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Sammanfattning 
Ericssons HDS8000 är nästa generations Hyperscale Datacenter System som är utvecklad med 
en uppdelad hårdvarustrategi för att förbättra effektivitet, användning, automation och den 
totala ägandekostnaden. Compute kortet som ingår i HDS8000 utgör en styrenhet i servernät 
där stora mängder data ska hanteras. 

Syftet med detta examensarbetet var att utveckla en helhetslösning för säkerställning och 
automatisering av testprocessen för den integrerade VGA-modulen och gränssnittet tillhörande 
HDS8000 Compute-kortet. Målet var att framställa ett självständigt testkort med tillhörande 
mjukvara för implementering i testfixturen för HDS8000 Compute-kortet. Testkortet skulle 
innehålla två huvudsakliga externa gränssnitt. Ett gränssnitt för VGA som skulle ta in signaler 
från HDS8000 Compute-kortet och ett annat gränssnitt som är en serieport som möjliggör 
styrning och exekvering av testprocessen. Ny mjukvara utvecklades i Quartus-miljö med hjälp 
av VHDL-programmeringsspråk. Utvecklingen genomfördes i flera etapper. I den första 
utvecklingsfasen användes ett Altera DE2-utvecklingskort för implementering och verifiering 
av mjukvaran. I slutfasen implementerades mjukvaran på ett egenutvecklat testkort. Styrning 
av testprocessen och verifiering av testresultatet realiserades i Linuxmiljö. Flera testanpassade 
Linuxbaserade skript utvecklades och implementerades i styrenheten för testprocessen. 

Design och utveckling av testkortet gjordes i Altium Designer. Testkortet bygger på ett FPGA-
kapsel från Altera.  Designstrategin var att framställa ett självständigt kort som kunde operera 
utan behovet av kringutrustning. Enkelhet och tillförlitlighet var nyckelord som genomsyrade 
hela design och utvecklingsprocessen av testkortet. 

Examensarbetet resulterade i framtagningen av prototypkort. Testkortet programmerades med 
framgång. Testkortet kunde verifiera VGA-modulen hos HDS8000 Compute-kortet enligt 
testspecifikationen. 

Det slutgiltiga prototyptestkortet uppfyllde kraven för strålning och ledningsbundna störningar 
enligt amerikanska FCC:s (Federal Communications Commision) EMC-standard. EMC-testet 
utfördes på EMC-kammaren i Linköpings universitet, Campus Norrköping. 
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Abstract 
Ericsson HDS8000 is a new generation of Hyper Scale Data Center System that is developed 
with a segregated hardware strategy to improve efficiency, use, automation and total cost of 
ownership. The HDS8000 Compute card is a controller, used in a server network where large 
amounts of data are processed. 

The aim of the thesis work was to develop a comprehensive solution to ensure the quality and 
to automate the testing process of the integrated VGA (Video Graphic Array) module and 
interface of the HDS8000 Compute card. The goal of the thesis work was to produce an 
independent test card and associated software that could be implemented in the test fixture for 
HDS8000 Compute card. The test card would contain two main external interfaces. A VGA 
interface, that would take in signals from HDS8000 Compute card and a serial port interface 
that enables control and execution of the testing process. The software was developed in the 
Quartus environment using VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description 
Language). The development process was carried out in several stages. In the first development 
phase, the Altera DE2 development board was used for implementation and verification of the 
software. In the final phase, the software was implemented in the developed test cards. The 
control of the testing process and the verification of test results was realized in the Linux 
environment. Several Linux based scripts were developed and implemented in the control unit 
of the testing process. 

Design and development of the test card was made in Altium environment. The design of 
hardware was based on a Cyclone II FPGA chip from Altera. The goal of the design was to 
implement an independent card which would operate without the need of any peripheral 
equipment. Simplicity and reliability were keywords that permeated the entire design and 
development process of the test card. 

The thesis work resulted in the development of the prototype test card, which was programmed 
successfully and could verify the VGA module and the interface of HDS8000 Compute card 
properly according to the test specification. 

The prototype test card was complied with the US FCC (Federal Communications Commission) 
EMC standards for radiant and conducted disturbances. The EMC test was performed on the 
EMC Chamber at Linköping University, Campus Norrkoping.  
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Förkortningar 
ADC Analog-Digital Converter 

ASCII American Standard Code for Information Interchange 

Bps Bit Per Second 

CLS Clear Screen 

DE2 Development and Education board 2 

DMM Digital Multimeter 

DUT  Device under test 

EDID Extended Display Identification Data 

FCC Federal Communications Commission 

FPGA Field-Programmable Gate Array 

FSM Finite State Machine 

GPIO General Purpose In/Out 

HDS8000 Hyperscale Datacenter System 

H-synk Horisontell-synkroniseringssignal 

IBM International Business Machines Corporation 

I2C Inter-Integrated Circuit 

I/O Input/Output 

IP Internet Protocol 

JTAG Joint Test Action Group 

LED Light Emitting Diode 

LISN Line Impedance Stabilization Network 

LSB Least Significant Bit  

PCB Printed Circuit Board 

PFD Phase-Frequency Detector  

PLL Phase-Locked Loop 

RGB Red Green Blue 

RXD Received Data 

SVGA Super Video Graphics Array 

TXD Transmitted Data 
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UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 

UEFI Unified Extensible Firmware Interface 

USB Universal Serial Bus 

VCO Voltage-Controlled Oscillator 

VESA Video Electronics Standards Association 

VHDL Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language 

VGA Video Graphics Array 

V-synk Vertikal-synkroniseringssignal 

XGA eXtended Graphics Array  
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Inledning 
Inom Ericssonkoncernen utvecklas och tillverkas flera elektroniska produkter. Produktkvalitet 
är ett nyckelord som genomsyrar hela framtagningsprocessen för en produkt, från designfasen 
ända till slutprodukten. För att kunna säkerställa produktkvalitet krävs tillförlitliga 
testprocesser. Vid testavdelningen på Ericsson i Kista jobbar ett helt team med att ta fram och 
utveckla olika testlösningar för bland annat HDS8000. Denna produkt är en ny generation av 
Hyperscale Datacenter System som är utvecklad med en uppdelad hårdvarustrategi för att 
förbättra effektivitet, användning, automation och den totala ägandekostnaden. HDS8000 
Compute-kortet utgör en styrenhet i servernät där stora mängder data ska hanteras. Figur 1 visar 
en bild på HDS8000 Compute-kortet. 

 

 

Figur 1  HDS8000 Compute-kortet 

Konkurrensen inom den globala elektronikindustrin sätter hårda krav på företagen att till relativt 
låga kostnader kunna leverera högkvalitativa produkter. Detta i sin tur ställer bland annat höga 
krav på testprocessen. Testprocessen måste därför ständigt förbättras. Några av 
huvudaspekterna som ska ingå i förbättringsprocessen är: 

 Tidsåtgång 

 Tillförlitlighet 

 Kostnadseffektivitet 

Detta examensarbete kommer att bidra till effektivisering av testet av VGA-testmodulen och 
gränssnittet. Effektiviseringen ska nås genom automatisering av processen och ökad möjlighet 
för säkerställning av testmodulen. 

 

 



18 

 

1.1 Bakgrund 

För närvarande finns det inget sätt att inom ramen för Ericssons Cloud&IP testutvecklingsenhet 
testa VGA-gränssnittet inom ett automatiserat produktionstest. Det som görs idag inom 
prototyptest och leveranser är att man gör en visuell inspektion där en operatör måste skicka 
olika kommandon för att få DUT (Device Under Test) att skicka ut färgerna grön, röd, blå och 

svart som sen visas på en monitor [11] och verifieras av en operatör. Figur 2 beskriver 

processen. 

 

 

Figur 2  Översikt av befintlig testprocess för VGA test 

Den nuvarande testprocessen är acceptabel under prototypfasen, men är dock inte tillräcklig när 
produkten ska lanseras och vara en högvolymprodukt. 

Det befintliga prototyptestet kan inte specificera mera information om VGA-gränssnittet 
förutom de tre färgsignalerna som operatören verifierar visuellt. För att kunna säkra VGA-
gränssnittets kvalitet krävs noggrannare granskning av flera parametrar som genereras av VGA-
modulen. 

1.2 Mål  

Målet är att utveckla och framställa en helhetslösning för automatisering av VGA-testmodulen. 
Helhetslösningen innebär framtagning av mjukvara och hårdvara. Projektet ska resultera i ett 
komplett testkort som kan implementeras i textfixturen för HDS8000 Compute-kortet. 

1.3 Metod 

Projektarbetet påbörjas med kunskapsfördjupning kring videosignalhantering. Kunskaper om 
HDS8000 Compute-kortet förvärvas genom att läsa igenom datablad, källkod och 
schemaritningar. Diverse möten arrangeras med testutvecklare vid testavdelningen (Ericsson, 
Kista) i syfte att kunna formulera testspecifikationen. 
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Utveckling av mjukvaran påbörjas genom att använda en utvecklingskort (DE2) från Altera. 
Mjukvaran verifieras sedan mot HDS800 Compute-kortet.  

Automatiseringen ska implementeras med ett testkort. Testkortet utvecklas kring ett Cyclone II 
FPGA-chip [5]. Design av kortet görs med hjälp av Altium Designer. Kortet ska tillverkas hos 
PCB-tillverkningsföretaget EuroCircuit. Montering av komponenter kommer att utföras vid en 
lödningsstation på Linköpings universitet, Campus Norrköping.  

Testkortet programmeras vidare med den egenutvecklade mjukvaran för VGA test och 
verifieras mot HDS8000 Compute-kortet. 

