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Förord 
Vi vill tacka handledare Patrik Vörén och opponent Daniel Nilsson för stöd och idér i 
projektarbetet. 

Abstrakt 
Vi har byggt ett digitalt musikinstrument, en synthesizer med samplebaserad 
trummaskin. Synthesizern och trummaskinen är mjukvarubaserad medan gränssnittet 
är hårdvarubaserat. Operativsystemet som används är Linux och synthesizermjukvaran 
är utvecklad i ljudprogrammeringsspråket Pure Data. Syftet med denna rapport är att 
kunna ge utomstående personer en inblick i hur detta arbete har gått till och hur 
resultatet blev. 
 

Nyckelord: 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola, musikinstrument, synthesizer, midi-gränssnitt, Linux, 
Slax, Pure Data, MAX/MSP, Doepfer, programmering, ljud, ljudsyntes. 

 
We have built a digital musical instrument, a synthesizer with a sample based drum 
machine. The synthesizer and the drum machine are software based while the actual 
interface is based on hardware. The operating system that is in use is Slax Linux and 
the synthesizer software has been developed in Pure Data. The purpose with this 
document is to give outsiders an insight into the work we have conducted and as well 
the final results. 

Keywords: 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola, musical instrument, synthesizer, midi-interface, 
Linux, Slax; Pure Data, MAX/MSP, Doepfer, programming, sound, sound synthesis 
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Kapitel 1  
Arbetsbeskrivning 
Syftet med projektet var att bygga en mjukvarusynthesizer med kontrolldon på ett 
externt hårdvaruskal.  

Kapitel 2  
Projektplan 

Digital Ljudproduktions examensprojekt pågår under 20 veckor. De första 15 poäng 
avser teoretiskt och praktiskt arbete varav de sista 5 veckorna är till för 
uppsatsskrivande. Under de första 15 poängen så har vi delexaminationer och slutligen 
produktexamination med extern opponent. Projektplan för ”Moulousqous” återfinns som 
bilaga till denna uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapitel 3  
 
Metod baserad på veckorapporter 

Hårdvara 
 
Vad för hårdvara behövs för att bygga vår synthesizer? 
När vi fick idén att bygga en synthesizer så begrundade vi över hur svårt det skulle vara 
att bygga en synthesizer som är helt analog. Den idén fick vi överge relativt fort då vi 
insåg att ett sådant projekt skulle kräva för mycket förkunskaper inom elektronik och 
signalbehandling för att det realistiskt och tidsmässigt skulle vara möjligt att hinna med 
allting i kandidatarbetet. Till slut så kom vi fram till idén att vi ville skapa en 
mjukvarusynthesizer, dock med ett hårdvaruskal. Detta såg vi som en bra lösning då vi 
hade tillräckligt med förkunskaper för att kunna utveckla mjukvaran och hårdvaran. 
 
Vi diskuterade en längre tid om användaren nu skulle vara tvungen att koppla in en 
datorskärm till synthesizern för att se vad som pågick under spelandets gång, så att det 
inte ska behöva kännas som att man famlar i mörkret när man använder synthesizern. 
En bit in på projektets gång så strök vi denna idé, på grund av att en datorskärm blir 
alldeles för otymplig att behöva ha i sammanband med synthesizern. Vi fick idén att 
försöka få synthesizern att kännas och i en viss mån se ut som en äldre och mer 
klassisk synthesizer istället. Vi bollade med tanken och kom fram till att lysdioder på 
synthesizern skulle kunna ersätta en datorskärm, eftersom enkla ljusindikationer är allt 
som behövs, för att man ska kunna veta vilka element på synthersizern som är aktiva 
respektive inaktiva. I följande del av kapitlet kommer vi att ta upp hårdvara och 
mjukvara som vi har använt i vårt kandidatarbete. 
 

 
VIA PICO-ITX 
Ett moderkort med alla kritiska komponenter integrerade. Fungerar precis som en vanlig 
arbetsdator, men har en mycket liten formfaktor, ytan är endast på 10 x 7.2 cm vilket 
innebär att vi kan bygga synthesizern i en mycket mindre skala än vad vi hade behövt 
med en vanlig arbetsdator. Detta är viktigt eftersom vi vill ha synthesizern så portabel 
som möjligt. 
 



 
 
 
Doepfer USB64 (1 antal) 
Ett elektroniskt gränssnitt som omtolkar den elektroniska signalen från analoga 
ingångar (där man har styrdon såsom knappar och rattar inkopplade) till MIDI (digital 
data som datorn förstår) via datorns USB-ingång.  

Arduino Decimilla (1 antal) 
Ett elektroniskt gränssnitt som bland annat tillåter oss att tända och släcka lysdioder i 
olika sekvensföljder. Detta ger användaren av synthesizern ett lättare sätt att införstå 
sig med menyföljder då synthesizern inte är utrustad med en grafisk skärm. Med detta 
gränssnitt kan vi dock inte använda så många lysdioder som vi önskar, mer om detta i 
nästa punkt. 
 

74HC/HCT259 (4 antal) 
Ett analogt mikroship som fungerar som en demultiplexer, denna ger oss möjligheten att 
genom endast en utgång på ovan nämnda "Arduino Decimilla" kan koppla in upp till 8 
lysdioder (istället för 1 diod). Totalt behövs ca 33 lysdioder, vilket resulterar i att vi 
behöver använda 4st 74HC/HCT259. 
 

