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Abstract
Softube has developed DSP-card and software for simulation of the
sound of old tube amplifiers. The purpose with this thesis is to
design a compact amplifier with high power to function together
with the DSP-card and build a unit that can replace several other
guitar amplifiers. The advantages with that kind of solution could be
that it would be cheaper, easier to carry and easier to stor than the
real amplifiers. The amplifier that has been designed is of class D
type with digital PWM modulator. There is several types of amplifier
modules on the market that use analog input signal, but if one of
them would be used a D-A converter is needed on the DSP card. The
resultate of this thesis is an amplifier with 400 W output power,
with 0.4% distorsion on 1 kHz and with 70% of the maximum
signal. The report contains of three main blocks. The first block with
general information of class D amplifiers, next block with the
construction of this amplifier, and the last block with messurements
of the amplifier.

Sammanfattning
Softube har utvecklat DSP-kort och mjukvara för att simulera ljudet
från rörförstärkare. Syftet med det här examensarbetet är att
konstruera en kompakt förstärkare med hög effekt som ska fungera
tillsammans med DSP-kortet för att bilda en enhet som ska kunna
ersätta flera olika typer av gitarrförstärkare. Fördelar med en sådan
lösning är att den skulle vara lättare att bära, ta mindre plats och bli
billigare, än om de riktiga förstärkarna används. Förstärkaren som
konstruerats är av klass D-typ med digital modulator. Det finns ett
antal olika färdiga moduler som utgår från en analog signal, men
eftersom signalen från DSP-kortet kommer i digital form skulle i så
fall en separat DA-omvandlare behövas. Resultatet är en förstärkare
på ca 400 W, med 0,4% distorsion vid 1 kHz och 70% av maximal
signalnivå. Rapporten består av en allmän faktadel där principerna
för klass D presenteras, en del som beskriver konstruktionen av just
den här förstärkarmodulen, och sist en resultatdel med mätningar.
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1 Inledning
För att kunna konstruera kompakta och lätta förstärkare med hög
effekt behövs hög verkningsgrad så att värmeförlusterna minimeras.
Den höga verkningsgraden är en av fördelarna med klass D-teknik.
Därför har den tekniken valts för att skapa den här
förstärkarmodulen.

1.1 Bakgrund
Softube har en demoutrustning med DSP-kort och mjukvara för att
simulera olika förstärkare. Det här examensarbetet är till för att
komplettera denna till att bli en komplett förstärkare som kan anta
karaktäristiken från olika uppmätta förstärkare. I dag används en
förstärkare och högtalare av annat märke, men tanken är att de
endast behöva sina egna produkter för att kunna göra en
demovisning.

1.2 Syfte
Examensarbetets syfte är att skapa en förstärkarmodul som ska
kunna användas tillsammans med ett DSP-kort för simulering av
rörförstärkare till gitarrer. Förstärkarmodulen ska ta imot
digitalsignal från DSP-kortet och ge en förstärkt analog signal för att
driva en högtalare.

1.3 Metod
Metoden är att först undersöka hur de olika delarna fungerar och
skapa en bra lösning för användningsområdet. Sedan konstruera de
olika delarna i förstärkaren och lösa de eventuella problem som
uppstår.
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1.4 Disposition
Rapporten inleds med en allmän faktadel där olika förstärkartyper
tas upp. Den allmänna faktadelen inriktar sig sedan på klass D-
förstärkare och de olika delarna. Från olika moduleringstekniker till
utformning av utgångssteg. Efter den allmänna delen kommer en del
som inriktarsig på just den här förstärkarmodulen, och vilka problem
som dyker upp under konstruktionsfasen. Till sist avslutas rapporten
med ett kapitel där mätresultaten presenteras.
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2 Bakgrundsfakta
Enligt Electronics [1] finns ett antal förstärkarklasser som har olika
fördelar och nackdelar. Dessa betecknas med olika bokstäver.

Klass A är en konfigurationen där transistorerna hela tiden leder en
tomgångsström. Strömmen minskar och ökar sedan med signalen.
Nackdelen med den konfigurationen är att den drar ström även utan
signal. Fördelen är att transistorerna hela tiden befinner sig inom sitt
linjära område vilket leder till låg distorsion.

I klass B delas signalen upp i en positiv och en negativ del som sköts
av separata transistorer. När ingen signal finns, går ingen
tommgångsström genom transistorerna vilket leder till lägre
effektförbrukning. Nackdelen är att det uppstår övergångsdistorsion
vid bytet mellan den positiva och negativa delen av signalen. För att
lösa problemen med övergångsdistorsion skapades klass AB som i
dag är den  dominerande konfigurationen. Klass AB är i stort sett en
klass B-konfiguration men med en grundström utan signal. Det leder
till att transistorerna befinner sig inom ett mer linjärt område än i
klass B, framför allt vid låga signalnivåer.

Klass C är en förstärkarkonfiguration som inte är aktuell för
audiobruk. Den bygger på att effekt pulsas in i en resonanskrets.

Klass D är den förstärkarklass som kommer att behandlas i den här
rapporten. Det är en teknik som bygger på att pulsbredden
moduleras, så att längden på pulserna motsvarar signalnivån. Detta
kommer i rapporten betecknas med den engelska förkortningen för
Pulse Width Modulation (PWM). Pulserna lågpassfiltreras i ett
rekonstruktionsfilter för att sedan driva högtalaren.
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2.1 Klass D-förstärkare
Fördelen med klass D är att effekttransistorerna arbetar som
strömbrytare och inte behöver leda till hälften för att skapa signalen.
Det leder till låg värmeutveckling. De grundläggande blocken för en
klass D-förstärkare finns i figur 1. 

Figur 1. Blocken i en klass D-förstärkare.

PWM-modulatorn omvandlar insignalen till en pulsbreddsmodulerad
signal. Ett exempel på en sådan finns i figur 2. Sinussignalen
representerar insignalen och PWM-signalen som är ett resultat av
denna syns som ett pulståg med varierande längder på pulserna.

Ett problem med klass D-förstärkare som använder digital insignal
är hur volymregleringen ska implementeras. Ett alternativ är att
volymen regleras på den digitalasignalen men det kan leda till
minskat dynamiskt omfång om PWM-modulatorn har för låg
upplösning. Ett annat alternativ är att reglera spänningen över H-
bryggan så att PWM-pulserna får en spänning som motsvarar
volymnivån.
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Figur 2. Pulståget är den PWM-signal som efter filtrering skapar
sinussignalen.

I den här rapporten kommer framför allt klass D-förstärkare med en
digital insignal att behandlas. En klass D-förstärkare med digital
modulator av den typen som den här rapporten kommer behandla är
en typ av DA-omvandlare som kan ge effekt med hög
verkningsgrad. DA-omvandlare kan delas in i två huvudgrupper
flash och algoritmiska DA-omvandlare. Algoritmiska DA-
omvandlare läses inte av direkt utan behöver flera klockpulser för att
bygga upp spänningen som motsvarar det digitalavärdet. 
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2.2 Flash DA-omvandlare
Studies on cmos digital-to-analog converters [2] tar upp tre typer av
Flash DA-omvandlare. Binärt viktade, termometerkodade och
direktavkodade arkitekturer.

Den binärt viktade arkitekturen bygger på att varje bit i ett binärt tal
kan representeras av en analog spänning. Om spänningen för de
bitarna som är ett adderas analogt bildas en spänning som motsvarar
värdet på den digitala signalen.

Termometerarkitekturen använder lika många referenssignaler som
DA-omvandlaren kan återge nivåer minus en. Alla referenssignaler
har samma värde. Det innebär att en 8-bitars DA-omvandlare
använder sig av 255 lika stora signaler som adderas till rätt ut nivå.
En fördel med den typen av DA-omvandlare är att singularitet kan
uppnås så länge toleransen på signalerna är inom 50%. Singularitet
innebär i det här fallet att om sampel DA-omvandlas som har strikt
stigande digitala värden, så kommer även den analoga utsignalen att
vara strikt stigande. Nackdelen är det stora antalet signaler som ska
adderas vilket leder till att DA-omvandlare för ett stort antal bitar
kräver stor chipyta.

