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Sammanfattning
Detta är ett examensarbete som har utförts på Solectron i Norrköping. Bakgrunden till arbetet
är ett behov av att utveckla och bygga två testfixturer för att automatisera testningen och
trimningen av både sändarmoduler (TX-fixtur) och mottagarmoduler (RX-fixtur) som är
huvudkomponenter i ett DWDM-system. Delarna som utgör grunden för uppbyggnaden av
dessa testfixturer är: Testkortet, Switchkortet, DC/DC-kortet och slitdonet.

Testkortets huvuduppgift är att sköta kommunikationen mellan sändar- och mottagarmodulen.
Modulerna spänningsmatas via testkortet. Grunden till testkortet är designat av Ericssons
konstruktörer i Tyskland. Detta kort visade sig vara otillräckligt och har modifierats med bland
annat en mikroprocessor för att kunna sköta kommunikationen mellan testdatorn och
mottagarmodulen. På testkortet finns två mångpoliga kontakter av typen NexLev (hanar) där
kopplas mottagar- och sändarmodulerna.

Switchkortet har tidigare använts i fixturerna för testning och trimning av mottagar- och
sändarmoduler för dataöverföring upp till 2.5Gbps. Kortet har ändrats så att det kan användas i
de nya fixturerna för dataöverföring upp till 10Gbps. 

Eftersom effektförbrukningen hos testmodulen ska mätas med den i kraftaggregatet inbyggda
amperemetern så kan referensmodulen och testmodulen ej spänningsmatas via samma
kraftaggregat. Av kostnadsskäl är det oacceptabelt att använda ett eget kraftaggregat för att
spänningsmata referensmodulen där ingen strömmätning blir aktuell. Lösningen är att
konstruera och bygga ett DC/DC-kort som drivs av en kanal i kraftaggregatet.

På grund av att kontaktdonet (NexLev) som används har en livslängd på cirka 30-40 gånger så
krävs ett slitdon  mellan testkortet och testmodulen för att öka livslängden på testkortet. Detta
slitdon konstruerades inom detta arbete. Utan slitdonet så skulle detta projekt vara olönsamt
för företaget.

Vissa delar som ingår i RX- och TX-fixturerna har använts i en tidigare generation av fixturer
för testning av mottagar- och sändarmoduler upp till 2.5 Gbps. Dessa delar har uppdaterats för
att kunna uppfylla de nya testkraven på 10Gbps modulerna.
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Abstract
This thesis for the Master of Science degree was performed at Solectron Corporation in
Norrköping. The background for the thesis was a need to develop and build two test fixtures
to automatize testing and adjusting of transmitter modules (TX-fixture) and receiver modules
(RX-fixture) which are head devices in DWDM-systems. The basic elements for the test
fixtures are: Test board, switch board and DC/DC board.

The main function of the test board is to handle communication between the transmitter and
receiver modules and supply voltage to these modules. The test board was insufficient and
modified with a microprocessor to handle the communication between the PC and the receiver
module. There are two connectors (NexLev) on test board to connect the receiver and
transmitter modules.

The switchboard has been used in fixtures for testing and adjusting  both the receiver and
transmitter modules for data rate up to 2.5 Gbit/s. This board has been modified for use in
new fixtures for data rate up to 10Gbit/s.

Because the power consumption of the test module will be measured with the ammeter in the
power supply, the reference module and the test module cannot be supplied by the same
power supply. Because of high cost and the fact that no current is measured it is unacceptable
to use a power supply to feed the reference module. The solution is to build a DC/DC board.

Because the NexLev connector has a durability of 30-40 times it were necessary to have a
connector with higher durability. This connector is located between the test board and the test
module. Without this connector the project will no be profitable for the company.

Some parts in RX- and TX-fixture have been used in older versions of fixtures for data rate up
to 2.5Gbit/s. These parts have been updated for the new test demands of the new fixtures.
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Terminologi och Ordlista
APD Avalanche Photodiode
BER Bit Error Ratio
COM Communication
CPU Central Processing Unit
DCA Digital Communication Analyzer
DCD Dispersion Compensation Device
DFB Distributed FeedBack
DUT Device Under Test
DVM Digital Voltmeter
DWDM Dense-Wavelength-Division-Multiplexing
EMS Electronics Manufacturing Services 
EDFA Erbium-Doped Fiber Amplifier
ESD ElectroStatic Discharge
FEC Forward Error Correction
ITU International Telecommunication Union
LED Light Emitting Diode
LOS Los Of Signal
LSD Laser ShutDown
LVDS Low Voltage Differential Signalling
OADM Optical Add/Drop Multiplexers
OFA Optical Fiber Amplifier 
PC Personal Computer 
PCB Printed Circuit Board
PE Protected Earth
PIN-diod Positiv-Instrinsic-Negative-diod
PWM Pulse Width Modulator
SDH Synchronous Digital Hierarchy
WDM Wavelength Division Multiplex
WE Write Enable
RS232 Standard för seriell kommunikation
RX-fixtur DUTen är RX-2000 och referensmodulen är TX-2000
TX-fixtur DUTen är TX-2000 och referensmodulen är RX-2000
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1 Inledning
Solectron Corporation är idag världens största kontraktstillverkare av elektronikprodukter i
den så kallade EMS-industrin (Electronics Manufacturing Services) och erbjuder ett komplett
sortiment av tjänster för produktförsörjning åt världens ledande företag inom
elektronikområdet.[10]

Anläggningen i  Norrköping ingår i koncernens svenska dotterbolag, Solectron Sweden AB,
som grundades 1997. Man arbetar inom områdena komponentteknik, produktutveckling,
CAD, tillverknings- och provningsteknik samt tillverkning och service.[10]

I Norrköping tillverkas  DWDM-system (Dense-Wavelength-Division-Multiplexing)  åt
Ericsson. De viktigaste komponenterna i DWDM är den optiska receivern (mottagarmodulen)
och den optiska transmittern (sändarmodulen). Det fanns ett behov av att bygga tre olika typer
av  testfixturer. Den första för att testa receivermoduler, RX-fixtur. Den andra för att testa
transmittermoduler, TX-fixtur. Den sista fixturtypen för att testa  WDM-kortet, kortfixtur och
kommer inte att behandlas i denna rapport.  Modulerna används för dataöverföring upp till
10Gbps. 

