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Sammanfattning 
 
Det här examensarbetet har gått ut på att hos Saab Systems, en del av koncernen Saab 
Group, i Linköping vidareutveckla en mätplattform som ska användas för att studera kosmisk 
strålnings inverkan på RAM-minnen, i detta fall handlar det om minnen av typen DDR2 
SDRAM. Kosmisk strålning är något som elektronik utsätts för då den finns i ett flygburet 
system på hög höjd, den här strålningen finns även nere på jorden till viss del men det är inte 
förens på hög höjd som det blir ett problem. Strålningen kan ge upphov till bit fel i minnena, 
att en nolla ändras till en etta eller tvärtom. Detta är exempel på mjuka fel, det kan även 
uppstå så kallade hårda fel där själva hårdvaran tar skada. Att elektroniken idag blir av 
mindre och mindre storlek ger tyvärr upphov till ökad känslighet mot den här typen av 
strålning, något som ökar behovet för att kunna testa minnen ordentligt innan de används i 
flygplan, vilket skulle kunna genomföras med en sådan här mätplattform. 
 
Mätplattformen består av en PowerPC mikrokontroller och mitt uppdrag var att skapa en 
mjukvara till denna som skulle skrivas i programmeringsspråken C och Assembler. 
Mjukvaran ska så länge plattformen är påslagen leta igenom minnet efter innehåll som 
avviker från det förväntade, hittar den något sådant har ett fel uppstått på grund av 
strålningen och information om detta ska då sparas ner om detta innan felet sedan 
korrigeras. Min kod ska även kunna kommunicera med en dator som plattformen är ansluten 
till och som kör ett program kallat TestTool som en tidigare examensarbetare skapat. Det här 
programmet tar emot den information som plattformen lagrat angående de fel den hittat och 
utifrån den här informationen presenterar programmet olika typer av statistik. För att både 
plattformen och datorn med programmet TestTool ska kunna utföra sina respektive uppgifter 
utan att behöva stå och vänta på att höra från varandra måste de kunna kommunicera på ett 
effektivt sätt, något som var tänkt att jag skulle uppnå genom att implementera en interrupt 
baserad kommunikation.  
 
När en fungerande mjukvara är framställd kan sedan tester utföras på plattformen genom att 
den i vissa laboratorier som finns på ett fåtal platser i världen utsätts för strålning. Dessa 
tester kallas för accelererade tester då de på minuter kan utsätta elektronik för den strålning 
de skulle ha utsatts för först efter tusentals flygtimmar. Detta gör att både tid och pengar kan 
sparas när tester utförs, trots att ett besök på ett av dessa laboratorier kostar en hel del. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
This thesis project were performed at the offices of Saab Systems, a part of the Saab Group 
business group, in Linköping and the goal was to further develop a measuring platform which 
is intended to be used to study the effects of cosmic radiation on RAM memory circuits, in 
this case DDR2 SDRAM memory modules. Cosmic radiation is something that electronics 
gets subjected to when it’s in an airborne system on high altitude, this radiation exists down 
on the ground as well to some degree but it’s on high altitude that it really becomes a 
problem. The radiation can cause bit errors in the memory circuits, a zero is changed to one 
or the other way around. This is what’s usually called soft errors, there’s another type called 
hard errors which is used to describe situations where the actual hardware is damaged. The 
fact that electronics is getting smaller and smaller in size today is unfortunately causing it to 
become more and more sensitive to this type of radiation, which is increasing the need to be 
able to test memory circuits before they’re being used in airplanes, something that could be 
achieved with this kind of measuring platform. 
 
The measuring platform consists of a PowerPC microcontroller and my task was to create 
software for it which was to be written in the programming languages C and Assembler. The 
software is to be searching through the memory looking for contents other than the expected 
as long as the platform has power, if something unexpected is found it means that an error 
has been caused by the radiation and information about this is then to be stored followed by 
the correction of that error. My code is also supposed to communicate with a computer that’s 
connected to the platform and is running software called TestTool which was created in an 
earlier thesis project. This software receives the information that the platform has stored 
about the errors it has discovered and this information is used by the software to present 
different types of statistics. For both the platform and the computer to be able to perform their 
individual functions without the need to just stand around waiting for each other they needed 
to be able to communicate with each other in an effective manner, something that was to be 
achieved by me implementing interrupt based communication.  
 
When working software is produced and ready, tests using the platform can be performed by 
visiting one of the few laboratories in the world where the platform and the RAM memory in 
particular can be subjected to radiation. These tests are called accelerated tests because 
they in just minutes can subject electronics to the amount of radiation that they only would 
have been subjected to after thousands of flight hours. This allows for both time and money 
to be saved when the tests are performed in spite of these laboratory tests being somewhat 
expensive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Förord 
 
Den här rapporten behandlar mitt examensarbete, för utbildningen Högskoleingenjör 
Datateknik 180 hp, som utfördes på Saab Systems i Linköping i sammarbete med Linköpings 
Universitet. Jag skulle vilja ge ett stort tack till Saab Systems för att jag fick möjligheten att 
komma dit och jobba med ett intressant projekt. Jag skulle också vilja tacka hela personalen 
på Saab Systems och Combitechs kontor för de trevliga stunderna i lunchrummet och 
framförallt min handledare Dr Thomas Granlund som varit mycket hjälpsam och 
tillmötesgående. 
 