USB-minne (1 antal) 
En minnessticka som kopplas in via datorns usbport. På denna minnessticka lägger vi 
in operativsystemet som i sin tur driver synthesizermjukvaran. 

 
Potentiometrar (32 antal) 
Vridbara motstånd som fungerar som vridrattar till synthesizern, med dessa kontrollerar 
man vår mjukvara. De kan exempelvis användas för att justera volym, tempo och för att 
manipulera ljudparametrar. 
 

Tryckknappar (30 antal) 
Små knappar som används för att slå av och på funktioner på trummaskindelen. 
 

Lysdioder (25 antal) 
Dessa ger indikationer rörandes aktivitet i olika former på synthesizern 
 



Numpad 
En numerisk knappsats, finns även på vanliga tangentbord. I denna form är det en egen 
enhet med usb-anslutning till datorn. På numpad:en sitter överflödiga funktionsknappar. 
Vi har helt enkelt skalat bort dem från huvudgränssnittet på synthesizern och placerat 
dem i skymundan för att inte distrahera synthesizerns användare. När de väl behövs så 
finns de att tillgå. 

 
Mjukvara 
Kärnan i synthesizern är ett program som vi konstruerat i ett visuellt 
programmeringsspråk som heter Pure Data (http://puredata.info) (kommer i 
fortsättningen att hänvisas som PD). Vi valde PD dels eftersom det liknar 
MAX/MSP(http://www.cycling74.com/) som vi arbetat med tidigare men den största 
anledningen till att vi valde PD är för att det är kompatibelt med Linux.  
 
Vi valde att använda Slax (www.slax.org) (en Linux distribution) som operativsystem 
eftersom det är extremt modulärt. Det går att skala bort alla överflödiga element, såsom 
grafiskt gränssnitt och onödiga processer som tar upp datorkraft.  
 
Dessutom är det helt öppet och gratis, vilket gör att vi kan distribuera vidare vår egna 
mjukvarulösning via exempelvis internet utan potentiella problem med licenser och 
dylikt. 
 
Tanken är att det skräddarsydda operativsystemet och synthesizerprogrammet ska 
ligga på en USB-sticka och att datorn skall läsa allt från stickan. 
På så vis sparar vi plats i synthesizern eftersom vi annars skulle behöva ha en stor 
hårddisk där också.  
 
Vi blev ganska fort hemmastadda i PD, det är som sagt mycket likt MAX/MSP som  
vi arbetat med förut. Språket i sig har inte varit ett stort hinder.  
Det har varit utvecklande att hela tiden hitta nya lösningar på problem och att hela tiden 
få saker att fungera effektivare. Vi har allt eftersom tiden gått lärt oss mer och mer om 
PD och kan nu se lösningar som vi inte såg när vi började att arbeta med det.  
 
Programmet består av tre stora delar: trummaskinen, två parallella synthersizers 
och det globala ordningssystemet, som binder samman alla delar och gör så att de 
fungerar tillsammans. Detta system är också det som tar in data från frontpanelens 
knappar och rattar och för vidare informationen dit den ska. 
 

Trummaskin 
 
Denna del består av en sekvensbaserad trummaskin, med det menas att användaren 
matar in trummrytmer som är fördelade över 16st steg i 6st olika sångdelar, sedan 
spelas de upp precis i den ordningen som användaren matade in dem. 

http://puredata.info/
http://www.cycling74.com/


Totalt så har trummaskinen 6st olika trumset som är samplingar (ljudklipp) på 80- och 
90-tals hårdvarutrummaskiner. Utöver grundfunktionerna som behövs för att man ska 
kunna komponera ett trumkomp så finns det två rattar som heter ”Sample start” och 
”Sample stop”. Med ”Sample start”-ratten kan man välja vart i ljudklippet trummaskinen 
ska börja spela och med ”Sample stop-ratten” så väljer man vart i ljudklippet 
trummaskinen ska sluta att spela. Denna funktion är bra om man vill till exempel klippa 
av särskilda ljud, eller om man har en lång loop med något ljud som man vill sätta start- 
och stop-positioner på själv. 
 
Synthesizer 
 
Denna del består av två identiska synthesizers som fungerar helt parallellt. Detta 
betyder att man får välja vilken av dem två man vill arbeta med för tillfället. Om man till 
exempel väljer synthesizer A så kopplar det globala ordningssystemet alla kontroller på 
frontpanelen till den synthesizern. Det är nämligen så att de båda synthesizer delar på 
samma uppsättning kontroller eftersom de är identiska. Det skulle lika gärna kunna varit 
tre eller fyra parallella synthersizers, men vi valde att bara ha två.  
 
Det skulle bli alldeles för förvirrande för användaren med fler eftersom man lätt glömmer 
vilken man editerar för tillfället då vårt användargränssnitt inte är fullt utvecklat ännu. 
 
Även om man inte kan editera båda samtidigt så kan man spela på dem samtidigt med  
klaviatur. På så sätt kan man skapa komplexa ljudbilder. Synthesizerdelen innehåller 
också en sextonstegs sequencer till varje synthesizer. Denna är synkroniserad till 
samma hastighet som trummaskinen och man spelar in noter i sequencern genom att 
spela på en klaviatur. Man kan även välja att låta en synthesizer ha igång sin sequencer 
medan man spelar med klaviaturen med den andra synthesizern.  
 