Det finns redan i dag testfixturer som används för testning av både RX- och TX- modulerna
med en dataöverföring upp till 2.5Gbps. 
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2 Problemformulering
En optoelektronisk transponder är en modul som konverterar en optisk signal från en
våglängd till en annan våglängd. Vid denna konvertering överförs signalen från den optiska
domänen över till den elektriska och tillbaka till den optiska. För att automatisera test av
transpondrar så krävs det  testfixturer.

Uppgiften går ut på att konstruera och implementera två olika typer av testfixturer för
transmitter och receivermoduler med en överföringshastighet av 10Gbps. TX-fixtur  för att
testa transmittermodulerna, och RX-fixtur  för receivermodulerna. Fixturerna ska vara
bestyckade med en egen processor som sköter inställningen av modulen under test. I detta
arbete ingår också programmering av mikrodator för kommunikation med modulerna och
testdatorn.

Testfixturen kommer att bestå av  två huvuddelar, en mekanisk och en elektrisk del. För att
kunna bygga den rent mekaniskt så måste först den elektriska delen bestämmas. Den största
utmaningen att lösa är kontakten mellan fixturen och testmodulerna. Testnålar kommer ej att
användas eftersom det kommer att påverkar signalerna. Lösningen blir att ta fram ett slitdon
mellan fixturen och testmodulerna eftersom kontaktdonen mellan fixturen och modulerna har
en begränsad livslängd på ca 30 kontakteringar enligt tillverkarens specifikation. Ifall det inte
byggs någon form av slitdon så kommer det att vara omöjligt att automatisera testningen av
de olika modulerna. 

Det kommer att byggas ett switchkort för att kunna styra och kontrollera ut- och insignaler till
modulen. Switchkortet  används som en länk mellan yttre världen (dator + instrument) och
testmodulen. Switchkortet byggs så att det kan användas i både RX- och TX-fixturerna.

För att testa en modul krävs det att en referensmodul av motsvarande typ finns att testa mot.
Modulen som skall testas kommer att spänningsmatas från ett kraftaggregat i
testuppkopplingen. Varje modul i kraftaggregatet ger en spänning och har en integrerad
effektmeter. Eftersom effektförbrukningen hos testmodulen ska mätas med den i
kraftaggregatet inbyggda amperemetern så kan referensmodulen ej spänningsmatas via
samma kraftaggregat. Lösningen kan vara att antigen använda två kraftaggregat eller bygga
ett DC/DC-kort för att spänningsmata referensmodulen.

Testfixturen  kommer att vara helt av eloxerad aluminium. Interfacen på fixturen ska vara mot
operatören för att underlätta arbetet. Testmodulerna trycks ned på plats av operatörerna men
problem kan uppstå om nedtryckningen inte hanteras på rätt sätt eftersom det används mycket
känsliga kontakter för en dataöverföring upp till 10 Gbps. Det ska gå snabbt och enkelt att
testa modulerna.  Dessutom så måste fixturen vara ergonomisk och lätt hanterlig. 
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3 Bakgrund
Solectron  i  Norrköping ingår i koncernens svenska dotterbolag, Solectron Sweden AB. Man
arbetar inom områdena komponentteknik, produktutveckling, CAD, tillverknings- och
provningsteknik samt tillverkning och service. [10] 

DWDM (Dense-Wavelength-Division-Multiplexing) system, som är utvecklad av Ericsson,
tillverkas, trimmas och testas i fabriken i Norrköping. De två komponenterna som är mest
intressanta är receiver- och transmittermodulerna. Båda modultyperna testas och trimmas med
hjälp av testfixturer.

Testningen görs idag för både receiver- och transmittermodulerna (2.5Gbps) på två olika sätt.
Det ena går ut på att det används en testadapter som sköter kommunikationen mellan dator
och testmodulerna. När testningen inte stämmer så kan felet antingen ligga i testmodulen eller
i kablarna mellan testadapter och testmodulen. Dessutom så måste operatörerna själva flytta
på kablar och optiska fiberkablar mellan olika instrument. Det kan lätt gå fel och då måste
testerna göras om från början och det kostar företaget mycket pengar. Det andra sättet går ut
på att testningen görs med en testfixtur som är mer praktisk, få optiska fibrer att hantera för
operatörerna och dessutom tar detta förfarande mindre tid. Operatörerna kan trimma en annan
modul medan testningen pågår. Därför är behovet stort att bygga testfixturer för att kunna
automatisera testningen av de nya modulerna med en data överföring upp till 10Gbps. 
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4 Dense-Wavelength-Division-Multiplexing
DWDM

DWDM-system är baserad på förmågan hos en optisk fiber att bära många olika
ljusvåglängder samtidigt utan inbördes störningar. [1],[2]

Varje våglängd representerar en optisk kanal i fibern. Olika optiska metoder är tillgängliga för
att kombinera individuella kanaler i fibern och att ta ut dem längs nätverket. DWDM
teknologi har utvecklats så att separationen mellan våglängdskanalerna kan vara mycket liten,
en bråkdel av nanometer. Nätverk för vilka individuella fiber kan bära mer än 100 oberoende
optiska kanaler är idag tillgängliga på marknaden. [1],[2] 

Framgången för DWDM är mycket tack vare utvecklingen av EDFA (erbium-doped fiber
amplifier), en optisk komponent som använder energin från en pumplaser för att förstärka
signalens  alla våglängder. Genom att förstärka optiska signaler så har denna komponent
medverkat till uppbyggnaden av transmissionsnätverk för långtransport med få elektroniska
komponenter. [1],[2]

FIGUR 1: DWDM SYSTEM (DENSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING).