Den sista varianten är direktavkodade DA-omvandlare. Dessa liknar
termometerarkitekturen men har den skillnaden att endast en signal
används åt gången. Det innebär att det behövs 256 olika signalnivåer
för en 8-bitars omvandlare.

Det finns även arkitekturer som är hybrider mellan de ovan nämnda
typerna. En vanlig typ är termometer-kodning för de mest
signifikanta bitarna och direktavkodad omvandling för de minst
signifikanta bitarna. Detta kan leda till bättre prestanda i förhållande
till chip-area.
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2.3 PWM-tekniker
En digital PWM-modulator är en typ av DA-omvandlare som till
viss del liknar termometerarkitekturen. Det som är gemensamt med
termometerarkitekturen är att varje enhet som adderas bidrar lika
mycket till den slutliga analoga nivån. Detta innebär att många
enheter behöver adderas för att nå hög upplösning. I
termometerarkitekturfallet är det flera källor som adderas för att
bilda en slutlig analog nivå. I fallet med PWM är det samma källa
som är tillkopplad ett visst antal tidsenheter. Det betyder att det
behövs många sådana tidsenheter för att ge hög upplösning. Om
även hög samplingshastighet ska användas för den digitala signalen
blir varje tidsenhet väldigt kort, vilket skapar problem.

I audiosammanhang är upplösning och hög frekvens på PWM-
signalen önskvärd. Fördelen med att ha en högre frekvens på PWM-
signalen mot vad som egentligen skulle behövas för att åstadkomma
de hörbara frekvenserna är att ett enklare rekonstruktionsfilter kan
användas. Detta kallas översampling. Nu ser det ut som att det är
väldigt dyrt att höja samplingsfrekvensen. Med hjälp av
brusformningsalgoritmer och högre samplingsfrekvens kan
upplösningen på PWM-signalen sänkas och upplösningen i det
hörbara området bibehållas. [2] Det innebär att den kortaste
tidsenheten är densamma för en viss upplösning inom det hörbara
området. Det brusformningsalgoritmen gör är att placera
kvantiseringsbruset ovanför det hörbara området.

En genväg för att kunna få en exakt längd på PWM-signalen som
behövs för hög upplösning och samplingsfrekvens är att använda sig
av två PWM-signaler som summeras med hjälp av  integratorkrets.
Detta tas upp av en rapport från Imec [3]. I figur 3 används två
PWM-signaler som är olika viktade, i det här fallet med en faktor 16.
I det här fallet används PWM1 för att styra switchfrekvensen samt
till de mest signifikanta bitarna. PWM2 används till de fyra minst
signifikanta bitarna. Strömmen från PWM1 kommer att vara 16
gånger större än strömmen från PWM2, på grund av de olika
resistansvärdena. Det leder till att PWM1 i huvudsak kommer att
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kontrollera hur utsignalen kommer se ut. PWM2 kommer endast att
påverka tiden innan integratorn slår om och bildar pulserna. När
denna teknik används kan näven en återkopplingsloop från utgången
från H-bryggan användas. Den kommer att påverka kretsen på
samma sätt som PWM2 och kompensera för fel i H-bryggan.

Figur 3. Krets för summering av PWM-signaler.

2.3.1 AD- och  BD-modulering
Enligt Holm Hansen [4] finns det två olika sätt att utföra PWM-
moduleringen på, AD- och BD-modulering. Se figur 4. I AD-
modulering används två spänningsnivåer. I BD-modulering delas
signalen i positiva och negativa sampel. Till de positiva används två
spänningsnivåer, en positiv och en neutral spänning. Till de negativa
används den neutrala och en negativ nivå. Se figur 4. Fördelen med
BD-modulering är en bits ökad upplösning.
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Figur 4. Föreställer den analoga signalen som ska återskapas samt PWM-
signalen för denna.

PWM-moduleringskretsen som används i det här arbetet, TAS5012
från Texas instruments, använder sig av BD-moduleringsteknik.
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2.4 H-brygga
Till drivningen av högtalaren används en H-brygga och ett
rekonstruktionsfiler. Det finns två typer av H-bryggor, hela och
halva. Se figur 5. Fördelen med den halva H-bryggan är färre
komponenter. Det finns ett flertal fördelar med hel H-brygga. Bland
annat kan både BD- och AD-modulering användas, den fungerar
med enkel matningspänning, samt att skillnaden mellan
transistorerna på den höga och låga sidan kancelleras. 

Figur 5. Halv och hel H-brygga samt rekonstruktionsfilter.

Den halva H-bryggan arbetar genom att antingen öppna transistorn
till den övre matningspänningen eller den till den nedre så att
fyrkantspulser skapas enligt AD-grafen i figur 4. Fyrkantspulserna
lågpassfiltreras sedan med ett andra ordningens LC-filter, för att
undvika att högfrekventa komponenter ska nå högtalaren.

Den hela H-bryggan kan användas för både AD- och BD-
modulering. I AD-moduleringsfallet öppnas den höga transistorn på
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sida A samtidigt som den låga transistorn på sida B. Samtidigt som
de övriga är stängda. Det leder till en spänningsskillnad över
utgången. Sedan skiftas de på- och av-slagna transistorerna så att
spänningen över utgången byter polaritet. Det leder till ett pulståg
som före filtrering på utgången ser ut som den övre grafen i figur 4.
Efter filtrering återfås den ursprungliga vågformen.

Figur 6. Förklarande figur över hur pulser skapas.

I BD-moduleringsfallet används även lägen där de båda låga eller de
höga transistorerna är öppna samtidigt för att en neutral nivå ska
kunna skapas. Eftersom switchningen inte är oändligt snabb kommer
övergångsdistorsion att uppstå på grund av att transistorerna inte
hinner öppna fullt när korta pulser ska återskapas. Se figur 7

Figur 7. I figuren finns ideala pulser och avrundade versioner som är ett
exempel på en långsam H-brygga. För de korta pulserna försvinner en
större andel än för de längre pulserna, det ger upphov till distorsion.
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För att minska det problemet switchas A- och B-sidan parallellt så
att de höga transistorerna leder samtidigt och de låga transistorerna
leder samtidigt. I de lägena bildas ingen spännings potential över
högtalaren. När sedan en puls ska skapas fördröjs den ena sidan den
tid som pulsen ska skapas. När ingen ingen spänning ska finnas över
högtalren är väg 1 och 2 eller 3 och 4 öppna i figur 6. Mellan dessa
två lägen switchas utgångssteget. Om en puls ska skapas med
spänning från sida A till sidan B i figuren kan först väg 1 och 2 vara
öppen. Sedan stängs väg 2 och 4 öppnas. I det här läget är det fri väg
för strömmen genom väg ett till högtalaren och sedan vidare genom
väg 4 till jord. Därefter switchas även sida A. Så att väg 3 och 4 är
öppna. I det här läget finns inte heller någon spänning över
högtalaren.
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2.5 Drivning av H-brygga
Eftersom omslag ska ske med hög hastighet kommer betydande
strömmar att behövas för att ladda upp och ur gatekapacitansen på
effekttransistorerna. Transistorerna som leder mot jord behöver till
exempel spänningarna 0 och 10V för att kunna öppna och stänga
helt. Transistorerna som leder från spänningsmatningen V+ får till
exempel samma spänningspotential som sourcen och 10V över
denna beroende på om transistorn ska leda eller inte. För att den övre
transistorn ska öppna behövs en potential som ligger 10V över
matningsspänningen. Denna skapas med hjälp av en
bootstrapkondensator. Enligt figur 8.

Figur 8. Förenklat schema över en halva av H-bryggan.