Om man tittar på upplägget för hur synthesizerdelen fungerar så ser man att den  
är uppbyggd av ett par olika typer av oscillatorer (ljudkällor) som man kan bestämma 
amplituden (ljudstyrkan) på var och en. Ljudet som de alstrar skickas sedan in genom 
en filtermodul med ett lågpass och ett högpassfilter. Dessa filtrerar bort höga, respektive 
låga frekvenser i ljudet. Genom att med rattar variera hur mycket dessa filter ska skära 
bort av ljudet kan man forma ljudet dramatiskt.  
 
Filtret och oscillatorerna är nästan de viktigaste delarna i en synthesizer. Men för att det 
ska hända något när man spelar på klaviaturen så behöver man en "konturgenerator", 
som bestämmer hur ljudet ska formas över tiden. Exempelvis om man vill ha ett kort 
och snabbt ljud, som ett piano, eller ett långsamt och utdraget ljud, som till exempel 
stråkar.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
En del av programmet som både hör till synthesizern och det globala ordningssystemet 
är LFO:n. LFO är engelska för "Low Frequency Oscillator". Alltså en oscillator som 
svänger mycket långsamt. I synthesizers använder man LFO:er för att styra många 
olika parametrar. Till exempel filter, tonhöjd eller vilken parameter som helst. Genom att 
koppla LFO:n till en parameter, så får man den att ändra sitt värde uppåt och neråt i takt 
med oscillatorn. Det blir som att man sitter och vrider på en ratt fram och tillbaka hela 
tiden. I vår synthesizer går det att påverka nästan hälften av alla parametrar med 
LFO:n. Man kan även bestämma hur mycket var och en ratt/parameter ska påverkas 
utav LFO:n. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Del II 

Kapitel 4  
Gruppreflektion 
 

Arbetet och planeringen 
 
När vi började kursen och kandidatarbete i början av vårterminen 2008 så kändes det 
som att tiden bara flög iväg och att de femton veckor vi hade på oss för 
produktionsdelen knappt skulle räcka. Vi satte upp mål och försökte arbeta utefter 
dessa. Ibland kändes det som att vissa veckor bara rann iväg utan att vi fick något gjort. 
Och ibland kändes det som att vi fick gjort två veckors jobb på en enda dag. Detta kan 
ha berott på att vår planering var ganska vag. Eftersom vi båda visste från början vad vi 
skulle göra individuellt så hade vi en ganska öppen plan för projektet, där vi satt upp 
egna delmål i produktionsprocessen. Vi valde att inte sätta upp en exakt planering för 
hur vi skulle gå tillväga med projektet, endast en övergripande planering för de 
elementära delarna. Detta gjorde vi för att vi skulle lämna tydligare rum för alternativa 
lösningar på potentiella problem. Någonting som hjälpte planeringen är våra ´progress 
bars´ (framstegsmätare) som vi målade upp på whiteboardtavlan i projektrummet. 
Dessa beskrev förloppet på olika delar av arbetet i procentsatser. Även det vart ganska 
godtyckligt hur många procent man hade gjort, så gav det en aning om hur vi låg till. 
 



 
Whiteboardtavlan med ´progress bars` i projektrummet. 

 

Problemlösning och arbetssätt 
 
Vi valde att endast vara två personer i vårt projekt. Vi ansåg att det inte behövdes fler 
personer och att det skulle bli alldeles för svårt att organisera en större grupp med det 
lilla antalet arbetsuppgifter som fanns att tillgå. I efterhand känns det som att det var ett 
klokt val och det fungerade ypperligt. Visst finns det alltid utrymme för konflikter när man 
endast är två personer som arbetar tätt inpå varandra, men vi klarade oss från några 
större konflikter under arbetets gång, antagligen för att vi känner varandra så pass bra 
sedan tidigare arbeten på Digital ljudproduktions-programmet, så vi behövde inte 
trampa varandra på tårna i onödan. 

Vi arbetade på separata projekt större delen av tiden. Karl hade ansvaret för 
trummaskinen, implementeringen av programmet i Linux och Arduino-gränssnittet. 
Niklas ansvarade för synthesizerdelen, det globala ordningssystemet och designen av 
frontpanelen. Utöver detta så sökte vi efter information flitigt i olika fora på internet, 
exempelvis i ´Pure data forum~` (http://puredata.hurleur.com/).Vi tycker att det 
fungerade bra att arbeta efter vår plan, även om vissa delar såsom lysdioderna var lite 
problematiska. Vi sköt upp det arbetet och arbetade på nästa moment och sedan 
återvände igen senare för att försöka lösa tidigare problem. Detta för att inte köra fast 
och slösa tid på någonting som inte gick att reda ut för tillfället. 

http://puredata.hurleur.com/


Att skapa ett musikinstrument 
 
När man konstruerar ett musikinstrument är det viktigt att ha användaren i åtanke. Ifall 
man skapar instrumentet för sin egen del kanske det inte är så noga hur 
användarvänligt instrumentet är eftersom man själv förstår det utan och innan. För en 
utomstående kan saker som är självklara för en själv vara mycket svåra att förstå. En 
annan viktig sak att tänka på under skapandeprocessen är hur roligt instrumentet 
faktiskt är att använda och hur man kan göra det roligare och enklare för användaren. 
Detta är en sak som vi tycker att vi har lyckats med i vår synthesizer. Alla som har 
prövat vår synthesizer har tyckt att den är riktigt rolig att spela på, vilket vi tycker är 
riktigt skönt då vi lagt ner så mycket arbete på att bygga den och samtidigt lyckats 
behålla ett underhållningsvärde. 