MUX DEMUX

OFA OFA

RX-2000

TX-2000w

FEC

16x622Mbps

16x666Mbps
16x666Mbps

16x622Mbps

RX-2000

FEC

TX-2000c
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4.1    Transmittern
Den optiska sändarmodulen konverterar sin elektriska insignal till en optisk utsignal via en
DFB (Distributed FeedBack) lasermodul av en specificerad våglängd. Med andra ord den
konverterar en 16 bitars parallell elektrisk insignal till en optisk utsignal med en data hastighet
av 10Gbps. [1],[3]

Lasermodulen innefattar en termoelektrisk kylare (thermoelectric cooler), en optisk isolator,
en termistor, en laser diod och en monitor diod. Modulen konverterar sin elektriska insignal
från en laserdrivare till en optisk utsignal. För att bibehålla stabil funktion av den kompletta
transmittern över livstiden i hela temperaturintervallet är laserchipets temperatur,
modulationsamplituden och den optiska uteffekten  kontrollerade via olika reglerkretsar,
realiserade med en mikroprocessor. Mikroprocessorn förenklar även testningen och
justeringen av transpondermodulen under produktionen. [1],[3]

För att kunna begränsa den optiska uteffekten till en oskadlig nivå för människor, är
transmittermodulen utrustad med en CMOS kompatibel kontrollsignal som när den är
aktiverad stänger av lasern (LSD, Laser ShutDown). Transmittermodulen har ett
programmerbart gränssnitt genom vilket mjukvara uppdateras såsom att spara parametrar utan
att påverka hårdvaran. [1],[3]    

Framgången för DWDM-nätverk beror på stabiliteten av signalkällan. Mottagare (receivers),
filter, dämpare (attenuators) och vågländsberoende kopplare (wavelength-dependent couplers)
kan endast utföra sina funktioner om signalen är inom ett mycket begränsat område av den
optiska . Våglängdsreferensen anskaffar denna stabilitet. [1],[3] 

Laserns exakta våglängd ( se appendix D) bestäms av laserns egen temperatur som styrs av en
elektrisk ström. Våglängdsreferensen genererar en kontrollsignal som styr denna ström.
[1],[3]

FIGUR 2: BLOCKDIAGRAM ÖVER EN TX-2000 SÄNDARMODUL.[3]
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4.2 Receivern 
Den optiska receivermodulen konverterar sin optiska insignal till elektrisk utsignal via en
PIN-diod (Positiv-Instrinsic-Negative) med integrerad förstärkare (preamplifier) och
begränsande förstärkare (limiting amplifier). Receivern konverterar en optisk insignal i
våglängdsintervallet 1260 till 1580 nm till en parallell elektrisk utsignal med 16 differentiella
LVDS (Low Voltage Differential Signalling) par med en datahastighet av 622/666 Mbps.
[1],[4]  

En extern tröskelspänning kan anslutas till PIN-dioden för att skifta den interna DC-nivån hos
den begränsande förstärkaren. Denna offsetspänning, RX-threshold, är kontrollerad av
transponderns processor. [1],[4] 

Traditionell optisk teknik används för att koppla ljusets energi från en fiber till en detektor, i
allmänhet en fotodiod. Den resulterande signalen måste sedan förstärkas elektroniskt ( addera
så lite brus som möjligt). Detta sker med hjälp av ett till den väntade signalen anpassat
bandpassfilter. Elektronisk filtrering behövs för att sänka den effektiva frekvensresponsen.
Alla dessa operationer utförs i en enda hybridmodul inklusive en receivermodul vars insignal
är ljus från en fiber och vars utsignal är en ren elektrisk signal. [1],[4] 

Två typer av fotodioder används: Positive-Instrinsic-Negative (PIN) diod och avalanche
photodiodes (APD). PIN komponenten arbetar med standard low-voltage logic power
supplies (5V) men den är mindre känslig och täcker en smalare bandbredd än avalanche
modellen. PIN användes för 10Gbps och 40Gbps applikationer innan APD utvecklats för de
högre hastigheterna. [1],[4]

FIGUR 3: BLOCKDIAGRAM ÖVER EN RX-2000 MOTTAGARMODUL.[4]
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4.3 Dämpare (Attenuator)
Dämpare (Attenuators) används ofta efter lasern i transmittern för att dämpa dess uteffekt till
en anpassad nivå för de efterföljande komponenterna nämligen Multiplexern (MUXen) och
EDFAn (erbium-doped fiber amplifier). [1]

Dämpning behövs i specifika delar av nätverken för att de optiska komponenterna ska
bibehålla linjäriteten. Effektavrundningen är ofta nödvändig för att fintrimma förstärkningen
från EDFA och för att erhålla en respons över hela våglängdsområdet. Detta är speciellt
kritiskt när en kanal ska adderas eller tas ut i EDFAn. [1] 

FIGUR 4: DÄMPARE FINNS MELLAN TRANSMITTRAR OCH MULTIPLEXER. [1].

4.4 Switchar
Switchar används i WDM-nätverk för att dirigera signaler till alternerande vägar i nätverket
eller för att omdirigera signaler till andra nätverk. Förmågan att enkelt switcha signaler är
kritiskt för överlevnaden (ekonomiskt) av de moderna optiska nätverken. Optical cross
connect (OXC) är idag väsentlig för denna överlevnad. [1]

Standard optiska switchar som har används hittills har benämnts 1 X N Switch där en
elektrisk kontrollerad mekanism flyttar en flexibel ingående fiber från en utgång till en annan.
[1]

FIGUR 5: FÖRENKLAD FIGUR ÖVER EN SWITCH
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4.5 Optisk korskopplare (OXC)
Individuella switchar räcker för att dirigera några kanaler men för mera komplexa nätverk så
krävs det en snabb, reglerbar och flexibel kanaldirigering med hjälp av en optisk
korskopplare, OXC (Optical Cross Connect Units). OXC används i nätverk med många noder
och accesspunkter. [1]

FIGUR 6: SIGNAL � PÅ INGÅNGSPORTEN DIRIGERAS OM TILL ANDRA PORTAR.[1]

