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SAMMANFATTNING 

I detta examensarbete har det undersökts vilken teknik för trådlös kommunikation som passar bäst 

att användas då en ljudsignal ska strömmas trådlöst till multipla mottagare. De tekniker som 

jämfördes var Wi-Fi och Bluetooth. Andra tekniker för trådlös kommunikation, ZigBee, ANT+ och NFC, 

valdes bort för att deras maximala datahastighet eller räckvidd inte var tillräcklig. 3G och 4G valdes 

bort för att det krävs en licens för att få använda dessa. Som mottagare skulle i första hand Android- 

och iOS-mobiltelefoner användas. Dessutom har det undersökts vilka komponenter som behövs för 

att tillverka en prototyp som ska kunna strömma en ljudsignal trådlöst till multipla smartphones. 

Slutligen gjordes ett kopplingsschema för denna prototyp. 

Wi-Fi med WLAN-infrastruktur ansågs vara bäst lämpad för denna applikation. Prototypen som skulle 

strömma ljudsignalen behövde därför kunna fungera som en Wi-Fi-accesspunkt. Wi-Fi-chipet AR9271 

från Qualcomm Atheros valdes att användas som Wi-Fi-sändare för att den har open-source 

firmware och var lättare att få tag på jämfört med andra liknande Wi-Fi-chip. För att kunna använda 

Wi-Fi-chipets Linuxbaserade open-source firmware valdes SAM9M10 MCU från Atmel att användas 

som kontrollenhet då denna kan användas med Linux Embedded. För att digitalisera den analoga 

ljudsignalen valdes VS1063 Mp3-kodare från VLSI Solution. 

 

Nyckelord: strömning, streaming, trådlös kommunikation, Bluetooth, Wi-Fi, smartphone, WLAN-

infrastruktur, Wi-Fi-chip, Mp3-kodare. 
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ABSTRACT 

This thesis has examined which wireless technology that is best suited for use when an audio signal 

are to be streamed wirelessly to multiple recipients. The technologies that where compared was Wi-

Fi and Bluetooth. Other wireless communication technologies, ZigBee, ANT+ and NFC, were excluded 

because their maximum data rate or range wasn’t sufficient enough. Since it’s required a license to 

be allowed to use 3G and 4G, these were excluded as well .  As receivers, primarily Android and iOS 

phones would be used. Furthermore, it has been examined which components that are required for 

manufacturing a prototype that will be able to stream an audio signal wireless to multiple 

smartphone’s. Lastly, a circuit diagram for this prototype has been made. 

Wi-Fi WLAN infrastructure was considered to be best suited for this application. The prototype that 

would stream an audio signal therefore needed to function as a Wi-Fi access point. AR9271, a Wi-Fi 

chip from Qualcomm Atheros, was selected to be used as Wi-Fi transmitter because it has an open-

source firmware and were easier to come by compared to other similar Wi-Fi chip. To be able to use 

the Linux-based open-source firmware of the Wi-Fi chip, SAM9M10 MCU from Atmel was selected as 

control unit since it can be used with Linux Embedded. In order to digitize the analog audio signal, 

VS1063 MP3 encoder from VLSI Solution was selected. 

 

Keywords: streaming, wireless communication, Bluetooth, Wi-Fi, smartphone, WLAN infrastructure, 

Wi-Fi chip, Mp3 encoder. 
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VIKTIGA BEGREPP 

I Sverige använder en del begreppet ”Blåtand” istället för ”Bluetooth”. I denna rapport används det 

mer internationella begreppet ”Bluetooth”. 

För att referera till s.k. smarta mobiler med fram för allt Android eller iOS som operativsystem 

används begreppet ”smartphone” i denna rapport. 

Begreppet ”strömning” används för att beskriva att en ström av data skickas (eng. streaming). 

”Open-source” innebär mjukvara där källkoden finns tillgänglig för allmänheten samt får användas 

och modifieras av den som vill. 

 

  



x 
 

  



xi 
 

FÖRKORTNINGAR 

Följande förkortningar används i denna rapport: 

A2DP Advanced Audio Distribution Profile 
ACL Asynchronous Connection-Less 
Bluetooth SIG Bluetooth Special Interest Group 
BR Basic Rate 
EDR Enhanced Data Rate 
ISM Industrial, Scientific and Medical 
LE Low Energy 
LE ACL Low Energy Asynchronous Connection-Less 
MAC Media Access Control 
MCU Microcontroler Unit 
PAN Personal Area Network 
SCO Synchronous Connection Oriented 
SNK Sink 
SRC Source 
Wi-Fi Wireless Fidelity 
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1. INLEDNING 

Detta examensarbete har som huvudsakliga mål att ge ett konstruktionsförslag för en prototyp som 

ska kunna strömma en ljudsignal trådlöst till multipla mottagare. Som mottagare menas i första hand 

s.k. smarta mobiltelefoner med operativsystemet Android eller iOS. 

 

1.1 Bakgrund 
På KTH STH i Haninge bedrivs undervisning och forskning om trådlös kommunikation. För att vidare 

kunna utveckla denna forskning och undervisning är det önskvärt att ta fram ett utvecklingskort för 

trådlös kommunikation. Som utgångspunkt ska en prototyp konstrueras, från vilken en ljudsignal ska 

kunna strömmas trådlöst till multipla mottagare. Anledningen till att det är en ljudsignal som ska 

sändas är att datatrafiken mellan sändare och mottagare kan bli mer påtaglig och lättöverskådlig 

jämfört med data innehållande t.ex. text. Med denna sändare är det önskvärt att trådlös 

kommunikation ska kunna undersökas praktiskt med avseende på hur datatrafiken ser ut då data 

strömmas till många (15-20 st) mottagare samt om det uppstår störningar. I detta arbete undersöks 

vilken teknik för trådlös kommunikation som är bäst lämpad för att strömma en ljudsignal till 

multipla mottagare samt vilka komponenter som behövs för en sådan prototyp. 

 

1.2 Målformulering 
 Jämföra olika tekniker för trådlös kommunikation för att se vilken av dessa som lämpar sig bäst 

för trådlös överföring av en ljudsignal till 15-20 mottagare. 

 Undersöka vilka komponenter som behövs vid konstruktion av en prototyp som ska kunna 

strömma en ljudsignal trådlöst till 15-20 mottagare. 

 Om möjligt, välja komponenter med öppen firmware. 

 Rita ett kopplingsschema för prototypen. 

 Komponenter ska väljas så att prototypen kan dupliceras/tillverkas i många upplagor. 

 En skriftlig rapport ska lämnas in den 29 maj 2013. 

 En muntlig presentation ska ske den 12 juni 2013.  

 

1.3 Avgränsningar 

 Signalerna från sändaren behöver inte ha längre räckvidd än maximalt 10 meter. 

 Som mottagare kommer endast Android- eller iOS-mobiltelefoner att användas. 

 ZigBee och ANT+ kommer inte undersökas i detta arbete eftersom det endast är ett litet 

begränsat antal mobiltelefontillverkare som inkluderar stöd för någon av dessa tekniker i sina 

produkter. 

 NFC kommer inte undersökas eftersom dess räckvidd är för kort. 

 3G och 4G kommer inte undersökas eftersom det krävs en licens för att få använda dessa. 

 Projektet ska utföras under 10 veckors heltidsarbete. 

 Kostnader för material till prototypen ska uppgå till maximalt 1500 SEK. 
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1.4 Lösningsmetod 
Komponenter väljs med hjälp av att analysera liknande produkter, rådfråga experter och läsa 

relevant litteratur. 

 

1.5 Rapportöversikt 
Kapitel 2, Trådlös kommunikation, är en teoretisk bakgrund där Bluetooth och Wi-Fi beskrivs. 

I kapitel 3, Val av teknik för trådlös kommunikation, jämförs Bluetooth och Wi-Fi för att se vilken av 

dessa som lämpar sig bäst för att strömma en ljudsignal trådlöst till multipla mottagare. 