1.4 Testspecifikation 

Testet ska ersätta det nuvarande visuella testet samt utföra tester som ej kan utföras manuellt. 
Testet ska analysera de väsentliga signaler som ansvarar för bildprojicering på skärmen. Totalt 
ska testkortet verifiera fem signaler. Signalerna som ska verifieras är: 

 Signalen som skapar röd färg 

 Signalen som skapar grön färg 

 Signalen som skapar blå färg 

 Horisontella synksignalen 

 Vertikala synksignalen 

Testet ska verifiera VGA-modulens kompatibilitet att generera varje färgsignal var för sig och 
verifiera att synksignalerna följer VESAs standard rekommendationer [6]. Den ska även 
verifiera att monteringen av VGA komponenterna är elektriskt och funktionellt godkänd. Testet 
ska följa de allmänna rekommendationer som anges enligt HDS8000:s testdokument [10]. 
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2 Teori 
I detta kapitel sammanfattas teoridelarna som ligger till grund för examensarbetet. 

2.1 Video Graphic Array 

Video Graphic Array (VGA) associeras till displayhårdvaran som introducerades av IBM 1987 
[14]. Dessutom användes begreppet VGA för att definiera skärmupplösningen. VGA-
standarden blev IBM:s sista standard för skärmupplösningar. Vilket blev den minsta 
skärmupplösningen en persondator förväntas klara av. VGA-standard definieras som en matris 
och är implementerad i en enkelkapsel. Detta medförde att VGA-modulen kunde integreras 
direkt på moderkortet istället för behovet av en adapterkort som kan kopplas till moderkortet 
via slitkontakt. VGA-standard associeras ofta med visningsupplösningen 640 x 480. 

Super Video Graphic Array (SVGA) standard är en utökning av VGA standard som togs fram 
av Video Electronics Standards Association (VESA) som representerar ett öppet konsortium 
som hade som uppgift att definiera videostandard. SVGA standard används idag som synonym 
till visningsupplösningen 800 x 600. VESA modifierade även kontaktdonen för överföring av 
videosignalerna så att Plug-And-Play funktionen kunde stödjas. 

 eXtended Graphics Array (XGA) är en videostandard som skapades av International Business 
Machines Corporation (IBM) 1990. Standarden associerades med visningsupplösningen 
1024x768. Senare kom det ett antal uppdateringar av efterföljare till XGA standard. Dessa 
standarder utvecklades för att stödja olika skärmdimensioner, visningsformat och därmed 
automatiskt kunna ställa in rätt displayparametrar för Plug-And-Play funktionen. Tabell 1 [16] 
beskriver olika displaystandard [6]. 

Tabell 1  Display standard 

Standard Namn Format Bredd Höjd Antal Pixlar 
[M] 

VGA Video Graphics Array 4:3 640 480 0,3 
SVGA Super VGA 4:3 800 600 0,5 

XGA eXtended Graphics 
Array 

4:3 1024 768 0,8 

W-XGA Wide XGA 8:5 1280 800 1,0 
S-XGA Super XGA 5:4 1280 1024 1,3 

U-XGA Ultra XGA 4:3 1600 1200 1,9 
WU-XGA Wide Ultra XGA 16:9 1920 1200 2,3 

QXGA Quad XGA 4:3 2048 1536 3,1 
W-QXGA Wide Quad XGA 8:5 2560 1600 4,1 

S-QXGA Super Quad XGA 5:4 2560 2048 5,2 
U-QXGA Ultra Quad XGA 4:3 3200 2400 7,7 

WU-QXGA Wide Ultra Quad XGA 8:5 3840 2400 9,2 
HXGA Hex XGA 4:3 4096 3072 12,6 
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W-HXGA Wide Hex XGA 8:5 5120 3200 16,4 
S-HXGA Super Hex XGA 5:4 5120 1096 21,0 

U-HXGA Ultra Hex XGA 4:3 6400 4800 31,0 
WU-HXGA Wide Ultra Hex XGA 8:5 7680 4800 37,0 

 

2.1.1 Uppdateringsfrekvens (Vertikalskanningsfrekvens) 

Uppdateringsfrekvens definieras som antalet rutor en skärm kan visa under en sekund och mäts 
i enheten Hertz. Typiska värden är 60 – 70 Hz. Skärmen som jobbar inom 60 Hz området kan 
generera 60 bildrutor per sekund [4]. 

2.1.2 Horisontellskanningsfrekvens 

Horisontella skanningsfrekvensen definieras som antalet visade rader på en skärm under en 
sekund. Den beräknas genom att multiplicera antalet horisontella rader med 
uppdateringsfrekvensen och mäts i Hertz. Skärmen som har 60 Hz uppdateringsfrekvens 
(vertikal) och 600 horisontella rader har då en horisontelluppdateringsfrekvens på 36 kHz [4]. 

2.1.3 Pixeladressering 

Pixeladresseringen definieras som det totala antalet pixlar som kan adresseras på skärmen och 
beräknas genom multiplikationen mellan antalet horisontella pixelrader och antalet pixlar per 
rad. Ett exempel på pixeladressering är 640 x 480 [4]. 

2.1.4 Visningsformat 

Visningsformatet definieras som förhållandet mellan antalet horisontella pixlar och antalet 
vertikala pixlar. Typisk formatförhållande är 4:3. 

2.1.5 Skärmstorlek 

Skärmstorleken definieras som den längsta diagonala längden av skärmen.  

2.1.6 Upplösning 

Upplösning definieras som det totala antalet pixlar per skärmlängdenhet i horisontellriktning. 

2.1.7 Dot Pitch 

Dot Pitch är ett begrepp som beskriver det kortaste avståndet mellan två närliggande pixlar. 
Typiska värden för Dot Pitch är mellan 0,25 mm upp till 0,4 mm [16]. 

2.1.8 Färgdjup 

Färgdjup är ett begrepp som sammanställer det totala antalet färger som kan visas på skärmen 
och beror på det totala antalet varierande färgintensiteter [4]. 
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2.2 Video kontakt och kabel 

VGA-standarden använder ”15-pin D-subminiature” kontakt som kallas för antigen VGA-15 
eller DE-15 [14]. Kabeln överför signalerna mellan grafikkontrollenheten och skärmen. Tre 
färgvideosignaler som överförs via kabeln till skärmen kommer att kontrollera aktivering och 
stängning av pixelpunkterna på skärmen. Två synkroniseringssignaler, en horisontell och en 
vertikal transporteras till skärmen för att kunna kontrollera positioneringen av 
aktiveringsprocessen. Dessa signaler gör det möjligt för skärmen att skapa och visa den aktuella 
bilden, se Figur 3. 

 

 

Figur 3  Pixelskanning 

För att initiera en bild på skärmen, sveps aktiveringen av pixelpunkterna med start vid den övre 
vänstra hörnan och successivt sveper över varje pixelrad från vänster till höger. Detta benämns 
”forward trace (Horizontel scanning)”. Under denna fas aktiveras de pixelpunkter som ska lysa. 
De pixelpunkter som inte aktiveras förblir i inaktivt läge. Vid slutet av varje horisontellrad 
stängs kontrollsignalen av och förflyttas diagonalt till början av nästa rad. Denna fas benämns 
”Horizontal retrace”. Avstängningen av kontrollsignalen reducerar energiåtgången och 
försäkrar att oönskade pixelpunkter förblir inaktiva. Vid början av nästa rad återaktiveras 
kontrollsignalen och svepet försätter. Processen fortsätter tills aktiveringssignalen nått den 
högra nedre hörnan på skärmen och då stängs signalen av och förflyttas diagonalt till 
startpunkten på det vänstra högre hörnet på skärmen. Denna fas benämns ”Vertical retrace”. 
Visningsprocessen av en aktuell bild sker genom aktivering av utvalda pixelpunkter. De utvalda 
pixelpunkterna aktiveras via kontrollsignalen och kommer att lysa och forma upp ett mönster 
som illustrerar den önskade bilden [16]. 
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2.3 Bildrutor och uppdateringshastighet 

En komplett bildruta skapas när synkroniseringssignalerna har svept från det övre vänstra 
hörnet och genom skärmen ner till högra nedre hörnet och har återgått till startpunkten. Den 
mänskliga hjärnan är kapabel till att hålla fast vid en bild av ett objekt som är framför ögonen 
under en bråkdel av en sekund även efter att bilden av objektet framför ögonen har tagits bort. 
Fenomenet kallas ståndaktighet av vision [4]. När synkroniseringssignalen aktiverar en 
pixelpunkt kommer denna att lysa upp. Lysvaraktighet kommer att fortsätta i våra ögon en kort 
tid efter att den inaktiveras och om synkroniseringssignalen kommer tillräckligt fort tillbaka till 
samma pixelpunkt och aktivera den igen kommer den mänskliga hjärnan att uppfatta 
pixelpunkten som kontinuerlig aktiv. Det har observerats vid flera experiment att människan 
kan uppfatta ett bildobjekt som kontinuerlig om blinkningsfrekvensen är 50 Hz eller snabbare 
[4]. Om synkroniseringssignalen kan svepa över en pixelpunkt och återkomma till den under 
20 ms sägs att skärmen har en uppdateringshastighet på 50 Hz. En skärm som har en 
uppdateringshastighet lägre än 50 Hz brukar generera ett märkbart flimmer för mänskliga ögat. 

