ett distorderat ljud.

4.2 Att göra
För att göra vårt projekt till en färdig produkt, dvs en stereoförstärkare, behövs
två kanaler: vänster och höger kanal. En digital ljudingång i S/PDIF format för
att undvika de extra övergångarna mellan digitalt och analogt ljud. Projektet
kan även utvecklas vidare genom att förbättra H-bryggan så att den får kortare
omslagstider och kan klara av översampling. En variant med BD-modulering
samt förbättrade prestanda vad avser distorsion och effektförbrukning.
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