I kapitel 4, Val av komponenter, rekommenderas vilka komponenter som ska användas till 

prototypen. 

I kapitel 5, Slutsats, sammanfattas resultaten. 

I kapitel 6, Framtida arbete, ges rekommendationer om hur detta arbete kan vidareutvecklas. 

I kapitel 7, Källor, finns källhänvisningar samt en literaturlista. 

I kapitel 8, Appendix, finns: 

 referenser till var det går att läsa mer om de valda komponenterna 

 kopplingsscheman för hur de olika komponenterna kan kopplas samman 
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2. TRÅDLÖS KOMMUNIKATION 

De teknologier för trådlös kommunikation som har undersökt är Bluetooth och Wi -Fi. Detta beror på 

att dessa två teknologier är vanligt förekommande bland mobiltelefoner och trådlös mediautrustning 

så som trådlösa högtalare. Dessutom är Bluetooth och Wi-Fi mer väletablerade och klarar högre 

datahastigheter än flera andra vanliga teknologier för trådlös kommunikation (så som ZigBee och 

ANT+). I detta kapitel ges en beskrivning av Bluetooth och Wi-Fi. 

 

2.1 Bluetooth 
Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group) är en samling av företag som utvecklat Bluetooth-

tekniken och fortfarande håller på att vidareutveckla den. Tanken är att Bluetooth-standarden ska 

vara öppen och tillgänglig för alla. Med Bluetooth kan data skickas trådlöst inom ett PAN (Personal 

Area Network). Ett sådant nätverk skapas genom att koppla upp Bluetooth-enheter mot varandra. 

Data skickas över det olicensierade ISM-bandet (Industrial, Scientific and Medical), mellan 2,4 – 2,484 

GHz. För att undvika störningar används adaptiv frekvenshoppning. Genom att detektera och undvika 

frekvenser som andra enheter använder så kan störningar undvikas. T.ex. använder mikrovågsugnar 

och WLAN IEEE 802.11 mikrovågor inom samma frekvensband. 

Bluetooth SIG delar in Bluetooth-enheter i tre olika klasser utifrån bland annat räckvidden: 

Klass 1 – 100 meter 

Klass 2 – 10 meter 

Klass 3 – 1 meter 

Det finns två typer av Bluetooth-system: BR (Basic Rate) och LE (Low Energy). Båda dessa system 

fungerar likadant vad gäller uppkopplingsförfarandet. BR-system kan även inkludera EDR (Enhanced 

Data Rate) och HS (High Speed) som ger en högre maximal datahastighet. LE har en mycket lägre 

energiförbrukning och är designad för system med låg datahastighet samt kortare arbetscykler. Både 

BR och LE kan implementeras i ett system så att båda dessa två tekniker kan användas. 

 

2.1.1 Bluetooth BR (version 1-3) 

Bluetooth v1, v2 och v3 är i grund och botten alla Bluetooth BR. Varje Bluetooth BR-enhet kan 

kopplas upp mot maximalt sju andra BR-enheter. En enhet kommer då fungera som ”Master” och 

resterande anslutna enheter kallas för ”Slave”. Ett sådant nätverk kallas för ett ”piconet”, och när en 

Master i ett piconet tas bort försvinner också hela nätverket. Det är Master-enheten som bestämmer 

när varje ansluten enhet ska få tillgång till det gemensamma mediet för att skicka data.  Flera piconet 

kan kopplas samman och bilda ett så kallat ”scatternet”. Figur 1 visar hur Bluetooth BR-enheter kan 

kopplas samman för att bilda komplexa nätverk. 
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Figur 1. Ett exempel på hur Bluetooth BR-enheter kan kopplas samman, där A-I är olika Bluetooth BR-

enheter och P1, P2 och P3 är tre olika piconet. Enhet A är Master i P1, enhet E är Master i P2, enhet C är 

Master i P3. Enhet C tillhör både P1 och P3, medan enhet D tillhör både P1 och P2. Tillsammans har P1, P2  

och P3 bildat ett scatternet. 

För att kunna sända en ljudsignal till upp till 20 mottagare, vilket var ett av kraven, krävs det att 

samma ljudsignal skickas ut från minst tre separata sändare. Därmed skulle teoretiskt sett 3x7 = 21 

st. enheter kunna koppla upp sig mot någon av de tre sändarna och ta emot ljudsignalen. 

Data kan skickas på två olika sätt: 

 via en ACL-anslutning (Asynchronous Connection-Less) som är en paketförmedlad länk. 

 via en SCO-anslutning (Synchronous Connection Oriented) som är en kretskopplad länk. 

ACL används ofta när data utbyts sporadiskt mellan olika enheter samt när dataintegritet och 

säkerhet är viktig. Varje enhet kan ha upp till sju ACL-anslutningar till andra enheter samtidigt, men 

det går endast ha en ACL-anslutning mellan två enheter. En ACL-anslutning kan vara både symmetrisk 

eller asymmetrisk (d.v.s. en- eller dubbelriktad kommunikation). Den maximala datahastigheten är 

större då en asymmetrisk ACL-anslutning används (723 kb/s), jämfört med en symmetrisk (434 kb/s). 

SCO används ofta när data utbyts regelbundet mellan olika enheter, samt då information skickas i 

realtid. SCO använder ingen felkontroll och inga omsändningar av felaktig eller förlorad data sker. 

Varje enhet kan ha upp till tre SCO-anslutningar, antingen till tre olika enheter eller till endast en 

enhet. En SCO-anslutning är alltid symmetrisk (dubbelriktad kommunikation) och har en mycket 

mindre maximal datahastighet (64 kb/s) jämfört med en ACL-anslutning. 

Bluetooth BR har flera olika profiler som specificerar hur kommunikationen ska gå till. Då en av dessa 

profiler används måste samtliga Bluetooth-enheter stödja den valda profilen. För vanlig seriell 

dataöverföring används SPP-profilen (Serial Port Profile). För strömning av ljud finns det profiler för 

headset och hörlurar, av dessa är det endast A2DP-profilen (Advanced Audio Distribution Profile) som 

ger möjlighet att strömma en ljudsignal i stereoformat och med en hög kvalitet. Denna profil stöder 

endast envägskommunikation. När A2DP-profilen används kallas den sändande enheten för SRC 

(source) och den/de mottagande enheten/-erna för SNK (sink). Det maximala antalet anslutna 

enheter minskar dock oftast då denna profil används. 

EDR-tekniken finns tillgänglig från Bluetooth v2 som släpptes år 2004. EDR gör att den maximala 

datahastigheten kan höjas från ca 1 Mb/s till ca 3 Mb/s. 



 

5 
 

HS-tekniken finns tillgänglig från Bluetooth v3 som släpptes år 2009. HS möjliggör en maximal 

datahastighet på 24 Mb/s. Om två Bluetooth-enheter stöder HS kan data överföras med denna höga 

hastighet genom att en WLAN-uppkoppling skapas mellan de två enheterna. För att HS-tekniken ska 

kunna användas behöver dessutom en uppdaterad Bluetooth profil, med uppdatering om HS, 

användas. I de fall som HS inte kan användas kommer t.ex. ett system med Bluetooth v3 + HS att 

använda den vanliga BR-tekniken. 

 

2.1.2 Bluetooth LE (version 4) 

Bluetooth LE har funnits sedan Bluetooth v4 släpptes år 2010. LE är en teknik som gör att 

energiförbrukningen minskas markant och ger även möjlighet att ha fler uppkopplingar per enhet. 

Däremot är paketstorleken mycket mindre jämfört med Bluetooth BR, och den maximala 

datahastigheten för Bluetooth LE är endast 1 Mb/s. Andra viktiga skillnader mellan LE och BR är att 

Bluetooth LE inte kan använda kretskopplade länkar (SCO-länkar) för att skicka data, samt att 

Bluetooth LE inte har samma profiler som specificerar hur data ska överföras. Bluetooth LE har bl.a. 

inget standardiserat sätt att överföra ljud på. 