2.4 Universal Asyncronous Receiver Transmitter 

Universal Asyncronous Receiver Transmitter (UART)-kommunikation är ett standardprotokoll 
som används inom datakommunikation. Den kräver enbart tvåkommunikationskanaler (RXD, 
TXD) för att vara kompatibel med fullständig duplex dataöverföring. RXD utgör 
mottagarkanalen och TXD är sändningskanalen hos UART enheten. Signalledaren kan antigen 
vara en logisk nolla (låg) eller logisk etta (hög). När signalledaren befinner sig i standby läge, 
då är signalledaren logiskt etta (hög) och förblir i det logiska tillståndet tills en ny asynkron 
dataöverföring påbörjas. Överföringsprocessen initieras genom att sända startbiten. Den biten 
åstadkoms genom att signalledaren går från logisk etta till logisk nolla. Denna bit 
uppmärksammar mottagaren på att sändningsprocessen av ett ord (8 bitar) påbörjas vilket 
möjliggör för mottagaren att synkronisera dess klocka med sändarens klocka. Efter att startbiten 
är skickad, sänds hela ordet individuellt bit för bit där överföringen börjar med den minst 
signifikanta biten (LSB) först. Alla databitar har samma överföringstid. Mottagaren kollar av 
signalkanalen under varje pulskvot av överföringstiden för en bit för att avgöra om datalinjen 
är en logisk etta eller logisk nolla. När hela ordet har transporterats sänds paritetsbiten (om den 
används) vilket kan användas av mottagaren för säkerställning av datakorrekthet. 
Dataöverföringen avslutas genom att sändaren överför en logisk etta [17]. Figur 4 visar 
datalinjen under överföringsprocessen för ett ord. 

 

Figur 4  UART datatransportering 
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I fallet paritetsbiten inte används kommer mottagaren efter att hela ordet mottagits, söka efter 
stopbiten. Om stoppbiten inte kan verifieras av mottagaren kommer den att betrakta hela det 
sända ordet som skräp. Mottagaren kommer alltid att ta bort startbit, stoppbit och eventuell 
paritetsbit från det mottagna ordet. Om ett annat ord står i tur för överföring hos sändaren kan 
kommunikation återupptas direkt efter att mottagaren mottagit stopbiten genom att sätta 
startbiten på datalinjen. 

UART-kommunikation samplas enligt standardhastigheter (Baud rate). Exempel på standard 
UART-Baud rate som visas i Tabell 2 [17]. 

Tabell 2  Standardöverföringshastigheter (Baud rate) 

Baud rate (bps) 

2400 
9600 
115 200 
250 000 

 

Ofta genereras standardkommunikationsfrekvensen genom en inre klocka som triggar på en 
extern kristalloscillator. Den inre klockan kan ofta ses som en frekvensdelare. Samplingen av 
varje bit sker vid ca halva periodtiden för samplingsfrekvensen, se Figur 5. 

 

 

Figur 5  Data sampling och Baud rate diagram 

2.5 Cyclone II Field Programmable Gate Array 

Cyclone II Field programmable Gate Arrray (FPGA)-chipet består av en matris av logiska 
grindar. Matrisen är ordnat i rader och kolumner. Den logiska matrisen består av block. Varje 
block består av 16 logiska enheter (LE). 
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Figur 6 illustrerar uppbyggnaden av Cyclone II FPGA-kapseln. 

 

 

Figur 6  Cyclone II blockdiagram 

Matriskonfiguration är anpassad för implementering av kretslösningar för olika ändamål. 
Genom att konfigurera kontakten mellan logiska enheter kan en önskad kretslösning skapas. 
FPGA-chipet har ett integrerat klocknätverk som kan förse alla enheter inom själva chipet med 
klockfunktionalitet. Chipet är också försedd med fyra integrerade Phase-Locked Loop (PLL)-
enheter. Chipet är utrustat med I/O kapabilitet i periferin av chipet. Dessa kan användas till 
olika ändamål beroende på hur de konfigureras. Dessa I/O kan konfigureras via Quartus-
programvaran. 

2.5.1 Phase-Locked Loop 

Phase-Locked Loop som är integrerad i Cyclone II [5] ger möjlighet för multiplikation och 
delning av en extern klocka. Utöver detta säkerställer enheten ett mera tillförlitligt klockvärde. 
PLL konceptet bygger på återkopplingstekniken. Enheten styr utsignalen till att efterfölja 
referenssignalens fas och frekvens. PLL enheten består av olika delenheter som beskrivs i Figur 
7. 

 

 

Figur 7  PLL blockdiagram [5] 
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PLL enheten jämför referenssignalen med den återkopplade signalen via Phase-Frequency 
Detector (PFD) modulen. PFD-modulen i sin tur alstrar antigen en logisk etta eller en logisk 
nolla. Signalen från PFD-modulen reglerar VCO-modulen så att den genererar en utsignal med 
antigen högre eller lägre frekvens än referensfrekvensen. PFD-signalen reglerar en 
strömgenerator (Charge Pump) och loopfilter vilka i sin tur skapar spänningssignalen som styr 
frekvensen hos VCO-modulen. Om PFD-signalen är hög då ökar frekvensen och tvärtom 
reduceras frekvensen vid lågsignal från PFD-modulen. 

Den logiska ettan eller nollan som kommer från PFD:n omvandlas till biasspänning för VCO-
modulen. Om strömgeneratorn får in en logisk etta under uppsignalen, då pumpas ström genom 
loopfiltret. Om strömgeneratorn tar in en logisk etta under ned signalen, då dras ström från 
loopfiltret. Loopfiltret filtrerar bort ”Glitches” som strömgeneratorn orsakar och förhindrar 
spänningsöverstyrning. 

Spänningen som genereras via strömgeneratorn och loopfiltret reglerar spänningen till VCO-
modulen som i sin tur styr frekvensen om genereras. 

2.6 RGB-signalgenerering  

VGA kontroller som är implementerad i HDS8000 Compute-kortet är kompatibel med IBM:s 
VGA standard [7]. VGA modulen har en maxupplösning på 1920x1200. Displayenheten har 
stöd för ”Widescreen” upplösningar. En PLL modul är integrerad för att generera 
videofrekvensen. Operativsystemen som kan väljas för att starta HDS8000 Compute-kortet är 
Linux och Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Val av operativsystemet påverkar 
grafikkortet beteende. I UEFI-läget vilket är defaultläget konfigureras grafikkortets register till 
att kunna generera en maxupplösning på 1024x768 [11]. Vid start i Linuxläge sätts grafikkortets 
upplösningsegenskaper med avseende på Linuxversionen [2]. 

  



28 

 

  



29 

 

3 HDS8000 Compute-kortet VGA-
signalmätningar 

Mätningar på VGA-signaler gjordes med hjälp av oscilloskop och DMM. Mätresultatet 
verifierades mot dokumentationen tillhörande HDS8000 Compute-kortet [7]. Nedan 
sammanfattas de relevanta mätningar på HDS8000 Compute-kortet. 

3.1 RGB-signaler 

Mätningen av RGB-signalerna gjordes genom att inaktivera två av signalerna medans den tredje 
hålls aktiv vid mätningen. Styrning av testet sker via ett Linuxskript som sätter registersvärden 
i VGA-kortet så att endast en RGB-signal är aktiv åtgången. Figur 8 visar signalmätning för 
rödsignal. 

 

 

Figur 8  Oscilloskopsbild på R-signalen 

Figur 9 visar signalmätning för grönsignal. 

 

 

Figur 9  Oscilloskopsbild på G-signalen  
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Figur 10 visar signalmätning för blåsignal. 

 

 

Figur 10  Oscilloskopsbild på B-signalen 

Mätresultatet stämde överens med det som anges i dokumentationen för VGA-modulen [7]. 

Samtliga RGB-signaler triggar på ca frekvensen 64 KHz. Synkroniseringsfrekvensen är 
likvärdig den horisontella synkroniseringssignalen (se Figur 11). Att värdet på RGB-signalens 
frekvens och den horisontella synkroniseringssignalen (se Figur 11) är lika beror på att RGB-
signalen synkroniseras över hela skärmen. 

3.2 Synkroniseringssignaler 

Synkroniseringssignalerna är beroende av vald upplösning. Vid testutförandet valdes 
upplösningen 1280x1024 enligt VESA-standard. Mätresultatet verifierades mot 
dokumentationen tillhörande HDS8000 Compute-kortet [7]. Figur 11 visar signalmätning av 
Horisontell-synkroniseringssignal. 

 

 

Figur 11  Oscilloskopsbild på den horisontella-synkroniseringssignalen 

Figur 12 visar mätning av den vertikala-synkroniseringssignalen. 
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Figur 12  Oscilloskopsbild på den vertikala-synkroniseringssignalen 

Mätresultatet stämde överens med det som anges i dokumentationen för VGA-modulen [7]. 

3.3 Kommunikation signaler 

VGA-modulen har en möjlighet för dubbelriktad kommunikation med en eventuell kopplad 
display via I2C-standard. Kommunikation via I2C-standard sker via två kanaler, en klocka för 
synkronisering av enheterna och en datalinje [8]. Vid start av VGA-kortet sker en 
kommunikation som är en form av begäran som VGA-modulen skickar till kopplad display för 
att ta reda på enhetens egenskaper och kompatibilitet [9]. Vid testtillfället fastställdes 
kommunikationssekvensen via ett oscilloskop. Figur 13 visar en bild på datasekvensen. 

 

 

Figur 13  Oscilloskopsbild på I2C-datasignalen 
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Figur 14 visar en bild på klocksekvens vid kommunikationstillfället. 

 

 

Figur 14  Oscilloskopsbild på I2C-klocksignalen 

Mätresultatet stämde överens med det som anges i dokumentationen för VGA-modulen [7]. 