Vilken spänning V+ har är beroende av vilken effekt förstärkaren
ska  kunna ge.
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2.5.1 Bootstrapkondensatorn
Bootstrapkondensatorn fungerar genom att ström flyter genom
dioden och laddar upp kondensatorn när spänningen på utgången är
nära jord. När PWM-signalen sedan ska gå hög stängs den nedre
transistorn och kontakt bildas mellan kondensatorns uppladdade sida
och den övre transistorns gate vilket leder till 10 V gate source
spänning över transistorn. Den laddningen i kondensatorn isoleras av
dioden från övriga kretsen när source spänningen stiger. Spänningen
finns kvar även när source spänningen har ökat till V+ som kan vara
mycket högre än 10 V. 
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3 De olika beståndsdelarna 
Förstärkaren som konstrueras i den här rapporten uppbyggd av fem
block. Se figur 9.

● SPDIF-mottagare som tar i mot en optisk signal med ljuddata
och klockinformation.

● PWM-modulator som omvandlar signalen till PWM-format.
● Drivkrets som ger H-bryggan sina drivsignaler för

transistorerna.
● H-brygga som ger PWM-pulserna den spänning och ström

som behövs för att driva högtalaren
● Rekonstruktionsfilter som lågpassfiltrerar pulståget så att

ljudsignalen återskapas. 

Figur 9. Blockschema över förstärkaren.
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3.1 SPDIF-mottagarblocket

Figur 10. Blockschema över SPDIF-mottagarblocket.

Blockschema för SPDIF-mottagarblocket finns i figur 10. Sony
Philips Digital Interface (SPDIF) är ett protokoll för överföring av
digitalt stereoljud eller en dataström för komprimerat flerkanalsljud.
Stereokanalerna betecknas kanal A och kanal B. SPDIF-signalen
innehåller både data och klocksignal i samma pulståg, vilket gör det
möjligt att överföra signalen i en koaxialkabel eller en optisk fiber.
SPDIF-mottagarblocket omvandlar den inkommande SPDIF-
signalen till IIS-format, samt återskapar klocksignalen. För att
återskapa klocksignalen från SPDIF-signalen behövs en Phase-
Locked Loop (PLL) krets. När PLL-kretsen inte kan låsa på
inkommande signal används en kristalloscillator som källa för
klocksignalen. De klockfrekvenser och dataledningar som behövs
för att skicka data med IIS listas i tabell 1 för en samplingsfrekvens
på 48 kHz. Källa datablad för SPDIF-mottagaren CS8416. [5]
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Tabell 1. Frekvenser för överföring av med IIS av digitalt ljud med
samplingsfrekvens 48kHz.
MCLK Klocka med frekvens  12,288 MHz
SCLK Klocka med frekvens 3,072 MHz
LRCLK Klocka med frekvens 48 kHz
SDOUT Seriell datautgång med 3,072 Mbit/s

MCLK är huvudklockan som skapas med hjälp av PLL-kretsen när
SPDIF-signal finns och i övriga fall från oscillatorn. SCLK används
för att klocka ut det seriella datat på SDOUT. Vid varje positiv flank
finns en ny databit på den seriella databussen. LRCLK har samma
frekvens som samplingsfrekvensen för ljudet, så att signalen är låg
när kanal A klockas ut och hög när kanal B klockas ut. SDOUT är
datasignalen där samplen klockas ut seriellt enligt IIS-standarden.
SPDIF-mottagarblocket kan kopplas bort om ljudsignalen som
används redan är i IIS-format eller annat format som stöds av PWM-
modulatorkretsen.

3.1.1 Konfiguration av SPDIF-mottagarkretsen
För att genomföra konverteringen från SPDIF till IIS används en
Cirrus CS8416. Anledningen till att just den kretsen valdes är att den
kan användas i ett hårdvaruläge som är enkelt att konfigurera med
hjälp av motstånd. I det läget behövs  ingen processor för
konfigureringen. I hårdvaruläge konfigureras kretsen vid
nollställning med hjälp av 47 khoms motstånd på utgångarna. När
kretsen nollställs läggs utgångarna i ett högimpedivt läge. Då drar
motstånden på utgångarna antingen mot jord eller matningsspänning.
Om motstånden drar utgången mot jord eller matningsspänningen
läses av, och kretsen konfigureras. I bilaga A finns en förklaring till
vad varje utgång konfigurerar, och sedan en förklaring över vad
varje in- och utgång har för funktion under drift.
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3.2 PWM-moduleringsblocket
PWM-moduleringsblocket omvandlar den digitala signalen från IIS-
format till fyra PWM-pulståg som driver var sin transistor i H-
bryggan. Kretsen som används för att skapa PWM-pulserna är
TAS5012 från Texas Instruments. Den använder sig av BD-
moduleringstekniken, samt samtidig switchning av båda sidorna som
nämns i stycke 2.4 i den allmänna faktadelen. Kretsen använder sig
av 8 gångers översampling och interpolerar ljudsignalen från 48 kHz
till 384 kHz samplingsfrekvens. Detta medför ett större
övergångsband för rekonstruktionsfiltret, men vid ökad
switchfrekvens ökar effektförlusterna i drivsteg till H-bryggan samt i
transistorerna för H-bryggan. Mera om detta tas upp i kapitel 3.3.
Tekniken för att konfigurera kretsen är samma som CS8416 som
används i SPDIF-mottagarblocket. För detaljer om konfigurationen
se bilaga B. Källa datablad till TAS5012. [6]
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3.3 Drivkrets till H-brygga
Drivningen av transistorerna i H-bryggan sköts av två IR2010. Den
valdes eftersom den enligt databladet [7] uppfyller följande kriterier:

● Den är kompatibel med 3 V logik på ingångarna, som övriga
kretsar på kretskortet använder sig av.

● Den klarar att hantera H-bryggor med spänning upp till 100V.
● Den har separat styrning av varje transistor.
● Den har DIL14 kapsel som är en relativt stor kapsel. Den stora

kapseln klarar att leda bort den värmen som bildas av
strömmen som behövs för att ladda upp gatarna på
utgångstransistorerna. Mindre kapslar behöver någon form av
värmeavledning mot kretskortet, som gör monteringen mer
komplicerad.

För fler detaljer kring kretsens konfiguration se bilaga C

3.3.1 Värmeutveckling i drivkretsen
Den dominerande delen av effektförbrukningen i drivsteget kommer
från strömmen som laddar upp gatekapacitansen på
effekttransistorerna i H-bryggan. Det leder till att en grov
uppskattning av effektförbrukningen kan göras med formel 1.

Formel 1. Från datablad till kretsen LM 5104.  PDGATES är förlust effekten i
drivsteget för att driva en transistor.  f är switchfrekvensen, CL är
kapacitansen på effekttransistorns gate och VDD är matningsspänningen
för drivkretsen.

P DGATES=2⋅ f⋅C L⋅V DD
2

Nu ger den formeln en grovt förenklad bild av verkligheten. I själva
verket är CL en ganska komplex last som är beror på förhållandena
runt transistorn. Kretsen i figur 11 används i en SPICE-simulator för
att visa på hur spänning över drain och source samt strömmen
genom drain påverkar antalet laddningar och spänning på gaten. I

19



den här simuleringen och resten av kapitlet antas transistorn
IRF540N användas.  Resultatet presenteras som tre kurvor i figur 12.

Figur 11. En krets som används till figur 12 för att visa på
gatekapacitansens uppförande vid olika spänningar och strömmar för
darinen.