Då ett system sägs ha Bluetooth v4 + HS innebär detta att det finns tillgång till både Bluetooth LE och 

Bluetooth v3 + HS. Både Bluetooth LE och Bluetooth BR kan därmed användas. 

 

2.1.3 Jämförelse mellan Bluetooth BR och Bluetooth LE 

Tabell 1 visar några viktiga skillnader mellan Bluetooth BR och Bluetooth LE. Värt att nämna är bl.a. 

den stora skillnaden på den maximala datalasten. 

Tabell 1. Några skillnader mellan Bluetooth BR och Bluetooth LE. [1] 

 Bluetooth BR samt BR + EDR Bluetooth LE 

Maximal datahastighet 1-3 Mb/s 1 Mb/s 
Teoretisk datahastighet 
utan overhead 

0,7 – 2,1 Mb/s 305 kb/s 

Maximal datalast  343 byte 39 byte 
Maximalt antal 
anslutningar per enhet 

7 oändligt 

Säkerhet 56 till 128 bitar 128 bitar AES 
Tiden det tar från att 
anslutning sker, till att data 
har skickats 

100+ ms <6ms 

Strömförbrukning 1 (referens värde) 0,01 till 0,5 av 
referensvärdet 

 

Bluetooth BR lämpar sig generellt bättre än Bluetooth LE för att strömma en ljudsignal. Med BR finns 

det tillgång till EDR- och HS-tekniken som ökar datahastigheten. Dessutom finns det standarder för 

att strömma ljudsignaler. Av dessa är det dock endast A2DP-profilen som låter användaren strömma 

ljud med en hög kvalitet. Men när en ljudsignal ska strömmas till många mottagare måste troligtvis 

någon annan profil användas, förslagsvis SPP-profilen, eftersom många Bluetooth-sändare inte kan 

ha fler än 1-2 (ibland upp mot 4) anslutna Bluetooth-enheter då A2DP-profilen används. 
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2.1.4 Bluetooth i smartphones 

Bluetooth är en väletablerad teknik i mobiltelefoner. Det finns flera olika mobiltelefoner idag som 

stöder Bluetooth BR och/eller LE. Många har även tillgång till EDR- och/eller HS-tekniken. När det 

t.ex. står angivet att en mobil stöder Bluetooth LE + HS innebär det att mobilen stöder både 

Bluetooth LE och BR + HS (d.v.s. både Bluetooth v4 och v3). Det som däremot begränsar 

användandet av Bluetooth i mobiltelefoner är mobilernas mjukvara. Så hårdvaran (Bluetooth-chip) 

finns tillgänglig, men mjukvaran begränsar användarmöjligheterna. Efter att ha kontaktat olika 

tillverkare av Bluetooth-chip (bl.a. Bluegiga) samt sökt igenom olika Internetforum (bl.a. 

stackoverflow.com), visar det sig att varken Android- eller iOS-mobiler med Bluetooth BR stöder 

A2DP SNK, d.v.s. de kan inte ta emot data via A2DP-profilen. För att kunna ta emot en dataström i en 

Android- eller iOS-mobil måste SPP-profilen användas. Dessutom verkar varken Android eller iOS 

stödja HS-tekniken. Ytterligare en annan begränsning som finns för iOS är att det krävs en licens och 

ett autentiseringschip för att kunna kommunicera via Bluetooth BR mellan Apple -produkter och 

externa Bluetooth-moduler [2]. Det finns dock inget sådant krav då Bluetooth LE används. 

 

2.1.5 Komponenter som behövs för en Bluetooth-sändare 

Att skicka data via Bluetooth kräver ett Bluetooth-chip, en antenn samt en processor med en 

Bluetooth-stack och ett program som styr Bluetooth-chipet. Att själv välja ut och sätta ihop dessa 

olika delar ger stora valmöjligheter. Men för att spara tid kan istället färdiga Bluetooth-moduler med 

integrerad Bluetooth-stack användas. Hur många anslutningar, vilka typer av profiler samt om 

modulen stöder multiplexing avgörs av utrustningens prestanda samt dess mjukvara. Eftersom 

mobiltelefoner idag inte stöder A2DP SNK, d.v.s. de kan inte ta emot data via A2DP-profilen, behöver 

vald Bluetooth-modul inte stödja denna profil. Om ändå A2DP-profilen hade kunnat användas, vilket 

kan visa sig bli en verklighet i framtiden, skulle denna profil vara mycket intressant för att strömma 

en ljudsignal över Bluetooth till multipla mottagare. Blueutooth SIG har gett ut en översiktsartikel, 

”White Paper on Usage of Multiple Headphones” [3], som innehåller rekommendationer för hur ett 

Bluetooth-system, där ljud strömmas från en sändare till multipla mottagare i  form av trådlösa 

hörlurar, ska designas. Denna artikel visar på att det är möjligt att strömma ljud med hög kvalitet till 

multipla mottagare via A2DP-profilen. Efter att ha varit i kontakt med flera tillverkare av Bluetooth-

enheter visade det sig dock att många Bluetooth-sändare idag inte klarar av fler än 1-2 (ibland även 

upp mot 4) anslutna enhet då A2DP-profilen används. 

I valet mellan att använda SCO- eller ACL-anslutningar ansågs ACL-anslutningar vara bäst lämpade för 

strömning av ljudsignaler. Detta eftersom SCO-länkar begränsar datahastigheten och antalet möjliga 

anslutningar per enhet. Dessutom styrks detta val av att det i flera rapporter föreslås att ACL-länkar 

används då en Mp3-signal ska strömmas över Bluetooth, bl.a. i rapporterna ”MP3 streaming over 

Bluetooth to multiple users” [4] samt ”Streaming Audio Over Bluetooth ACL Links” [5]. 

På grund av de begränsningar som finns i dagens mobiltelefoner måste antingen Bluetooth BR + EDR 

eller Bluetooth LE användas. Skillnaderna mellan dessa visar att Bluetooth BR + EDR lämpar sig bättre 

för överföring av ljud än Bluetooth LE. Bluetooth BR + EDR klarar nämligen både av en högre 

datahastighet och större datapaket. Det som däremot talar till Bluetooth LEs fördel är att antalet 

uppkopplingar per enhet inte är begränsade, samt att det inte krävs någon licens och ett särskilt 

autentiseringschip då LE-tekniken används tillsammans med Apple-produkter. För att både Android- 

och iOS-mobiler ska kunna användas vore det därför bäst om Bluetooth LE kunde användas. 
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2.2 Wi-Fi 
År 1999 formades Wi-Fi Alliance, som införde begreppet Wi-Fi (Wireless Fidelity) för att beskriva 

teknik som baseras på IEEE 802.11-standarden. IEEE 802.11 är en specifikation för MAC-protokoll 

(Media Access Control) och fysiska länkar i ett WLAN (Wireless Local Area Network). Wi-Fi Alliance 

arbetar med att utveckla Wi-Fi och certifiera produkter som använder Wi-Fi. Alla Wi-Fi-certifierade 

produkter är garanterade av Wi-Fi Alliance att fungera med andra Wi-Fi-certifierade produkter. 

Tabell 2 visar några vanliga versioner av Wi-Fi. 

Tabell 2. Olika versioner av IEEE 802.11-standarden.  

Wi-Fi version Frekvensband Maximal datahastighet 
802.11 a 5 GHz 54 Mb/s 

802.11 b 2,4 GHz 11 Mb/s 
802.11 g 2,4 GHz 54 Mb/s 

802.11 n 2,4 / 5 GHz 600 Mb/s 

 

Wi-Fi-enheter kan i stora drag delas upp i klienter och accesspunkter (AP). Ett Wi-Fi-nätverk brukar 

byggas upp med en traditionell WLAN-infrastruktur, där varje klient kommunicerar med andra 

klienter via en AP, eller helt utan en infrastruktur, där klienter kommunicerar direkt med varandra. 