Test för I2C är inte uppsatt som krav enligt testspecifikationen. Mätningen genomfördes för att 
förvärva kunskaper om gränssnittet för eventuell utveckling och implementering av testmodul 
i framtiden. 

Mätningen av I2C gränssnittet genomfördes efter framställningen av testkort prototyp 1.  
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4 Mjukvarudesign  
Kapitlet kommer att presentera relevant information om design av mjukvara. Design av 
mjukvaran representeras enligt implementeringsprocessen. Designen summeras i tre etapper, 
som i rapporten kallas Fas 1, Fas 2 och Fas 3. 

4.1 Fas 1 

I denna fas användes DE2-utvecklingskortet för att generera signaler som ska testas och 
verifieras. Signalerna är likvärdiga de riktiga signalerna som genereras av HDS8000 Compute-
kortet. Detta gjordes för att kunna på ett enklare sätt utveckla första versionen av testmjukvaran 
utan behovet av uppkoppling mot HDS8000 Compute-kortet.   

DE2-kortet agerar också som teststation för signalerna.  

4.1.1 Designöversikt 

Via DE2-utvecklingskortets VGA modul genereras VGA-signaler som sedan matas tillbaka till 
DE2-utvecklingskortet via GPIO-kontakten. FPGA-chipet laddas med nödvändig programvara 
via Joint Test Action Group (JTAG) kontakten. Programvaran implementeras med hjälp av 
VHDL-programmeringsspråk i Quartus-miljö. Via serieporten på datorn och DE2-
utvecklingskortet sker dubbelriktad kommunikation för att styra och verifiera testet. Styrning 
och verifiering av testet genomförs via ett terminalfönster. Inmatning av styrsignaler sker via 
ett tangentbord, så som illusteraras i Figur 15. 

 

 

Figur 15  Fas 1 designöversikt 
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4.1.2 VGA Displaykontroller  

Två VGA-kontroller implementerades i VHDL för att kunna generera önskade VGA-signaler. 
VGA-modulen genererar videosignaler i två upplösningar, 1024x768 och 1280x1024. Varje 
upplösning har ett specifikt signaltidsschema som beräknas [1] enligt VESA-standard som 
bygger på IBM:s kravspecifikation. Parametrarna representeras enligt Tabell 3. 

Tabell 3  Parametrar för standardupplösningar 1024x768 och 1280x1024 

 1024x768 1280x1024 
 Horisontell Vertikal Horisontell  Vertikal 

Pixel klockfrekvens 65 MHz 108 MHz 
Upplösning 1024 pixlar 768 rader 1280 pixlar 1024 rader 

”Front porch” 24 pixlar 3 rader 48 pixlar 1 rad 
Synkroniseringspuls 136 pixlar 6 rader 112 pixlar 3 rader 

”Back porch” 160 pixlar 29 rader 248 pixlar 38 rader 
Total 1344 pixlar 806 rader 1688 pixlar 1066 rader 

Synkroniseringsfrekv
ens 

48,36 KHz  60 Hz 63,98 KHz 60,02 Hz 

Pulslängd 2,09 us 124,06 us 1,04 us 46,89 us 

 

VGA-kontroller realiserades med hjälp av VHDL programmeringsspråk i Quartus-miljö. 
Hårdvaran som användes är DE2-kortet. DE2-kortet är en utvecklingsplattform som är byggd 
kring ett FPGA-chip. Koden är implementerad på sådant sätt att det är möjligt att generera en 
RGB-signal åt gången. Koden består av två block, PLL och kontrollerkoden som illustreras i 
Figur 16. 

 

 

Figur 16  VGA-kontroller VHDL-kodöversikt 

Huvudklockan är insignalen till PLL-blocket och pixelklockan är utsignalen. VGA-
kontrollerblocket har insignaler enligt nedan. 

 Tre switchsignaler 

 Pixelklocka 
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Utsignalerna enligt nedan. 

 Tre RGB-signaler 

 Horisontell synkroniseringssignal 

 Vertikal synkroniseringssignal 

 VGA-synkroniserings och ”blanking” signaler  

FPGA-chipet på DE2-kortet har fyra integrerade PLL-kretsar. En PLL-krets användes för att 
generera önskad pixelklocka enligt VESA-standard. PLL-modulen skapas via ett integrerat 
verktyg i Quartus-miljön. Verktyget som användes är Qsys [23] och via den kan PLL-modulen 
implementeras. Pixelklockans värde kan väljas via Qsys-verktyget. PLL-modulen kan generera 
olika önskade frekvenser med en viss restriktion som beror på värdet av huvudklockan som är 
insignalen till PLL-modulen [5].  �墜通痛 =  軽警 ��津                                                                                                                                            岫1岻 

Formeln ovan beskriver de parametrar som avgör frekvensen på utgången. Parametrarna N och 
M kan endast väljas som heltal. 

Switchsignalerna används som styrsignaler för att kunna aktivera RGB-signalen. En 
switchsignal åt gången kan användas för att aktivera en av RGB-signalerna. I fallet där fler än 
en switch vrids i aktivläge kommer hela RGB-signalen att inaktiveras.   

Horisontell och vertikal synkroniseringssignal genereras med hjälp av pixelklockan. En räknare 
skapas som triggar på pixelklockan och horisontella och vertikala-synkroniseringssignalerna 
sätts beroende på den interna räknarens värde. Horisontella och vertikala-
synkroniseringssignalerna sätts enligt Tabell 3. 

För att kunna generera en RGB-signal sätts en önskad switch i aktivt läge under perioden där 
synkroniseringssignalen är aktiv. Detta innebär att hela displayytan synkroniseras med just den 
valda RGB-färgen. 

För att verifiera VGA-signalerna kopplades DE2-kortet till en display, se Figur 17. 

 

 

Figur 17  Skärmbild där endast R-signal aktiv 
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4.1.3 VGA-kabel 

DE2-kortet kommunicerar med extern display via VGA D-SUB kontakt. För att kunna verifiera 
VGA-signalerna, transporteras VGA-signalerna in till FPGA-chipet via GPIO-kontakten. För 
ändamålet tillverkades en VGA-kabel så att den kan passa in i GPIO-kontakten, se Figur 18. 

 

 

Figur 18  Modifierad VGA-kabel 

Den ena änden av VGA-kabeln skalades så att samtliga 15 signalkablar avskildes från varandra. 
Signalkabelns ände skyddades genom en krympslang. Till varje signalkabel monterades en hon-
hylsa. Signalkablarna förlängdes genom att kopplas ihop med signalbryggningskablar. 

4.1.4 Testmodulen 

Testtopologin är byggd på FSM-tekniken [19]. Testprogrammets hopp mellan olika tillstånd 
beror av VGA-signalerna och serieportsignalerna som utgör insignalerna till testblocket, som 
illustreras i Figur 19. 

 

 

Figur 19  Testblock fas1 översikt 
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4.1.5 UART-kommunikation 

Lysdioder används för verifiering av tangentbordsinmatningen och testresultatet. Via 
tangentbordet matas in stora bokstäver för att styra start, val av vilken VGA-signal som ska 
testas och omstart, se Tabell 4. 

Tabell 4  Protokoll för styrsignaler 

Inmatning Tillstånd 
X 
W 

Standby 
Start fas 

R Test av röd signal 

G Test av grön signal 
B Test av blå signal 

H Test av horisontell signal 
V Test av vertikal signal 

 

Tangentbordsinmatningen sker via serieportkommunikation där PUTTY-terminalprogrammet 
[18] användes. Realisering av UART-kommunikation gjordes i ett block där inmatningen från 
tangentbordet skiftas seriellt i en åttabitarsvariabel. Variabelns värde (HEX-format) matas in 
vidare till testblocket och lysdioderna. 

För att kunna verifiera inmatningen via lysdioderna implementerades ett block som uppdaterar 
inmatningen till lysdioderna vid varje ny tangentbordsinmatning. Blocket triggas via en intern 
klocka som sätts varje gång en ny inmatning är klar. Klockan som triggar blocket är 
implementerad i serieportskommunikationsblocket som beskrivs i Figur 20. 

 

 

Figur 20  LED-klockan flödesschema 
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Serieportskommunikationsblocket använder pixelklockan som huvudklocka. Huvudklockan 
skalas ner till en 115 200 Hz klocka. Skalning sker via en räknare som triggas på huvudklockan. 
Den skalade klockan styr serieportkommunikationen. Kommunikationen startas när datalinjen 
går från att vara aktiv hög till aktiv låg då sätts en flagga som indikerar att transport av 
åttabitarsdata kan påbörjas. Vid mitten av den aktiva perioden för den inre klockan skiftas en 
bit data åt gången in i en intern datavariabel. När hela inmatningen är klar sätts datalinjen hög 
som en indikation på slutförd kommunikation. Sammanlagd sparas 10 bitar i datavariabeln, 
startbit, slutbit och åtta bitar data. En räknare (maxvärde 9) styr skiftningen av data. Efter 
avslutad skiftning kollas den första och sista biten av datavariabeln (noll respektive ett) så att 
inget felaktigt har transporterats och om så är fallet nollställs datavariabeln och startflagan sätts 
till logisk nolla. Figur 21 beskrivs koden via ett flödesschema. 

I Figur 21 beskrivs UART kommunikationen via ett flödesschema. 