Figur 12. Resultatet av simulering med kretsen i figur 11 i en SPICE-
simulator. Figuren föreställer spänningen över gatekapacitansen vid olika
laddningar och olika förutsättningar kring drainen. Två olika värden på
resistansen har använts 16 ohm och 2 ohm för att illustrera vad som
händer när olika stora strömmar går genom transistorn. Två olika
spänningar har använts för att visa på hur det påverkar gatekapacitansen.
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Gatekapacitansen är som störst när det ligger en hög spänning över
drainen till source på transistorn och liten ström genom drain och
source. Det betyder att drivkretsen kommer bli som varmast när en
hög spänning används för H-bryggan. Den kommer där emot inte att
bli varmare av att det går höga strömmar till högtalaren, eftersom
laddningen blir i stort sett oförändrad eller något minskad i området
runt 10 V, där transistorn är helt öppen. Enligt datablad för transistor
IRF540N är laddningen på gaten vid 10 V från gate till source, och
80 V drain till source maximalt 94 nC. Det skulle i så fall enligt
formel 1 ge effektförlusten 0,72 W per transistor som drivs. Det
sitter två drivkretsar en för vardera halvan av H-bryggan. Alltså
utvecklas omkring 1,44 W i vardera drivkretsen. Den maximala
effektutvecklingen för IR2010 i 14 pinnars dil kappsel är 1,6 W.
Kylningen borde alltså inte vara något problem. Ett annat alternativ
är att se i figur 13. Den föreställer temperaturen på kislet som
funktion av switchfrekvensen. För grafen används transistorn
IRFPE50 som har högre kapacitans än IRF 540N. Enligt grafen
kommer tempraturen på kislet vara under 75 grader, med 100V
matningsspänning över H-bryggan vid frekvensen 384 kHz. Även
det tyder på att kretsarna inte kommer att bli för varma.

Figur 13. IR2010 Tj vs Frekvens Rgate 10 ohm, Vcc 15V med transistorn
IRFPE50 källa datablad till IR2010. [7]
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3.3.2 Dioder för att undvika kortslutning vid
switchning
Ett problem som uppstod vid testning av första versionen av
förstärkaren var att både den övre och undre transistorn på samma
sida i H-bryggan var öppna samtidigt en viss tid vid varje
switchning. Detta avhjälptes med hjälp av dioder som gör att ström
kan flyta från transistorerna till drivkretsen utan att passera
motstånden, som sitter i serie med gaten i figur 16. Spänningen över
gaten med referensen jord finns i figur 14.

Figur 14. Approximativ bild över spänningarna på gatarna till den övre
och undre transistorn i första versionen av H-bryggan.  20V
matningsspänning. Spänningen är 5 V/ruta, och tiden 250 ns/ruta. Båda
spänningarna har referensen jord. Områden där både den övre och undre
transistorn i H-bryggan kan leda samtidigt är markerade med tjockare
baslinje.

Figuren är en approximativ bild av spänningen över gaten, med
referensen jord, utan diod för snabbare urladdning av gaten på H-
bryggans transistorer. Spänningen mellan gate och source när
transistorn inte leder längre varierar beroende på exemplar, men
skall ligga inom det gråmarkerade området. Figurerna 14 och 15 är
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med matningsspänningen 20V över H-bryggan. Spänningen är 5
V/ruta, och tiden 250 ns/ruta. I figur 14 finns perioder där båda
transistorerna leder samtidigt.

Figur 15. Approximativ bild över spänningarna mellan gate och jord till
den övre och undre transistorn i andra versionen av H-bryggan.  20V
matningsspänning. Spänningen är 5V/ruta, och tiden 250 ns/ruta.
Områden där både den övre och undre transistorn i H-bryggan kan leda
samtidigt är markerade med tjockare baslinje.

Figur 15 föreställer hur motsvarande spänningar ser ut med dioder
för snabbare urladdning av gatekapacitanserna. I figuren kan ses att
tidsluckorna när båda transistorerna leder är klart begränsade eller
obefintliga. I figur 14 syns även en sänkning i gatespänningen direkt
efter att transistorn börjar leda. Den beror på att gatekapacitansen är
mindre när en ström flyter genom transistorn. När sedan den andra
transistorn stängs minskar strömmen och kapacitansen ökar vilket
leder till att samma antal laddningar ger en lägre spänning. Det kan
vara anledningen till dippen innan gaten laddas upp igen.
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3.4 H-brygga
Insignalen till H-bryggan är de fyra drivsignalerna från drivkretsen.
En för varje transistor på utgången. Utsignalen är det förstärkta
pulståget som efter filtrering driver högtalarna. 

Figur 16. En sida av H-bryggan.

Figuren 16 visar kopplingsschema för en sida av H-bryggan. Den
innehåller kretsen IR2010 för att ta i mot 3 V pulståget från PWM-
modulatorn och skifta nivåerna till de spänningsnivåer som behövs
för att driva transistorerna på utgången. I mitten finns två
effekttransistorer för drivning av högtalarutgången. Till höger sitter
ett andra ordningens rekonstruktionsfiler med
impedansanpassningslänk. Impedansanpassningslänken är till för att
jämna ut högtalarens komplexa impedans, så att filtret kan fungera
bättre.

3.4.1 Val av transistorer
En sak som gör valet av transistor komplicerat är att värden inte
presenteras på samma sätt av olika tillverkare och att samma
tillverkare väljer att skriva data uppmätta under olika förutsättningar
för olika transistorer. I tabell 2 listas de transistorer som undersökts i
urvalsprocessen.
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● De utvalda transistorerna klarar minst 100V mellan drain och
source, Vds.

● De ska klara 12,5A som är toppströmmen för 8 ohms last och
100V matningsspänning från darin till source. 

● Gatekapacitansen bör vara så liten som möjligt för att
underlätta drivningen från drivkretsen.

Desto högre spänning och ström som ligger mellan drain och source
på transistorn desto högre blir kapacitansen på gaten. Eftersom de
flesta tillverkarna anger gatekapacitansen i form av antalet
laddningar under specifika förhållanden är laddningarna i tabell 2
angivna i nC. ”Aprox Qg”-kolumnen är avläst från diagram i
databladen. Dessa är endast ungefärliga värden på grund av
eventuella avläsningsfel. Om inget annat anges är laddningarna på
gaten (Qg) för 80V mellan drain till sourse.

Tabell 2. Listar valda data för transistorer, data erhållna från Elfa. [8]
Modell Max

Vds
Max
Ids Rds Qg Qg

max
Aprox
Qg Anmärkning

IRF540N 100 33 0,044 94 63 Vid Ids 16A

IRF540 100 30 0,05 90 110 Vid Ids 30A

IRF1310N 100 42 0,036 110 80 Vid Ids 22A

IRF3315 150 27 0,007 95 61 Vid Ids 16A

IRF3415 150 43 0,042 200 130 Vid Ids 15A

IRF3710 100 57 0,023 190 125 Vid Ids 28A

STP40NF10 100 40 0,03 60 80 Vid Ids 40A

STP80NF10 100 80 0,014 140 189 Vid Ids 80A

IRL540N 100 36 0,044 74 95 Qgmax är för 5V gs Vid Ids 18A

IRL2910 100 55 0,026 140 180 Qgmax är för 5V gs Vid Ids 29A

STW50NB20 200 50 0,047 84 115 85 Vid Vds 160V och Ids 50A

STW60NE10 100 60 0,016 142 185 140 Vid Ids 60A

IRFP150N 100 42 0,036 110 80 Vid Ids 22A

IRFP250N 200 30 0,075 123 78 Vid Ids 18A 

IRFP260N 200 50 0,04 234 145 Vid Ids 28A

IRFP264 250 38 0,075 210 130 Vid Ids 38A

IRFP3710 100 57 0,025 190 125 Vid Ids 28A
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Valet av transistor föll på IRF540N, eftersom den har ett lågt pris,
liten gatekapacitans så att värmeförlusterna i drivsteget blir små,
samt klarar kraven för Vds och Ids. 