Men det är även möjligt att låta en klient ingå i fler än ett nätverk. Wi-Fi har ingen begränsning vad 

gäller antal anslutningar per enhet. Kommunikation mellan olika nätverk sker i regel via ett 

distributionssystem. 

Wi-Fi använder CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) och RTS/CTS 

(Request To Send / Clear To Send) för datakommunikationen. CSMA/CA innebär att innan data skickas 

från en enhet kontrollerar denna först om någon annan enhet redan använder det gemensamma 

mediet. När ett datapaket tas emot skickar mottagaren ett ACK-paket tilbaka till sändaren. Om 

sändaren inte får tillbaka ett ACK-paket kommer sändaren vänta ett slumpvist tidsintervall innan 

datapaketet skickas på nytt. RTS/CTS är ett handskakningsförfarande där enhet A frågar en enhet B 

om det går bra att skicka ett datapaket till denna enhet, varpå enhet B svara om enhet A kan börja 

sända sin data eller inte. Andra enheter i nätverket som läser av meddelandena i denna 

handskakning vet då att de måste vänta en viss tidsperiod innan de själva kan försöka skicka data. Ett 

datapaket får inte vara större än 4095 bytes, men i 802.11-standarden finns även stöd för att sätta 

ihop flera paket med samma mottagare till ett enda stort paket på maximalt 65535 bytes [6]. Den 

teoretiska maximala nyttodatahastigheten (utan overhead) ligger på mellan 41–55% för 802.11 b, 

men är ännu bättre för resterande 802.11-versioner [7]. 

Wi-Fi klarar av en räckvidd på mellan 30-100 meter och ibland ännu mer, beroende på vilken typ av 

antenn som används och vilken miljö enheten befinner sig i. Data skickas, precis som för Bluetooth, 

på 2,4 GHz-bandet (ISM-bandet), men även 5 GHz-bandet (ISM-band i USA) används av vissa 

versioner. 2,4 GHz-bandet delas i Europa upp i 13 olika kanaler för att göra det möjligt för fler lokala 

Wi-Fi-nätverk att fungera vid sidan av varandra. Dessa kanaler överlappar varandra till viss del, vilket 

kan ge upphov till störningar då kanaler nära varandra används samtidigt. Unicast, broadcast eller 

multicast användas för att överföra data mellan olika enheter. När data överförs används MAC-

adresser för att skickad data ska skickas till rätt enheter. Det går även att skilja mellan data som ska 

överföras inom ett WLAN samt data som ska skickas vidare till distributionssystemet. 
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2.2.1 WLAN-infrastruktur 

Ett Wi-Fi-nätverk med WLAN-infrastruktur byggs upp kring accesspunkter. En AP fungerar som en 

brygga och reläpunkt. Klienter kan skanna av omgivningen för att finna accesspunkter och försöka 

ansluta till dessa.  Sedan kommunicerar varje ansluten klient med det övriga nätverket via en AP som 

bygger upp tabeller med MAC-addresser för att hålla reda på de anslutna enheterna. Varje AP 

riskerar dock att bli en flaskhals för passerande datakommunikation. För att koppla samman flera Wi-

Fi-nätverk används ett DS (Distributionssystem) vilket ofta utgörs av ett trådat LAN (Local Area 

Network). Figur 2 visar hur ett Wi-Fi-nätverk med WLAN-infrastruktur kan se ut. 

 

Figur 2. Två lokala Wi-Fi-nätverk med WLAN-infrastruktur. Kommunikation 

sker via accesspunkter och ett distributionssystem används för att kommunicera 

mellan de två nätverken.  

 

2.2.2 Utan infrastruktur 

I ett Wi-Fi-nätverk utan infrastruktur kan klienter kommunicera direkt med varandra utan att behöva 

gå via en AP. På så vis är det mindre risk för flaskhalsar och högre datahastigheter kan ofta erhållas 

jämfört med ett nätverk med WLAN-infrastruktur. Därför är ett nät utan infrastruktur ofta att föredra 

då data ska skickas mellan t.ex. två datorer. Dock är räckvidden i regel mindre jämfört med då en AP 

används, eftersom en AP ofta har en bättre antenn och antennplacering. Ett nät utan infrastruktur 

består oftast av temporära anslutningar mellan ett fåtal klienter. Figur 3 visar hur ett Wi-Fi-nätverk 

utan infrastruktur kan se ut. 

 

 
Figur 3. Lokalt Wi-Fi-nätverk utan infrastruktur. 

Kommunikation sker direkt mellan klienterna.  
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Direktkommunikation mellan två klienter kan ske via Ad hoc (latin för ”tillsatt för ett särskilt 

ändamål”) eller Wi-Fi Direct. 

Ad hoc-nät (även kallat peer-to-peer eller IBSS – Independent Basic Service Set) testas dock inte av 

Wi-Fi Alliance och ingår därför inte i Wi-Fi-certifieringen. Ad hoc-nät är flexibla på så vis att det är 

enkelt att lägga till och ta bort klienter inom nätet. Till skillnad från ett Bluetooth-nät finns ingen 

”master”-enhet, vilket gör att nätverket kan behållas oavsett vilken enhet som tas bort från 

nätverket. Det är dock inte möjligt att skanna av omgivningen efter andra Wi-Fi-klienter att upprätta 

Ad hoc-nät med, eller skanna efter befintliga Ad hoc-nät. Istället måste varje klient ställas in så att 

samma SSID (Service Set Identifier) och kanal används. SSID är en unik identitet för ett nätverk och 

består av en textsträng. 

Wi-Fi Direct är Wi-Fi Alliances standardiserade version av Ad hoc och har funnits sen år 2010. Wi-Fi 

Direct fungerar likadant som Ad hoc, men har fördelen att en Wi-Fi Direct-enhet kan skanna efter 

andra Wi-Fi Direct-enheter för att enkelt upprätta direktanslutningar till dessa. En annan skillnad är 

även att en av de anslutna klienterna i ett Wi-Fi Direct-nätverk agerar gruppägare. Wi-Fi Direct-

nätverket försvinner då gruppägaren tas bort från nätverket. Wi-Fi Direct finns endast på 

802.11a/g/n enheter och klarar av datahastigheter på 54 Mb/s för enheter med 802.11a/g och 250 

Mb/s för enheter med 802.11n. En vidareutveckling av Wi-Fi Direct, kallad Miracast, finns för 

strömning av bild och video. Miracast stöder dock inte strömning av enbart ljud, utan ljud kan endast 

överföras i kombination med videobilder. 

 

2.2.3 Wi-Fi i smartphones 

Wi-Fi finns i stort sett alla smartphones som är tillgängliga på marknaden idag, och dessa kan alla 

ansluta till Wi-Fi certifierade accesspunkter och ta emot/skicka data från/till dessa AP-enheter. 

Däremot skiljer det sig när det gäller direktanslutningar. Ad hoc finns tillgängligt i iOS men inte i 

Android medan Wi-Fi Direct stöds av Android version 4 men inte i iOS. Apple har även utvecklat en 

egen standard för Ad hoc, kallad AirPlay, som tillåter användaren att strömma ljud och/eller bild 

direkt mellan kompatibla Apple-enheter. Även AirPlay bygger på IEEE 802.11-standarden, men är 

dock inte kompatibel med Wi-Fi-enheter som saknar stöd för AirPlay. I dagsläget är det endast Apple-

produkter som stöder AirPlay. 

