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Sammanfattning 
Utveckling av produkter som skall stöda HDMI-standarden medför många hinder som behöver 

överkommas. Ett av problemen är certifiering mot standarden. Det är svårt att testa att standardens alla 

krav uppfylls på ett utvecklingsföretag då testutrustningen är kostsam och därför ej tillgänglig. Ett 

enkelt verktyg har därför utvecklats för att underlätta testning av att standarden följs.  

Denna rapport inleds med en problemställning och grundläggande teori om relaterade ämnen. En 

förstudie följer sedan där olika sätt att lösa problemet presenteras. Sedan följer en övergripande 

beskrivning om hur verktyget fungerar och hur det tillverkades. I slutet på rapporten finns en 

efterstudie och resultat som beskriver hur verktygets utveckling har fungerat och hur resultatet från 

förstudien påverkat utvecklingen. 

Resultatet av examensarbetet är en prototyp som går att använda för att underlätta testning av att 

HDMI-standarden följs i vissa avseenden. 

Abstract 
Development of products supporting the HDMI-standard faces many problems that need to be solved. 

One of the problems is certification to the standard. It is hard to test that all the requirements of the 

standard are met at a design house when the testing equipment is costly and therefore not available. A 

light-weight tool has therefore been developed to ease the testing that the HDMI-standard is followed. 

This report begins with a problem statement and basic theory of related subjects. A prestudy then 

follows presenting different approaches of solving the problem. Then follows a general description of 

how the tool works and it was developed. In the end of this report conclusions are made from the 

development of the tool and how the prestudy affected the development. 

The result of the thesis is a working prototype that can be used to ease the testing that the HDMI-

standard is followed. 
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1 Inledning 
Denna rapport är en del av ett examensarbete vid Linköpings Universitet. Detta kapitel beskriver 

omfånget av examensarbetet, bakgrunden till hur examensarbetet kom till, examensarbetets 

problemställning samt vilka avgränsningar som satts på examensarbetet. Kapitlet avslutas sedan med 

en målsättning vilken beskriver i korthet vad som önskas av examensarbetet. 

1.1 Omfång 
Fokus i denna rapport ligger på utvecklingsprocessen av en produkt. Detta innebär att rapportens 

huvuddelar är en förstudie, firmwarens funktionalitet, mjukvarans funktionalitet, hårdvarans 

utveckling och en efterstudie. Förstudien står till grund för valet av hårdvara och utvecklingsmiljöer, 

medan efterstudien tar upp hur dessa val ändrats under examensarbetets gång. Även relevant teori tas 

upp i rapporten för att förklara vilka teknologier som använts. 

1.2 Målgrupp 
Denna rapport riktar sig till personer med teknisk utbildning. Förkunskaper inom grundläggande 

datateknik och elektronik förutsätts. 

1.3 Bakgrund 
Zenterio är ett företag som bland annat tillverkar mjukvara till set-top-boxar för mottagning av digitala 

TV-signaler. Dessa boxar använder gränssnittet HDMI som innehåller bild- och ljudinformation samt 

kringliggande information. Då svårfunna fel kan uppstå mellan en TV och en STB, önskas ett verktyg för 

att möjliggöra loggning av styrsignaler mellan STB och TV.  

1.4 Problemställning 
För att möjliggöra loggning krävs extern hårdvara för avlyssning av olika typer av kontrollsignaler som 

överförs via HDMI-gränssnittet. De signaler som är intressanta för loggning är DDC, CEC och TMDS. 

DDC-signalen innehåller information om bland annat upplösning och ljudformat. Signalen överförs som 

en seriell ström och är paketerad enligt VESA-standarden E-EDID. CEC används för kommunikation 

mellan olika enheter i systemet såsom TV och surroundanläggning. Kommunikationen består av 

kommandon som bland annat simulerar fjärrkontrollstryckningar. Den sista datan som önskas fångas in 

är headers och InfoFrames på som skickas över TMDS-kanalerna. Problemet består av att skapa en 

prototyp som fångar in dessa signaler, behandlar och presenterar dem på ett överskådligt sätt. 

1.5 Avgränsningar 
Eftersom ljud- och bilddata överförs i väldigt hög hastighet (upp till 10.2 Gbit/s) så kommer inte ljud- 

och bilddata att loggas. 
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1.6 Målsättning 
Målsättningen med examensarbetet ändrades många gånger under arbetets gång då förutsättningarna 

ändrades. Från början var målsättningen att skapa en produkt både i mjukvara och hårdvara som klarar 

av att fånga in DDC- och TMDS-data från HDMI-gränssnittet. Efter att ha undersökt HDMI-gränssnittet 

framgick att infångning av TMDS-signaler är kostsamt. Informationen som utvinns ur TMDS-signalerna 

är inte tillräckligt värdefull för att berättiga denna kostnad. TMDS-delen av examensarbetet byttes då ut 

mot en undersökning och implementation av CEC-protokollet. Detta eftersom Zenterio har intresse av 

att implementera CEC i sina STB.  

1.7 Metodik 
Prototyping valdes då uppdragsgivaren inte visste vad som var möjligt att genomföra. Det framkom 

istället längs vägen var fokus på produkten skulle läggas. Många små informella möten med handledare 

och potentiella kunder formade produktens riktlinjer. Önskemål kom fram under utvecklingen av 

produkten då nya funktioner gav idéer om utökad funktionalitet för vidareutveckling.  
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2 Läshandledning 
För att förstå denna rapports innehåll bör teorin läsas av de som inte är insatta i HDMI-gränssnittet, 

eftersom rapporten förutsätter kunskaper om de olika signalerna och datastrukturerna som beskrivs i 

kapitel 4. 

Ordlistan i kapitel 3 förklarar mycket kort vad de olika förkortningarna, termerna och signalnamnen 

betyder, den kan användas som en uppslagsbok. Alla förkortningar i texten finns förklarade i ordlistan. 

Kapitel 5 innehåller en förstudie som är fokuserad på vilken hårdvara som skulle kunna användas till 

utvecklingen av en prototyp för inläsning av HDMI-signaler. Kapitlet innehåller även en utvärdering av 

utvecklingsmiljöer som kan användas för utveckling av prototypen. 

Hårdvarans utveckling finns att läsa om i kapitel 6 och 8, där kapitel 6 beskriver implementationen i 

firmwaren och kapitel 8 beskriver utvecklingen av själva hårdvaran. 

Funktionaliteten av PC-mjukvaran beskrivs översiktligt i kapitel 7. 

Kapitel 9 innehåller den testning som genomförts på prototyp och på vilket sätt det bidragit till att 

tillverka en bättre produkt. 

En sammanfattning av vilka utvecklingsmöjligheter som är mest önskvärda på prototypen finns i 

kapitel 10.  

Kapitel 11 beskriver i korthet hur kontakten med olika företag fungerat. Detta kapitel kan vara 

intressant för de som inte arbetat i denna bransch förut, men kan hoppas över om inget intresse för 

detta finns. 

En efterstudie där resultatet av förstudien utvärderas finns i kapitel 12. Kapitlet beskriver vad som 

fungerade bra och vad som kunde ha gjorts på ett bättre sätt.  

Resultatet av examensarbetet finns att läsa i kapitel 13.  
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3 Ordlista 
Detta kapitel förklarar de mest använda förkortningar och ord som är specifika för HDMI. 

.NET Ett ramverk skapat av Microsoft med bibliotek av färdig kod som 

underlättar utveckling av program. 

+5V Power Signal En styrsignal i HDMI-gränssnittet från en sändare. 

0603 Standardstorlek på en komponentkapsel som är 0,063 × 0,031 tum stor. 

ACK Acknowledge, signal eller bit som skickas för att påvisa att paket är 

mottaget. 

Annular ring Metallring som omger ett borrhål på ett mönsterkort. 

Antikoppar Lager som används vid design av mönsterkort för att markera områden 

som inte ska fyllas med jordplanets koppar. 

ARM En processorfamilj som använder RISC-arkitekturen, Reduced 

Instruction Set Computer. Processorerna används främst i inbyggda 

system. 

C Programmeringsspråk från 1972, används idag till t.ex. hårdvarunära 

programmering. 

C# Programmeringsspråk från 2001 som använder sig utav .NET-

ramverket. 

CEC Consumers Electronics Control, format för överföring av styrsignaler till 

CEC-kompatibel kringutrustning. 

DDC Display Data Channel, informations- och kontrollkanal i HDMI-

gränssnittet. 

DVI Digital Visual Interface, standard för analog och digital bildöverföring. 

E12-serien Komponentserie som innehåller 12 värden på resistorer och 

kapacitanser.  

10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68 och 82. 

E-EDID Enhanced Extended Display Identification Data, datastruktur 

innehållande information om band annat bildskärmar. 

EIA Electronics Industries Alliance, organisation som skapar standarder 

inom elektronik. 

EOM End of Message, signal eller bit som skickas för att påvisa att ett 

meddelande är slut. 

Firmware Mjukvaran som styr hårdvaran. 
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Flash En minnestyp, att skriva data till dessa minnen kallas för att ”flasha”. 

Footprint Ritning som anger hur en krets ska monteras på ett mönsterkort, t.ex. 

hålstorlek och avstånd mellan hål. 

FPGA Field-programmable Gate Array, en krets innehållande flertalet 

programmerbara grindar. 

GNU GNU är ett Unix-liknande operativsystem som är helt gratis och har alla 

licenser till operativsystemet öppna. 

GNU toolchain GNU toolchain är vida använd eftersom den är helt gratis att använda. 

Den innehåller kompilatorer till flertalet programmeringsspråk, 

däribland C. 

GUI Graphical User Interface, ett grafiskt användargränssnitt. 