4.6 Dispersionskompenserande enhet
Många komponenter i fiberoptiska nätverk och speciellt fibern själv visar kromatisk
dispersion. En dispersionskompenserande komponent (DCD) används för att anbringa en lika
stor men motsatt riktad spridning för att korrigera den transmitterade pulsen. De två mest
använda typerna av DCD är dispersion compensating fiber och dispersion compensating
grating. [1]

FIGUR 7: DEN BREDDADE EFFEKTEN BEROENDE PÅ SPRIDNINGEN OCH DESS KOMPENSATION. [1]
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4.7 Multiplexer och Demultiplexer
Utsignalen hos varje laser-transmitter i WDM-system sätts till en av de tillåtna
kanalfrekvenserna. Dessa strålar multiplexeras sedan så att alla frekvenser går i en fiber.
Komponenten som används kallas multiplexer (optisk MUX). En liknande komponent
används för att separera de olika frekvenserna på mottagarsidan. Komponenten som används
kallas demultiplexer (optisk demux).[1], [6]

FIGUR 8: TYPISK REPRESENTATION AV MULTIPLEXER OCH DEMULTIPLEXER. [1]

4.8 Optisk Add/Drop Multiplexer (OADM)
Multiplexers används för att förena många optiska signaler till ett enda transmissions medium
eller för att ta ut signalerna efter transmissionen. I många delar av ett nätverk så adderas eller
subtraheras enstaka kanaler, detta kan göras med en Add/Drop multiplexer. En optisk
Add/Drop multiplexer uträttar denna operation utan att påverka övriga frekvenser.[1], [8]

FIGUR 9: TYPISK REPRESENTATION AV EN OADM KOMPONENT. [1]
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4.9 Optisk förstärkare   
Erbium-doped fiber amplifier (EDFA) har satt igång en revolution i telekommunikations
industrin under de senaste fem åren eftersom den direkt kan förstärka optiska signaler. En
EDFA består av en fiberdel som dopats med erbium så att den kan konvertera energi från en
separat pumplaser till en förstärkning i ett specifikt våglängdsområde.[1]

 

FIGUR 10: BILD AV EN EDFA MED ISOLATORER, PUMPLASER p�  OCH WDM COUPLER. [1]

4.10 Optisk fiber    
Fibern är den mest grundläggande komponenten i ett optiskt nätverk. Mer än 80 miljoner
kilometer fiber har installerats i världen sedan 1980. De första fiberkablarna som användes för
lång transport är step-index och singelmode fiber. Dessa visar noll spridning vid 1310 nm och
betecknas G.652 av ITU (International Telecommunication Union). Trots tendensen mot
högre datahastighet och förmågan hos DWDM tekniken att öka prestandan av optisk fiber så
kommer fiberkabelinstallationen i världen att fortsätta öka inom överskådlig framtid.[6]

FIGUR 11: SCHEMATISK RITNING AV EN OPTISK FIBER.[6] 
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5 Testfixtur 
TX- och RX-fixturerna består av två huvuddelar, en elektrisk och en mekanisk del. Den
mekaniska delen utformas och byggs först när den elektriska delen är klar. Fixturerna kommer
att byggas med syfte att minska testtiden. Samma operatör skall kunna  trimma en modul
medan testningen av en annan modul samtidigt pågår. Dessutom hanteras det mindre kablar
och fibrer än tidigare, vilket förenklar testningen.

5.1 Elektriska delen

Den elektriska delen består av ett Testkort, ett Switchkort, ett DC/DC-kort och en
referensmodul. Testkortet, Switchkortet och DC/DC-kortet är byggda på sådant sätt att de
används i både TX- och RX-fixturen. Referensmodulen kommer att vara en RX-2000 i TX-
fixturen och en TX-2000 i RX-fixturen.
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5.1.1 Testkortet
Testkortet har tagits fram av Ericsson i Tyskland. Kortets  huvuduppgift är att sköta all
kommunikation mellan testmodulen och referensmodulen. Både referensmodulen och
testmodulen spänningsmatas via testkortet. Via X3 spänningsmatas TX-modulen och via X5
spänningsmatas RX-modulen. Genom X4-kontakten mäts och kontrolleras signaler som bara
berör TX-modulen. Kortet hade ingen funktion för att mäta och kontrollera signaler som
berörde RX-modulen. Kortet har två mångpoliga kontakter av typen NexLev. På den ena
kopplas en RX-2000 modul och på den andra kopplas en TX-2000 modul. 

FIGUR 12: ICKE MODIFIERADE TESTKORTET +MODULERNA + SWITCHKORTET
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5.1.2 Switchkortet  
Switchkortet kommer att användas främst som en länk mellan yttre världen (testdatorn +
digitalvoltmetern + övriga optiska instrument) och testmodulerna. Enligt testkraven för både
RX- och TX-modulerna så ska olika signaler styras och mätas. På switchkortet finns bland
annat reläer som används för att koppla in voltmetern till aktuell signal eller för att dra
testmodulens insignaler till rätt nivå. Det finns även ett relä för påslag av varje
matningsspänning, där kopplas drive och sense ledningarna från kraftaggregatet samman.

Alla matningsspänningar kommer från kraftaggregatet till switchkortet genom PCB_K4
(Figur 13) och därefter fördelas de vidare till TX-testmodulen som matas, genom testkortet
och kontakten X3, med +5V, +3.3V, -5.2V och -12V eller till RX-testmodulen som matas,
genom testkortet och kontakten X5, med +5V, +3.3V, -5.2V och -2.2V. Switchkortet med
dess reläer och mikroprocessor matas i sin tur med en separat +5V spänning från
kraftaggregatet. 

FIGUR 13: KOMMUNIKATIONEN PÅ SWITCHKORTET
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5.1.2.1 Spänningskontakten_K4
Spänningskontakten K4 innehåller de spänningar som är aktuella för fixturerna. För en mer
detaljerad bild av hur kontakten K4 ser ut hänvisas det till Appendix A. Där visas två olika
typer av K4 beroende på till vilken fixtur switchkortet tillhör. 