 

 

Figur 21  UART-kod flödesschema 

4.1.6 Finite State Machine 

Test av VGA-signal görs genom att verifiera att vald signal kan variera mellan att vara hög eller 
låg, och att synkroniseringssignalens frekvens ligger inom ramen för det som anges enligt 
VESA:s standard rekommendationer för den aktuella upplösningen. Processen realiseras 
genom att VGA-signalen triggar transporten från ett tillstånd till annat. Vid 
verifieringstillstånden implementeras en räknare som räknar upp till motsvarande periodtid för 
signalfrekvensen. Om räknaren överskrider periodtiden då sker ett hopp till ett tillstånd där det 
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indikeras att signalen inte fungerar korrekt. I fallet att signalen triggar rätt försätter sekvensen 
till de tillstånd som verifierar att de andra RGB-signalerna är inaktiva. Detta görs på samma 
sätt som för den granskade signalen. En räknare startas när sekvensen hamnar i tillståndet och 
signalen kollas. Om någon av de resterande RGB-signalerna registreras som en etta sker ett 
hopp till ett icke godkänt tillstånd och i annat fall hamnar sekvensen i frekvenstesttillståndet. 
Efter detta tillstånd sker ett hopp antigen till godkänt tillstånd eller icke-godkänt tillstånd 
beroende på frekvenstestets resultat.  

Figur 22 beskriver kodens flödesschema där R-signalen testas. Samma testmetodik gäller för 
de övriga VGA-signalerna. 

 

Figur 22  FSM-fas1 flödesschema 
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Verifiering av VGA-signalen genomfördes med hjälp av lysdioder. Fyrabitarsvariabeln 
används för verifieringen. I Tabell 5 beskrivs verifieringsprotokollet. 

Tabell 5  Testverifieringsprotokoll 

Test Godkänd Icke godkänd 
R-signal 0001 0010 

G-signal 0011 0100 
B-signal 0101 0110 

Horisontell signal 0111 1000 
Vertikal signal 1001 1010 

 

För att bestämma VGA-signalens frekvens används en räknare som triggar på huvudklockan 
(bör vara relativt större än den beräknade frekvensen) och som börjar räkna vid den positiva 
flanken hos insignalen och stoppas vid nästa positiva flank. Den sökta signalfrekvensen blir 
resultat av divisionen mellan huvudklockan och räknarens värde. För att realisera metoden 
användes FSM-topologin [19]. Först detekteras den första positiva flanken hos insignalen som 
då transporterar sekvensen till ett tillstånd där första räknaren startas. Den första räknaren 
stoppas när den negativa flanken detekteras, då transporteras sekvensen till nästa tillstånd. Vid 
detta tillstånd startas den andra räknaren som stoppas när nästa positiva flank detekteras, då 
förflyttas sekvensen till sluttillståndet där signalens frekvens estimeras. Figur 23 beskriver 
principen för frekvensberäkningen. 

 

 

Figur 23  Frekvensberäkningsprincipen 
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Figur 24 beskriver kodblocket för frekvensberäkning i form av ett flödesschema. 

 

 

Figur 24  Flödesschema frekvensestimering 
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4.1.7 Testverifiering 

Testprogrammet verifierades enligt Tabell 4. Verifieringen gjordes med hjälp av lysdioder. 
Lysdioderna aktiverades enligt Tabell 5, samtidigt gjordes visuell verifiering genom att koppla 
DE2-kortet mot en skärm innan och efter varje utförd test för att säkerställa testresultatet. 

4.2 Fas 2 

I denna fas användes samma grundkod från Fas 1 med vissa modifikationer. Koden 
modifierades enligt nedan. 

 Användarmeny implementerades och visas på skärmen vid start av testkortet 

 Utveckling av flera Linuxskript för teststyrning 

 Borttagning av VGA-kontrollerblocket 

 Verifiering av testresultat via text som visas på skärmen 

I denna fas kopplas DE2-kortet mot HDS8000 Comute-kortet. VGA-signalerna genereras av 
grafikkortet tillhörande HDS8000 Computer-kortet och kodblocket tillhörande VGA-kontroller 
togs bort från testmjukvaran. 

För att kunna generera en av RGB-signaler åt gången utvecklades flera Linuxskript. Via de 
styrs grafikkortet på HDS8000 Compute-kortet så att bara en RGB-signal aktiveras åt gången. 

4.2.1 Användarmeny och testresultat 

Användarmeny implementerades för att underlätta användning av testlösningen och för att 
kunna verifiera en kontakt med test kortet. I Figur 25 presenteras användarmenyns översikt. 

 

Figur 25  Användarmeny översikt 

Menytexten realiserades genom att löpande skriva ut åtta bitars bokstäver som skickas till 
skärmen via UART-porten. Ett UART kommunikationsprotokoll för sändning av 8 bitarsdata 
implementerades enligt samma metodik som användes för RX-blocket (se Figur 21). TX-
blocket är funktionellt samma som RX-blocket förutom att i det aktuella fallet samplas 
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databitarna ut. Bokstäverna kodas enligt ASCII-tabellen [20]. Menysekvensen skrivs ut vid start 
av testkortet. 

Verifiering av testresultat sker genom att skriva text i PUTTY-terminalfönstret [18]. Detta sker 
i samma kodblock som för användarmenyn. Utskriften beror på inmatningen från tangentbordet 
och testresultatindikeringen. För verifiering av testresultatet användes protokollen enligt Tabell 
4 och Tabell 5. Utskriftsprotokollet redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6  Utskriftsprotokoll 

Tangentbordinmatning Godkänd test Icke godkänd test 
”R” Test av R-signal RED IS OK RED IS NOT OK 
”G” Test av G-signal GREEN IS OK GREEN IS NOT OK 

”B” Test av B-signal BLUE IS OK BLUE IS NOT OK 
”H” Test av H-signal HSYNK IS OK HSYNK IS NOT OK 

”V” Test av V-signal VSYNK IS OK VSYNK IS NOT OK 

 

Figur 26 beskriver utskriftsblocket i form av ett flödesschema. 

 

Figur 26  Utskrift flödesschema 

4.2.2 Linuxskript 

I Fas 1 av mjukvaruutvecklingen genererades VGA-signalerna via DE2-kortet. Styrning av 
RGB-signalerna gjordes med hjälp av en switchsats. I nuvarande fas genereras VGA-signalerna 
via HDS8000 Compute -kortetsgrafikkort. Det krävs ett verktyg för att kunna säkra att en RGB-
signal aktiveras och synkroniseras under testperioden för just den aktuella signalen. Detta för 
att kunna uppfylla testspecifikationen. 

HDS8000 Compute -kortet kan startas med hjälp av två operativsystem, UEFI och Linux. Vid 
första försöket för verifiering av mjukvaran startades HDS8000 Compute -kortet med UEFI-
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operativsystemet. DE2-kortet med implementerad testmjukvara kopplades mot VGA-kontakten 
för HDS8000 Compute -kortet. Styrverktyget som användes vid reglering av RGB-signalerna 
var UEFI-inbyggda skript. Skriptet som användes är redovisas i Tabell 7 [11]. 

Tabell 7  UEFI-kommandoprotokoll 

UEFI-skriptkommando RGB-signal 
”cls” Svartskärmbild (ingen RGB-signal) 
”cls 4” Rödskärmbild 
”cls 2” Grönskärmbild 
”cls 1” Blåskärmbild 

 

Vid verifiering av testresultatet konstaterades att alla RGB-signalerna var aktiva oavsett 
användning av UEFI:s inbyggda skript. Till exempel vid användningen av ”cls 4” kommandot 
kunde bakgrundsfärgen sättas till rött, men det upptäcktes att markören förblev vit. Detta 
innebär att alla RGB-signaler måste vara aktiva för att kunna generera vit markörfärg. Detta 
verifierades också genom att mäta RGB-signalerna med hjälp av ett oscilloskop. Skript som 
kunde inaktivera markören hittades inte. 

Vid start med UEFI-operativsystem saknas de möjligheter för att kunna bygga ett styrverktyg 
som skulle kunna reglera RGB-signalerna på ett testanpassat sätt. Därmed kan test i detta läge 
inte ske. 

Linux operativsystem existerar i olika distributioner. Ubuntu-distributionen användes. Ett USB-
baserat operativsystem skapades för att kunna starta HDS8000 Compute -kortet med ett externt 
operativsystem via USB-kontakten. Ubuntu-versionen av Linux innehåller ett skriptpaket med 
flera klasser som möjliggör styrning av grafikkortet. Klassen som användes betecknas med 
”Setterm” och den innehåller olika styrfunktioner [2]. I Tabell 8 redovisas dom funktioner som 
användes. 

Tabell 8  Linuxkommando 

Linuxkommando Användning 
Reset Omstart av skärmen 

Setterm -background red Bakgrundsfärgen sätts till röd 
Setterm -background green Bakgrundsfärgen sätts till grön 
Setterm -background blue Bakgrundsfärgen sätts till blå 
Setterm -foreground red Förgrundsfärgen sätts till röd 

Setterm -foreground green Förgrundsfärgen sätts till grön 
Setterm -foreground blue Förgrundsfärgen sätts till blå 

Setterm -cursor off Inaktiverar markören 
Setterm -cursor on Aktiverar markören 

 

Via de funktionerna kan grafikkortets avsedda register sättas så att grafikkortsbeteende kan 
regleras enligt testkriterierna.  
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Tre Linuxskript utvecklades, ett för varje RGB-signal som är lika i utförandet förutom två 
kriterier, bakgrundsfärgen och förgrundsfärgen. Till varje skript kopplades en förenklad alias 
som integrerades i BASH-filen [2] hos Linuxoperativsystemet. Detta för att underlätta skript 
anropen. Alias protokollet enligt nedan. 