3.5 Rekonstruktionsfilter
Rekonstruktionsfiltrets passband ska täcka in de hörbara
frekvenserna som ligger approximativt mellan 20 och 20 kHz.
Eftersom modulatorkretsen använder 8 gångers översampling
sträcker sig övergångsbandet upp till samplingsfrekvensen * 8 –
förstärkarens bandbredd.  Det ger spärrbandsgränsen 364 kHz vid 48
kHz samplingsfrekvens. Det rippel som kan accepteras inom
passbandet är omkring 0.5 dB. I spärrbandet är så lite energi som
möjligt önskvärt. Extrema resonanstoppar i övergångsbandet är inte
heller önskvärda. I figur 17 finns markerat passband, övergångsband
och spärrband på det önskade filtret. I grafen finns även
överföringsfunktionen för ett andra ordningens butterworth filter
enligt figur 18 med resistiv last.

Figur 17. Överföringsfunktion för butterworth filter med resistiv last.  I
figuren finns passband, övergångsband och spärrband markerade.

Figur 18. Kopplingsschema för andra ordningens filter.
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3.5.1 Modell av högtalare
För att konstruera förstärkaren mot en mer realistisk högtalare än en
resistiv last på 8 ohm har en tidigare uppmätt modell av impedansen
på en Marshallhögtalare använts. Eftersom filtret ska dela vid en
högre frekvens än de hörbara frekvenserna som modellen är gjord
för, kompletterades den med två poler efter nya mätningar, ovanför
det hörbara området. För att kunna använda laplacetransformen till
simulering av impedans i SPICE, användes kopplingen i figur 19.
För att kopplingen ska ge rätt impedans omvandlas
laplacetransformen för högtalarimpedansen enligt Formel 2. Detta
leder till konstanterna enligt tabell 3.

Formel 2. Laplacetransform för högtalarsimulering.

Laplacetransform för högtalarsimulering=1 1
Högtalarimpedans

Figur 19. Schema för simulering av högtalarimpedans i SPICE.
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Tabell 3. Täljare och nämnare för simulering av högtalarimpedans. 
Nämnare Täljare

S^7*10.6 +
s^6*1.11358149836207e6 +
s^5*33.3088449885626e9 +
s^4*342.304221923637e12 +
s^3*1.03825298189533e18 +
s^2*654.728261719390e18 +
s*144.816257786989e21 +
9.85071156997546e24

-s^8*3.07699556644334e-9 +
s^7*10.5785385 +
s^6*1.08307764710805e6 +
s^5*31.4401487117533e9 +
s^4*311.121778992665e12 +
s^3*895.510773599560e15 +
s^2*614.657844375981e18 +
s*132.258093812451e21 +
7.99526677501799e24

Figur 20. Impedans för högtalarmodellen.

Det som gör rekonstruktionsfiltret avancerat är att lasten inte är
resistiv utan komplex och induktiv i övergångsbandet. Se figur 20.
Den vanligaste lösningen som finns beskriven är att använda ett
andra ordningens butterworth-filter beräknat efter 8 ohms last vilket
ger värdena för L 53,216 uH och C 415,56 nF i figur 22.

28



Figur 21. Figur över frekvensgången när ett butterworth-filter för 8 ohm
används till högtalarlasten i figur 20. En voltsinsignal.

I figur 21 hamnar Q värden på omkring 20,5 i stället för 0,7 som
hade varit fallet om lasten varit resistiv. Ett sätt att kompensera för
detta är att införa en extra RC-länk parallellt med högtalaren. Det är
en länk som leder ström genom ett motstånd vid höga frekvenser.
Det kompenserar för impedanshöjningen i högtalarspolen som sker
på grund av induktansen. För att beräkna värden för
kompensationslänken kan formlerna 3 användas. Det är formler från
The Loudspeaker Design Cookbook [9] som ger riktvärden för
resistansen och kapacitansen.  För att kompensera för
Marshallhögtalaren används värdena RL = 8,86 ohm och CL =
7,66uF i figur 22, det ger impedans enligt figuren 23.
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Figur 22. Filter med extralänk för att kompensera för impedansen i
högtalare.

Formel 3. För beräkning av närmevärde av länk.

Rc=1,25⋅Re

C=
Le

Rc
2

Figur 23. Impedans för högtalaren och kompenseringslänk. 

Om om ett butterworth-filter med frekvensen 20kHz beräknat efter 8
ohm används tillsammans med RC-länken i exemplet ovan blir
frekvenssvaret enligt figur 23.
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 Figur 24. Spänning över högtalare med butterworth-filter med
kompenseringslänk, samt spänning över motstånd i kompenseringslänk.

I figur 24 finns frekvenssvaret över lasten med
impedanskorrektionslänken. Den undre kurvan är spänningen över
motståndet i kompenseringslänken vilket visar att det kommer
utvecklas mycket effekt vid vissa frekvenser.  Det är alltså ingen bra
lösning, då en av fördelarna med förstärkaren är den höga
verkningsgraden.

En annan lösning skulle kunna vara att designa filtret för en högre
gränsfrekvens och impedans samt anpassa RC-länken efter det. Om
RC-länken görs så att en impedanspeak på 24 ohm bildas enligt figur
25. Ger  det värdena RL = 25 ohm respektive CL = 0,75 uF i figur
22. 

31



Figur 25. Impedans för högtalare och kompensationslänk.
Kompenseringslänken konstruerad för 24 ohm i övergångsbandet.

Filtret anpassat för 24 ohm får värdena C = 139 nF och L = 159 uH i
figur 22. I figur 26 blir det en dipp i frekvensgången i passbandet på
grund av att impedansen i lasten är betydligt lägre där. När lasten för
filtret, högtalare och impedanskompenserings länk, har för låg
impedans dämpas signalen tidigare än den gjort med korrekt
impedans. Det betyder att passbandet får utökas eller att impedansen
får minskas vid övergången till övergångsbandet med andra värden
på kompensationslänken.
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Figur 26. Utsignal med länk för 24 ohms impedanstopp. Samt spänning
över resistans i kompenseringslänk.

Efter justering av filtret och länken fås frekvenssvar i fig 27 och
impedans för högtalare och länk enligt figur 28. I det här fallet är
filtervärdena  L = 50 uH respektive C = 56 nF och för
impedanskompenseringslänken CL = 330 nF respektive RL = 25
ohm i figur 22. 
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Figur 27. Utsignalen med justerat filter och kompensationslänk.

Figur 28. Impedansen för högtalaren och kompenseringslänken.
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Anpassning av ovanstående värden för filtret till värden enligt E6-
serien. E6-serien är en serie med standardvärden på komponenter.
Varje dekad av värden innehåller 6 stycken komponenter. I de
närmaste värdena för filtret är L = 47 uH och C = 47 nF. I länken är
de närmaste värdena RL = 22 ohm och CL = 330 nF i figur 22.
Frekvenssvaret blir då enligt figur 28.

Figur 29. Spänning över last med filter och kompensationslänk anpassade
till standardvärden, samt spänning över motståndet i
kompenseringslänken.

Avrundning till E6 seriens värden ger inga betydande skillnader mot
de optimala värdena. Dämpningen i passbandet minskar obetydligt
och resonanstoppen i övergångsbandet stiger något i figur 29.
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Figur 30. Impedansen för högtalare parallellt med kompensationslänk
med standardvärden.

Figur 30 föreställer impedansen med de avrundade värdena till E6-
serien. Impedanstoppen vid drygt 20 kHz är något högre, men i
övrigt inga betydande skillnader.
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Figur 31. Spänningar över komponenterna i filtret och kompenserings
länkten. Som funktion av frekvens utan ansluten högtalare.

I figur 31 visas spänningarna som kan uppkomma över
komponenterna i filtret när det är inkopplat utan last. Tack vare den
dämpande resistansen i kompenseringslänken bildas inga extrema
resonanser som kan ge upphov till höga spänningar och strömmar
genom komponenterna. Spänningen över resistansen i filtret vid
pwm-frekvensen 384 kHz är endast omkring en tiondel av
matningsspänningen. Som exempel ger 100V matningsspänning en
effektutveckling på 4 W vilket är hanterbart.