HDCP High-bandwidth Digital Content Protection, krypteringsstandard för 

digital data som HDMI-standarden använder. 

HDMI High-definition Multimedia Interface, gränssnittsstandard för digital 

bild- och ljudöverföring. 

HDTV High-definition Television, namn på TV-sändningar som har en högre 

upplösning än PAL. 

Header Pakethuvud som definierar vad ett paket innehåller för data. 

HPD Hot Plug Detect, en styrsignal i HDMI-gränssnittet från en mottagare. 

I2C Inter-Integrated Circuit, en standard för överföring av data på en buss 

med två ledare. 

InfoFrame En paketstruktur som används för att överföra ljud- och bildinformation 

i TMDS-ledningarna. 

IO In/Out, en IO-pinne på ett chip kan användas både till in- och utdata. 

JTAG Joint Test Action Group, ett interface som skapades på 1980-talet av 

gruppen med samma namn för att kunna programmera och debugga 

chip som har inbyggd support för JTAG. 

KSV Key Selection Vector, en unik vektor för varje enhet som stöder HDCP. 

Vektorn består av 20 ettor och 20 nollor som beskriver vilka av de 40 

dolda krypteringsnycklarna som används. 

Layout En utformning av ett mönsterkort. 

MIL En miljondels tum, 1 mm är ungefär 40 MIL. Används bland annat vid 

design av mönsterkort. 
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Mottagare En apparat med en HDMI-mottagare, t.ex. en TV. 

NDA Non-disclosure Agreement, ett avtal som innebär att viss information ej 

får delges till ickebehöriga parter. 

Pad Yta på mönsterkort som är avsedd för att fästa komponenter på. 

PAL Phase Alternating Line, det system för TV-enheter som används i större 

delen av Europa. 

PDF Portable Document Format, ett dokumentformat som är 

plattformsoberoende. 

Produkten Samlingsnamn för hårdvaran och den tillhörande mjukvaran som 

utvecklats. 

Schematic Ett schema över en krets som endast innehåller information om 

komponenter och hur de är kopplade till varandra. 

SCL Serial Clock Line, klockledningen som I2C använder. 

SDA Serial Data Line, dataledningen som I2C använder. 

STB Set-Top-Box, en digital-TV-mottagare. 

Sändare En enhet med en HDMI-sändare, t.ex. en DVD-spelare. 

TMDS Transition Minimized Differential Signaling, den teknologi som HDMI-

gränssnittet använder för att skicka ljud och bild. 

Trigpunkt Startpunkt till en händelse, t.ex. starten på en avbrottsrutin. 

USB Universal Serial Bus, ett gränssnitt som skapades för att datorer ska 

kunna ha många inkopplade enheter och enkelt ska kunna lägga till nya 

enheter utan omstart. 

VESA Video Electronics Standard Association, en organisation som skapades 

för att skapa standarder för bildskärmar. 

Via Ett hål i ett mönsterkort med en metallkrans inuti som är till för att 

sammanfoga två lager samt för att kunna montera hålmonterade 

komponenter. 
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4 Teori 
Detta kapitel tar upp teorin bakom de teknologier som använts under examensarbetet. Kapitlet är 

lämpligt att ha läst innan senare delar av rapporten för att förstå innehållet av rapporten. 

4.1 HDMI 
HDMI är en standard som skapades år 2002 och har uppdaterats kontinuerligt sedan dess. Standarden 

skapades för att ersätta DVI samt för att få in ljud och bild i samma kabel. Gränssnittet skapades både 

för att vara bakåtkompatibelt till föregående versioner av standarden och för att stöda kommande 

upplösningar.  Den vanligaste förekommande typen av kabel är typ A. Den innehåller 19 stift för 

överföring av ljud, bild och kontrollsignaler. Kabeln är uppdelad i flera typer av ledningar. För ljud och 

bild används fyra par differentiella ledare som kallas TMDS-kanaler. För överföring av kontrolldata 

används en DDC-kanal via I2C. Övriga signaler är CEC, HPD och +5V Power Signal som beskrivs nedan. 

[1] 

 

Figur 1: HDMI-kabel av typ A 

4.1.1 Display Data Channel (DDC) 

DDC används för att överföra information om egenskaper mellan mottagare och sändare. Som exempel 

används DDC till HDCP-autentisering för att överföra nyckelvektorer och slumptal. Även mottagarens E-

EDID överförs via DDC-gränssnittet. DDC använder sig av I2C-standarden för dataöverföring. HDCP och 

E-EDID förklaras senare i detta kapitel. [1] 

4.1.2 Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) 

TMDS är höghastighetsdataöverföringsledningarna i HDMI-gränssnittet. Det finns fyra stycken TMDS-

kanaler som består av tre ledare vardera. Ledarna är differentiella och har således en positiv ledare, en 

negativ ledare samt en skärm. Differentiella ledningar har bra motstånd mot elektromagnetisk 

påverkan och är lämplig för höga hastigheter då det inte blir lika stora spänningsvariationer.  

Tre av TMDS-kanalerna används till överföring av ljud- och bilddata. Den sista ledningen är en 

klockledning som används som en klocka till de andra ledningarna för att möjliggöra olika 

överföringshastigheter vid olika format. 

Vid höga upplösningar krävs mycket högre datahastigheter än vid lägre upplösningar vilket medför 

större störningskänslighet. Den högsta dataöverföringshastigheten över TMDS är 10.2 Gbit/s. [1] 

4.1.3 Consumer Electronics Control (CEC) 

CEC är en standard för att möjliggöra styrning av alla anslutna CEC-kompatibla HDMI-enheter via 

endast en fjärrkontroll. Signalen följer ett eget format för seriell överföring på endast en ledning. CEC 

kan överföra både fjärrkontrollskommandon samt andra styrmeddelanden mellan enheterna. Via CEC 
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kan t.ex. enheter sättas i standby-läge eller starta en inspelning. CEC-nätet utgår från en switch som 

kontrollerar vilka enheter som är anslutna samt hämtar information om enheterna såsom tillverkare 

och identifikationsdata.  Huvudswitchen är oftast en TV som sedan kan ha flera switchar under sig så att 

nätverket växer som ett träd.  

Ett meddelande skickas genom att först kontrollera att en sändning får genomföras. Detta genom att 

först kontrollera om ledningen är ledig, sedan vänta en förutbestämd tid för att se om ledningen 

fortfarande är ledig. Meddelandet är uppbyggt av en header samt ett obestämt antal datablock. I 

headern finns adresser från initiatorn och till mottagaren. Datablocken är uppbyggda av tio bitar, ett 

meddelande bestående av åtta databitar samt två kontrollbitar. Den ena kontrollsignalen är EOM (End 

of Message) som används för att påvisa att det är det sista meddelandet i sändningen. Den andra 

kontrollsignalen är ACK (Acknowledge), den skapas av mottagaren och används för att visa att 

mottagaren tagit emot meddelandet. Vilka meddelanden som går att sända finns att läsa i HDMI-

standarden. [1] 

CEC-protokollet beskrivs i kapitel 6 i samband med koden som skall läsa av CEC-strömmen.  

4.1.4 Hot Plug Detect (HPD) 

HPD är den signal som en mottagare använder för att indikera för en sändare att mottagaren är 

inkopplad och påslagen. Det är en indikation till sändaren att den kan börja kommunicera med 

mottagaren över DDC. [1] 

4.1.5 +5V Power Signal 

Det är en signal som en HDMI-sändare alltid har hög för att påvisa att den är påslagen och kommer att 

använda DDC och TMDS. [1] 

4.2 Enhanced Extended Display Identification Data (E-EDID) 
E-EDID är en vidareutveckling av standarden EDID som är en datastruktur för lagring av information 

om bildskärmar. Endast informationen som EDID innehåller var inte tillräcklig för att specificera stöd 

av bland annat upplösningar och ljudformat. Utökningen E-EDID skapades därför för att stöda framtida 

gränssnitt såsom HDMI och DVI. Det är endast mottagare som har en E-EDID lagrad. Då sändaren 

behöver ta del av information i E-EDID-strukturen så kan den efterfrågas via DDC. [2] [3] 

4.3 Inter-Integrated Circuit (I2C) 
I2C är ett bussprotokoll för seriell överföring av data på två ledare, en dataledare och en klockledare. 

Protokollet skapades av Philips på 1980-talet men standardiserades först 1992. Sedan dess har 

protokollet uppdaterats några gånger med bland annat högre datahastigheter. Idag är I2C väldigt 

utbrett och används ofta då olika chip behöver kommunicera via en seriell buss.  

Det finns två typer av noder i ett I2C-nät, master och slave. Det är master som genererar klocksignalen 

SCL och initierar all kommunikation. En slave skickar aldrig förfrågningar, då en master vill ha 

information från en slave frågar mastern efter informationen. Det är endast då som en slave skriver till 

ledningen, detta medför att det aldrig blir krockar på linan då det bara finns en master. 

Ett I2C-meddelande inleds med en startbit och sedan följer åtta bitar, där sju bitar är en adress och en 

bit anger datariktning. Om mottagaren svarar med ACK fortsätter paket med åtta bitar att skickas. Varje 

paket måste besvaras med en ACK för att data ska fortsätta att skickas. Dataöverföringen avslutas med 
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en stoppbit. Om en ny startbit skickas innan en stoppbit har skickats så betyder det att det är en 

fortsättning på samma meddelande. [4] 

I DDC-fallet så är HDMI-sändaren master och HDMI-mottagaren slave, vilket innebär att det är STB som 

skickar förfrågningar till TVn.  Förfrågningen kan vara att skriva ett meddelande till en enhet eller att få 

läsa data från mottagaren, som då svarar med det begärda meddelandet. På så sätt kan sändaren ta del 

av information som finns lagrad i mottagaren, t.ex. en E-EDID.  