 

Hur har motivationen varit och vad har vi lärt oss? 
 
Motivationen har självklart kommit och gått. Det är mycket svårt att hålla uppe en stabil 
och linjär motivation på ett projekt som håller på så pass länge. Det är visserligen inte 
bara längden på projektet som påverkar motivationen utan även framgångar och 
motgångar. Vi kände att motivationen ändå varit förhållandevis hög, vilket nog berodde 
på att vi verkligen var genuint intresserade av det vi höll på med i projektet. De dagar vi 
kände oss mindre motiverade tog vi ofta en sovmorgon eller arbetade hemma på 
förmiddagen och sedan tagit oss ner till högskolan senare på dagen och satt där till sent 
på kvällen för att ändå få in de timmar vi tyckte vi behövde arbeta per dygn. Vi märkte 
tydligt hur viktigt det var att börja arbeta tidigt på dygnet, främst i början på projektet då 
det mest kritiska behövdes spånas ihop. Arbetsmoralen och disciplinen var mycket 
starkare då än när vi började exempelvis kl 11. 
 

I en eventuell framtida arbetssituation är det helt ohållbart att dyka upp på arbetsplatsen 
framåt förmiddagen då alla andra varit där sedan kl 9 på morgonen. I alla fall om man är 
anställd på ett företag. Som egen företagare kan det vara annorlunda. Men efter att ha 
experimenterat med arbetstider så kom vi fram till att man är mest effektiv om man 
kommer igång tidigt på morgonen och hinner få gjort en del innan lunch. En annan viktig 
sak vi upptäckte när vi började tidigare på morgonen var att när man kom hem på 
eftermiddagen så blev man ledig på ett helt annat sätt än om man hade börjat arbeta kl 
11 och kom hem kl 20. Detta gjorde att man kunde lägga mer kraft på arbetet under 
dagen eftersom man var ledig på kvällen. 



Även om man alltid strävar efter att vara så effektiv som möjligt så kan man inte alltid 
stressa igenom vissa processer. Ibland måste man låta saker ta sin tid så att de blir 
ordentligt gjorda. Ibland kan det kännas som att en till synes enkel uppgift tog för lång 
tid att göra eller att den tog längre tid än man hade väntat sig. Då får man acceptera att 
den tog lång tid att göra men att man i alla fall har lämnat den bakom sig, att den har 
blivit färdigställd och att nästa gång man får en liknande uppgift så kommer man 
antagligen lösa den mer effektivt. 

Kreativa processer 
 
Vi har under projektets gång fått en större insikt i hur man arbetar med kreativa 
processer. Det har varit viktigt att sätta upp delmål och fokusera på en sak åt gången 
men samtidigt tänka på hur hela bilden ser ut och hänger samman. Vårt arbete har till 
största delen varit kreativt och nästan konstnärligt eftersom vi hela tiden skapat vår 
egen produkt och inte arbetat slaviskt efter en mall som någon annan gett oss. 

Det har varit både givande och ansträngande att arbeta på det sättet vi gjort men det 
har givit oss en bas att stå på när vi i framtiden ska utveckla saker från idéer till färdiga 
produkter.  

Det som ofta har varit svårast har varit att faktiskt komma på vad som behövs göras. 
När det efter ett tag började kännas som att synthesizern var färdig och de flesta 
funktioner var på plats var det viktigt att verkligen testa så att allt fungerade. Oftast så 
trodde man att allt fungerade som det skulle men det visade sig inte sällan att man fick 
göra om stora delar av koden eftersom de nya delar man lagt till kom i konflikt med 
gamla delar. En stor del av projektet har gått åt till att sitta och jamma med 
synthesizern, dels för att det varit roligt och dels för att hitta buggar. Det har också varit 
väldigt givande när externa personer har testat den och gett feedback. På så sätt har vi 
fått många uppslag och idéer. Detta har varit en stor inspiration i de kreativa 
processerna. 

 
Vad har gått bra? 
 
Hård- och mjukvarusymbiosen fungerade mycket bättre än förväntat, så gott som alla 
delar gick att sammanfoga utan större problem. Det enda som som inte gick enligt 
planerna var övergången från Windows (som vi utvecklade mjukvaran i) till Linux. Även 
om mjukvaran i sig är plattformsoberoende (MAC, Windows, PDA och Linux) så 
upplevde vi att vissa objekt som skulle hantera data internt var instabila och fick 
mjukvaran att krascha. Det berodde förmodligen på att utvecklarna av PD inte har testat 



sin mjukvara tillräckligt noga på de olika plattformarna. Vi kom runt detta genom att göra 
alternativa lösningar till de felande objekten och till slut så gick allting efter planen igen. 

När det var ungefär tre veckor kvar av produktionskursen kvar fick vi äntligen den 
viktigaste komponenten som vi väntat på hela kursen, Doepfer-gränssnittet. Vi hade 
redan flera veckor tidigare beställt rattar och knappar till frontpanelen så vi satte genast 
igång med att löda ihop allt. Det tog ungefär en vecka att löda allt men när det var klart 
så fungerade det problemfritt.  

Efter en veckas intensivt snickrande och borrande så var även frontpanelen och skalet 
till synthesizern färdiga. Vi hade planerat i minsta detalj hur skalet skulle se ut så det var 
bara att bygga det när gränssnittet äntligen kom. 
 