Eftersom båda anslutningarna till högtalaren har pulståg behöver
filtret delas upp i två delar som filtrerar mot jordpotential, då den ena
ledaren annars skulle fungera som antenn och sända ut störningar
som kan störa närliggande elektronik. Det färdiga filtret ser alltså ut
som figur 32.
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Figur 32. Filter modifierat för att undvika störningar från högtalarkabel.

3.5.2 Konstruktion av induktanserna
Den enklaste lösningen för induktanserna till filtret är att använda
luftlindade spolar då dessa är enkla att beräkna och inte lider av
mättningsprobem av kärnan. Eftersom luftlindadespolar har ett stort
magnetiskt läckfält som kan störa närliggande elektronik och lätt
ändra värde beroende på vad som finns i närheten har istället en
spole med ferritkärna och luftgap valts. Då första versionen av
kretskortet ritades, innan lämpliga beräkningar utförts, valdes en
mindre ferritkärna än den mest lämpliga, vilket begränsar uteffekten
på den första versionen till omkring 140W.

För att beräkna antalet varv som behövs för en specifik järnkärna
används induktionsfaktorn som betecknas AL. Se formel 4. Källa
ELFAkatalogens faktasidor. [10]

Formel 4, för beräkning av antal lindningsvarv. N är antalet varv och L
induktansen i nH.

N = L
AL
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Den valda kärnan har induktionsfaktorn AL  260 och den önskade
induktansen är 23,5uH vilket enligt formeln ger 9,5 varv.
Induktanser med kärna har nackdelen att kärnan mättas vid en viss
magnetiseringsgrad, samt att värme utvecklas vid magnetisering.
När detta inträffar minskas induktansen i spolen drastiskt till den
induktans som den hade haft om den varit utan kärna. Därför bör
magnetiseringsgraden kontrolleras. Den kan beräknas med formel 5,
där µ0 är permeabiliteten i vakuum som är 4* pi *10^-7. µe är den
effektiva permeabiliteten i kärnan inklusive luftgap. I det här fallet
används en kärna med 0,35mm luftgap. Fördelen med luftgap är att
den effektiva permeabiliteten minskar vilket leder till att större
strömmar kan flyta genom lindningen innan kärnan mättas.  N är
antalet lindningsvarv, och I strömmen genom lindningen. Ie är den
effektiva längden på kärnan. 

Formel 5. Formel för magnetiseringsgrad.

B=
µ0⋅µe⋅N⋅I

I e

I det här fallet är µe  = 200, N = 9,5 Varv, Ie = 72*10^-3 meter. Det
leder till en magnetisering på 33,3 mT / A. Enligt elfakatalogens
riktvärden för magnetisering av kärnan rekommenderas att
flödestätheten inte ska överstiga 200 mT vid likström, 150 mT vid
100kHz, och 15 mT vid 1 MHz. Eftersom de stora strömmarna
kommer att ligga inom det hörbara frekvensområden 20 – 20000 Hz
är en maximal magnetiseringsgrad mellan 150 och 200 mT rimlig
utan att för mycket värme kommer att utvecklas i kärnan. Det leder
till en maximal ström mellan 4,5 och 6 A. Det ger vid 8 ohms last en
effekt mellan 81 och 144 W.

Ett mera lämpligt alternativ skulle vara att använda sig av ett större
luftgap i kärnan. Ett alternativ med 0.7 mm finns. Den har följande
värden Al= 130  och µe  = 100. Det ger resultaten 13,5 Varv och en
magnetiseringsgrad på 23,6 mT / A. Vilket ger en maximal ström på
mellan 6,36 och 8,47 A. Det leder till en effekt på 160 till 287 W.
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Till den andra versionen av förstärkaren valdes en större järnkärna
ETD34/17/11 med 1mm gap vilket leder till att den inte mättas lika
lätt så att större strömmar kan ledas till högtalaren. För detaljer se
tabell 4. Där finns även förslag på flera kärnor ur Fabr Ferroxcubes
sortiment. Vilken effekt som kan ges när dessa används, samt den
lägsta spänningen som förstärkaren behöver för att ge den effekten.

Tabell 4. Maximal effekt för olika alternativ av kärna.
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Pyp av kärna Gaplägnd Varv B/A Effekt 8 ohm vid 200 mT Spänning
ETD 29/16/10 0,35mm 72 mm 260 200 9.5 0.0333 144 48
ETD 29/16/10 0,7mm 72 mm 130 100 13.5 0.0236 287 68
ETD 34/17/11 1mm 78,6 mm 125 80 13.8 0.0176 517 91
ETD 39/20/13 1mm 92,2 mm 150 90 12.6 0.0154 675 104
ETD 44/22/15 1mm 103 mm 210 100 10.6 0.0130 947 123
ETD 49/25/16 1mm 114 mm 260 110 9.5 0.0116 1189 138

Ie AL µe



4 Tester på förstärkaren
För att beskriva resultatet från förstärkaren har mätningar gjorts.
Eftersom det enbart är själva förstärkaren som tillverkats har ett
labbaggregat använts för matningspänningen under testerna.
Labbaggregatet har vissa begränsningar, maximal spänning och
ström är 30 V respektive 2 A. För att inte överstiga 2A under
mätningarna har 20 V använts som matningsspänning för samtliga
mätresultat som presenteras. Det är även möjligt att
spänningsregleringen i labbaggregatet innehåller
återkopplingsloopar som leder till spänningsfall vid strömspikar. Det
skulle kunna påverka mätningarna.

För att kunna ge en bild av kvaliten på den förstärkta signelen har
mätningar på frekvensgång och distorsion gjorts. Det finns även ett
litet stycke med subjektiva bedömningar av hur jag upplever ljudet
från förstärkaren.
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4.1 Frekvensgång
De första mätningarna som utfördes är på frekvensgången. Dessa
mätningar utfördes med 6 olika signalnivåer. Dels maximal
signalnivå, och sedan olika dämpningar av den. Det som i första
hand påverkar mätresultatet är rekonstruktionsfiltret som i sin tur är
beroende av vilken last som används. Rekonstruktionsfiltret är
konstruerat för att ge linjär frekvensgång med modelen av en
marshallhögtalare. För mätningarna har en marshall powerbrake
använts. Den kan användas i fyra lägen. Ett läge ger resistiv last och
ett ger induktiv last liknande en högtalare. Dessa två lägen kan sedan
användas för två lägen ett med 8 ohm och ett med 16 ohm. Se figur
33 till 36. Eftersom rekonstruktionsfiltret konstruerades för en last
med en högtalares egenskaper sjunker utsignalen för höga frekvenser
när en resistiv last används. När den induktiva lasten används
avviker signalen maximalt 1,3 dB för 8 ohm vilket inte bör påverka
ljudet nämnvärt. Skillnaderna i utsignal mellan 16 ohm last och 8
ohm last motsvarar en utgångsimpedans på förstärkaren på 0,68
ohm. Vid full insignal är toppvärdet på utsignalen 80 % av
matningsspänningen för H-bryggan. Det innebär att om 100 V
matningspänning används till H-bryggan kan signalen som går från
förstärkaren maximalt bli 80 V.
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Figur 33. Frekvensgång med 8 ohm resistiv last vid olika utnivåer. De
olika signalnivåerna finns markerade i figuren som delar av maximal
signalnivå.  Den största avvikelsen är  -3dB vid 20 kHz. 
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Figur 34. Frekvensgång med 8 ohm impediv last.  De olika signalnivåerna
finns markerade i figuren som delar av maximal signalnivå. Den största
avvikelsen är 1,30 dB.
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Figur 35. Frekvensgång med 16 ohm resistiv last. De olika signalnivåerna
finns markerade i figuren som delar av maximal signalnivå. Den största
avvikelsen är  -0.8dB vid 20 kHz.
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Figur 36. Frekvensgång med  16 ohm impediv last. De olika signalnivåerna
finns markerade i figuren som delar av maximal signalnivå. Den största
avvikelsen är 1,37 dB.