Mer regler om hur det fungerar med fler master-noder och hur skrivningar och läsningar fungerar finns 

att läsa om i standarden. Denna genomgång av I2C är till för att ge grundläggande kunskaper hur I2C 

fungerar för DDC-kanalen.  

 

Figur 2: Exempel på ett I2C-nätverk 

4.4 High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP) 
HDCP är en standard för kryptering av digital data. HDCP används för att kryptera överföringen över 

TMDS-ledningarna. Detta medför att ingen okrypterad bilddata överförs mellan sändare och mottagare 

då HDCP är påslaget. Detta gör det omöjligt att kopiera en film genom att fånga dataströmmen mellan 

sändare och mottagare. HDCP består av ett antal dolda krypteringsnycklar i sändare och mottagare. 

Sändaren och mottagaren utbyter publika nyckelvektorer och slumptal som används som bas för 

krypteringen. [5] 

HDCP är skapad av Intel Corporation, vilka tillhandahåller krypteringsnycklar till chiptillverkare. 
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5 Förstudie 
En förstudie var nödvändig för att ta reda på vad som var genomförbart. Förslag på möjliga lösningar 

till DDC- och CEC-delarna framkom först under förstudien. Därför undersöktes först hårdvarualternativ 

som skulle uppfylla de krav som ställdes för att fånga in DDC- och CEC-data.  Därefter undersöktes 

utvecklingsmiljöer till de olika hårdvarorna och till PC. 

5.1 Hårdvara 
Tre alternativ till utvecklingsverktyg för hårdvarulösningen undersöktes för att ta en fram en lämplig 

plattform att utveckla produkten på. För att få en fungerande prototyp behövde vissa krav uppfyllas av 

hårdvaran. 

 Tillräckligt hög hastighet på IO-pinnar för att kunna fånga in DDC-data.  

 Möjlighet att skicka vidare data till PC. 

 Tillräckligt med beräkningskraft för att hinna med att paketera fångad data för sändning till PC. 

Tre stycken alternativ på hårdvara togs fram utifrån dessa krav. Det finns många alternativ som 

uppfyller dessa krav. Valen av de alternativ som utvärderades baserades på vad som fanns tillgängligt 

på Zenterio.  

5.1.1 LPC-Stick 

LPC-Stick är en USB-sticka utvecklad av företaget NXP med en LPC2468 Arm7-processor som även den 

är utvecklad av NXP. Processorn klarar av prototypens krav på beräkningskapacitet samt dess IO-ben 

klarar av att ta emot data i tillräcklig hög takt. LPC-Stick är smidig att koppla in i en PC och 

programmera, dock krävs ett expansionskort. Med expansionskortet klarar LPC-Stick de krav som 

prototypen kräver. Kortet har både en serieport och en USB-port för kommunikation med PC. 

Tillsammans med LPC-Stick så medföljer ett program för att kommunicera med enheten. Programmet 

innehåller flera funktioner och exempel på vad som är möjligt att göra med LPC-Stick. 

 

Figur 3: LPC-Stick 

5.1.2 MCBSTM32 

Detta labbkort från Keil innehåller mycket kringutrustning som är nödvändig för prototypen, såsom 

USB- och serieport. Processorn på labbkortet är en STM32F103 Cortex M3 utvecklad av ST 

Microelectronics. Den uppfyller de krav på beräkningsprestanda som prototypen kräver.  Även 

processorns IO-ben har tillräckligt hög hastighet för att kunna fånga in DDC-data. Kortet programmeras 

med en JTAG som ansluts till en PC via USB. 
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Figur 4: MCBSTM32 labbkort  

5.1.3 FPGA 

En FPGA är snabb på att båda läsa in och behandla data eftersom den mestadels innehåller logiska 

grindar. Istället för att vara beroende av transistorer och en intern klocka, byggs grindmatriser upp 

internt i FPGAn vilket skapar en hårdvarulösning. Ett labbkort med en FPGA skulle även innehålla 

kringliggande nödvändig hårdvara såsom USB-port och serieport. Saker som däremot talar emot 

användandet av en FPGA är dels att priset på själva FPGA-kretsen är större än en ARM-processor, dels 

är priset på utvecklingsmiljöer till FPGAer höga.  

5.2 Utvecklingsmiljö 
Utvärdering krävdes av två sorters utvecklingsmiljöer. En till labbkortet för att utveckla firmware som 

fångar in data och paketerar den för vidaresändning. En annan till PC för att utveckla PC-programmet 

som skulle ta emot och behandla data ifrån labbkortet. 

5.2.1 Utvecklingsmiljö till labbkort 

Det finns en mängd olika miljöer för att utveckla program till en mikroprocessor. Företag paketerar ofta 

sina utvecklingskort tillsammans med en utvecklingsmiljö. Samtliga utvecklingsmiljöer som 

undersöktes använde sig av C-kompilatorer. 

5.2.1.1 μVision 

Keil har utvecklat miljön μVision som är en editor med verktyg för att kompilera, flasha och debugga. 

Editorn känns gammalmodig men är samtidigt stabil och genomarbetad. Kompilerings- och 

flashverktygen fungerar bra, medan debug-verktyget fungerar dåligt då det hänger sig varje gång ett 

försök att debugga genomförs. Det som talar emot μVision är att det bara är en demoversion som har en 

begränsning på 16 kb stora program. Att köpa fullversionen av programmet är dyrt. En stor fördel är att 

μVision har en inbyggd guide för att konfigurera hårdvaran. Kompileringsverktygen är smidiga att 

använda då ingen make-fil behöver skrivas, utan det hanteras av μVisions projektfil. Till μVision 

används Keils egna JTAG kallad ULINK. 

5.2.1.2 Ride7 

Ride7 är ett gratisverktyg utvecklat av Raisonance som använder sig av GNU toolchain till ARM-

processorer. Ride7 kan även debugga och flasha med hjälp av Raisonances JTAG RLink. Editorn känns 

översiktlig och den är konfigurerbar efter behov, men programmet känns inte helt färdigutvecklat då 

det förekommer flera stabilitetsproblem. Debug-verktyget fungerar mycket bra, då det har bra översikt 
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över både processorns interna register och variablernas värden.  Även Ride7-projektfilerna hanterar 

anropen till kompilatorn på egen hand så inga make-filer behöver skrivas manuellt. 

5.2.1.3 HiTOP 

HITEX har skapat ett verktyg som heter HiTOP som levereras tillsammans med LPC-Stick. HiTOP är inte 

gratis, men en demoversion av programmet finns. Programmet har samma begränsningar som μVision 

på hur stor koden får bli. Vid första anblick är HiTOP ganska likt Ride7. Eftersom LPC-Stick kopplas 

direkt in i datorn behövs ingen JTAG för att flasha hårdvaran. 

5.2.2 Utvecklingsmiljö till PC 

Det fanns en mängd olika utvecklingsmiljöer tillgängliga på Zenterio. Eftersom programmet skulle 

utvecklas till Windows-miljö var Visual Studio 2005 ett alternativ. Andra alternativ skulle t.ex. vara att 

använda gratis utvecklingsverktyg och öppna bibliotek.  

5.3 Slutsatser 
Denna del innehåller resultatet av den utförda förstudien för val av hårdvara och utvecklingsmiljö. 

5.3.1 Hårdvara 

Det slutgiltiga valet av hårdvara stod mellan LPC-Stick och MCBSTM32. Båda dessa lösningar fanns 

tillgängliga på Zenterio och uppfyllde de prestandakrav som var uppsatta. En av nackdelarna med att 

välja LPC-Stick var att expansionskortet inte fanns tillgängligt på Zenterio. MCBSTM32 hade en display 

som skulle kunna användas vid felsökning. Det var alltså små skillnader hårdvarumässigt mellan LPC-

Stick och MCBSTM32, dock hade MCBSTM32 ett litet övertag. Hårdvaran valdes därför i samband med 

valet av utvecklingsmiljö, vilket diskuteras i nästa stycke. 

5.3.2 Utvecklingsmiljö till labbkort 

Keils utvecklingsverktyg μVision valdes då det möjliggjorde en snabb initial utveckling tack vare dess 

verktyg för hårdvarukonfiguration. Tillsammans med utvecklingsmiljön medföljde många exempel på 

hur labbkortets hårdvara kunde nyttjas. Då gratisversionen av μVision förmodligen skulle räcka till våra 

ändamål ansågs programstorleksbegränsningen inte som ett problem. Då inga direkta fördelar hittades 

med HiTOP valdes utvecklingsmiljön bort. Det som talade för Ride7 var kompetens inom Zenterio, men 

den fördelen vägt emot μVisions fördelar räckte inte. 

μVision valdes som utvecklingsmiljö, därför valdes även MCBSTM32 då båda ingick i ett 

utvecklingspaket. 

5.3.3 Utvecklingsmiljö till PC 

Då tidigare erfarenheter av C# och .NET varit positiva och har visat att C# är en snabb och bra lösning 

för prototyping så valdes utvecklingsmiljön Visual Studio 2005. De inbyggda klasserna i .NET gör det 

enkelt och snabbt att designa ett GUI och använda IO-portar, vilket är bland de högst värderade delarna 

i den önskade PC-mjukvaran. Med de tidigare erfarenheterna av Visual Studio som grund valdes de 

andra alternativen bort. 
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6 Firmware 
Detta kapitel beskriver funktionaliteten i mikroprocessorns mjukvara. 