5.1.2.2 Signalkontakten_K2 
Signalkontakten K2 innehåller olika signaler som ska styras och mätas. I appendix B visas
kopplingen mellan K2 och kontakterna X3 och X4 för TX-fixturen och kopplingen mellan K2
och kontakterna X5,X4 och X6, som kallas för coupling probes, för RX-fixturen. 
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5.1.3 Konstruktion av DC/DC-kortet
Varje modul i kraftaggregatet ger en spänning och har en integrerad effektmeter. Eftersom
effektförbrukningen hos testmodulen ska mätas med den i kraftaggregatet inbyggda
amperemetern så kan referensmodulen ej spänningsmatas via samma kraftaggregat. Av
kostnadsskäl är det oacceptabelt att använda ett eget kraftaggregat för att spänningsmata
referensmodulen där ingen strömmätning blir aktuell. Lösningen är att konstruera och bygga
ett DC/DC-kort som drivs av en kanal i kraftaggregatet och i sin tur matar referensmodulen
med aktuella spänningar.

Målet är att konstruera ett kort som kan förse referensmodulen med de spänningar den
behöver. I TX-fixturen kommer det att sitta en RX-modul som referens och vise versa. 

TX-referensmodul kräver följande: 
+5.0V (440mA)
-5.2V (800mA)
+3.3V (360mA)
-12.0V (50mA)
Total effektförbrukning:  8,6W

RX-referensmodul kräver följande: 
+5.0V (120mA)
-5.2V (680mA)
+3.3V (380mA)
-2.2V (150mA)
Total effektförbrukning:  6W

För att driva DC/DC-kortet används en kanal i testuppkopplingens kraftaggregat som
levererar +12V. Kravet på hög verkningsgrad och bra lastreglering gör att en traditionell
seriereglering inte blir aktuell. Därför har switchregulatorer från National Instruments
använts. Dessa jobbar med PWM-teknik, har inbyggda övertemperaturskydd och kräver
relativt få perifera komponenter. Switchfrekvensen är valt till 70kHz för de två inverterande
regulatorerna som genererar –12V och –5.2V medan de fasta switchregulatorerna som
genererar +5V och +3.3V arbetar med en switchfrekvens på 150kHz. Spänningen –2.2V
erhålls genom en justerbar serieregulator från –5.2V spänningen. Samtliga utgångar är
försedda med ett andra ordningens LC-filter för att begränsa rippel på utspänningarna till
fåtalet mV.

DC/DC-kortet har även försetts med en del för monitorering av de reglerade spänningarna. En
LED indikerar när alla spänningar finns närvarande. 

Kortet är dimensionerat för en uttagbar effekt av 14W och byggt på så vis att det kan
spänningsmata en TX- eller en RX-referensmodul. För dimensionering och ingående
beskrivning av konstruktionen av varje regulator hänvisas till tillverkarens databladet för varje
switchregulator.
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5.1.4 Referensmodulen
Referensmodulerna matas separat för att hindra eventuella störningar. Dessa referensmoduler
har redan trimmats och testats för att användas som referenser i fixturerna. I TX-fixturen
kommer det att sitta en RX-modul som referens och i RX-fixturen kommer det att sitta en TX-
modul som referens.

TX-referensmodul kräver följande matningsspänningar: 
+5.0V (440mA)
-5,2V (800mA)
+3,3V (360mA)
-12,0V (50mA)
Total effektförbrukning:  8,6W

RX-referensmodul kräver följande matningsspänningar: 
+5.0V (120mA)
-5,2V (680mA)
+3,3V (380mA)
-2,2V (150mA)
Total effektförbrukning:  6W
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5.2    Mekaniska delen
Allmänt byggs testfixturer för att underlätta testningen av olika elektroniska eller optiska
komponenter. Automatiseringsgraden vid tillverkning av optisk kommunikations utrustning är
fortfarande låg. Dagens tester av receiver- och transmittermoduler görs idag  med eller utan
testfixtur. Behovet att använda fixturer är mycket stort eftersom det underlättar mycket av
arbetet och framförallt  drar ner på testtiden. Till exempel tar testningen av 2.5Gbps
transmitter- och receivermodulerna mellan 20 till 30 minuter per modul med en testfixtur
medan testningen, utan fixtur, tar 40-50 minuter beroende på vilka problem som uppstår.
Vissa problem kräver att testningen görs om från början. Det kan också vara svårt att
lokalisera ett fel. Vid kommunikationsproblem kan felet ligga i modulen eller i kabeln mellan
testadaptern och modulen. Det finns ett avsevärt behov av att använda fixturer för att kunna
automatisera testningen.  

5.2.1 Den första skissen   
Den elektriska delen kommer att vara avgörande för fixturens utseende och uppbyggnad.
Genom att studera den gamla fixturen för 2.5Gbps modulerna, dök en preliminär idé upp för
hur de nya fixturerna skulle kunna se ut, (Figur 14). 

FIGUR 14: FÖRSTA IDÉN
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5.2.2 Slitdonet
Kontakten mellan modulerna och testkortet är en ytmonterad BGA (Ball Grid Array) med en
hane på testkortet och hona på modulerna. Eftersom kontaktdonen, NexLev (Figur 15), enligt
leverantörens specifikation ej håller för mer än 30-40 kontakteringar krävs slitdon. Då slitdon
ej fanns tillgängliga togs dessa fram inom detta projekt. Detta slitdon måste konstrueras för att
skydda testkortet från slitage och slippa byta det sistnämnda var fyrtionde gång en modul
provas.[9]

Många idéer dök upp. De två bästa var att löda kontaktdonena mot varandra med eller utan
mönsterkort emellan. Efter en viss forskning kring detta, visade sig att idén med att löda
kontaktdonena mot varandra med ett mönsterkort mellan skulle vara mest hållbart. Det
avgörande vilkoret var att banorna mellan hanen och honan skulle bli så korta som möjliga på
grund av de höga frekvenserna. Den sista idén tillämpades trots att det fanns en stor risk att
det inte skulle fungera som man hade hoppats. Denna konstruktion visade sig dock vara en
lyckad lösning på problemet.