46



4.2 Distorsion
Ett antal distorsionsmätningar och frekvensspektrumanalyser har
gjorts för att visa hur ren signalen från förstärkaren är. I figur 37
visas distorsionen vid olika frekvenser med två olika signalnivåer.
Anledningen till att figurerna visar väldigt låg distorsion vid höga
frekvenser är att mätningarna är frekvensbegränsade till 20 kHz. Så
övertoner över 20 kHz finns inte representerade i grafen.
Distorsionen är beräknad som all effekt i frekvensspektrumet utom
grundtonen delat med all effekt i frekvensspektrumet.

Figur 37. Figuren visar distorsion och brus  som funktion av frekvensen
för två in-signalnivåer. Den övre nivån är 0,71 gånger maximal insignal
vilket ger ca 8 W. Den undre nivån är 0,29 gånger maximal insignal vilket
ger runt 1,3 W. Matningsspänningen är 20V och lasten 8 ohm. 
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För att visa hur övertonsspektra och brusnivån ser ut finns även två
frekvensspektrum för 1 kHz insignal. Se figur 38 och 39. Brusnivån
i de olika figurerna ligger på ungefär 85 dB för den 40 dB dämpade
signalen, respektive 103 dB för den odämpade signalen.

Figur 38. FFT för 1kHz signal som är dämpad 40dB. Skalan i dB är
normerad efter grundtonen.
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Figur 39. FFT för 1kHz odämpad signal. Med full insignal bildas fler och
starkare övertoner än i figur 38. Skalan i dB är normerad efter
grundtonen.
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4.3 Subjektiv bedömning av ljudet
Efter mycket kort lyssningsperiod kan konstateras att bruset är så
pass lågt att jag inte lyckats höra det, även med en matninsspänning
upp till 60 V. Det finns inte heller några uppenbara fel på ljudet. För
att upptäcka mindre fel på ljudet behöver en noggrannare jämförelse
göras med andra förstärkare.
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5 Slutsatser och analys
Resultatet är en fungerande klass D-förstärkarmodul. Distorsion
ligger runt 0,4 % vid 70% av signalnivån och 1 kHz.
Signalbrusförhållandet är 103 dB. Samtliga mätningar är gjorda med
20 V matningsspänning, eftersom spänningsmatningen inte hade
klarat att leverera strömmen som behövs för att göra mätningar med
högre spänning. Det är möjligt att mätningar med andra
matningsspänningar hade gett andra mätvärden. Förstärkarmodulen
är testad med spänning upp till 60 V men är konstruerad för att klara
100V.

5.1 Avslutande diskussion
De problem som dykt upp har varit relaterade till H-bryggan. Den
digitala delen har inte givit några problem. Det som gjorde
switchningsproblemet med H-bryggan extra svårt är att väldigt korta
tidsskillnader kan ge väldigt stor effekter. Samt att effekten av ett fel
endast visadesig på en sida av H-bryggan. När felet sedan
korrigerades med dioderna enligt kapitel 3.3.2 på en sida, flyttade
effekten till andra sidan av H-bryggan.

Den uppmätta distorsionen på förstärkarmodulen är betydligt högre
än vad Texas Instruments uppger för kombinationen med PWM-
modulatorn TAS 5010 och H-bryggan TAS 5100.  Problemet med
Texas Instruments H-bryggor är att de inte klarar lika hög effekt som
den som finns beskriven i den här rapporten. En av förklaringarna
till att distorsionen är relativt hög kan vara att H-bryggan inte har
matchade transistorer. Källa Texas Instruments. [11]

5.2 Att göra
För att förstärkaren ska bli komplett behövs en spänningsmatning
och eventuellt någon form av volymreglering. Om kunden skälv ska
koppla in förstärkaren till högtalaren behövs även någon form av
kortslutningskydd för högtalarutgången.
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7 Bilaga A
Konfigurering av kretsen CS8416 vid nollställning i
hårdvaruläge.
Konfigurationen av kretsen CS8416 görs i hårdvaruläge genom
motstånd på 47 kohm som kopplas antingen till jord eller
matningsspänning. När kretsen nollställs läggs utgångarna
högimpediva så att motstånden kan läsas av, och kretsen
konfigureras.

● SDOUT används för att välja Hardware eller Software Mode.
Om den dras mot jord väljs hardware och om den dras mot
matningsspänningen väljs software mod. I det här fallet väljs
hardware mode.

● RCBL används för att välja om kretsen ska användas i master
eller slav mode. Om utgången dras mot jord väljs slav mode
och vise versa. I det här fallet väljs master mode.

● AUDIO och C används för att välja vilket format data på
SDOUT ska ha. Se tabell 1. I det här fallet används IIS-
formatet.

Tabell 1. Tabell över val av dataformat på SDOUT.
AUDIO C Format för datautgång
0 0 Vänsterjusterad
0 1 IIS
1 0 Högerjusterad
1 1 Direkt EAS3

● U används för att sätta frekvensen på RMCK. Om pinnen dras
mot jord ges frekvensen 256 gånger samplingsfrekvensen och
om pinnen dras mot matningsspänningen ges RMCK 128
gånger samplingsfrekvensen. I det här fallet används 256
gånger samplingsfrekvensen, vilket resulterar i en frekvens på
12,288 MHz.
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● TX dras mot jord för att ställa in Normal Phase Detector
update rate och mot matningsspänningen för att ställa in
Higher Phase Detector update rate. I det här fallet används
normal.

● 96KHZ dras mot matningsspänningen för att aktivera
Emphasis Audio Match filter, och mot jord för att inaktivera
funktionen. I det här fallet är den inaktiverad.

● NV/RERR dras mot matningsspänningen för att aktivera
RERR mode och mot jord för att aktivera NVERR mode. Se
punkten NV/RERR i funktion under drift delen för förklaring
om de olika moderna.

Funktion under drift efter konfiguration enligt ovan.

● RXP0-3 är fyra ingångar för SPDIF-signal. RXN är den
negativa referensen för samtliga ingångarna. Kondensatorerna
i serie är enligt exempel från databladet och är till för att
likspänningen som genererats från kretsen inte ska ändras.
Dessa kondensatorer är möjliga eftersom likspänningsnivån i
biphasekodning som SPDIF-standarden bygger på inte är
intressant för avkodning. Det som känns av är när signalen
ändras. Systemet med kopplings kondensatorer på ingångarna
gör det lätt att använda kretsen både för att ta i mot signaler
med TTL-nivåer och direkt från koaxialkabel.

● VA är ingången för matningsspänningen till PLL-kretsarna.
Den ska vara så ren som möjligt och har därför fått en egen
spänningsregulator samt induktans och
avkopplingskondensator. AGND är kopplad till jordplanet som
ligger under PLL-filtret som är avgränsat från det övriga
jordplanet med en resistans på 1 ohm
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● RST är kopplad till en rc-länk som ger en långsam stigning.
Det gör att övriga spänningar hinner stabiliserasig innan
nollställningssignalen hinner gå från låg till hög och kretsen
nollställs.

● RXSEL1 och RXSEL0 väljer vilken av ingångarna som ska
användas. I det här fallet är båda bundna till jord för att välja
ingång RXP0.

● TXSEL1 och TXSEL0 bestämmer vilken av ingångarna som
ska skickas direkt till XT-utgången. När den funktionen ej
används ska en av de oanvända ingångarna väljas. I det är
fallet är TXSEL1 kopplad till jord och TXSEL0 till
matningsspänningen för att den oanvända ingången RXP1 ska
skickas till XT.

● NV/RERR är en utgång som kan användas i två olika moder
”Non-validity receiver error” och ”Reciver error”.I ”NVERR
mod” går utgången hög när fel uppstår i paritetsbiten, bi-
faskodningen, ”confidens” eller om PLL-klockan inte lyckas
låsa. I ”RERR mod” går utgången hög i ovanstående fall samt
om ”validity” biten i SPDIF-signalen är hög.