6.1 Funktionalitet 
Firmwaren är uppdelad i två lägen, ett för att logga DDC-signaler och ett för att logga CEC-signaler. Det 

hade varit önskvärt att fånga in både DDC- och CEC-signaler samtidigt, men detta var inte möjligt 

eftersom hårdvaran inte tillät inläsning av två signaler samtidigt med den valda implementationen. Det 

största problemet är att veta när data kan skickas från hårdvaran till PC då det inte får inträffa 

samtidigt som det kommer nya styrsignaler.  

Firmwaren lyssnar efter styrsignaler och då en styrsignal kommer så sparas den internt. När ingen ny 

data har kommit på en viss tid så skickas den undansparade datan vidare till PC via USB-gränssnittet.  

6.2 Implementation 
Firmwaren använder sig av avbrottshantering för att starta rutiner för detektering av start- och 

stoppbitar, hantering av bitinläsning och sändning av data. Båda programmen i hårdvaran startas med 

en initiering som sätter startvärden och ställer in avbrottshantering för att sedan hamna i ett läge där 

det inte händer något i väntan på ett avbrott. Detta vänteläge består av en oändlig loop som inte utför 

några instruktioner. 

6.2.1 Initiering 

Eftersom mikroprocessorn skall arbeta i olika lägen som kräver olika inställningar av hårdvaran, är en 

initieringsfunktion skapad för att specifikt konfigurera mikroprocessorn till rätt läge. Valet sker med 

hjälp av en vippströmställare som sitter monterad på kretskortet. Läget på strömställaren läses av vid 

initiering av kortet. För att byta mode slås strömmen till kortet av, sedan ändras läget på 

modeströmställaren följt av att strömmen till kortet slås på igen. 

 

Figur 5: Flödesschema över initieringsrutinen 

6.3 DDC mode 
Då DDC använder sig av I2C vore det enkelt att bara använda sig av hårdvarans inbyggda I2C-funktioner 

om det vore möjligt. Men eftersom mjukvaran ska logga all trafik i båda riktningarna och inte får skicka 

ACK-signaler, behövdes en speciell mjukvara utvecklas för att möjliggöra detta. Mjukvaran läser av all 

datatrafik på DDC-kanalen för att sedan paketera datan och skicka vidare den till PC. Figur 6 är ett 

exempel på en DDC-ström som lästs av. Trigpunkterna på tredje raden är skapade av en debugpinne 

som sitter på kortet som på bilden markerar anrop till avbrottshanteringsrutiner, för detektering av 

startbit och för inläsning av bitar. 
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Figur 6: Exempel på en DDC-ström, här med meddelandet: 0x75, 0xD3 

De termer och variabler som används för beskrivning av DDC-mjukvarans funktionalitet är beskrivna i 

tabellen nedan. 

Tabell 1: Variabler och termer för DDC mode 

Tx-minne Ett dataminne som används till att spara undan data för vidaresändning till PC 
via USB 

Inläsningsläge Det läge mjukvaran befinner sig i under tiden data läses av från SDA-ledningen 

Biträknare En räknare som anger vilken bit i ordningen som skall läsas in 

Timer En timer som har till uppgift att skapa ett avbrott då Tx-minnet på ett säkert 
sätt skickas kan vidare till PC 

Temp[ ] En bitvektor som är en temporär variabel för inläsning av SDA-ledningen 

Minnesräknare En räknare som anger hur många bytes som blivit inläst till Tx-minnet 

ADC Analog to Digital Converter. Ger ett digitalt värde som anger spänningen på en 
viss ingång till hårdvaran 

+5V Power Signal Signal som anger om en HDMI-sändare är påslagen 

 

Programmet utgår från den oändliga loop som initieringsrutinen startade och inväntar ett avbrott. 

Dataformatet, initieringen och avbrottsrutinerna beskrivs nedan. 

6.3.1 Dataformat 

Datan som skickas till PC är uppbyggd av ett antal strängar som skickas i ett ASCII-kodat format.  Vilka 

strängar som DCC-paket är uppbyggda av anges i tabellen nedan. 

Tabell 2: Beståndsdelar av ett paket 

STX Start på paketet 
HPD Hot Plug Detect, anger att det kommande värdet är spänningen på HPD-linan 
+5V Anger att det kommande värdet indikerar om +5V ledningen är hög eller låg 
DDC Anger att de följande värdena är ett DDC-meddelande 
ETX Slut på paketet 
 

𝑆𝑇𝑋 | 𝐻𝑃𝐷 2125   +5𝑉 1   𝐷𝐷𝐶 74 8   𝐷𝐷𝐶 75 𝐷5 𝐷𝐶   𝐸𝑇𝑋 

Figur 7: Exempel på DDC-paket 

Meddelandet i Figur 7 anger att HPD-spänningen är 2125, ett värde som tolkas till HPD-signalens 

spänning i PC-programmet. ”+5V 1” anger att +5V signalen är hög. DDC markerar början på ett DDC-

meddelande och i detta fallet är meddelandet 0x74 0x08 (vilket innebär att STB vill läsa TVns 

uträknade HDCP-checksumma). Det sista DDC-meddelandet i paketet är 0x75 0xD5 0xC5 (vilket är ett 

svar från TV innehållandes den uträknade HDCP-checksumman). 
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6.3.2 Initiering 

Initieringen för hårdvaran i DDC-mode innebär i korthet att alla variabler är nollställda och att 

avbrottshanteringen är påslagen för fallande flank på SDA-ledningen. Även avbrottshanteringen för 

flanker på +5V och ADC är påslagen från början då uppdaterade värden på dessa signaler skall skickas 

vidare till PC. 

6.3.3 Avbrottshantering för SDA 

Detta avbrott inträffar då en flank på SDA-ledningen ägt rum. I denna implementering betyder fallande 

flanker på SDA att en start eller stoppbit kommit.   

Om en startbit kommit skall hårdvaran gå in i inläsningsläget, vilket innebär att bitar skall läsas in från 

SDA-ledningen då uppåtgående flanker inträffar på SCL-ledningen [4]. För att få avbrott på SCL-

ledningen stängs avbrottshanteringen för SDA av, följt av att avbrottshanteringen för uppåtgående flank 

på SCL sätts på. För att förbereda för inläsning så nollställs biträknaren, timern och den temporära 

bitvektorn. Ett ”DDC” skrivs till minnet för att ange början av ett nytt DDC-paket. 

Om en stoppbit inträffar stängs avbrottshanteringen för SCL av, inläsningsläget inaktiveras och 

avbrottshanteringen för nedåtflank på SDA slås på. Detta sätter hårdvaran i utgångsläget så att en ny 

starbit kan hittas. 

 

Figur 8: Flödesschema över avbrottsrutinen för SDA 

6.3.4 Avbrottshantering för SCL 

Då ett avbrott inträffar på SCL-ledningen läses en databit in. Avbrottsrutinen har ett antal regler hur 

specifika databitar skall hanteras. De första 8 bitarna läses in och sparas undan till Tx-minnet som en 

byte. Även timern nollställs för att undvika att data skickas via USB medan ny data kommer, då rutinen 
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för att skriva till USB blockerar inläsning av ny data. Den nionde flanken som inträffar är en kontroll om 

ett ACK har kommit eller inte. Nästkommande flank kan vara den första biten på den kommande byten 

eller vara en del av stoppbiten. På grund av det slås avbrotten för SDA temporärt på för att göra det 

möjligt att hitta stoppbiten med SDA-avbrottsrutinen. Om det visade sig att det inte var en stoppbit 

läses nästa bit in till det temporära minnet och biträknaren sätts till två för vidare inläsning. 

 

Figur 9: Flödesschema över avbrottsrutinen för SCL 

6.3.5 Avbrottshantering för Timer 

Denna avbrottsrutin används till att skicka innehållet i Tx-minnet till PC via USB. Avbrottsrutinen inleds 

med att skriva in ”ETX” till slutet av Tx-minnet för att markera slutet på paketet. Sedan skrivs både 

värdet från ADC-omvandlaren samt värdet från +5V Power Signal till Tx-minnet. 

Sedan kontrolleras om USB-enheten är ledig för sändning av data. Om enheten inte är ledig så 

kontrolleras enhetens status tills den blir ledig. I värsta fall så kommer inte enheten att bli ledig, vilket 

resulterar i att en timeout inträffar. Ifall timeouten inträffas kasseras datan genom att minnesräknaren 

nollställs. Om USB-enheten blev redo att sända startas sändningen av data, följt av att minnesräknaren 

nollställs. 
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Figur 10: Avbrottsrutinen för Timer 

6.3.6 Avbrottshantering för +5V Power Signal 

Denna avbrottsrutin används till att åstadkomma en sändning av data då +5V Power Signal ändrat 

värde. Detta sker genom att nollställa och aktivera timern, vilket kommer att leda till att timer-

avbrottsrutinen kommer att köras.  

 

Figur 11: Avbrottsrutin för +5V Power Signal 

6.3.7 Avbrottshantering för ADC 

Denna avbrottsrutin fungerar exakt lika som den för +5V Power Signal då information om både +5V 

Power Signal och ADC alltid skickas vid en sändning. 

6.4 CEC mode 
CEC-delen av firmwaren fungerar på samma sätt som DDC-delen då det utgår från en oändlig loop och 

väntar på avbrott. Avbrottshanteringen består av rutiner som fångar in och sparar undan CEC-signaler 

för att sedan skicka vidare dem till PC. Tabell 3 beskriver de variabler och termer som används i CEC-

programmet. Sedan följer en beskrivning av CEC-formatet och avbrottsrutinerna. 