 

2.2.4 Komponenter som behövs för en Wi-Fi-sändare 

För att överföra data via Wi-Fi krävs ett Wi-Fi-chip med antenn samt en processor med en Wi-Fi-stack 

och ett program som styr Wi-Fi-chipet. För att spara tid kan istället färdiga Wi-Fi-moduler med 

integrerad Wi-Fi-stack användas. Huruvida accesspunkter ska användas eller inte behöver ofta inte 

spela någon roll på valet av komponenter. Detta eftersom många Wi-Fi-chip stöder vad som kallas 

SoftAP (Software enabled Access Point), vilket gör att en klient även kan agera accesspunkt. SoftAP 

har dock ofta en begränsning av antal möjliga anslutningar (ofta mellan 4-10 st). Många smartphones 

stöder SoftAP, vilket gör att Internetaccess kan delas ut från en sådan smartphone med SoftAP 

aktiverat. När det gäller Wi-Fi Direct är det väldigt få Wi-Fi-moduler som stöder detta idag, vilket kan 

bero på att denna standard fortfarande är relativt ny. Eftersom det i detta arbete endast ska vara en 

sändare som strömmar data till anslutna mottagare kommer det inte spela någon roll 

prestandamässigt om en AP eller direktanslutningar används. En AP kan användas för att sända 
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ljudsignalen till de anslutna mottagarna. Infrastrukturen skulle då se ut som i Figur 2 på s.8. Det finns 

dock fler komponenter att välja mellan om en kommersiell AP används och en ansluten klient 

strömmar ljudsignalen via denna AP till resterande anslutna klienter. 
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3. VAL AV TEKNIK FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION 

I detta kapitel jämförs Bluetooth och Wi-Fi med varandra för att kunna välja den av dessa båda som 

lämpar sig bäst att användas i en prototyp som ska kunna strömma en ljudsignal trådlöst till multipla 

mottagare, där mottagarna i första hand är smartphones. 

 

3.1 Jämförelse mellan Bluetooth och Wi-Fi 
Både Bluetooth och Wi-Fi är system där det är relativt enkelt för enheter att ansluta till ett befintligt 

nätverk. Både Bluetooth och Wi-Fi finns även tillgängligt i de flesta smartphones. Det finns dock flera 

tydliga skillnader. T.ex. använder Bluetooth BR olika profiler för att specificera hur data ska överföras. 

För att överföra ljud med hög kvalitet finns A2DP-profilen. Men för Wi-Fi (och även Bluetooth LE) 

finns inget fördefinierat sätt att överföra ljud på. Följande skillnader ligger till grund för valet mellan 

Bluetooth och Wi-Fi i detta arbete: 

 maximalt antal anslutningar per enhet 

 datahastighet 

 maximal storlek på datapaket 

 energiförbrukning 

 störningskänslighet 

 tillgänglighet i Android och iOS 

I detta arbete behövde inte räckvidden påverka valet av teknik för trådlös kommunikation eftersom 

räckvidden inte behöver vara mer än 10 meter. Wi-Fi klarar i regel av denna räckvidd och det finns 

gott om Bluetooth-sändare som är av klass 2, d.v.s. har räckvidden 10 meter. 

 

3.1.1 Maximalt antal anslutningar per enhet 

Med Bluetooth BR kan maximalt sju Bluetooth-enheter vara anslutna till en master-enhet. Om 15-20 

mottagare ska kunna ta emot en dataström behövs därför minst tre sändare användas för att alla 

mottagare direkt ska kunna ta del av denna dataström utan att data vidarebefordras via någon annan 

enhet. Då A2DP-profilen används minskar dock ofta antal möjliga anslutningar per enhet. För 

Bluetooth LE och Wi-Fi finns ingen begränsning i antalet anslutningar per enhet. Om Bluetooth LE 

används kan det ändå krävas att fler sändare används eftersom bandbredden då är mycket mer 

begränsad. 

 

3.1.2 Datahastighet 

Bluetooth BR + HS klarar av höga datahastigheter (24 Mb/s) som är i klass med Wi-Fi 802.11b (11 

Mb/s). I övrigt är den maximala datahastigheten mycket lägre för Bluetooth än för Wi-Fi. Bluetooth 

BR samt Bluetooth LE klarar av maximalt 1 Mb/s. Om Bluetooth BR + EDR används kan upp mot 3 

Mb/s användas. Wi-Fi klarar däremot av 11-54 Mb/s och ibland ännu mer beroende på vilken 802.11-

version som används. Viktigt att tänka på är att antalet mottagare samt kvaliteten på ljudsignalen 

påverkar vilken bandbredd som krävs för att alla mottagare ska kunna ta emot ljudsignalen utan 

försämrad kvalitet. 
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3.1.3 Maximal paketstorlek 

Wi-Fi klarar i regel av att överföra mycket större datapaket än vad Bluetooth kan. Då en dataström 

ska skickas till multipla mottagare måste därför data skickas mycket oftare till de anslutna 

mottagarna då Bluetooth används, jämfört med Wi-Fi. Detta ökar även kravet på hastighet för den 

processor som används tillsammans med Bluetooth-chipet. 

 

3.1.4 Energiförbrukning 

Bluetooth är en energisnålare teknik än Wi-Fi. Då en Bluetooth-sändare pressas till sin maximala 

kapacitet ökar energiförbrukningen, vilket gör att Bluetooth BR + EDR lämpar sig bättre än Bluetooth 

LE vid datahastigheter i närheten av 1 Mb/s. För att medverka till en hållbar utveckling är det viktigt 

att försöka minska energiförbrukning om möjligt. I detta arbete fanns dock inget krav att minimera 

energiförbrukningen. Inte heller behövde batterier kunna användas som strömkälla eftersom 

möjlighet fanns att använda ett vanligt strömuttag. 

 

3.1.5 Störningskänslighet 

Wi-Fi är känsligare än Bluetooth för störningar. När Bluetooth används skannas först omgivningen av 

för att se vilka frekvenser som redan är upptagna så att dessa frekvenser kan undvikas. Med Wi -Fi 

finns inte denna funktion, utan funktioner såsom CSMA/CA måste istället implementeras i systemet. 

Alternativt kan 802.11 a/n användas med 5 GHz-bandet för att helt undvika 2,4 GHz-bandet. 5 GHz-

bandet används inte lika mycket som 2,4 GHz-bandet vilket gör att risken för störningar minskar. 

 

3.1.6 Tillgänglighet i smartphones 

För både Bluetooth och Wi-Fi finns flera begränsningar när dessa ska användas tillsammans med 

smartphones. Även om mobiltillverkarna kan se till att hårdvaran finns tillgänglig för att använda de 

flesta versioner av både Bluetooth och Wi-Fi, finns det ändå begränsningar i operativsystemet. 

Varken Android- eller iOS-mobiler stöder idag HS-tekniken eller A2DP SNK, vilket krävs för att kunna 

ta emot en ljudsignal som skickas med A2DP-profilen. Istället måste SPP-profilen användas för att ta 

emot en dataström. En annan begränsning är det krävs en licens och ett autentiseringschip för att 

kunna kommunicera via Bluetooth BR mellan iOS-produkter och externa Bluetooth-moduler. När det 

gäller Wi-Fi använder Android och iOS olika tekniker för direktanslutningar. Android möjliggör 

användning av Wi-Fi Direct, medan det i iOS går att använda Ad hoc. Tabell 3, s.13, ger en översikt 

över tillgängligheten för olika varianter av Bluetooth och Wi-Fi i Android- och iOS-produkter. 
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Tabell 3. Tillgänglighet för olika varianter av Bluetooth och Wi-Fi i Android och iOS.  

* För att kommunicera med en iOS-enhet via Bluetooth BR krävs en licens och ett 

särkilt autentiseringschip. 

 Tillgänglig i Android Tillgänglig i iOS 
Bluetooth BR + EDR X X * 

Bluetooth BR + HS   
Bluetooth LE X X 

Wi-Fi WLAN infrastruktur X X 

Wi-Fi Direct X  
Wi-Fi Ad hoc  X 

 

Om Bluetooth BR + EDR bortses (p.g.a. att det krävs en licens och ett autentiseringschip för att kunna 

kommunicera via Bluetooth BR mellan iOS-produkter) finns det två tekniker för trådlös 

kommunikation som går att använda med både Android och iOS: Bluetooth LE samt Wi-Fi med WLAN 

infrastruktur. 