Vad har gått dåligt? 
 
Den största påfrestningen under projektet var att vänta på hårdvarudelar som vi trodde 
oss ha beställt i god tid, men vilket dock drog ut extremt mycket på tiden. I väntan på 
hårdvarudelar så sysselsatte vi oss istället med att finslipa mjukvaran,  

Vi försökte få Pure Data att kommunicera korrekt med våra mikrochip som ska tända 
och släcka dioder på synthesizerns frontpanel, där alla styrelement såsom knappar och 
rattar sitter monterade. Vi hade även en motgång med vårt moderkort. När vi äntligen 
fört över programmet på en USB-sticka och skulle prova det på Pico-moderkortet så 
visade det sig att processorn var alldeles för klen för att vårt program skulle fungera på 
ett tillfredsställande sätt. Tydligen så hade tillverkarna tagit bort viktiga funktioner i den 
som gjorde att den inte klarade av att hantera stora mycket ljud samtidigt. Detta gör att 
vår synthesizer inte blir till en självständig enhet som var planerat utan att man behöver 
en extern dator för att använda den. Detta är nödvändigtvis inte dåligt eftersom man då 
kan editera programmet medan man spelar på synthesizern. Man får även större 
överblick på vad som egentligen händer när man vrider på rattar och vilka delar av 
programmet som för tillfället är aktiva. 

Vad skulle vi vilja ändra på?  
 
Det stora momentet som vi som grupp antagligen hade mått bättre av hade varit ifall vi 
haft striktare arbetstider. Vi kom ju fram till att man är som effektivast om man börjar 
jobba tidigt på dagen och slutar på eftermiddagen och får vila upp sig på kvällen. Vi har 
dock inte arbetat efter den modellen hela tiden eftersom varje dag kan variera rätt 
mycket, ibland känner man sig sugen på att arbeta riktigt hårt för att kunna gå hem 
relativt tidigt för att kunna ha lite fritid och ibland har man tagit det lite väl lugnt och 



kanske suttit lite längre men samtidigt försökt ha tid för fritid när man kommit hem vilket 
har bidragit till att man suttit uppe sent på nätterna och haft svårt att gå upp tidigt igen. 

Vi hade ju planer på att göra en hemsida till syntesizern där det skulle finna 
beskrivningar på hur man själv skulle kunna bygga en egen likadan synthesizer. Vi 
hade även tänkt erbjuda mjukvaran till nedladdning för dem som ville ha den. Vi har 
varken haft tid eller ork att arbeta på en sådan hemsida men om vi hade anlitat en 
extern person från till exempel medieteknik att arbeta på hemsidan parallellt med oss 
medan vi arbetade på synthesizer så hade kanske även dom planerna skridit i verket.  

Nu blev det ju ingen hemsida men man vet ju inte ifall det kanske blir någon i framtiden 
till framtida projekt.  

Vi borde även ha tagit reda på mer fakta om hårdvarudelarna vi beställde. Det visade ju 
sig när vi till slut testade vårat program på moderkortet som var tänkt som hjärtat av vår 
synthesizer att processorkraften var alldeles för otillräcklig. Men detta visade sig ändå 
inte vara ett stort problem eftersom vi istället beslutade oss för att använda en laptop för 
att köra programmet på. Detta innebar en stor fördel eftersom vi ändå hade problem 
med att få lysdioderna att fungera ordentligt, så genom att använda en riktig skärm på 
en laptop som visade allting som hände i synthesizern grafiskt så försvann problemet 
som avsaknaden av lysdioderna hade åstadkommit. 

I framtiden 
 
Vi har blivit oerhört inspirerade av vårt arbete och vi båda har fått många idéer till andra 
saker vi skulle vilja tillverka. Idéerna har blivit ganska många men ingen har ännu blivit 
genomförd eller ens påbörjad eftersom vårt arbete på synthesizern har fått gå före allt 
annat. När kursen är slut ska båda börja på med egna små projekt som vi fått idéer till 
under arbetets gång.  
 
Karl har planer på att konstruera en enkel och kompakt midi-sequencer med endast de 
allra mest nödvändiga funktionerna och Niklas tänker börja experimentera med 
effektpedaler till elektrisk gitarr.  
 
 

 

 



Personliga reflektioner 
Karl Sundström 
 
Arbetet och planeringen 
 
Vi bestämde redan långt innan projektet drog igång vilka delar vi skulle rikta in oss på i 
början på projektarbetet. Jag valde trummaskinsdelen på mjukvaran samt 
operativsystemet. Trummaskiner har jag gjort tidigare i MAX/MSP och jag tyckte det 
kunde vara roligt att göra nått liknande igen, fast utveckla det mer funktionsmässigt och 
tekniskt. Att även ha hand om operativsystemet, som vår mjukvara skall köras i, tyckte 
jag kändes roligt eftersom jag har arbetat med det väldigt mycket sedan tidigare och jag 
kunde då enkelt klura ut hur projektet ska lösas rent operativsystemsmässigt. 
Planeringen gjordes bara i en övergripande form, utan mindre delmål. Det tycker jag var 
en passande lösning på planeringen då jag tyckte det var svårt att uppskatta hur lång tid 
första momentet i min planering skulle ta, det vill säga trummaskinen. Det som gjorde 
det extra knepigt att planera första momentet tidsmässigt var att vi använde ett nytt 
språk och utvecklingsverktyg, Pure Data. Detta innebar en inlärningskurva med nya 
objekt och avsaknaden av diverse kritiska objekt som återfinns i MAX/MSP, dessa fick 
jag återskapa själv från grunden vilket tog lite tid i början. 
 