18 
 

Tabell 3: Variabler och termer för CEC mode 

Tx-minne Ett dataminne som används till att spara undan data för vidaresändning till 
PC via USB 

Inläsningsläge Det läge mjukvaran befinner sig i under tiden data läses av från CEC-
ledningen 

Biträknare En räknare som anger vilken bit i ordningen som skall läsas in 
Timer1 Timer för att skapa ett avbrott efter en viss tid 
Timer2 Timer för att detektera startbitar 
Temp[ ] En bitvektor som är en temporär variabel för inläsning av CEC-ledningen 
Minnesräknare En räknare som anger hur många bytes som blivit inläst till Tx-minnet 
Broadcast Variabel som anger om ett meddelande är en broadcast 

6.4.1 CEC-formatet 

CEC använder sig av ett eget format som möjliggör dataöverföring på en ledning med många enheter.  

Det finns tre vågformer att detektera, startbit, etta och nolla. Startbiten hittas genom att kontrollera 

längden av det låga partiet i biten och den totala längden. Den låga delen skall vara 3,7 ms lång och den 

totala startbiten skall vara 4,5 ms lång, se Figur 12. Förskjutningar är tillåtna på flankerna upp till 0,4 

ms i vardera riktningen. 

 

Figur 12: CEC-formatets vågform för startbit med tillåtna förskjutningar på flankerna markerade 

Ettor och nollor hittas genom att efter en nedåtflank vänta ca 1,05 ms för att sedan läsa av värdet på 

CEC-ledningen. En säker läsning kan göras på ett intervall av 0,4 ms. [1] 

 

Figur 13: CEC-formatets vågformer för nolla och etta med avläsningsområde markerat 

6.4.2 Avbrottshantering för CEC-ledningen 

En uppåtflank på CEC-ledningen är en indikation på att en startbit kan ha kommit. En kontroll görs vid 

uppåtflank om hårdvaran inte är i inläsningsläge samt om flanken kommit i startbitsintervallet. Om 

dessa krav är uppfyllda så aktiveras inläsningsläget och den temporära bitvektorn nollställs. Då 

systemet nu är i inläsningsläge skall det inte reagera på nedåtgående flanker, så avläsningen av 

flankerna stängs av. Det nästa som nu kommer att inträffa vid inläsningen är att CEC-signalen går låg 

och sätter igång timern, detta kommer att orsaka ett timer-avbrott. Avbrottet sker efter 1,05 ms då det 

är säkert att läsa av värdet på CEC-ledningen. 
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Figur 14: Flödesschema över avbrottshanteringen för CEC 

6.4.3 Avbrottshantering för Timer1 

Efter att Timer1 har varit aktiv i 1,05 ms läses värdet av från CEC-ledningen och sparas i en temporär 

variabel. Tio bitar läses av och bildar ett meddelande som skrivs till Tx-minnet. En kontroll om EOM-

flaggan är satt i det sista meddelandet genomförs, detta för att kontrollera ifall ingen mer data kommer 

och om Tx-minnet kan skickas vidare till PC.  

 

Figur 15: Flödesschema för avbrottshanteringen för Timer1 
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7 PC-mjukvara 
Målsättningen med PC-mjukvaran var att på ett översiktligt sätt presentera de styrsignaler och 

datastrukturer som hårdvaran fångat in. PC-mjukvaran tar emot de datapaket som genereras av 

hårdvaran och lagrar dessa i ett antal interna datastrukturer. De interna datastrukturerna tolkas sedan 

för att presenteras i ett GUI.   

7.1 DDC 
DDC-programmet presenterar på ett översiktligt sätt den data som har fångats in av hårdvaran i DDC-

läget. För att få en bra översikt över vilka bild- och ljudformat TVn klarar av tolkas E-EDID-

datastrukturen och dess egenskaper presenteras i en lista. Egenskaperna tolkas enligt de dokument 

som beskriver EDID- och E-EDID-formaten. HPD och +5V visas i statusfältet av programmet. [2][3] 

Data såsom autentiseringen som är tidspecifik lagras i en logg med en tidsstämpel för att göra det lätt 

att återkoppla till när ett visst kommando skickades. 

 

Figur 16: Översikt över DDC-mjukvaran 

Annan HDCP-relaterad information såsom nyckelvalvektorer (KSV) och slumptal presenteras i en egen 

vy för att på ett översiktligt sätt göra det möjligt att felsöka de parametrar som skickats över DDC-

gränssnittet. 

Den oformaterade datan presenteras i en egen vy för att möjliggöra felsökning då trasig data mottagits. 
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Figur 17: HDCP Properties-vyn 

För att möjliggöra undansparning av loggar och E-EDID-data kan formaterade textfiler sparas från 

programmet. 

7.2 CEC 
CEC-programmet är enklare än DDC-programmet då det endast består av en loggvy. Denna vy 

presenterar löpande de kommandon som skickas över CEC-ledningen i textform.  

Även CEC-programmet har stöd för att spara undan textfiler innehållandes loggen. 

 

Figur 18: CEC-programmet 
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7.3 Gränssnitt 
Då den valda hårdvaran stöder överföring av data via en USB-port till en virtuell serieport på PC så 

valdes USB som gränssnitt mellan hårdvara och PC. En annan anledning att välja USB som 

kommunikationsgränssnitt är att lösningen skall fungera portabelt, då alla moderna PC och laptops har 

en USB-port. Att använda en serieport är en enklare lösning implementationsmässigt men då dagens 

laptops ofta saknar en serieport krävs extra hårdvara i form av en USB till serieportkonverter. 

Datat som överförs via den virtuella serieporten skickas i ASCII-kodat format. Detta skapar en stor 

overhead men eftersom det finns tid att göra detta så är det att föredra då det underlättar felsökning.  
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8 Hårdvara 
Att jobba med ett labbkort har både för- och nackdelar. Fördelarna är att det finns mycket 

kringutrustning tillgänglig på kortet som kan behövas och att det är enkelt att komma igång. 

Nackdelarna är att det blir flera sladdar som inte alltid sitter som de ska, de glappar ibland och skapar 

därför störningar på de ledningar som de är inkopplade på. En annan nackdel är att all kringutrustning 

inte kan köras samtidigt då de delar minne och IO-ben i mikroprocessorn. Därför måste det säkerställas 

att inga konflikter mellan resurser uppträder.  

För att komma bort från sådana bekymmer som ett labbkort medför och för att få en ordentlig prototyp 

som går att demonstrera tillverkades ett mönsterkort. Eftersom labbkortet från ST Microelctronics 

fungerat såpass bra fick den stå som modell när ett kort designades.  

För att skapa kortet användes Cadence programserie OrCAD. Utvecklingsprocessen av mönsterkortet 

inleds med att skapa en schematic. En schematic beskriver vilka komponenter som sitter ihop med 

vilka, det vill säga hur komponenternas ben är kopplade till varandra. Utifrån en schematic skapas 

sedan en layout som beskriver hur och var alla komponenter sitter ihop på ett kort. 

Kortet designades med två lager för att bli billigt, samt att det är överflödigt layout-mässigt med flera 

lager då det finns mycket plats över på kortet. Kortets storlek på 80x90 mm valdes för att passa en låda 

som tidigare använts på Zenterio.  

 

Figur 19: Låda till mönsterkortet 

8.1 Schematic 
Keils schematic för labbkortet fick stå modell för den schematic som skapades för prototypen [6]. Den 

kringutrustning som användes fick vara kvar, medan de oanvända delarna togs bort. Programmet som 

användes för att göra en schematic heter Orcad Capture. Capture använder komponentmodeller och 

ledningar för att beskriva hur en krets är uppbyggd. Flera av de komponenter som skulle användas 

fanns inte med i Captures bibliotek över färdiga modeller, därför skapades det flera egna modeller. 

 

Figur 20: Modell i schematic för en komponent 

Det var vid designen av schematicen som alla komponenter valdes. Ytmonterade motstånd och 

kondensatorer av storlek 06031 valdes till kortet. Detta på grund av att Zenterio redan hade flertalet av 

                                                             
1 0,063 × 0,031 tum 
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de motstånd och kapacitanser som skulle användas. Eftersom labbkortet fungerade tillfredsställande 

och gjorde vad som förväntades, valdes de flesta komponenter till samma typ som på labbkortet. 

Kristallerna däremot var inte specificerade på referenskortet. Det angavs endast en frekvens, inte 

någon intern lastkapacitans. För att få en resonanskrets som oscillerade med de valda kristallerna så 

räknades nya lastkapacitanser ut. Det krävdes två stycken kristaller till mikroprocessorn, en för den 

interna kontrollerklockan och en till realtidsklockan. 

8.1.1 Resonanskretsar 

För att välja kristall och kondensatorer har ett referensdokument från ST Microelectronics använts för 

att skapa en resonanskrets till både den interna kontrollerklockan och realtidsklockan. [7] 

 

 
Figur 21: Resonanskrets till den interna kontrollerklockan 

Enligt bilden ovan så används en kristall, en resistans och två kondensatorer för att få en stabil krets 

som oscillerar. Kondensatorernas värden räknas ut för att matcha kristallens lastkapacitans. En 

högprecisionskristall med den interna lasten 𝐶𝐿 på 30 pF valdes som kristall. Enligt referensdokumentet 

från ST [7], kan mikroprocessorns kapacitans tillsammans med kretskortets interna kapacitans 

uppskattas till 10 pF, kallat 𝐶𝑠𝑡𝑟𝑎𝑦 .  Formeln för att ta fram värden på 𝐶𝐿1och 𝐶𝐿2 kommer från att få 

kristallens interna lastkapacitans till att bli lika stor som kretsens parallellkapacitans med 𝐶𝑠𝑡𝑟𝑎𝑦  

inräknat. 