 

3.2 Val av teknik för trådlös kommunikation 
De viktigaste faktorerna, när valet mellan Bluetooth och Wi-Fi skulle göras, var: 

 maximalt antal anslutningar per enhet 

 datahastighet 

 maximal paketstorlek 

 tillgänglighet i Android och iOS 

Eftersom denna prototyp (som ska kunna strömma ljud trådlös till multipla mottagare) endast är 

tänkt att användas i laborationsmiljö var inte störningskänslighet en avgörande faktor.  Då det inte 

fanns något krav på att minska energiförbrukningen, samt att det fanns möjlighet att använda ett 

vanligt strömuttag som strömkälla, ansågs inte heller energiförbrukning vara en avgörande faktor. 

Att minska energiförbrukning är dock ett mycket intressant och viktigt framtida arbete för att 

medverka till en hållbar utveckling. Tabell 4, s.14, jämför Bluetooth och Wi-Fi med avseende på några 

viktiga punkter, bl.a. bandbredd, paketstorlek, m.m. 
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Tabell 4. Jämförelse mellan Bluetooth och Wi-Fi på några viktiga punkter. 

Bluetooth Wi-Fi 

– BR klarar max 7 anslutningar/enheter 
+ LE har ingen begränsning av antal 
   anslutningar/enheter 
 
– Lägre bandbredd (ej HS) 
 
– Mindre maximal paketstorlek 
 
+ Mindre energiförbrukning 
 
+ Lägre störningskänslighet 
 
– Med BR krävs en licens och ett 
autentiseringschip för att kunna 
kommunicera med iOS-enheter 

 

+ Ingen begränsning av antal 
    anslutningar/enheter 
 
 
+ Högre bandbredd 
 
+ Större maximal paketstorlek 
 
– Större energiförbrukning 
 
– Högre störningskänslighet 
 
+ Ingen särskild licens eller 
autentiseringschip behövs 

 
Eftersom endast Bluetooth LE samt Wi-Fi med WLAN infrastruktur är de versioner av Bluetooth och 

Wi-Fi som går att använda med både Android och iOS utan krav på särskild licens eller 

autentiseringschip, kom valet att stå mellan dessa. Antal möjliga anslutningar är inte begränsat för 

någon av dessa två. Däremot klarar Wi-Fi av en högre bandbredd och en större paketstorlek än 

Bluetooth LE. Eftersom detta var två väldigt viktiga faktorer ansågs Wi-Fi med WLAN infrastruktur 

vara bäst lämpad för detta arbete. Den enhet som ska strömma en ljudsignal kan då antingen vara en 

klient som skickar data till andra klienter via en AP. Eller så används en AP direkt för att strömma 

ljudsignalen. För att minska kostnaderna ansågs det vara bäst att strömma en ljudsignal direkt från 

en AP. Figur 4 visar en grov översikt över ljudsignalens väg från en ljudkälla till Wi-Fi-sändaren. 

 

Figur 4. En översikt över hur en sändare, som ska kunna strömma en ljudsignal till multipla mottagare, kan se ut. 

Ljudkällan i figuren är en extern komponent som användaren själv måste koppla in. 

Som ljudkälla kan t.ex. en Mp3-spelare eller stereoanläggning användas där ett hörlursuttag kan 

användas för att fånga upp den analoga ljudsignalen. Figur 5 visar en översikt över hur en AP används 

för att strömma en ljudsignal till multipla smartphones. 

 

Figur 5. En AP används för att sända data till de anslutna klienterna via Wi-Fi. 
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4. VAL AV KOMPONENTER 

För att trådlöst strömma en ljudsignal till multipla mottagare, ansågs Wi-Fi med WLAN infrastruktur 

vara bäst lämpad (se kapitel 3.2 Val av teknik för trådlös kommunikation, s. 13). En AP kan då 

användas för att för att strömma ljudsignalen till de anslutna mottagarna. För att ljudsignalen ska 

kunna överföras till smartphones måste ljudsignalen digitaliseras med hjälp av en A/D-omvandlare 

och tas om hand av en processor. Denna processor ska även styra en Wi-Fi-sändare och se till att den 

digitaliserade ljudsignalen sänds ut från Wi-Fi-sändaren till de anslutna enheterna. I stora drag är det 

tre delar som behövs: Wi-Fi-sändare, processor samt digitalisering av ljudet. I detta kapitel väljs vilka 

komponenter som ska användas i den prototyp som ska kunna strömma en ljudsignal trådlöst till 

multipla mottagare. De valda komponenterna har sedan använts i de kopplingsscheman som finns 

bland bilagorna. 

 

4.1 Wi-Fi-sändare 
Det främsta kravet på den Wi-Fi-sändare som skulle användas var att de skulle kunna användas som 

en AP. Efter att ha varit i kontakt med ett flertal tillverkare av olika Wi-Fi-produkter samt olika 

experter och företag som arbetar med trådlöskommunikation och/eller inbyggda system har följande 

Wi-Fi-komponenter undersöktes: 

 SPB800 och SPB104 Wi-Fi-moduler från H&D Wireless 

 AR7010 och AR9271 Wi-Fi-chip från Qualcomm Atheros 

 AirForce BCM4311 och BCM4318 Wi-Fi-chip från Broadcom 

SPB800 och SPB104 från H&D Wireless var relativt enkla att använda och SoftAP kunde användas för 

att de få de att fungera som en AP. Dessa valdes dock bort eftersom de inte klarade av att ha fler än 

fyra anslutningar när SoftAP användes, samt att de inte hade open-source firmware vilket var 

önskvärt från beställarens sida. 

AR7010 och AR9271 från Qualcomm Atheros har open-source firmware, vilket öppnar upp för fler 

möjligheter men gör de svårare att hantera. Dessa båda Wi-Fi-chip rekommenderades av Gerald 

Maguire Jr, professor vid KTH ICT (Skolan för Informations- och kommunikationsteknologi), att 

användas vid konstruktion av ett labbkort som ska kunna fungera som en AP. 

AirForce BCM4311 och BCM4318 från Broadcom har ingen open-source firmware. Men det finns 

open-source firmware tillgängligt på Internet som är anpassade för dessa Wi-Fi-chip. Original-

firmware kan då bytas ut mot open-source firmware från t.ex. Internetsidan OpenFWWF [8]. 

Francesco Gringolino, en av de två som ligger bakom OpenFWWF rekommenderade att använda 

BCM4318 eftersom han själv har lyckats strömma små datapaket till fler än 30 anslutna klienter när 

han använt en Wi-Fi-modul med BCM4318 till sin dator. 

AR7010 och AR9271 från Qualcomm Atheros samt AirForce BCM4311 och BCM4318 från Broadcom 

visade sig vara svåra att få tag på. Det enklaste sättet att få tag på någon av dessa Wi-Fi-chip var att 

köpa en färdig modul där chipet var inkluderat. Tyvärr fanns inte möjlighet att jämföra dessa Wi-Fi-

chip p.g.a. tidsbrist. Baserat på experternas utlåtande samt tillgänglighet och pris ansågs därför 

AR9271 från Qualcomm Atheros vara det bästa valet. AR9271 fanns att få tag på i små och billiga Wi-

Fi-moduler med USB-interface. Med AR9271 kan 802.11 b/g/n användas på 2,4 GHz-bandet. 
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4.2 Processor 
För att klara av alla de funktioner som processorn måste utföra behövs en processor som är 

tillräckligt kraftig. Nya Wi-Fi-anslutningar ska hanteras, information om anslutna klienter ska sparas 

och den digitala ljudsignalen ska tas om hand och distribueras till de anslutna klienterna.  Exakt hur 

bra processorn måste vara och hur mycket minne som måste finnas tillgängligt har här inte 

undersökts. För att kunna använda befintlig open-source firmware för Wi-Fi-chipet underlättar det 

däremot om det går att använda Linux Embedded, som är ett operativsystem för inbyggda system, på 

processorn. Detta p.g.a. att befintlig open-source firmware för Wi-Fi-chip ofta är anpassad för Linux. 