I bilden nedan visas en 300 polig NexLev kontaktdon. Kontaktdonet som är monterade på
modulerna och på testkortet är 100 poliga och har en mindre dimension än det som finns på
bilden nedan.

FIGUR 15: NEXLEV KONTAKTDON
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5.2.3 Mekanik för kontaktering av testmodulen
Ett problem som skulle lösas var kontakteringen av testmodulen. Operatörerna fick inte sköta
detta med bara händerna för att inte minska livslängden på slitdonet. Det löstes genom att
bygga någon slags mekanik för kontaktering och avtagning  av testmodulen. På det sättet ökas
livslängden på slitdonet som i sin tur ökar livslängden på testkortet vilket var huvudorsaken
för slitdons bygget. (Figur 16).

FIGUR 16: KONTAKTERINGEN MELLAN TESTMODUL OCH FIXTUR 
slitdon

testmodul modulhållare

Sedd uppifrån Sedd framifrån
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5.2.4 Miljön 
Både TX- och RX-fixturen kommer att användas främst i renrummet på Solectron. Fixturerna
har konstruerats på sådant sätt att de kan placeras på ett bord (Figur 28) för att underlätta
arbetet för operatörerna. Alternativt att fixturerna placeras i en värmeugn där testas modulerna
i olika temperaturer enligt de specifika testkraven för varje modul. Eftersom det på företaget
redan fanns ugnar för det ändamålet så var det bara att försöka anpassa måtten på fixturerna
till ugnens mått. 

5.2.5 Konstruktionen
Alla sidor på fixturerna kommer att vara fristående från andra delar. Det kommer att användas
små skruvar M3 för att sätta ihop sidorna. För att underlätta arbetet för operatörerna har det
valts att bygga det mesta av kommunikationen på baksidan av fixturerna. (Figur 17).

PE-banankontakten används för att högimpedivt jorda chassit på fixturen. Det är ett krav för
att uppfylla ESD-skyddet. DVM-banankontakterna kopplas till en digitalvoltmeter. COM 1
och 2 kopplas till en PC och RS232 1 och 2 kopplas till eventuella mätinstrument.
Fiberkontakten är till för att koppla referensmodulens fiber till mätinstrument. Genom
kraftkontakten går alla spänningskablar till fixturen, DUTen och referensmodulen.

FIGUR 17: BAKSIDAN
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På framsidan finns monterad en LED som indikerar att alla matningsspänningar till
referensmodulen håller rätt nivå. (Figur 18).

FIGUR 18: FRONTEN

5.2.6 Ergonomi och säkerhet
Fixturerna kommer att placeras på ett bord eller i en ugn i renrummet. De är byggda på sådant
sätt att klämrisken är minimal och att arbetshöjden är bra. Operatörerna ska kunna placera
testmodulen på plats utan att behöva sträcka sig över stora avstånd. Dessutom väger
testmodulerna runt 200-300 gram så det blir inga tunga lyft.

Den enda risken som operatörerna kan utsättas för är att titta direkt in i fibern. Denna risk är
då minimal eftersom ljuset slås av då det är dags för att flytta en fiber och varje operatör
måste läsa ett dokument om hur fiberoptik hanteras.[6] 
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6 Resultat 
I denna del redovisas alla kretslösningar som har tagits fram i PSpice för DC/DC-kortet, olika
modifierade kort som har använts som till exempel testkortet, switchkortet och det
nödvändiga slitdonet. För att få en bättre uppfattningen av hur operatörerna kommer att jobba
med fixturerna så rekommenderas att uppkopplingen studeras. (Figur 28). Slutgiltiga designen
av både RX- och TX-fixturen redovisas i slutet av denna del.

Nedan redovisas olika DC/DC-kretsar som byggs på ett och samma mönsterkort och en
kontrollkrets med en LED , som finns på fronten på fixturerna, som indikerar till operatören
när alla spänningar till referensmodulen finns närvarande. I TX-fixturen kontrolleras +3.3V,
+5.0V, –5.2V och -12V och i RX-fixturen kontrolleras +3.3V, +5.0V, –5.2V och -2.2V. 

Första switchregulatorn

FIGUR 19: DC/DC KRETS FÖR INSIGNAL +12V OCH UTSIGNAL +3.3V

Andra switchregulatorn

FIGUR 20: DC/DC KRETS FÖR INSIGNAL +12V OCH UTSIGNAL +5.0V
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Tredje switchregulatorn

FIGUR 21: DC/DC KRETS FÖR INSIGNAL +12V OCH UTSIGNALERNA –5.2V OCH -2.2V.

Fjärde switchregulatorn

FIGUR 22: DC/DC KRETS FÖR INSIGNAL +12V OCH UTSIGNALEN -12V.
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Monitor krets

Kontrollkretsen är till för att monitorera utspänningarna från switchregulatorerna. Då alla
spänningar håller rätt nivå kommer en grön lampa att lysa för att indikera att samtliga
matningsspänningar finns närvarande.

FIGUR 23: DC/DC MONITOR KRETSEN

Nedan redovisas närmare vilka resultat man fick fram utifrån de kraven som ställdes.

Spänning Krav Teori -
Dimensionering

Uppnått resultat

+5V 4.75V <U< 5.25V
440mA

4.75V <U< 5.25V
500mA

4.92V <U< 4.99V
770mA

+3.3V 3.13V <U< 3.47V
380mA

3.13V <U< 3.47V
500mA

3.23V <U< 3.30V
510mA

-5.2V -5.56V <U< -5.25V
800mA

-5.56V <U< -5.25V
1000mA

-5.34V <U< -5.23V
940mA

-12V -12.60V <U< -11.40V
50mA

-12.60V <U< -11.40V
300mA

-12.17V <U< -11.96V
260mA

-2.2V -2.31V<U< -2.10V
150mA

-2.31V<U< -2.10V
300mA

-2.31V<U< -2.21V
190mA

Tabell 1: Prestanda på DC/DC-kortet
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6.1 Nya modifierade switchkortet
På 10Gbps fixturerna finns fler signaler att mäta och kontrollera än på de tidigare 2.5Gbps
fixturerna. Därför var det gamla switchkortet som användes otillräckligt. Två nya
modifieringar har gjorts:

� Fyra nya reläer har monterats och layouten på switchkortet gjordes om. 
� Matningsspänningen till CPUn går nu via ett filter för att slippa störningar. Filtret

redovisas nedan. (För simuleringsresultat se Appendix E)

FIGUR 24: FILTER

Någon prestanda på switchkortet kan man inte ta fram ännu eftersom det ska användas först i
fixturerna och sedan kommer man att få en indikation av hur bra resultat man har uppnått. Ett
stort plus är att en likadan konstruktion har använts i snart ett år och fungerat bra hittills.