𝐶𝐿 =  
𝐶𝐿1 ∙ 𝐶𝐿2

𝐶𝐿1 + 𝐶𝐿2
+  𝐶𝑠𝑡𝑟𝑎𝑦   𝑝𝐹 

Då 𝐶𝐿1och 𝐶𝐿2 bör ha samma värde så kan ekvationen skrivas om till:  

𝐶𝐿1 = 2 ∙  𝐶𝐿 −  𝐶𝑠𝑡𝑟𝑎𝑦  = 2 ∙  30 𝑝 − 10 𝑝 = 40 𝑝𝐹 

Med värdena 𝐶𝐿 = 30 𝑝𝐹 och 𝐶𝑠𝑡𝑟𝑎𝑦 = 10 𝑝𝐹 fås 𝐶𝐿1 =  𝐶𝐿2 = 40 𝑝𝐹. Eftersom 40 pF inte finns med i 

E12-serien så väljs kondensatorer med värdena 39 pF istället. Resistansen är till för att kretsen enklare 

ska börja svänga, resistansen värde väljs till 1 MΩ.  

 

 
Figur 22: Resonanskrets till realtidsklockan 

På samma sätt som för kontrollerklockan så används en krets med en kristall och två kondensatorer för 

att skapa en resonanskrets till realtidsklockan. Klockkristallen valdes med åtanke på att det står i ett 

referensdokument från ST att kristaller med lastkapacitans på 12,5 pF inte skall användas [8]. Den 

valda klockkristallen har en lastkapacitans på 6 pF, eftersom kapacitansen är så låg används en 
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koppling med två stycken kapacitanser på 10 pF vardera. Det finns ett exempel med en kristall med 

lasten 6 pF som ger värdena 𝐶𝐿1 = 𝐶𝐿2 = 8 𝑝𝐹 [8]. Avrundat uppåt väljs då 10 pF. Ingen parallell 

resistans sätts dit eftersom frekvensen endast är på cirka 32 kHz och kapacitanserna är så låga. 

8.2 Layout 
När slutgiltig schematic var klar kunde en layout skapas utifrån schematicen. Till detta användes 

programmet Orcad Layout. De komponenter som skapades till Capture2 hade inga footprints i Layout, 

därför tillverkades footprints till dessa komponenter. Footprints skapades både utifrån layout-exempel 

i datablad, men även genom att läsa av mått från datablad för att räkna fram storlekar och positioner på 

paddar. 

 

Figur 23: Exempel på en footprint 

8.2.1 Regler 

Vid layout av ett kort sätts regler upp beroende på de krav som finns och vilken applikation som kortet 

ska användas till. Denna design hade inga speciella krav förutom att t.ex. HDMI-kontaktens paddar satt 

väldigt tätt så att minsta pad-till-ledning-, pad-till-pad- och ledning-till-ledningavståndet minskades 

från programmets standard 10 MIL till 8 MIL. Vid tillverkning av footprints med hålmonterade 

komponenter multiplicerades pindiametern med 1,5 för att få ett hål som skulle vara lagom stort. Runt 

hålen på korten så läggs det ut ringar som kallas för annular rings för att få en yta som gör det enkelt att 

löda fast hålmonterade komponenter. Storleken på dessa ringar valdes till 15 MIL som ligger inom 

börvärdet [9]. 

 

Figur 24: Annular ring i genomskärning på ett tvålagerskort 

8.2.2 Höghastighetsledningar 

Eftersom TMDS-kanalerna har hög hastighet och är differentiella krävdes en speciell dragning av de 

ledningarna. Dokumentet “The HDMI design Guide” [10] användes för att ta reda på vad som borde tas i 

                                                             
2 Se 8.1 Schematic 
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beaktning vid utformningen av mönsterkortet. HDMI-portarna lades bredvid varandra bland annat för 

att få så korta ledningar som möjligt. Detta medförde problemet att det inte gick att dra ledningarna 

som inte korsade varandra utan att använda vior. Vior rekommenderas att undvika i så stor mån som 

möjligt.  

 

Figur 25: Problem med korsande ledningar 

Eftersom TMDS-kanalernas signaler är differentiella bör de ligga nära varandra och inte ha andra 

ledningar intilliggande. Detta för att få så låg elektromagnetisk interferens som möjligt. Det lades därför 

ned stor möda för att få en kanals ledningar att ligga parallella med varandra med så pass lika avstånd 

mellan ledningarna som möjligt, samt att inte lägga andra ledningar i närheten. Dock kunde inte 

ledningarna ligga med exakt samma avstånd hela vägen på grund av användning av vior. För att inte 

jordplanet skulle ligga för nära lades antikoppar ut runt alla HDMI-ledningar.  

 

Figur 26: TMDS-ledningar vid vior, blå ledningar är top-lager och röda ledningar är bottom-lager 

För att ledningarna inte ska få diskontinuiteter undviks 90-gradershörn helt. 45-gradersvinklar har 

lägre diskontinuitet medan runda böjar har knappt någon alls. Därför fick alla TMDS-ledningarna på 

kortet rundade böjar där det var möjligt och förbättrade dragningen. Där ledningar bara flyttades 

parallellt mot varandra blev det bättre med 45-gradersvinklar då runda böjar blev för stora. 

 

Figur 27: Runda ledningar jämfört med 45-gradiga ledningar 
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Figur 28: Jämförelse mellan rundade och vinklade ledningar vid parallellinskjutning 

För att signalerna i TMDS-ledningarna ska komma fram så samtidigt som möjligt bör de vara av samma 

längd. De ledningarna som gick ytterst blev längre än de inre ledningarna, vilket medförde att de inre 

ledningarna blev kompenserade med extra kurvor för att nå samma längd. [10] 

 

Figur 29: Extra kurvor på TMDS-kanalerna 

8.2.3 Jordplan 

Jordplan är bra för att filtrera brus från kortet och för att alla komponenter på kortet ska få samma 

jordpotential. För att få en så stabil jord som möjligt på ett tvålagerskort fylldes både ovan- och 

undersidan med koppar där det inte gick ledningar och där det inte låg antikoppar. Områden som inte 

ska ha koppar är som tidigare nämnts runt TMDS-ledningarna och ställen där det bildas långa smala 

halvöar. Detta eftersom de fungerar som antenner som tar upp högfrekventa störningar.  

 

Figur 30: Jordplan med en halvö markerad 

Halvöarna tas bort genom att lägga ut antikoppar, eller så läggs vior till så att halvöarna får kontakt med 

jordplanet på andra sidan och på så sätt bildas inte en antenn. För att få en bra anslutning av båda 

jordplanen kan vior sättas ut på flera ställen på kortet. Viorna sätts på stora halvöar för att få bort 

antenner. De sätts även runt komponenter som behöver bra jordning och på andra ställen där inga vior 

ligger i närheten. Detta för att få så jämn potential som möjligt i jordplanet. 

8.2.4 Kylfläns 

En krets användes för att sänka kortets matningsspänning från 5 v till 3,3 v. Detta sker internt inom 

kretsen genom att omvandla den extra spänningen till värme. För att bli av med den extra värmen som 

bildas behövs en kylfläns i form av antingen en metallbit som kyler kapseln eller ett kopparplan på 
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kortet som fördelar värmen. En kylfläns på chipet kostar mera och används i så låg mån som möjligt, 

därför valdes ett kopparplan istället. Arean på planet räknades ut för att värmeavledningen skulle bli 

tillräcklig. Hur detta räknas ut brukar vanligtvis stå i databladet för kretsen, men det gjorde det inte i 

detta fall. Därför användes ett datablad till en likvärdig krets från en annan tillverkare. Databladet 

”LM1117 Qualification Package” [11] hittades och bidrog med data för att få fram en tillräcklig area på 

kortet. För att få fram en ungefärlig strömförbrukning mättes förbrukningen på labbkortet vid hög 

belastning. Eftersom labbkortet har mera saker som drar ström så avrundades värdet nedåt. 

Omgivningstemperaturen togs i överkant samt maxtemperaturen i underkant för att ligga på den säkra 

sidan.  

𝜃𝐽𝐴 =  
𝑇𝑗 −  𝑇𝑎

𝑃
=

100 − 40

0.66
= 91 °𝐶 𝑊  

Där 𝜃𝐽𝐴  är den termiska resistansen från komponent till omgivning i Celsius, 𝑇𝑎  är omgivningens 

temperatur, 𝑇𝑗  är komponentens maxtemperatur och P är hela kretsens effektförbrukning. Enligt tabell 

blir arean då 0,3 tum2, omräknat blir det 300 MIL2. [11] 

 

Figur 31: Kortets kylfläns till spänningsregulatorn 

8.2.5 Gerberfiler 

Gerber är ett filformat som används av PCB-tillverkningsmaskiner för att tillverka mönsterkort. 

Formatet skapades av företaget Gerber Scientific och var från början ett format för att styra plottrar. 

Gerberfilerna skapas i layoutprogrammet som har en funktion för att exportera layouten som 

gerberfiler. Filerna specificerar layouten på ett lager vilket innebär en fil för top-lagret, en fil för 

lödpastalagret etc. 

8.2.6 Tillverkning 

Det finns många aktörer i mönsterkortstillverkningsbranchen vilket ger många alternativ då ett kort 

skall tillverkas. Det kan vara bra att undersöka vilka företag som tillverkar kort av god kvalitet då det 

finns företag som inte når den standard som kan tänkas vara önskvärd. En ekonomisk aspekt är 

leveranstid där det är signifikant billigare att beställa med längre leveranstid. Som snabbast går det att 

beställa leverans på kort inom en vecka, vilket innebär att korten kommer att tillverkas i Europa. Då en 

beställning med leverans inom tre veckor genomförs kommer korten med största sannolikhet att 

tillverkas i Asien vilket förmodligen innebär en billigare produktionskostnad. 
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Figur 32: Mönsterkortskarta 

Beställningsförfarandet består av att offerter begärs från de tillverkningsföretag som verkar lämpliga 

för tillverkning. En förfrågan innehåller information om leveranstid, kvantitet, antal lager och 

borrstorlekar. Efter att ha fått svar på förfrågningarna väljs den offert som passar bäst för ändamålet. 