Problemlösning och arbetssätt 
 
Jag och Niklas jobbade oberoende av varandra till en början. Vi började med att jobba 
på varsin del av mjukvaran. När vi kände att vi började bli klara med våra delar så 
sammanfogade vi dem till ett stort program istället för två mindre. Detta gick bättre än 
förväntat. De enda stora problemet som faktiskt dök upp var först när jag skulle få igång 
vårat program i Linux, problemen berodde mest på att vi inte hade dokumenterat vilka 
kod-bibliotek som användes i vårt program vilket innebar att hälften av programmet inte 
kunde användas, även hur Pure Data hanterar externa enheter som midi-klaviatur och 
dylikt upplevs som rätt så kryptiskt när det kommer till sådana saker och det tog sin tid 
att lösa med ”trial and error”. Vid tidigare mindre problem har det funkat bra att lägga 
dem åt sidan tillsvidare och sedan gå tillbaka för att försöka hitta en lösning på 
problemet, men det första stora problemet dök upp sist i stadiet för 
mjukvaruutvecklingen och då fanns det ingen annan lösning mer än att verkligen 
försöka få ordning på det och få det funka helt och hållet, eftersom det var väldigt viktigt 
att ha mjukvaran fullt fungerande i den avsedda Linux-miljön så att vi skulle kunna 
implementera hårdvarudelarna som var nästa steg i processen.  



Hur har motivationen varit och vad har jag lärt mig? 
 
Motivationen har vart hög största delen av tiden, anledningen har nog vart för att jag 
kände att projektet verkligen var roligt att arbeta med, det kändes som att man fick ta 
sitt vardagliga pysslande till en mycket högre nivå och göra ett skarpt projekt. Jag kände 
att jag kunde arbeta väldigt fritt inom ramarna för vårt mål vilket innebär att man kan 
”svänga” ut lite och inte behöva känna sig så fastklistrad på någon särskild agenda. 
Huvuddelarna i projektet, det vill säga mjukvaran och hårdvaran hade inte en helt och 
hållet utstakad plan från första början utan det har funnits utrymme för att experimentera 
mycket vilket i sig var väldigt lärorikt eftersom man prövade på saker som man kanske 
inte skulle ha fått för sig att göra annars när man satt med Pure Data. 
 
Det går antagligen inte att planera alla projekt så här pass diffust från början som vi 
gjort, men på detta projekt passade det ypperligt eftersom både Jag kände mig säker på 
det jag presterade rent tekniskt så jag kände att det fanns värdefullt utrymme för att 
kunna ”flumma” ut lite och fundera på vad man egentligen håller på med och hur man 
skulle kunna förbättra saker och ting på olika sätt och vis. Någonting jag känner att jag 
har fått insikt i är hur svårt det är att skapa ett användargränssnitt, att försöka hitta en 
balans mellan att inte använda för mycket knappar, rattar och medan gränssnittet 
samtidigt bör vara relativt användarvänligt. Det gällde att hitta på ett smart system för att 
lösa detta på och det ansåg jag att jag lyckades med. Något som kanske hade hjälpt 
rent tidsmässigt skulle vara att undersöka olika synthesizers användargränssnitt och 
sedan försöka kopiera det.  

Vad har gått bra? 
 
Mycket har gått bra, framförallt flödet i arbetet på första delen, som jag anser har vart 
den största och viktigaste. Det har inte dykt upp större förhinder förutom mot slutet av 
mjukvaruutvecklingen. Jag tycker att det är riktigt skönt att arbetet för en gångs skull har 
flutit på utan större haverier och man har kunnat realisera större delen av sina 
ursprungliga ideér. Samarbetet mellan mig och Niklas har gått bra, det hänt att det blivit 
lite smågnälligt till och från, men det är sådant som händer när man jobbar tätt inpå 
varandra. 

Vad har gått dåligt? 
 
Det enda egentliga missödet var med PICO ITX-moderkortet då processorn verkade 
vara för klen, rent teoretiskt så ska det inte vara några problem att köra vårt program 
med 1GHz-processor men VIA som utvecklat moderkortet har tydligen skurit ner på 
många funktioner som behövs för att kunna hantera stora flöden av bild och ljud. Detta 



var något som var väldigt svårt att förutse i förväg men nu känner man till risken. 
 
 

Niklas ström 

Arbetssätt? 
 
Mitt arbete under projektet har mestadels bestått i programmering i PD. Det har varit 
viktigt att planera mycket och tänka i förväg hur programmet ska konstrueras på bästa 
sätt för att det ska bli så effektivt som möjligt och för att alla delar av programmet ska 
interagera med varandra precis som man vill. 
 
Vi har experimenterat en hel del med arbetstider under projektets gång. Oftast har vi  
arbetat mellan kl 11.00 på förmiddagen till ungefär kl 19.00 på kvällen.  
Så här i efterhand hade vi antagligen arbetat effektivare ifall vi hade haft  
fasta arbetstider som vill höll oss till.  
 