I figur 13 visas hur kommunikationen sker på switchkortet. I figur 25 nedan visas funktionen
hos switchkortet.

Ett litet exempel på funktionen hos switchkortet: 

Operatören vill i ett visst läge mäta någon signal från modulen. Via testprogrammet som körs
på PC:n skickas ett kommando (se appendix C) till Basic Stamp processorn på testkortet
(CPU). CPU:n i sin tur säger åt rätt relädrivare att dra rätt relä för att koppla DVM
instrumentet till den önskade signalen. På liknande sätt fungerar de andra mätningarna, olika
relägrupper för kraftpåslag, DVM-mätningar samt insignaler till modulen, styrs via olika
relädrivare. (Figur 25).
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Figur 25: Nya modifierade switchkortet+Nya modifierade testkortet
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6.2 Det modifierade testkortet
Testkortet var från början avsett för  labbmässiga mätningar. Eftersom Solectron jobbade med
stora volymer så var detta testkort omöjligt att använda i produktionen. För att möjliggöra
testning av stora volymer har ett nytt testkort som kan användas i både TX- och RX-fixturen.
De funktioner som redan fanns på testkortet användes i den mån det gick. Modifieringar
gjorde att ett nytt testkort togs fram som gör det enklare att mäta de i testkraven specificerade
signalerna. De viktigaste ändringarna var att bygga in en mikroprocessor på testkortet av
typen PIC16C73A (se appendix E) för att sköta programmeringen av EEPROM i RX-
modulen eftersom denna funktion inte fanns på testkortet från början. Många testpinnar har
dragits fram för att kunna mäta vissa signaler enligt testkraven. Vissa testpinnar har samlats
ihop i en kontakt som kallas X6, andra kopplades till kontakten X4 som hade lediga poler.
(Figur 26).

FIGUR 26: DET MODIFIERADE TESTKORTET
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6.3 Den slutgiltiga designen av slitdonet
Förberedelsearbetet för slitdonet har gjorts av författaren av denna rapport. Nedan redovisas
bilder från CAD-filerna som har gjorts på J.A.Produktutveckling. De enda kraven som
ställdes för slitdon bygget var att alla ledningar mellan hanen och honan skulle bli så korta
som möjliga och det kunde man uppnå genom denna konstruktion.

Slitdonet har inte kunnats testas eftersom det inte har levererats än men man förutser att det
kommer att fungera eftersom denna konstruktion är densamma som den som finns på
moderkortet, där modulerna kommer att sitta.
 
Den gröna färgen representerar mönsterkortet, den grå NexLev hanen och den blå NexLev
honan. Måtten på mönsterkortet är 38x38 mm.

FIGUR 27: SLUTGILTIGA DESIGNEN PÅ SLITDONET 
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6.4 Uppkopplingen
I figuren nedan visas hur operatörerna kommer att arbeta med de nya fixturerna. Fixturerna
placeras på ett bord i renrummet alternativ i en värmeugn enligt tidigare beskrivning i avsnitt
2.5.4. Fixturen är kopplad till en dator för att sköta all kommunikation till och från modulerna
och instrumenten. 

FIGUR 28: UPPKOPPLINGEN
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6.5 Den Slutliga designen 
Se appendix F för mera bilder angående den slutgiltiga designen.

FIGUR 29: ALLA DELAR SOM INGÅR I RX- OCH TX-FIXTUREN

FIGUR 30 : EN HELHETSBILD
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6.6 PROBLEM UNDER PROJEKTETS
GÅNG

Det största problemet under projektets gång var arbetet att ta fram ett slitdon som fungerar
eftersom utan slitdonet så skulle hela projektet vara olönsamt för företaget. Enligt kontaktdon
leverantören, Teradyne, så har kontaktdonet, NexLev, en livslängd på ca 30 till 40 gånger och
det är alldeles för lite i stora volymer.
  
Ett annat problem var att designspecifikationen aldrig kom fram och att många lösningar
ändrades ett flertal gånger och mycket tid gick till spillo. Ibland gick det åt en hel vecka för att
identifiera vissa spänningar och signaler som sedan ändras i sista stund av konstruktörerna. T
ex RX-2000 referensmodulen skulle spänningsmatas med +5V, +3.3V -5.2V och -2.2V från
början. Tre veckor senare ändrades det så att spänningen på -2.2V skulle utebli trots att det
har lagts ner mycket tid på det arbetet. Enligt den senaste revisionen om RX-2000 modulen så
skulle spänningen på -2.2V användas igen. DC/DC-kortet ändrades  för att få ut en extra
spänning på -2.2V.

Ett annat problem med RX-2000 referensmodulen är att nya signaler plötsligt dök upp enligt
de nya testkraven. Switchkortet byggdes om och nya reläer implementerades för de nya
signalerna. 

7 Slutsats
Examensarbetet har varit en rejäl utmaning och närmast en outtömlig kunskapskälla. Det har
gett mig en bra förståelse för hur det är att samarbeta med människor speciellt de som hjälpte
mig att ta fram testfixturerna.