● AUDIO är en utgång som drivs låg när den ingående
dataströmen är detekterad som ljud, annars drivs denna hög.

● 96 kHz är en utgång som drivs hög om samplingshastigheten
för den inkommande dataströmmen är detekterad till över 88,1
kHz. 

● RCBL indikerar nytt block i SPDIF-signalen.

● C och U är utgångar för data utöver ljudet som finns i SPDIF-
signalen. Ingen av dessa används i förstärkaren.
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● TX är en utgång som är kopplad till den av ingångarna som är
vald av TXSEL1 och TXSEL0. 

● VL matningsspänning för ingångar och utgångar ska vara 3,3
V eller 5 V beroende på vilken spänning övrig elektronik är
anpassad för. I det här fallet används 3,3 V.

● DGND jord för de mindre känsliga delarna i kretsen.

● VD matningsspänning för de mindre kännliga delarna i
kretsen.

● RMCK utgång för den högsta kockfrekvensen som är 256
gånger samplingsfrekvensen, vid en samplingsfrekvens på 48
kHz. Det ger frekvensen 12,288 MHz.

● OMCK är en ingång som används som klockingång om PLL
kretsen inte låser på insignalen om ”Clock switching enabled”
är aktiverad. Den funktionen slås på automatiskt så fort en
flank kommer på ingången efter, därför ska ingången fästas
vid jord om funktionen ej önskas. I det här fallet används en
kristalloscillator på 11,3 MHz.

● SDOUT datautgång för ljudet. Ljudet kommer i seriellt pcm
format.

● OSCLK är en klocka som används för att klocka ut data från
SDOUT. Data avläses vid positiv flank. Hastigheten ligger på
64 gånger samplingshastigheten vilket ger 3,072 MHz vid
samplingsfrekvensen 48 kHz.

● OLRCK är den långsammaste klockan som har samma
frekvens som samplingshastigheten för den ingående ljudet.
För alla dataformat utom IIS är denna låg när kanal A sänds
och hög när kanal B sänds. För IIS gäller det omvända
förhållandet.
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8 Bilaga B
Funktionsbeskrivning av benen på TAS5012.
Nedan följer en kort beskrivning av vad varje pinne på kapseln har
för funktion och hur den är kopplad i just den här förstärkaren.

● MCLK_IN är en klockingång. Den får en klocka på 12,288
MHz som är faslåst på SPDIF-signalen.

● AVDD1 och AVDD2 är matningsspänningen till PLL-kretsen
som skapar klocksignalen som används för pwm
moduleringen. Den delen av kretsen har en egen
spänningsreglering för att få en extra ren spänning med ett
analogt jordplan som referens. 

● PLL_FLT_OUT och PLL_FLT_RET är in- och utgång till
filtret för PLL-kretsen. Hela filtret ligger i ett område som
använder ett analogt jordplan som är avdelat från resten av
jordplanet med ett motstånd på 1 ohm.

● AVSS1 och AVSS2 är jordanslutningarna för det analoga
jordplanet till kapseln.

● RESET är sammankopplad till nollställningsfunktionen för
CS8416 kretsen.

● PDN När spänningen är nära jord sätter den här ingången
kretsen i low power mode. Då sätts utgångarna AP och BP
låga samt AM och BM höga så att transistorerna mot
matningsspänningen på utgången stänger och de mot jord
öppnar. Ingången har matningsspänningen via en resistor i
utgångsläget, men kan drivas låg av SPDIF-mottagaren samt
manuellt via dip-switchen.

59



● VALID_R och VALID_L går höga när det finns PWM-signal
på utgångarna som kan användas.

● M_S bestämmer och kretsen ska arbeta i master eller slave
mode. En 1:a på ingången innebär att den arbetar i master
mode. I det här fallet arbetar den i slave mode.

● VDD1, VDD2, VDD3_L och VDD3_R är
matningsspänningen för de mindre känsliga delarna av kretsen.

● VSS1, VSS2, VSS3_L och VSS3_L är jord för de mindre
känsliga delarna av kretsen.

● MCLK_OUT är klockutgång som används när kretsen arbetar
i master mode. Eftersom slave är vald i det här fallet används
ej utgången.

● SCLK är klockingången som används för att tala om när det
finns stabilt data på dataingången.

● LR_CLK är en klocka som används för att tala om när ett nytt
sampel kommer och om det är höger eller vänster kanal.

● SDIN är dataingången, där data kommer i seriell form.

● MOD0, MOD1 och MOD2 används för att välja i vilket
format data ska komma in till SDIN på. Ingångs formatet väljs
med DIP-Switchen. Alla format sänder mest signifikant bit
först. Se tabell 1.
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Tabell 1. Tabell över olika dataformat.
MOD2 MOD1 MOD0 Format till SDIN
0 0 0 Högerjusterad, 16 bitar
0 0 1 Högerjusterad, 20 bitar
0 1 0 Högerjusterad, 24 bitar
0 1 1 IIS, 16 bitar
1 0 0 IIS, 20 bitar
1 0 1 IIS, 24 bitar
1 1 0 Vänsterjusterad, 16 bitar
1 1 1 DSP frame, 16 bitar

● PWM_BP_R, PWM_BM_R, PWM_AM_R och PWM_AP_R
är utgångarna för att driva transistorerna för höger utgång,
eftersom det endas är en kanal som används är dessa ej
anslutna.

● PWM_AP_L och PWM_AM_L styr den övre respektive den
under transistorn på ena halvan av H-bryggan.

●  PWM_BP_L och PWM_BM_L samma som PWM_AP_L och
PWM_AM_L, men för den andra halvan av H-bryggan.

● MUTE när ingången får en 0:a tystas förstärkaren genom att
styrsignalerna till transistorerna får 50% duty cykle. Det
innebär att både den positiva och den negativa utgången till
högtalaren får samma potential. I den här tillämpningen är
ingången bunden till matningsspänningen.

● DBSPD ska vara hög när samplingsfrekvenserna 88,2 och 96
kHz används. 

● FTEST och STEST används i fabriken för att kontrollera
kretsens funktion. Båda dessa är bundna till jord.

● DEM_EN är aktivering av de-emphasis filter. Denna är knuten
till jord för inaktivering.
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● DEM_SEL när de-empahsis filtret är aktivt väljer denna
mellan 44,1 och 48kHz samplingsfrekvens. Ska vara kopplat
till jord i den här applikationen.

● XTL_IN, XTL_OUT och OSC_CAP används när kretsen är i
master mode för anslutning av kristalloscillator. Men i det här
fallet arbetar kretsen som slave.
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9 Bilaga C
Funktionsbeskrivning för benen på IR2010
IR2010 är kretsen som omvandlar signalen från 0 och 3,3 volts
nivåer till spänningen som behövs för att driva gatarna på
utgångstransistorerna. Den transistorn som kopplar till
matningsspänningen behöver matningsspänningen + 10 V för att
öppna eller source spänningen på transistorn för att stänga. Den som
kopplar till jord behöver 10V och jord. Nedan följer en genomgång
pinne för pinne.

● VDD och VSS är referensspänningarna för ingångarna. I det
här fallet när ingångssignalerna har spänningen 3,3 och 0 V
ska även dessa ha de spänningarna.

● HIN är signalen som ska förstärkas upp till transistorn som
kopplar mot matningsspänningen.

● LIN är signalen som ska förstärkas till transistorn som kopplar
mot jord.

● SD är en ingång som vid 1:a driver utgångarna till jord.

● COM är utgångarnas jord.

● VCC är kretsens matningsspänning.

● VS är en ingång som känner av spänningen på utgången.

● VB är ingången från bootstrapkondensatorn som ger spänning
för att driva gaten på transistorn som sluter mot
matningsspänningen.

● HD är utgången som driver gaten på transistorn som sluter mot
matningsspänningen.
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