I mitten av terminen började vi med att gå till högskolan runt kl 8.00 på morgonen. 
Det var väldigt skönt eftersom man då kom hem tidigare på kvällen och kunde ta vara 
på den fritid man annars förlorade när vi började senare. Jag märkte också att jag är 
som effektivast före lunch och att det är bra om man kan arbeta hårt på någonting före 
lunch och sedan efter lunchen kan man experimentera och begrunda vad man 
egentligen gjorde före lunch.  
 

Vad har gått bra respektive dåligt? 
 
Det mesta har faktiskt gått bra. Så här i efterhand så kan jag inte påstå 
att jag har haft mycket problem rent tekniskt. Det som har varit det största hindret för 
mig, som sagt, är ju att vi inte fick Doepfer-gränssnittet förrän de sista veckorna av 
av projektarbetet. Helst hade jag velat ha den i början av projektet 
så att jag kunnat börja på hårdvarudelen av synthesizern tidigt men nu blev  
det inte så. Det gick dock förvånansvärt lätt att löda ihop alla sladdarna mellan 
Doepfergränssnittet och frontpanelen så det gjorde inte så mycket att vi inte 
fick det i tid.  
 
Det har även gått bra att arbeta med Karl under en så lång tid som vi faktiskt arbetat 
tillsammans. Jag var lite orolig när vi gav oss in i projektet att det skulle bli svårt att 
arbeta i en så liten grupp men det har fungerat tillfredsställande. Båda har hållit sig på 
sin kant och arbetat på sin uppgift. 
 
 
 
 



 
Självklart så går man varandra på nerverna lite ibland men då gäller det att ta ett steg 
tillbaka och komma ihåg att anledningen till irritationen är att man umgåtts så mycket 
under en lång tid. Det spelar ingen roll hur mycket man tycker om en person, om man  
spenderar tillräckligt mycket tid med honom så kommer man hitta saker att irritera sig 
på. 

Problemlösning 
 
Oftast har problemen varit relaterade till PD och det finns ett väldigt bra forum där man 
kan ställa frågor och få svar fort. Om ett problem uppstått som inte gått att lösa via 
internets hjälp så har vi diskuterat om hur vi på bästa sätt kunnat lösa det. 
 

Hur har motivationen varit? 
 
Motivationen under arbetets gång har gått både upp och ner men som tur är har den 
aldrig sjunkit till botten. Jag har hela tiden brunnit för projektet eftersom synthesizers 
och ljudteknik i allmänhet är ett väldigt stort intresse jag har, så det har varit roligt att  
få konstruera och designa en egen synthesizer från grunden.  
 
Det som har satt mest käppar i hjulet för mig är att Doepfer Gränssnittet som vi 
beställde i början av projektet blev väldigt försenad. Det har tärt ganska hårt att inte veta 
när det skulle komma.  
 
När motivationen har sjunkit så har jag försökt ta det lugnt och göra något annat ett tag 
för att vila ut mig lite och samla energi inför arbetet.Eftersom projektet aldrig har varit 
enformigt så har min motivation varit ganska hög hela tiden. Jag har hela tiden upptäckt 
nya saker i mitt programmerande. Man skulle kunna jämföra det med en konstnär som 
målat på en och samma tavla i ett halvårs tid och hela tiden utvecklat både tavlan och 
sin eget hantverk till det bättre. 

Vad har jag lärt mig? 
 
Under kandidatarbetet har jag lärt mig många saker.Hur det är att jobba i en liten grupp 
under lång tid, att planera ett stort projekt från grunden och sedan genomföra det, när 
på dygnet man arbetar som effektivast och hur man får en bra balans mellan arbete och 
fritid. Alla dessa saker är sådant som jag kommer ta med mig i framtida 
arbetssituationer. 
 
Jag har självklart lärt mig väldigt mycket om programmering i Pure Data och vilka 
fördelar och nackdelar det för med sig. Sedan har jag fått en större inblick i hur en 
synthesizer fungerar, vilka delar som gör vad och hur man kopplar samman dem för att 
få ett komplett system.  
 



Det har varit inspirerande att göra allt från grunden i programmet eftersom att det var 
bara fantasin som satte gränserna. 
 
 
I framtiden kommer jag antagligen att fortsätta med att skapa egna instrument men jag 
har lärt mig att det kan vara väldigt ansträngande att konstruera ett så pass omfattande 
instrument som det vi just byggt. Därför tänker jag börja experimentera med att börja 
bygga egna effektpedaler. Jag har även en längre tid funderat på ett stränginstrument 
jag vill bygga.  
 
Skapandet av vår synthesizer har fått mig att inse att man faktiskt kan bygga egna 
instrument som håller hög kvalitet. Jag känner även att det är mer givande att använda 
saker man själv skapat eftersom att man vet exakt hur de fungerar och vad man ska 
använda dem till. 

 
Kapitel 5  

 
Slutord 

Under arbetet har vi fått spelrum för att utveckla vår kreativitet professionellt inom ett 
ämne som vi annars sysslar med som hobbyverksamhet. Arbetet från en idé till en 
färdig produkt har fått oss att öppna ögonen och se att det inte är så svårt att tillverka ett 
eget väl fungerande musikinstrument. De kunskaper vi ackumulerat under kursens gång 
har öppnat för nya möjligheter för oss som innebär att vi faktiskt inte behöver köpa vissa 
instrument och utrustning utan att vi faktiskt skulle kunna konstruera den själva. 

Eftersom båda vi två tänker arbeta med teknik i olika former i framtiden så har arbetet 
på synthesizern gett mycket inspiration och självförtroende inför kommande projekt. Vi 
har byggt en egen grund att stå på.  