Alla delar som ingick i båda fixturerna RX- och TX-fixtur (Testkortet, Switchkortet, DC/DC-
kortet) har modifierats eller byggt och sedan testats. Testkortet har nått den önskade
prestandan. Switchkortet har redan använts och fungerat bra i en äldre version av fixturer och
det gjorde det i de nya fixturerna med. DC/DC-kortet har gett bra resultat. Man fick fram de
spänningar som hade önskats. 

8 Diskussion
Den största nackdelen i detta examensarbete är att alla dokument kom senare än planerat. Det
tog lång tid innan konstruktörerna i Tyskland skickade iväg testkraven på TX- och RX-2000
modulerna.

En annan nackdel är de många ändringarna som har gjorts under examensarbetets gång. Alla
lösningar gjordes om och om igen speciellt de lösningar som var knutna till testkraven för
RX-modulen.
 
Arbetet med att ta fram ett slitdon ingick inte i examensarbetet från början. Men eftersom det
uppstod kontakteringsproblem så var det bara att ta itu med detta problem. Det resulterade i
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att det togs fram ett slitdon som gick att använda som förlänger livslängden på testkortet
avsevärt. 

Några alternativa lösningar kan författaren inte komma på. Men det skulle till exempel vara
att bygga en testfixtur för både TX- och RX-2000 modulerna. Ett annat alternativ kan vara att
bygga ett switchkort med transistorer som kan ersätta en del av de reläer som idag ger
switchkortet dess storlek.
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10 Appendix

A Spänningskontakten K4 för RX- och TX-fixturen
B Kablar i RX- och TX-fixturen
C Basic STAMP kommandon
D Våglängdstabell 
E CPU på switchkortet och testkortet
F Design av RX- och TX-fixtur 
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Appendix A

Spänningskontakten K4, 37 pol D-sub, för RX-fixturen 

+5.0V_S

+5.0V_D

GND_S
GND_D

RX-THRESH_S(RL23)
RX-THRESH_D(RL23)

GND_S(RL23)
GND_D(RL23)

+5.2V_S(RL2)
+5.2V_D(RL2)

GND_S(RL2)
GND_D(RL2)-5.2V

Supply PCB

+3.3V_S(RL5)
+3.3V_D(RL5)

GND_S(RL5)
GND_D(RL5)

+12.0V_S(RL4)
+12.0V_D(RL4)

GND_S(RL4)
GND_D(RL4)

Supply CPU

NC
NC
NC

+5.0V_S(RL1)
+5.0V_D(RL1)
GND_S(RL1)
GND_D(RL1)

+5.0V

+3.3V

+12V

NC
NC

NC
NC

NC
NC

K4 power contact

+2.2V_S(RL3)

+2.2V_D(RL3)

GND_S(RL3)
GND_D(RL3)

-2.2V

Power to ref
 module
via DC/DC
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Spänningskontakten K4, 37 pol D-sub, för TX-fixturen 

Supply PCB+5.0V_S

+5.0V_D

GND_S

GND_D

+5.2V_S(RL2)
+5.2V_D(RL2)

GND_S(RL2)
GND_D(RL2)-5.2V

+3.3V_S(RL5)
+3.3V_D(RL5)

GND_S(RL5)
GND_D(RL5)

+12.0V_S(RL4)
+12.0V_D(RL4)

GND_S(RL4)
GND_D(RL4)

Supply CPU

NC
NC
NC

+5.0V_S(RL1)
+5.0V_D(RL1)
GND_S(RL1)
GND_D(RL1)

+5.0V

+3.3V

+12V

NC
NC

NC

NC

NC
NC

K4 power contact

+12V_S(RL3)

+12V_D(RL3)

GND_S(RL3)
GND_D(RL3)

-12V

Power to ref
module
via DC/DC

NC
NC

NC
NC
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Appendix B
Kablar i TX-fixturen från K2 på Switchkortet till X3 och X4 på testkortet. 
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Kablar i RX-fixturen från K2 på Switchkortet till X5 och X4 på testkortet och coupling
probes. 



Appendix

                                                                                                

38

Appendix C
Basic STAMP kommandon

Command Task

RSM RS-232 Module
RS1 RS-232 Out1
RS2 RS-232 Out2
BIS BIST Mode
TER Terminal Mode
RON Reference Power on
ROF Reference Power off
PON Power on
POF Power off
OPS Op Mode Stand Alone
OPC Op Mode Controlled
LON Laser ShutDown on
LOF Laser ShutDown off
SON Signal Detect on (SDN)
SOF Signal Detect off (SDN)
RCS Reference Clock Select SDH
RCF Reference Clock Select FEC
LRN Lock Reference on
LRF Lock Reference off
MON Mux Reset on
MOF Mux Reset off
BON Bootstrap on
BOF Bootstrap off
ADN Adapter Detect Normal
ADC Adapter Detect Command
RST Reset
SM Security Mode
LEO Lock Error Output
VOF VOFF
PO1 P Out 1
PO2 P out 2
LOD Lock Det
DVF Digital Volt Meter off
Z Zero (All Relays to Passive State)
VER Fixture SW version
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Appendix D
Våglängdstabell 

Frekvens (GHz) Våglängd (nm) Frekvens (GHz) Våglängd (nm)
192300 1558.98 194100 1544.52
192400 1558.17 194200 1543.73
192500 1557.36 194300 1542.93
192600 1556.55 194400 1542.14
192700 1555.74 194500 1541.35
192800 1554.94 194600 1540.55
192900 1554.13 194700 1539.76
193000 1553.33 194800 1538.97
193100 1552.52 194900 1538.18
193200 1551.72 194000 1537.39
193300 1550.92 194100 1536.61
193400 1550.11 194200 1535.82
193500 1549.31 194300 1535.03
193600 1548.51 194400 1534.25
193700 1547.71 194500 1533.47
193800 1546.91 194600 1532.68
193900 1546.12 194700 1531.90
194000 1545.32 194800 1531.12
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Appendix E
CPU på Switchkortet

Simuleringsresultat för CPU-filtret
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PIC processorn och dess kopplingar

Punkten B representerar matningsspänningen +5V till PIC-processorn som finns på det
modifierade testkortet.
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Appendix F
TX- och RX-fixtur