 ”R” för skript anrop innan R-signal test  

 ”G” för skript anrop innan G-signal test 

 ”B” för skript anrop innan B-signal test 

I skriptet användes funktioner för att säkra att en RGB-signal aktiveras åt gången. Skriptet 
skriver ut en godtycklig text via en loop för att kunna täcka hela skärmen. I Figur 27 redovisas 
skriptkoden genom programflödesschema. 

 
 

Figur 27 Linuxskript R-version flödesschema 
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Efter att skriptet skrivit ut godtycklig text som täcker hela skärmen hamnar programsekvensen 
i vänteläge. Programmet avslutas först när en godtycklig inmatning har påträffats via 
tangentbordet. Innan skriptet avslutas omstartas skärmen genom anrop av ”RESET” funktion. 
Funktionen kommer att återställa grafikkortets registersvärden till standardvärden.  

 

4.2.3 Testverifiering 

Testprogrammet verifierades enligt Tabell 6. Verifiering gjordes för alla fem VGA-signalerna. 
En visuell verifiering genomfördes samtidigt genom att koppla DE2-kortet mot en skärm innan 
och efter varje utförd test för att säkerställa testresultatet. 

4.3 Fas 3 

I denna fas användes den utvecklade koden från Fas 2 med en viss modifikation. Huvudsakliga 
uppdateringar under Fas 3 enligt nedan. 

 Användning av XRANDR-klassen från Linuxoperativsystemet [2] 

 Användning av eget utvecklat test kort istället för DE2-kortet 

4.3.1 Linuxskript XRANDR 

I de tidigare utvecklingsetapperna av mjukvaran anpassades testprogrammet för två 
upplösningar, 1280x1024@60Hz och 1024x768@60Hz. Varje gång HDS8000 Compute -
kortet startas i Linuxläge kommer det integrerade grafikkortet att via I2C-
kommunikationsprotokollet att kunna reglera val av upplösning. Valet av upplösning beror på 
vilken skärm som kopplas in. Om skärmen till exempel är kompatibel med I2C-protokollet 
kommer grafikkortet att hämta den lagrade informationen hos skärmen. Utifrån hämtad 
information synkroniserar grafikkortet VGA-signalen med en upplösning som är optimal för 
både skärmen och grafikkortet. Det utvecklade testprogrammet är optimerat för att testa VGA-
signaler som har på förhand en känd upplösning. För att undvika detta problem med att 
grafikkortet väljer en annan upplösning som inte är kompatibel med testprogrammet krävs ett 
verktyg som säkrar att grafikkortet alltid väljer samma upplösning. 

Det register som ansvarar för vilken upplösning grafikkortet kommer att synkronisera VGA-
signalen med kan sättas genom att använda en specifik integrerad klass i Ubuntu-versionen. 
Klassen betecknas med ”Xrandr”. Klassen har funktioner som kan uppdatera värdet av EDID-
variabeln som är i HEX-format. EDID-variabelns värde påverkar vilken upplösning 
grafikkortet kommer att synkronisera RGB-signalerna med. Nedan beskrivs funktionsanropet 
som sätter upplösning till 1280x1024@60Hz. 

 Xrandr -s 1280x1024 

Denna funktion implementerades i Linuxskriptet från Fas 2. Funktionen anropas direkt i skriptet 
efter att omstartssekvensen har skett.  
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5 Hårdvarudesign 
I detta kapitel presenteras design och tillverkning av testkortet. Designflödet kan sammanfattas 
i tre etapper. 

 Design av förstärkarsteg 

 Design av prototyp 1 

 Design av prototyp 2 

5.1 Designtopologi 

Test kortet utvecklades kring ett CYCLONE II FPGA-chip, se Figur 28. 

 

 

Figur 28  Testkortets designtopologi 

Faktorer som påverkat val av FPGA-chip summeras enligt följande: 

 Kostnad kontra prestanda 

 Tillgänglighet 

 Minneskapacitet 

 Komplexitetsnivå vid framtagning av prototyp 

 Testkravspecifikation 

Testkortet kommunicerar externt via en serieport och läser in signaler via en VGA-kontakt. 
VGA-signalerna som läses in via D-SUB kontakten transporteras vidare in till FPGA-kapseln 
via ett nät av skyddsdioder. 

Det utvecklade kortet opererar som ett självständigt kort. Kortet har en tillhörande 
minneskapsel där mjukvara laddas in en gång för att finnas där varje gång kortet startas upp. 
Vid start hämtar FPGA-chipet data från minneskapseln för konfigurering. Mjukvaran laddas in 
till minnet via en USB-blaster. 
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5.2 Förstärkarsteg 

RGB-signalerna varierar mellan ca 0 och 0,7 V [8]. FPGA-kapseln indikerar en logisk etta när 
insignalen är minst 1,7 V [5]. Detta medför ett behov av en extern krets som kan lyfta upp RGB-
signalen över 1,7 V. Till ändamålet har ett förstärkarsteg utvecklats. Kretsen utvecklades med 
hjälp av simuleringsprogrammet CircuitLab [20]. Figur 29 visar kretsschemat för 
förstärkarsteget. 

 

 

Figur 29  Förstärkarsteg kretsschema 

En bipolärtransistor [12] användes för att kunna förstärka insignalen. Transistorkopplingen 
fungerar som en switch. Utsignalen blir lika med kollektor-emitterspänningen när transistorn är 
aktiv. Däremot dras utsignalen upp till matningsspänningsvärdet när transistorn är avstängd. 
Kollektor-emitterspänningen är under 1 V (ca 0,2 V). Detta medför att utsignalen kan anta 
antigen ett värde under 1 V eller 3,3 V (matningsspänningen) beroende på insignalen. Detta 
innebär också att utsignalen inverteras vilket ska beaktas vid verifiering av insignalerna. 

Resistor 5 och 7 i Figur 29 fungerar som en spänningsdelningskrets. Resistorkonfigurationen 
användes för att ställa in arbetsområdet för transistorn. Kalibrering av transistorn och val av 
resistorer gjordes med hänsyn tagen till  transistors linjäritet, stig och falltid. 

I Figur 30 visas simuleringsresultatet för transistorkretsen [21] enligt Figur 29 

 

 

Figur 30 Simuleringsdiagram transistorkrets 
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Den gula och blåa kurvan representerar utsignalen respektive insignalen. 

Valet av resistor 1 enligt Figur 29 påverkar stigtiden hos transistorn [12]. Stigtiden minskar 
med ökad kollektorström. Vid framtagningen av transistorkretsprototypen valdes en resistor på 
100 Ohm vilket också implementerades i kretskortprotyp 1. Detta medförde att transistorn 
förbrukade för mycket ström som i sin tur påverkade spänningsregulatorn och dess 
värmeutveckling. Vid utvecklingen av kretskortprototyp 2 ersattes 100 Ohm resistorn med en 
1 k Ohm för att motverka värmeutvecklingen i spänningsregulatorn. Stigtiden hos 
transistornkretsen var fortfarande tillräckligt snabb med hänsyn tagen för testspecifikationen. 

En kretsprototyp realiserades för att kunna användas vid utveckling och verifiering av 
mjukvaran. I Figur 31 visas den framtagna kretsprototypen. 

 

 

Figur 31  Transistorkrets framtagen prototyp 

I prototypen användes en kondensator vid matningsspänningen men dock implementerades den 
inte i testkortet. Verifiering av kretsen gjordes med och utan avkopplingskondensator. Ingen 
betydande skillnad kunde konstateras. Verifiering av kretsen gjordes med hjälp av 
signalgenerator och oscilloskop. 

5.3 Diodskyddsnät 

För att skydda ingången till FPGA-kapseln mot överspänningar användes diodkretsen [3] som 
illustreras i Figur 32. 

 

Figur 32  Ingångskydd mot överspänningar 
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Skyddsdiodkretsen utgör ett skydd mot höga spänningar till FPGA-chipet. Om inspänningen 
överstiger matningsspänningen med 0,8 V eller understiger 0 V med 0,8 V kommer respektive 
diod att leda ström vilket gör att inspänningen till FPGA-kortet begränsas [13]. Den 
konfigurationen användes till alla de 15 VGA-signaler som ska läsas av FPGA-chipet. 

5.4 Kristalloscillator 

Tre kristalloscillatorer valdes för implementering i testkortet enligt nedan. 

 24 MHz 

 27 MHz 

 50 MHz 

Valet av oscillatorer gjordes med hänsyn tagen till genereringen av de olika pixelklockor. Enligt 
det integrerade grafikkortet tillhörande HDS8000 Compute-kortet genereras VGA-signalen 
med olika upplösningar som definieras i databladet. Varje upplösning kräver en specifik 
pixelklocka.  

Testkortet genererar pixelklockan med hjälp av kristalloscillator och den integrerade PLL-
enheten hos FPGA-chipet. PLL-enheten är beroende av oscillatorsvärdet. Med varje 
oscillatorvärde som utgör insignalen till PLL-enheten, kan den generera en begränsad antal av 
olika pixelklockor. Med de tre oscillatorerna säkerställs möjligheten att generera alla möjliga 
pixelklockor som HDS8000 Compute -kortet är kompatibel med. 

5.5 Design av testkortprototyp 1 

Design av PCB-kortet gjordes med hjälp av programmet Altium Designer 14.1 [23]. 
Huvudkomponenterna som integrerades på PCB-kortet enligt nedan. För mer information se 
Appendix A: Altium Designer Prototyp 1 filer. 