 
 
 
 
 
 



 
 

Källförteckning 
Pure Data (http://www.puredata.info) 
Pure Data forum~ (http://www.puredata.hurleur.info) 
Slax Linux (http://www.slax.org) 
Arduino Forum (http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl) 
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Bilaga 
Projektplan 

Målet med projektet 
Målet med projektet är att bygga professionell mjukvarubaserad synthesizer integrerat i ett hårdvaruskal. 
Arbetet ska även dokumenteras på ett sådant sätt att en d.i.y (Do it yourself) guide skall kunna 
publiceras på till exempel internet så även andra kan ta del av tillvägagsångsättet och bygga sig en egen 
synth utifrån vår beskrivning. 
 

Syftet med projektet 
Eftersom datorer blir mindre och mindre, och synthesizers på marknaden verkar till synes bli dyrare och 
dyrareså tycker vi att det skulle vara intressant att försöka sig på att bygga en egen synth, delvis för att se 
hur man med dagens minimalistiska och billiga teknik skulle kunna skapa egen välljudande synth genom 
att med begränsad kunskap kunna kombinera hårdvara och mjukvara på ett enligt oss själva 
tillmötesgående sätt, mjukvaran som kommer att driva synthesizern kommer att vara baserad på ett öppet 
operativsystem (Linux) samt gratis programvara (PureData). En annan poäng är också att vi helt enkelt 
själva vill ha en dynamisk synth som samtidigt har en hårdvarubas vilket vi tycker känns  
viktigt och alternativen som finns på marknaden är inte intressanta nog (och ofta väldigt dyra). 
 

Projektmetod  
Vi kommer att börja med olika delar av mjukvaran, en del är att ta itu med operativsystemet. 
Där finns det mycket jobb att göra för att skräddarsy det för att ta bort onödiga beståndsdelar så 
att mer plats lämnas för synthesizerns huvudsyfte, att generera ljud. 
Den andra delen kommer att vara att utveckla själva ljud-mjukvaran och anpassa den till 
hårdvaru-specificationen som finns. Vi kommer förmodligen mötas halvvägs nånstans och 
arbeta med samma saker, när och hur återstå att se. 
 
Delexamination 
Första examinationen sker efter att vi har fått alla delar och vi har testat att koppla ihop allt så de funkar 
bra. 
Andra examinationen sker efter att vi har skissat ihop en grund till själva musikprogrammen. 
Tredje examinationen sker efter att musikprogrammen fungerar. 
Fjärden examinationen sker efter att vi har byggt klart alla effekter och integrerat dem med 
musikprogrammen och alla fysiska styrdon. 
 

Tidplan för projektet 
Delmoment, delexaminationer och andra avgörande tidpunkter för arbetet. 
Det allra första vi måste göra och har gjort är ju att leta passande delar  
till vårt syntbygge. När vi beställt alla delar och väntar på att få dem  
så börjar jobbet i max/msp eller PD (Pure data) med att bygga själva motorn till 
synten. oscillatorer, filter, sequencer och en ram som allt är tänkt att 



fungera i.  
Samt klura lite på hur maskinen egentligen ska se ut. 
Detta är väl egentligen ett arbete som kommer fortskrida projektet igenom.  
Men det kan vara bra att börja på det när vi väntar på delarna.  
 
När prylarna väl kommer så blir det ju att koppla ihop allting för att 
se om det funkar som det är tänkt. Om det funkar helt utan problem så går vi över till 
nästa steg, Nämligen att designa hur synten ska se ut och börja rodda med lämpliga  
material för syntbygge.  
Trä, metall, plast, knappar, rattar o diverse krafs.  
 
När vi fajtats färdigt om designen så är det bara att börja bygga och  
förhoppningsvis är vi klara innan tiden tar slut. 
 

Eventuell ekonomi för projektet 
Eventuell ekonomisk värdering av kostnader för projektet. 
Det blir en hel del materiell kostnad till det här projektet eftersom vi tänkt bygga 
en maskin var. 
Alla priser nedan är räknade per 1 styck. 
Picomoderkort: ca 2000 kr 
Midi-interface för knobs och knappar: ca 700 kr 
USB-midi-interface för in och utgående midi till datorn: ca 400kr 
Midikeyboard: ca 200 - 400 kr 
Midi-merger: ca 200 - 500 kr 
Diverse elektronikprylar, potensiometrar, knappar, leds, LCD(?): ca 500 kr. 
Diverse lådbyggarmaterial: ca 500 kr.  
 
Sammanlagt ca: 4800 kr 
plus/minus 1000kr låter rimligt. 

Behov 
 
Det kan hända att vi kan behöva kontakta antingen Patrik Vörén eller Henrik Frisk 
angående max/msp och PD-relaterade frågor eller annan teknisk rådgivning.  
Annars så finns det ju alltid folk på internet som kan saker som man  
inte kan själv.  

Risker med projektet 
 
Den största risken för detta projektet skulle nog vara att delarna vi sett ut 
verkligen inte fungerar tillsammans hur mycket vi än vrider o vänder på dem.  
Det är ju trots allt rätt många delar som ska sammanställas. 
 
Annars så tror vi allmänt att vår förmåga att lösa problem har ökat  
på dessa tre år vi gått på BTH. Och förhoppningsvis tar vi tag i saker direkt 
istället för att gå och sura i en vecka som den tidigare metoden har bestått i. 
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