Sedan skickas gerberfilerna till tillverkaren via e-post vilken då använder dem för att tillverka 

mönsterkortet. Efter att korten levererats skall alla komponenter lödas på. Det sista steget i 

tillverkningen är att flasha mikroprocessorn med programmet. Efter detta skall det tillverkade kortet 

fungera på samma sätt som labbmiljön om alla steg i tillverkningen genomförts korrekt.  
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9 Testning 
Detta kapitel går igenom de användbarhetstester och funktionella tester som har genomförts på 

produkten och mjukvaran. 

9.1 Fälttest 
Att skapa en produkt utan att ha en egentlig slutkund är svårt då inga specifika önskemål eller krav är 

uttalade. För att få mer feedback på produkten och idéer för förändringar och vidareutveckling 

genomfördes ett fälttest av produkten på ett externt företag. Företaget hade ett problem med en av sina 

produkter som behövde lösas, vilket gav en möjlighet att testa analysatorverktyget samt om det var 

möjligt att använda det i felsökningssyfte. Detta gav många nya idéer om förbättringar och mer insikt 

om hur produkten skulle användas. Problemet med att skapa en produkt av denna typ är att det är 

relativt lätt att se vilka möjligheter den har men inte vad som är önskvärt hos en slutkund.  

9.2 Hårdvarutestning 
Denna del tar upp de olika tester som genomfördes på hårdvaran. 

9.2.1 Labbkort 

För att testa att hårdvaran fungerade som den skulle användes en multimeter för att mäta att 

spänningar låg där de förväntades. Mätningar utfördes även för att testa vilka ben på labbkortet som 

var lediga. De ben som hade någon spänning över sig användes inte eftersom spänningen kunde 

påverka de önskade signalerna. Vid design av spänningsdelaren så mättes spänningsnivåer före och 

efter spänningsdelaren för att se om den fungerade på förväntat sätt. 

9.2.2 Prototyp 

Det enda felet som hittades på kortet var en speglad kontakt, som härleddes genom att mäta 

spänningen på ledningarna. Vidare tester genomfördes inte då allting fungerade som förväntat. Det var 

bara när ett kort inte fungerade som det skulle som det testades för att ta reda på vad som var felet.  

Testerna genomfördes genom att testa olika delar av hårdvaran. Först flashades kortet för att testa 

funktionaliteten hos JTAG-interfacet och att det går att få kontakt med processorn. Ifall det fungerade 

testades USB-gränssnittet för att se om det var där det var fel. Dessa tester utfördes flertalet gånger för 

att säkerställa att felet låg just i hårdvaran och inte i verktygen för att programmera hårdvaran.  

Ifall fel fortfarande uppträdde behövde kortet undersökas med hjälp av multimeter och mikroskop, för 

att kunna säkerställa att komponenter var rätt placerade och att inga felaktiga lödningar fanns. Även 

kontroller av ledningar genomfördes för att säkerställa att de ej hade avbrott. 

9.3 Mjukvarutestning 
Denna del tar upp de olika tester som genomfördes på PC-mjukvaran. 

9.3.1 E-EDID-tolkning 

Genom att testa mjukvaran på många olika TV-apparater har gömda fel påträffats vid tolkning av E-

EDID. Dessa fel korrigerades då de påträffades. Då få fel påträffats under en längre tidsperiod kan 

slutsatsen dras att det finns ett acceptabelt antal fel kvar i E-EDID-tolkningen. För att säkerställa att det 

tolkade värdet överensstämmer med det förväntade har E-EDID-paket tolkats för hand med standarden 

och jämförts. 



31 
 

9.3.2 Robusthetstestning 

Tester genomfördes genom att låta mjukvaran logga data under lång tid för att se om några fel uppstod 

under körningen. Ett antal av dessa långkörningar genomfördes utan påverkan på mjukvarans 

funktionalitet vilket visar på att mjukvaran kan användas för att logga data under lång tid. Även tester 

för att se om mjukvaran kan hamna i ett felaktigt läge genomfördes genom slå på och av TV och STB i 

snabb takt för att försöka generera felaktiga signaler. Vid avbrott vid sändning av dessa signaler 

rapporteras ett fel i mjukvaran som meddelar att just ett avbrott inträffat. Mjukvarans funktionalitet 

förblir dock oförändrad vilket är önskvärt.  
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10 Utvecklingsmöjligheter 
Detta kapitel beskriver utvecklingsmöjligheter till prototypen, både för mjuk- och hårdvara. 

10.1 Läsa ut TMDS-headers och InfoFrames 
Information i TMDS-headers och InfoFrames är intressant att läsa ut ur TMDS-kanalerna [1]. 

InfoFrames innehåller beskrivande information om vad som skickas och i vilket format. Att läsa ut 

InfoFrames skulle göra det möjligt att verifiera formatet på den data som skickas vilket kan vara 

intressant i felsökning. Tyvärr är även InfoFrames HDCP-krypterade då HDCP-kryptering är påslaget 

vilket medför att det är omöjligt att läsa ut dem. Det är möjligt att läsa ut dem ur en okrypterad ström 

med hjälp av tillräckligt snabb hårdvara men intresset för en sådan produkt är lågt då HDCP-kryptering 

är ett krav.  

10.2 Utvecklingsmöjligheter för PC-mjukvara 
Eftersom den tillverkade mjukvaran är en prototyp för en slutgiltig mjukvara som tillverkas enligt en 

specifikation av kund har en del utvecklingsmöjligheter begrundats. Beroende på vad kunden har för 

krav och önskemål kan programmet omformas efter de önskemålen. Om kunden håller på mycket med 

rapporter och enkelt vill skicka resultat från körningar i programmet kan utskriftsfunktioner läggas till 

och val att exportera loggarna samt E-EDID-informationen till PDF-filer. En annan intressant utveckling 

av PC-mjukvaran skulle vara att samla in alla nya E-EDID som påträffas för att spara dem i en databas 

för att senare kunna läsa ut dem för att se vilka TV som har vilka egenskaper. En vidare utveckling av 

det skulle kunna leda till en E-EDID-simulator som svarar på E-EDID-förfrågningar av t.ex. en STB för 

felsökning i STB-mjukvaran. En E-EDID-simulator kräver utökad firmware till hårdvaran för att 

möjliggöra sändning av kommandon över DDC. 

För HDCP-autentiseringen skulle viss kontroll vara möjlig att lägga till för att ge felmeddelanden om 

felaktiga autentiseringskommandon uppkommer eller om autentiseringen utförs i felaktig ordning. Det 

finns en mängd krav som ställs i HDCP- och HDMI-specifikationerna som måste uppfyllas för att en 

enhet ska bli en godkänd HDMI-enhet. Kraven skulle delvis kunna kontrolleras med hjälp av en utbyggd 

version av mjukvaran. Detta kan spara pengar då fel kan upptäckas innan HDMI-enheter skickas iväg 

för verifiering. 
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11 Företagskontakt 
För att kunna utvärdera HDMI-kretsar krävdes information från stängda dokument. Detta innebär att 

kontakt med företag som utvecklat dessa kretsar krävs. Tillverkarnas målsättning är att sälja så många 

kretsar som möjligt och kräver därför ofta en garanti på att ett visst antal kretsar kommer att köpas 

innan de lämnar ut stängda dokument. Detta medför ett problem eftersom ingen garanti kan lämnas att 

en krets kommer att användas. Lösningen blir att ta kontakt med rätt personer inom ett företag för att 

försöka få tag på stängda dokumenten utan garanti på att köpa ett visst antal enheter. 

Då Zenterio är ett litet företag kan de inte använda sitt företagsnamn på samma sätt som t.ex. Ericsson 

eller Motorola. Större företag betyder ofta större kvantiteter av köpta chip vilket väcker intresse hos 

företaget som säljer datachipen. 

Efter att kontakt har tagits och en överrenskommelse har gjorts skickas avtal mellan företagen i form av 

NDA3. Efter att avtalen skrivits under kan diskussionen föras vidare om exakt vilka specifikationer som 

önskas. Specifikationerna skickas via en säker överföring och är ofta vattenmärkta med vilket med 

företag som de är ämnade för. 

  

                                                             
3 Non-disclosure Agreement 
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12 Efterstudie 
Detta kapitel innehåller en efterstudie om hur de val som gjordes under förstudien påverkade 

utvecklingen av produkten och vilka val som ändrades. 

12.1 Utvecklingsmiljöer 
Denna del av efterstudien är en genomgång av hur väl valet av utvecklingsmiljöer från förstudien 

fungerat under utvecklingen av PC-mjukvaran och firmwaren.  

12.1.1 Visual Studio 2005 

Valet av C# och Visual Studio 2005 var lyckat. Då .NET innehåller bra bibliotek för de funktioner som 

krävdes, blev utvecklingen av programmet snabb och tyngdpunkten kunde läggas på tolkningen och 

presentationen av datastrukturerna. 

12.1.2 Keil μVision 

μVision fungerade bra och tillät snabb utveckling av mjukvara till ST-processorn tack vare sin inbyggda 

guide för hårdvarukonfigurering och sina utmärkta verktyg för kompilering och flashning. Det som 

μVision slutligen föll på var begränsningar i gratisversionen av programmet, vilket inte tillät program 

bli tillräckligt stora. Gränsen på 16 kb som angavs misstolkades som storleken på själva programmet, 

vad som egentligen ingick i dessa 16 kb var storleken på källkoden, binärfilerna tillsammans med 

minnesanvändningen i programmet. Det fanns då inget annat val än att byta till Ride7. Själva 

övergången till Ride7 var omständlig eftersom den kod som genererades av hårdvaruguiden i μVision 

nu behövdes skrivas manuellt. Efter en hel del konfigurationsproblem skapades ett fungerande projekt i 

Ride7, som blev en bas för vidareutveckling av mjukvaran.  