 FPGA-Cyclone II 

 Minneskapsel 

 Serieportsdrivare 

 Diodskyddsnät 

 Transistorkrets 

 Späningsregulatorer 

 Kristalloscillatorer  

 VGA-kontakt 

 UART-kontakt 

5.5.1 Schema och kortlayout 

Konstruktionen av kortet initieras med ett kopplingsschema. Schemat beskriver alla elektriska 
kopplingar mellan komponenterna på kortet. Till varje komponent finns ett tillhörande 
fotavtryck. I Altiums eget komponentbibliotek återfinns flertal fotavtryck tillhörande 
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standardkomponenter som är tillgängliga. I de fall komponenten saknar fotavtryck i 
standardbiblioteket skapas ett skräddarsytt fotavtryck baserad på databladet tillhörande 
komponenten. Alla fotavtryck associerat komponenter på kopplingsschemat används senare i 
framtagningen av kortlayouten, se Figur 33.  

 

Figur 33  Prototyp1 kopplingsschema och CAD-layout 

5.5.2 PCB-tillverkning 

PCB-kortet tillverkades hos PCB-tillverkningsföretaget Eurocircuit. För att säkerställa att 
kortet kunde tillverkas via företaget följdes deras tillverkningsregler och rekommendationer 
[22]. Via CAD-programmet kan olika designregler ställas in. Detta gör att CAD-programmet 
automatisk varnar vid de tillfällen en regel överskrids. De mest väsentliga reglerna är: 

 Ledarbredd 

 Avståndtolerans 

Figur 34 visar en bild på framtagen prototyp 1 PCB-kort. 

 

Figur 34 Prototyp 1 PCB-kort 
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PCB-kortet består av två lager. Jordplan ligger enbart på bottenlagret. Totalt tillverkades tre 
kort.  

5.5.3 Komponentmontering 

Montering av komponenterna genomfördes på Linköpings universitet, Campus Norrköping. 
Alla komponenter lödes under ett mikroskop med hjälp av lödkolv. Figur 35 visar en bild på 
arbetsstationen.  

 

Figur 35  Lödningsstation Campus Norrköping 

Vid lödningen av komponenterna användes flussmedel för att förbättra lödbarheten. Efter utförd 
lödning på en viss mängd komponenter rengjordes kortet och kopplingstest utfördes. Testet 
utfördes först visuellt under mikroskop och sedan med hjälp av DMM. Efter slutförd testprocess 
konstaterades att inga kortslutningar förekom på kretskortet. 

Figur 36 visar slutversionen av prototyp1 kortet med samtliga komponenter monterade. 

 

 

Figur 36  Slutversion prototyp 1 test kort 
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VGA-kontaktens nedre kant skulle hamna precis utanför PCB-kortets kant, men den hamnade 
innanför PCB-kortets kant. Detta medförde behovet av modifiering på VGA-kontaktens 
geometriska egenskaper. Kontaktens nedre kant förkortades och slipades för att kunna passa 
vid montering på PCB-kortet. 

5.5.4 Programmering och verifiering 

Ett första försök att programmera FPGA-kortet misslyckades. En omfattande 
felsökningsprocess utfördes. Felkoppling kring oscillatorerna upptäcktes. Vid verifiering av 
kristalloscillatorns utsignal med hjälp av oscilloskop konstaterades att en ledare var kopplad 
felaktigt till jord. Den kontakten skrapades bort och en kabel användes för att koppla detta ben 
till 3,3 V direkt, se Figur 36. 

Efter utförd modifiering kunde verifiering av testkortet utföras. FPGA-chipet programmerades 
med framgång och kontakt med kortet kunde konstateras genom att kortet skrev ut förväntad 
text enligt Figur 25 på skärmen. 

5.5.5 USB-blaster 

För att transportera mjukvaran från Quartus-miljön via datorn till minneskapseln på testkortet 
användes en USB-blaster, som är en programmeringsdosa för Altera:s FPGA-kapslar. 
Uppsättningen utfördes enligt Figur 37. 

 

 

Figur 37  Mjukvarutransport via USB-blaster 
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Vid transport av data via USB-Blaster till minneskapseln kommer FPGA-chipet att inaktiveras 
via en styrsignal genererad från USB-Blaster. Efter avslutad kommunikation mellan USB-
Blaster och minneskapseln återaktiveras FPGA-chipet. Via en integrerad klocka internt hos 
FPGA-chipet triggas en hämtning av mjukvaran från minneskapseln för självkonfiguration. 
Konfigurationen upprepas sekventiellt varje gång testkortet startas. 

USB-Blaster som användes är tillverkad av Terasic och är en JTAG-kompatibel enhet. I Figur 
38 visas en bild på USB-Blaster som användes. 

 

 

Figur 38  USB-blaster 

För att kunna använda USB-Blaster för överföring av konfigurationsdata krävs att 
rekommenderade drivrutiner installeras på värddatorn [5]. 

5.6 Design av prototyp 2 

Vid utveckling och design av testkortet-prototyp 2 användes prototyp1 som underlag. Testkort 
2 kan ses som en modifierad version av prototyp 1. Ändringarna utförda på test kort 1 enligt 
nedan. För mer information se Appendix B: Altium Designer Prototyp 2 filer. 

 Förstärkarsteg 

 Kristalloscillatorkopplingar 

 VGA-kontakt 

 JTAG-kontakt 

 Mekaniska hål 
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Förändringar genomfördes på kopplingsschemat och layouten. I Figur 39 visas en bild på PCB-
kortet prototyp 2. 

 

 

Figur 39  PCB-kort prototyp 2 

5.6.1 Förstärkarsteg 

Transistorkretsen reducerades till tre transistorer. Vid utveckling av första prototypen användes 
sammanlagt fem transistorer i förstärkarsteget. Tre transistorer för att lyfta upp RGB-signalen 
över 1,7 V. De resterande två transistorerna användes för att säkerställa att I2C-signalerna 
(datalinjen och klocka) skulle hamna över 1,7 V. Detta visade sig onödigt i och med att I2C-
signalerna varierar mellan 0 och 5 V. Detta kunde konstateras efter att första prototypen 
framställdes. Orsaken till att I2C-transistorerna implementerades i första steget var oförmågan 
att säkerställa I2C-signalmätning. Detta berodde på att I2C kommunikationen triggar en kort 
stund enbart vid startögonblicket av HDS8000 Compute-kortet. PCB-kort 2 framställdes med 
transistorkrets kopplad till enbart RGB-signalerna. I Figur 40 visas modifieringen av 
transistorkretsen i PCB-kort 2 som är till vänster i bilden.  

 

Figur 40  PCB-kort 1och 2 transistorkrets 
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Resistor R1 enligt Figur 29 bytes ut mot 1k Ohmsresistor. Detta gjordes eftersom uppvärmning 
av 3,3 V regulatorn kunde konstateras vid användning av första prototypen. Resistor R7 som 
har värdet 1 k Ohm enligt Figur 29 bytes till 820 Ohm. Bytes gjordes för att optimera 
arbetspunkten för transistorn.  

5.6.2 Kristalloscillatorkopplingar 

Efter framtagningen av första prototypen konstaterades via felsökningsprocess att alla tre 
oscillatorerna hade felkoppling vid ett ben. Detta ben var kopplat till jord vilket är felaktigt. 
Kopplingen skulle istället varit till 3,3 V-källan. I Figur 41 är felkopplingen inringad. 

 

Figur 41  Kristalloscillatorkoppling prototyp 1 

De påpekade felkopplingarna modifierades i designen av PCB-kortet prototyp 2. 

5.6.3 VGA-kontakt 

VGA-kontakten som användes vid framställning av kort 1 ersattes av en annan typ. Det första 
kortet utrustades med VGA-kontakten av typen D-SUB 15 som har två benrader som monteras 
i PCB-kortet, se Figur 42. 

 

Figur 42 Prototyp 1 med tvåradig D-SUB kontakt 

Orsaken till att VGA-kontakten byttes ut är måttpassformen.  



57 

 

VGA-kontakten av typen D-SUB 15 med tre benrader som monteras i PCB-kortet valdes 
istället. Den nya VGA-kontakten var enklare att montera på PCB-kortet, se Figur 43. 

 

Figur 43  Prototyp21 med treradig D-SUB kontakt 

5.6.4 JTAG-kontakt 

JTAG-kontaktens fotavtryck förflyttades så att en koppling kunde monteras på kortet, se Figur 
44. 

 

Figur 44  JTAG-kontakt i PCB-kort 1 och 2 

Modifieringen utfördes enligt bilden till höger. 

5.6.5 Mekaniska håll 

Mekaniska hål implementerades i prototyp 2 för att göra det möjligt för eventuell montering i 
fixturen, se Figur 45. 

 

Figur 45  Mekaniska håll PCB-kort 2 
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5.6.6 Montering av komponenter 

Komponenterna monterades på PCB-kortet vid lösningsstationen på Linköpings universitet 
Campus Norrköping. Monteringen utfördes under mikroskop med hjälp av lödkolv. Figur 46 
visar färdigt testkort prototyp 2. 

 

 

Figur 46  Testkort prototyp 2 

5.6.7 Programmering och verifiering 

FPGA-chipet programmerades med framgång och kontakt med kortet kunde konstateras genom 
att kortet skrev ut förväntad text enligt Figur 25 på skärmen. 

5.7 EMC test 

EMC verifieringstest utfördes på EMC-kammaren tillhörande Linköpings universitet, Campus 
Norrköping. Testet utfördes enbart på prototyp 1. Testet utfördes i syfte att få en överblick över 
strålade emmisioner och eventuella ledningsbundna störningar hos testkortet. 