Processorer som kan användas med Linux Embedded är t.ex. ARM9x eller ARM335x 

mikroprocessorer. Det skulle även vara möjligt att använda t.ex. en FPGA, PIC eller ARM946 med 

RTOS (Real Time Operating System) som är mindre och enklare operativsystem anpassade för 

inbyggda system. Det är dock inte säkert att befintlig open-source firmware går att använda utan att 

först behöva ändra i dess källkod. RTOS kan vara bra alternativ då det är viktigt att systemet ska 

kunna arbeta i realtid. I detta arbete valdes en processor med stöd för Linux Embedded för att 

befintlig open-source firmware säkert skulle kunna användas och för att det inte fanns tid för att 

undersöka hur och om befintlig open-source firmware skulle kunna användas tillsammans med något 

annat operativsystem. 

Eftersom den open-source firmware som utvecklats för Qualcomm Atheros AR9271 är utvecklad för 

att användas i en Linuxmiljö, bör Linux Embedded användas i den valda processorn. H&D Wireless är 

ett företag som arbetar med WLAN och inbyggda system samt utvecklar egna Wi -Fi-moduler och 

firmware till dessa. Detta företag rekommenderar att SAM9M10 används med Linux Embedded för 

den firmware som de utvecklat för sina Wi-Fi-moduler. SAM9M10 är en ARM926-baserad MCU från 

Atmel, och det är även möjligt att använda Android eller Windows Embedded med denna processor.  

Det fanns inte möjlighet att testa olika processorer som går att användas med Linux Embedded p.g.a. 

tidsbrist. Eftersom H&D Wireless använder SAM9M10 för sin Linux-anpassade firmware, och då 

open-source firmware ofta är anpassad att användas med Linux, ansågs SAM9M10 vara en lämplig 

processor att välja. För att verifiera att denna processor kan användas för att styra ett Wi-Fi-chip 

användes utvecklingskortet AT91SAM9M10-G45-EK från Atmel tillsammans med en SPB104 Wi-Fi-

modul från H&D Wireless. En image med Linux Embedded, innehållande drivrutiner för Wi-Fi-

modulen, tillhandahölls av H&D Wireless. Denna image, tillsammans med programmet SAM-BA, 

användes för att installera operativsystem och firmware på utvecklingskortet. Sedan kunde 

utvecklingskortet styras från en dator via ett terminalprogram (t.ex. TerraTerm). Wi-Fi-modulen 

aktiverades via terminalprogrammet och det var då möjligt att söka efter befintliga Wi-Fi-nätverk och 

ansluta till dessa. Det var även möjligt att utveckla egna program, t.ex. med hjälp av 

utvecklingsverktyget Keil uVision4 eller IAR Embedded, och sedan överföra dessa program till 

utvecklingskortet via ethernetkabel eller en seriell port. 
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4.3 Digitalisering och komprimering av ljudsignal 
För att kunna skicka en analog ljudsignal från t.ex. en Mp3-spelare krävs en A/D-omvandlare som 

digitaliserar det analoga ljudet från Mp3-spelaren. För att erhålla ”CD-kvalitet” krävs det en 16-bitars 

(eller mer) A/D-omvandlare som jobbar med en samplingshastighet på minst 44,1 kHz. För att 

överföra en ljudsignal med ett standardiserat format behövs någon form av hårdvara/mjukvara som 

kodar om signalen. T.ex. kan en IC-krets med en PCM-kodare användas. PCM är ett standardformat 

som används för ljud och som kan hanteras av mobiltelefoner. För att minska mängden data som ska 

överföras kan istället en Mp3-kodare användas för att komprimera ljudsignalen. Även Mp3 är ett 

format som mobiltelefoner kan hantera. En digitaliserad ljudsignal i stereo och i CD-kvalitet kräver en 

datahastighet på 1411,2 kb/s. En Mp3-signal i stereo och ”nära-CD-kvalitet” kräver istället endast 

mellan 128 - 160 kb/s (beroende på önskad kvalitet). Skulle Bluetooth ha valts för att strömma en 

ljudsignal till multipla mottagare hade en Mp3-kodare varigt lämplig att använda, även om Bluetooth 

BR + EDR teoretiskt sett klarar av att sända en ljudsignal i CD-kvalitet. Wi-Fi ger möjlighet att använda 

höga datahastigheter och klarar för det mesta av att överföra ljud med hög kvalitet.  Men då 

ljudsignalen ska strömmas till multipla mottagare kan det ändå vara lämpigt att komprimera 

ljudsignalen med en Mp3-kodare. 

Det visade sig att det inte finns så många färdiga alternativ på hårdvarukomponenter som kan koda 

om en ljudsignal till Mp3. De Mp3-kodare som hittades var VS1005 och VS1063 från VLSI Solution 

samt MAS3587F från Micronas. MAS3587F var den klart billigaste av dessa tre, men kunde endast 

köpas via distributörer i Kina. Dessutom kunde inte tillräcklig information fås från tillverkaren för att 

veta om MAS3587F klarade av att ta emot en extern ljudsignal och koda om den till Mp3. Valet stod 

därmed mellan VS1005 och VS1063 för att de var enkla att få tag på, hade ett rimligt pris (under 200 

SEK) samt att experter från VLSI försäkrade att båda dessa var lämpliga att använda i detta arbete. 

VS1063 kräver att en extern processor används för att sätta olika kontrollregister medan det i VS1005 

ingår en processor så att den kan användas fristående. Dessa båda kostade visserligen lika mycket att 

köpa in, men då VS1063 var anpassad till att användas med en extern processor ansågs denna vara 

lämpligast. Om VS1005 ska användas måste den synkroniseras med den externa processorn. För att 

undvika detta valdes därför VS1063. Alternativt skulle en egen DSP (Digital Signal Processing) kunna 

programmeras för Mp3-kodning och användas tillsammans med en extern processor för att styra 

denna DSP. Detta kräver förstås mycket mer programmering för att få Mp3-kodningen att fungera. 

Viktigt att tänka på då är ljudsignalen måste kunna buffras innan Mp3-kodningen för att inte förlora 

någon information. Även med VS1063 kan det vara bra att använda en sådan buffert, men enligt dess 

tillverkare går det ofta bra utan. 
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4.4 Sammanfattning av valda komponenter 
Figur 6 visar en grov översikt över de olika delar som förslagsvis bör användas då en ljudsignal ska 

strömmas till multipla mottagare via Wi-Fi. 

 

Figur 6. Översikt över hur en analog ljudsignal först digitaliseras och 

komprimeras till Mp3, för att sedan strömmas till de anslutna klienterna 

via Wi-Fi.  

 

I Tabell 5 listas de föreslagna komponenterna samt dess cirkapris. 

Tabell 5. Föreslagna komponenter som ska användas i prototypen. 

Komponent Namn Tillverkare Ca pris/st 

A/D-omvandlare + Mp3-kodare VS1063 VLSI Solution 165 kr 
MCU SAM9M10 Atmel 165 kr 

Wi-Fi-chip AR9271 Qualcomm Atheros 50 kr 

  Totalt ca pris: 380 kr 
 

Utöver dessa komponenter behövs bl.a. en styrkristall , olika resistorer och kapacitorer, radioantenn, 

RAM/ROM-minne, m.m. Radioantenn finns ofta inkluderade då en färdig Wi-Fi-modul används. Bland 

bilagorna finns kopplingsscheman som visar hur de valda komponenterna kan användas tillsammans. 

Det har förutsatts att det används en Wi-Fi-modul med USB-interface för att använda Wi-Fi-chipet 

AR9271 tillsammans med SAM9M10-processorn. Se kapitel 8.2 Kopplingsschema, s. 28. För att läsa 

mer om de valda komponenterna, se kapitel 8.1 Vidare läsning om valda komponenter, s. 27. 
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5. SLUTSATS 

I detta arbete har Bluetooth och Wi-Fi jämförts med varandra för att se vilken av dessa två som 

passar bäst för att trådlöst strömma en ljudsignal till multipla mottagare – främst smartphones. Flera 

viktiga skillnader uppmärksammades, av vilka maximalt antal anslutningar per enhet, datahastighet, 

maximal paketstorlek samt tillgänglighet i Android och iOS var de faktorer som ansågs vara viktigast. 