12.2 Hårdvara 
Det är svårt att säga att MCBSTM32 var det bästa valet för utvecklingen av en produkt som denna, men 

processorn har allt som behövs för att fungera med vald implementation. Många andra processorer 

hade kunnat användas lika gärna, men eftersom STM32 fanns på det labbkortet som var tillgängligt så 

användes den processorn. Zenterio har mycket samarbete med ST Microelectronics så det var 

påtryckningar från dem att använda en ST-processor. Labbkortets display sågs som en fördel då det var 

tänkt att den skulle användas i felsökningssyfte, men eftersom displayen behövde använda samma ben 

på processorn som användes till att fånga in data omöjliggjordes displayens användning. Eftersom det 

fanns tillgång till en logikanalysator användes istället en pinne på mikroprocessorn för att felsöka. Varje 

gång en speciell händelse inträffade skickades en puls ut på pinnen som hittades med logikanalysatorn. 

Från början var det tänkt att både CEC och DDC skulle kunna fångas in parallellt. Men under arbetets 

gång framkom det att signalerna kunde komma samtidigt vilket leder till resursproblem med vald 

implementation av firmware. Efter vidare beaktning av problemet framkom att det inte var intressant 

att titta på de olika signalerna samtidigt. Lösningen blev då att ha två separata lägen, ett för CEC-

loggning och ett för DDC-loggning. 
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12.3 Gränssnitt 
Under utvecklingens början användes serieportskommunikation eftersom det är ett enkelt protokoll 

som klarar de datahastigheter som krävdes. En stor nackdel med att använda serieport är att hårdvaran 

måste strömsättas separat, till skillnad från USB-gränssnittet som innehåller strömledningar. 

Gränssnittet byttes till USB vilket medförde att firmwaren behövdes skrivas om. Till PC-mjukvaran 

fanns USB-drivers som emulerade en serieport vilket innebar att endast små ändringar krävdes i PC-

mjukvaran. 

12.4 Förbättringar  
Detta avsnitt tar upp några av de förbättringar som kunde ha resulterat i en bättre prototyp, både 

mjukvarumässigt och hårdvarumässigt. 

12.4.1 Designmönster för PC-mjukvara. 

Eftersom prototyping användes för att skapa PC-mjukvaran gjordes ingen design av programmet. 

Klasser och funktioner skapades efter hand vilket innebar att strukturen blev lidande. Om 

designmönster använts skulle koden blivit mer lättnavigerad och lättläslig för utomstående.  

12.4.2 Bättre kravspecifikation 

Beskrivningen av examensarbetet var vag vilket ledde till rätt så mycket frihet hur saker skulle 

implementeras och vilka egenskaper den slutgiltiga produkten skulle ha. Ingen kravspecifikation låg 

som grund till examensarbetet vilket ledde till att målsättningen av prototypen blev svårdefinierad. 

Avsaknaden av kravspecifikation berodde till största del på att Zenterio som ville ha produkten inte 

visste vad som var genomförbart. 

12.4.3 Brist på hårdvara 

För att möjliggöra utveckling av en produkt av denna typ krävs en del kringutrustning för att testa 

produkten såsom CEC-kompatibla TV-apparater och uppspelningsutrustningar. Avsaknad av hårdvara 

innebär att endast testning för just den uppsättning av hårdvara som finns kan genomföras. Tillgång till 

mer hårdvara skulle möjliggjort mer testning vilket kunnat leda till att fler fel hittas i både hård- och 

mjukvara. 

12.4.4 Mönsterkortet 

Efter att mönsterkortet hade tillverkats upptäcktes missar som gjorts under layouten. 

 Spegelvänd footprint till USB 

 Via för nära kanten 

 Avrundningsfel mellan millimeter och MIL 

 Silk för nära paddar 

 För stora borrhål 

USB-portens footprint blev tyvärr spegelvänd trots flertalet kontroller, förmodligen på grund av att hål 

och pinnar hade förväxlats. Detta löstes genom att kapa ledningarna på mönsterkortet och dra om dem 

med sladdar på kortet. Eftersom problemet går att lösa är den största följden av problemet kortets 

ökade produktionstid. 
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Figur 33: Omdragning av ledningar på mönsterkort 

En via till matningsspänningen ligger såpass nära kanten att den kan få kontakt med lådan. Om 

jordplanet skulle skrapas upp vid inskjutning av kortet i lådan kan det leda till kortslutning. Dock glider 

kortet så pass lätt i lådan att det förmodligen aldrig kommer att ske. 

Eftersom 1 𝑀𝐼𝐿 är exakt en tusendels tum, blir det ett avrundningsfel vid konverteringen mellan MIL 

och millimeter. Det är behändigt att använda avrundningen 1 𝑚𝑚 = 40 𝑀𝐼𝐿, vilket ger små 

avrundningsfel vid layout av små saker. Dock blev det skillnad på de största footprintsen. Den 

skillnaden gällde 8 MIL i detta fall vilket innebar att de yttersta benen blev förskjutna en halv pad. Även 

kortstorleken räknades ut med samma avrundningsfel vilket ledde till att kortets storlek räknades ut 

till 3600 × 3200 MIL som är 3,6 × 3,2 tum och i millimeter blir det 91,44 × 81,28 mm. Detta medförde att 

kortets längd blev 1.44 mm för långt och sticker därför ut ca 1 mm ur lådan. Detta blev dock inget 

problem då den valda lådans gavlar tillät denna marginal. 

Under layout av footprints gjordes misstaget att placera silk för nära paddar. Eftersom maskinen som 

skapar mönsterkortet inte kan lägga silk tätt inpå paddar saknades delar av silken som t.ex. markerade 

anoden på en kapacitans. Detta var dock ett smärre problem eftersom det gick att se på layouten hur 

komponenten ska placeras. 

De stora borrhålen till HDMI-kontakterna beror till största delen på begränsningar i OrCAD Layout som 

inte tillät avlånga hål, istället användes stora runda hål. Dessa hål fick samma marginaler som övriga 

hål, vilket inte var bra eftersom kontaktens hölje har avlånga ben. Detta medförde ett stort glapp i 

sidled, vilket försvårade placeringen av kontakterna vid lödning. Lösningen på problemet är mindre hål 

eller ett CAD-program som har stöd för avlånga borrhål. 
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13 Resultat 
Den utvecklade prototypen uppfyller inte alla ursprungliga önskemål. Paketen i TMDS-strömmen som 

önskades loggas går inte att logga med nuvarande hårdvara. Anledningen är att det är för dyrt med den 

specifika hårdvara som krävs för att fånga in data i så hög takt. Dessutom är den intressanta datan 

krypterad och kan endast dekrypteras med ett HDMI-mottagarchip. Prototypen uppfyller dock de 

reviderade önskemål som fastställts under prototypens utveckling. Prototypen är färdig att användas 

vid en demonstration för att visa vad som är möjligt att logga och presentera med just denna lösning. 

Prototypen är ingen färdig produkt för produktion men kan användas som grund för vidareutveckling 

av en slutgiltig produkt. Detta eftersom det var tänkt att endast en undersökning skulle göras av vad 

som var genomförbart. 

PC-mjukvaran som utvecklades för att presentera den infångade datan hade som målsättning att 

presentera datan på ett enkelt och överskådligt sett. Detta uppnåddes väl då det i båda programmen är 

enkelt att följa loggarna med hjälp av färgkodning och indentering. DDC-tolkningen i mjukvaran är så 

komplett den kan bli då den fångar in alla tänkbara kommandon som skickas via DDC. CEC-tolkningen 

kunde däremot inte testas fullständigt då det saknades tillräckligt med CEC-kompatibel utrustning. All 

data som går över CEC-ledningen loggas och alla förfrågningar tolkas av programmet, men det är endast 

de svar som skickas emellan den tillgängliga utrustningen som tolkas. 
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Appendix A: HDMI Toolset Installation Manual 
Installationsmanual till prototypen. 

HDMI Toolset Installation Manual 

Connecting the Analyzer 
Follow these three steps to connect the Analyzer to the TV, STB and PC. 

1. Connect the HDMI-cable from the TV to any of the HDMI-connectors on the Analyzer 

2. Connect the HDMI-cable from the STB to the other HDMI-connector on the Analyzer 

3. Connect the Analyzer to the PC with the supplied USB-cable 

Installing drivers 
After connecting the USB cable and the power is enabled, your computer will prompt you to install a 

driver. The driver is located in the “drivers” folder. Install the driver and look up which number the 

virtual com port gets. Now the setup of the hardware is complete. 

Selecting mode 
Before starting any application a mode needs to be selected on the hardware. Up corresponds to CEC 

mode for the CEC Translator utility and down corresponds to the DDC mode for the HdmiAnalyzer 

utility. Now toggle the power switch located to the left to power the board up. Power on is indicated by 

the green led. To switch the mode you need to power down, toggle the mode switch and then power up 

again. 

 

Running the programs 
To run the programs you need to have the .NET 3.5 Framework or later installed. A setup is located in 

the “dotnet framework” directory which will install the framework.  

To run the utilities just run the corresponding exe files located in the “software” directory. When the 

program is started you need to select the com port used by the virtual com port driver, which can be 

done in the Settings menu. Check the status strip to see that the port is selected. Now the program is set 

up for use. 

 

Power 

 

Mode 