Ur strålningsaspekten är kristalloscillatorn en potentiell källa för strålning. Vid ledningsbundna 
störningar mäts eventuella ledningsbundna störningar som kan ledas tillbaka in i nätet. 
Störningar genereras av switch tekniken i Adaptern är normalt det som dominerar. Störningar 
kan genereras direkt i adaptern eller eventuella störningar genrerade i testkortet kan eventuellt 
ledas ut via adaptern. 

  



59 

 

5.7.1 Strålningstest 

Testuppställningen för strålningstestet gjordes enligt rekommendationer från FCC 
kravspecifikationen [15]. I Figur 47 visas uppställningen för testet. 

 

 

Figur 47  EMC-kammaren uppställning för strålningstest 

Testkortet startas och strålningen från kortet fångas upp via en känd referensantenn som är 
riktas mot testkortet, se Figur 48. 

 

 

Figur 48  EMC-kammaren horisontell antennuppställning 

Mätningen utfördes i två faser, en horisontell och en vertikal för att täcka polariseringsaspekten. 
Antennen vreds 90 grader vid den vertikala mätningen. Data från antennen analyserades via en 
spektrumanalysator och resultatet verifierades genom att skapa ett diagram av uppmätt data. 
Diagrammen skapades med hjälp av  ett Matlab program.   
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I Figur 49 visar resultatet för horisontell strålmätning. 

 

Figur 49  Horisontell mätningsresultat (strålning) 

I Figur 50 visar resultatet för vertikal strålmätning. 

 

 

Figur 50  Vertikal mätningsresultat (strålning) 

Den svarta linjen indikerar den maximala tillåtna värden enligt FCC klass A standardkrav [15]. 
Klass A associerar med industriella produkter och klass B [15] tillämpas på produkter som 
används direkt av konsumenten. 
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Den blåa och den röda linjen presenterar mätresultaten baserat på medelvärde och toppvärde. 
Diagrammet visar att testkortet klarar av FCC:s kravspecifikationen [15]. De topparna som kan 
ses i Figur 49 och Figur 50  upprepas sekventiellt. Denna strålning beror på en av 
Kristalloscillatorerna som är implementerade i testkortet. Oscillatorns värde är 24 MHz och 
upprepningen av topparna sker vid multiplar av 24 MHz. Att strålningen blir svagare i början 
av mätningen beror på att storleken på kortet är relativt litet kontra frekvensensstorlek. Från 
strålningsperspektivet är den geometriska faktorn kontra frekvensen en förutsättning för 
märkbar strålning [15].  

Inga större skillnader mellan horisontell och vertikalmätning kunde konstateras. Mätresultatet 
visar att testkortet klarar FCC:s kravspecifikationen [15]. 

5.7.2 Test för ledningsbundna störningar 

Testuppställningen för ledningsbundna störningar gjordes enlighet med FCC 
kravspecifikationen [15]. Nätadaptern kopplades mellan testkortet och Line Impedance 
Stabilization Network (LISN) enheten [15]. Denna enhet används för att säkra att testet inte 
påverkas av yttre störningar, och säkerställer likheten på testförutsättningar för både 
mätinstrumentsidan och nätadaptersidan. Mätdata överförs via LISN till en spektrumanalysator. 
Mätresultat redovisas i form av diagram skapade med hjälp av ett Matlab program. Två 
mätningar gjordes, den första på fasledaren och den andra på neutralledaren. Figur 51 visar 
testresultat för mätning av fasledare. 

 

Figur 51  Mätresultat fasledare 
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Figur 52 visar testresultat för mätning av neutralledare. 

 

Figur 52  Mätresultat neutralledare 

Den gröna och den svarta linjen indikerar den maximala tillåtna störningen för 
toppvärdemätning respektive medelvärdemätning enligt FCC klass B kravspecifikationen [15]. 
Det röda och svarta diagrammet presenterar resultatet för medelvärdemätningen respektive 
toppvärdemätningen. Inga större skillnader kunde konstateras mellan de tvåmätningarna. 
Mätresultat visar att testkortet klarar FCC kravspecifikationen [15] för ledningsbundna 
störningar enligt klass B. 
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6 Implementering i testfixturen 
Vid teststationen genomförs en omfattande test på HDS8000 Compute-kortet. Testen exekveras 
via en styrenhet. Testfixturen är anpassad för Compute-kortet. I Figur 53 visas 
testfixturstationen för HDS8000 Compute-kortet. 

 

 

Figur 53  Testfixturstation för HDS8000 Compute-kortet 
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Testkortet kommer att implementeras i testfixturen för HDS8000 Compute-kortet. Testkortet 
kommer att styras via teststyrenheten Idefix. Testkortet kommunicerar med styrenheten och 
HDS8000 Compute-kortet via UART-kontakt respektive VGA-kontakt. Figur 54 beskriver 
implementeringen av testkortet i testfixturen. 

 

 

Figur 54  Schema för implementering av testkortet i testfixturen 

Styrenheten kommer att starta testkortet respektive HDS8000 Compute-kortet. Via UART 
kommunikation transporteras mjukvaran till HDS8000 Compute-kortet respektive testkortet. 
Efter genomförandet av testprocessen verifieras resultatet via teststyrenheten. 
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7 Resultat och diskussion 
Tre prototyper testkort framställdes med framgång. Den sista prototypen är den förbättrade 
versionen. Slutgiltig verifiering av testkortet genomfördes med framgång. Figur 55 visar 
resultatet av testgenomförandet för R-signal. 

 

 

Figur 55  Verifieringsresultat av testkort prototyp 2 

Verifieringen gjordes för resterande VGA-signaler på samma sätt.  

Under verifieringsprocessen gjordes samtidigt en visuell test för att säkerställa testresultatet. 
Visuella testet genomfördes för varje VGA-signal genom att koppla VGA-kontakten hos 
HDS8000 Compute-kortet till en skärm. 

Verifiering av synkroniseringsfrekvenser görs utifrån två aspekter, att signalen varierar mellan 
att vara hög eller låg och den beräknade frekvensvärdet. Frekvensberäkningen genererar ett 
värde som används sedan för att avgöra synkroniseringssignalens korrekthet. Bedömningen 
görs genom att verifiera om frekvensen ligger i ett intervall där frekvensvärdet förväntas ligga 
i enligt VESA:s standard för den aktuella upplösningen.  

Testkortet är avsedd huvudsakligen att verifiera hårdvaran. Utvärdering av signalfrekvenser 
beroende på upplösningar är snarare en mjukvarudesign verifiering. Test av mjukvaran ingick 
inte i kravspecifikationen men det ansågs ändå av betydande värde inte minst ur 
mjukvarudesignperspektivet.  

Frekvensberäkningsmetoden ansågs tillräckligt noggrann med hänsyn tagen till de 
synkroniseringsfrekvenser som HDS8000 Compute-kortet genererar. 
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EMC-testet utfördes enbart för prototyp 1. De förändringar som genomfördes på prototyp 2 
kommer inte ha några större påverkningar på EMC-aspekten. 
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8 Framtida utvecklingsmöjligheter 
Projektets huvudmål var att säkerställa och automatisera testproceduren för VGA-enheten i 
HDS8000 Compute-kortet. Testkortet som framställdes genom examensarbetet tillfredsställer 
testspecifikationen. Men det finns möjligheter att optimera både hårdvaran men framförallt 
mjukvaran. En aspekt som skulle vara av värde är utpekning av eventuella orsaker som ligger 
bakom signalfel, för att det är viktigt att få fram mer exakt vad felet beror på då detta snabbar 
upp felsökningsprocessen som är kritiskt vid höga volymer av en produkt, då detta bidrar till 
snabbare leveranser av produkt till kund. Detta skulle vara till exempel information om 
specifika orsaken till eventuella fel i VGA-signalen. En annan aspekt som skulle kunna 
implementeras är granskning av I2C-kommunikationen tillhörande VGA-enheten. 

Ytterligare utvecklingsaspekt är möjligheten för granskning av mjukvarudesign och 
signalkvalitet tillhörande VGA-enheten. Detta skulle eventuellt vara av värde för 
designavdelningen. 

Dessa uppdateringar kan realiseras enbart genom mjukvaruuppdatering. 

Hårdvaran kan uppdateras med avseende på två aspekter. 

 Bättre kvalitet på använda komponenter med avseende på snabbhet, minneskapacitet 
etc. 

 Uppdatera kortet med flera komponenter, till exempel ADC. 

FPGA-kapseln som är implementerat i testkortet skulle kunna byttas ut mot en nyare version 
som eventuellt har större beräknings och minneskapacitet. Detta skulle komma till nytta till 
exempel vid signalfrekvensanalys där först och främst mätnoggrannheten skulle gynnas. 

ADC-modulen skulle kunna användas föra att verifiera RGB-signalernas värde mera exakt. 
RGB-signalerna varierar i värde mellan 0 V och 0,7 V. Beroende på värdet bestäms styrkan av 
färgen som genereras. Detta skulle möjliggöra en eventuell verifiering av VGA-modulens 
kompatibilitet att generera en bild på rätt sätt med avseende på olika nyanser som återfinns i 
bilden. 
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Appendix A: Altium Designer Prototyp 1 filer  
1. Testkort schematik 
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2. Förstärkarsteg  
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3. Skyddsnät  
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4. Kraftnät 
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5. Testkort layout 
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6. Komponentlista 
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Appendix B: Altium Designer Prototyp 2 filer 
1. Testkort schematik 
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2. Förstärkarsteg 
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3. Skyddsnät 
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4. Kraftnät 
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5. Testkort layout 
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6. Komponentlisa 

 

 

 