Wi-Fi med WLAN-infrastruktur ansågs vara bäst lämpad eftersom det inte finns någon begränsning av 

antal anslutningar per enhet, höga datahastigheter är möjliga, Wi-Fi kan hantera större paket än 

Bluetooth samt att Wi-Fi med WLAN-infrastruktur går att använda med både Android och iOS utan 

krav på särskilda licenser och autentiseringschip. En Wi-Fi-accesspunkt bör därför användas för att 

strömma en ljudsignal till multipla mottagare. De klienter som vill ta del av dataströmmen kan då 

ansluta sig till denna accesspunkt och ta emot ljudsignalen. 

För att konstruera en prototyp behövs i stora drag en A/D-omvandlare, en Wi-Fi-sändare, en 

radioantenn samt en kontrollenhet som tar hand om ljudsignalen och styr Wi -Fi-chipet. Det är även 

lämpligt att komprimera ljudsignalen till t.ex. Mp3 då ljudsignalen ska strömmas ti ll många 

mottagare. VS1063 ansågs vara lämplig att användas för både digitalisering och komprimering av 

ljudsignalen till Mp3 för att den var lätt att få tag, hade ett rimligt pris samt var anpassad för att 

användas tillsammans med en extern processor. 

Det finns olika Wi-Fi-chip med open-source firmware, men även open-source firmware för andra Wi-

Fi-chip så att befintlig firmware i dessa chip kunde bytas ut. Dock var dessa Wi-Fi-chip svåra att få tag 

på. Det hittades en lämplig modul där Wi-Fi-chipet AR9271, med open-source firmware, ingick. 

Denna modul var både billig att köpa in och enkel att få tag på. 

En lista över valda komponenter samt kopplingsscheman för prototypen finns bifogade i kapitel 8.2 

Kopplingsschema, s. 28. Samtliga komponenter valdes utifrån tillgänglighet och pris, så att 

prototypen kan dupliceras i många upplagor. De kopplingsscheman som finns med i denna rapport 

har baserats helt eller delvis på de användningsförslag som funnits tillgängliga i databladen för de 

valda komponenterna. 
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6. FRAMTIDA ARBETE 

En applikation för Android och iOS bör utvecklas så att ljudsignalen kan tas emot och spelas upp i en 

Android- eller iOS-mobil. Då kan bl.a. kvaliteten på den mottagna ljudsignalen och eventuella 

störningar undersökas. 

Det kan vara intressant att inkludera även Bluetooth, ZigBee och ANT+ i samma utvecklingskort för 

att praktiskt kunna jämföra dessa olika teknologier. Det finns flera trådlösa sändare som stöder både 

Bluetooth och Wi-Fi, och ibland även ZigBee och/eller ANT+. Ett sådant exempel är WL1271-TIWI från 

Texas Instruments. För att kunna testa Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee och ANT+ samtidigt bör dock skilda 

sändare/moduler användas. Förslagsvis kan en modul för varje teknologi konstrueras. Om t.ex. PCI -e 

eller USB används som interface mellan dessa moduler och utvecklingskortet skulle det vara enkelt 

att modifiera utvecklingskortet och val av teknik för trådlös kommunikation specifikt för varje 

experiment. Det är då förstås även vara bra att ha plats för flera moduler samtidigt på 

utvecklingskortet. 

För att kunna experimentera med Wi-Fi och 5 GHz-bandet måste ett annat Wi-Fi-chip väljas, t.ex. 

AirForce BCM4311 och BCM4318 från Broadcom. Dessa chip kan dock vara svåra att få tag på för en 

privatperson. 

För att minimera energiförbrukning och arbeta mot en hållbar utveckling kan det vara intressant att 

istället använda en processor med RTOS. Detta kan även ge möjlighet att förbättra systemets 

prestanda då RTOS är gjord för inbyggda system som ska arbeta i realtid. 
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7. KÄLLOR 

Förutom de källor som finns listade här har en del information inhämtats genom kontakt med olika 

tillverkare samt genom kontakt med experter och entusiaster genom olika Internetforum, så som 

StackOverflow, TI E2E Community, m.fl. 
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8. APPENDIX 

Bland bilagorna finns referenser till var det går att läsa mer om valda komponenter samt 

kopplingsscheman för hur de valda komponenterna kan kopplas samman. 

 

8.1 Vidare läsning om valda komponenter 
Wi-Fi-chip, AR9271 

http://www.qca.qualcomm.com/technology/technology.php?nav1=47&product=77 [2013-05-14] 

Wi-Fi-modul med AR9271 

http://www.pandawill.com/wifi-module-for-eken-mid-series-m001-m002-m003-m003t-m005-m006-

m008-p40085.html [2013-05-14]  

A/D-omvandlare och Mp3-kodare, VS1063: 

http://www.vlsi.fi/en/products/vs1063.html [2013-05-14]  

Mp3-modul med VS1063: 

https://www.sparkfun.com/products/11684 [2013-05-14] 

Processor, SAM9M10 

http://www.atmel.com/devices/sam9m10.aspx [2013-05-14]  

  

http://www.qca.qualcomm.com/technology/technology.php?nav1=47&product=77
http://www.pandawill.com/wifi-module-for-eken-mid-series-m001-m002-m003-m003t-m005-m006-m008-p40085.html
http://www.pandawill.com/wifi-module-for-eken-mid-series-m001-m002-m003-m003t-m005-m006-m008-p40085.html
http://www.vlsi.fi/en/products/vs1063.html
https://www.sparkfun.com/products/11684
http://www.atmel.com/devices/sam9m10.aspx
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8.2 Kopplingsschema 
Kopplingsschemat har delats upp på flera blad, Sheet 2-10. Först finns en översikt över hela systemet, 

Sheet 1, där det står viket blad som varje del finns beskriven på. 

Det har antagits att en Wi-Fi-modul med USB-interface ska användas. Dessa kopplingscheman 

omfattar därför inte denna Wi-Fi-modul utan endast en USB-port som kan användas för att koppla in 

Wi-Fi-modulen. Samtliga kopplingsscheman har baserats helt eller delvis på de användningsförslag 

som funnits tillgängliga i databladen för de valda komponenterna. Sheet 4-5 har tagits helt från 

Atmels datablad för AT91SAM9M10-G45-EK utvecklingskit [9]. Sheet 1-3 samt 6-8 har också tagits 

från detta datablad [9], men blivit modifierade för att passa detta arbete. Sheet 9 har tagits från VLSIs 

datablad för VS1063 [10] men modifierats för att visa hur den ska kopplas samman med processorn. 
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Översikt  

 
 

Baserad på databladet för AT91SAM9M10-G45-EK [9], modifierad för att passa valda komponenter. 
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Strömförsörjning 

 
Baserad på databladet för AT91SAM9M10-G45-EK [9], modifierad för att passa valda komponenter. 



 

31 
 

ARM9 Processor 

 
Baserad på databladet för AT91SAM9M10-G45-EK [9], modifierad för att passa valda komponenter. 
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EBI Bus-adapter 

 
Tagen från databladet för AT91SAM9M10-G45-EK [9]. 
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EBI0 SDRAM 

 
Tagen från databladet för AT91SAM9M10-G45-EK [9]. 
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EBI1 SDRAM + NAND FLASH, EEPROM, SERIAL DATA FLASH 

 
Baserad på databladet för AT91SAM9M10-G45-EK [9], modifierad för att passa valda komponenter. 
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INTERFACE 

 
Baserad på databladet för AT91SAM9M10-G45-EK [9], modifierad för att passa valda komponenter. 
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ETHERNET INTERFACE 

 
Baserad på databladet för AT91SAM9M10-G45-EK [9], modifierad för att passa valda komponenter. 
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VS1063 

 
Baserad på databladet för VS1063 [10], modifierad för att passa användas med SAM9M10 MCU.  

 



 