Tack! 
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1 Introduktion 
 
Forskningen om kosmisk strålning kom igång i början på 1900-talet efter att Victor Hess runt 
1911-1912 upptäckte hur strålning ökade vid stigande altitud under hans ballongfärder. Hans 
upptäckt bekräftades sedan 1925 av Andrews Millikan och det var först då som forskningen 
inom detta område tog fart på riktigt [1]. 
 
Under ett reguljärflyg observerades det för första gången hur laddade partiklar, i detta fall 
neutroner, orsakade bitfel i en minnescell. Detta fel var av typen SEU, en av de typer av fel 
som kommer att beskrivas närmare i kapitel 1.8. Denna upptäckt presenterades i en artikel 
som publicerades 1993 [2]. Den kosmiska strålningen kommer att beskrivas djupare senare i 
detta kapitel, under 1.7, och de olika typerna av fel som kan uppstå i ett minne kommer som 
sagt att beskrivas närmare i 1.8. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Examensarbetet utförs på Saab Systems, en affärsenhet inom Saab-koncernen som erbjuder 
kommunikations- och ledningssystemlösningar samt vidareutveckling och anpassningar av 
befintliga system till kunder över hela världen. Saab Systems är egentligen placerat i Järfälla 
men ett fåtal Saab Systems anställda sitter placerade i Linköping där de delar lokaler med en 
annan del av koncernen, Combitech. Att endast några Saab Systems anställda sitter i 
Linköping beror på att de tidigare ingått i andra affärsenheter inom koncernen som funnits i 
Linköping tidigare men som sedan har försvunnit, delats upp eller omorganiserats. Projektet 
som jag nu ska vidareutveckla har tidigare legat under flera andra namn, senast Saab 
Communication och innan det AerotechTelub, och har nu hamnat inom Saab Systems 
område. Projektet i fråga handlar om skapa en mätplattform som ska kunna användas för att 
studera hur bitfel hos RAM minnen orsakas av att minnet träffas av kosmisk strålning 
bestående av laddade partiklar utsända från solen och avlägsna galaxer. Detta kan medföra 
olika typer av störningar i elektriska system och minnen är särskilt utsatta, noggranna 
kontroller av dessa är därför ett krav innan de får användas i flygburna system. Detta är en 
viktig fråga då mer om mer modern teknik med tillhörande minnen används i dagens flygplan. 
 
1.2 Syfte och mål 
 
Flera examensarbeten har behandlat detta projekt tidigare, olika typer av både hårdvara och 
mjukvara har använts och bytts ut, något som beskrivs närmare i kapitel 1.2.1. I nuläget 
handlar det om en mätplattform i form av en PowerPC mikrokontroller med ett 256 mb DDR2 
SDRAM minne, hårdvaran beskrivs i närmare detalj i kapitel 3. Mitt syfte och mål är att i C 
och Assembler skriva den mjukvara som mikrokontrollern kommer använda sig av vilken 
kommer att leta efter och förhoppningsvis upptäcka fel som uppstått i RAM minnet, registrera 
dessa, och sedan korrigera dem. Då plattformen bara kan utsättas för strålning och testas 
ordentligt på vissa speciella anläggningar görs i testsyfte medvetna ändringar i det bitmönster 
som mjukvaran förväntar sig hitta i RAM minnet, systemet ska då upptäcka avvikelser från 
det förväntade innehållet och hantera detta på rätt sätt. Plattformen är sedan kopplad till 
COM porten på en dator där ett diagnosprogram körs som skrivits i C# av en tidigare 
examensarbetare och detta program tar emot de eventuella minnesfel som plattformen 
upptäckt och sparar ner detta på XML fil för att sedan kunna presentera olika typer av 
statistik. Statistik som sedan ska kunna användas för att studera detta fenomen i detalj och 
på så sätt ge en ökad förståelse och förberedelse inför konstruktion av framtida system.
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1.3 Metoder 
Arbetet inledes med en förstudie där först fenomenet med den kosmiska strålningens 
inverkan på minneselektronik studerades, ett område som var helt nytt för mig men som dock 
egentligen inte hade någon större inverkan på den kod jag skulle skriva, jag behövde 
egentligen bara veta att fel uppstår och att dessa ska upptäckas och korrigeras, jag behövde 
egentligen inte veta varför felen uppstår för att skriva min kod. Dock var det ändå intressant 
att lära sig mer om bakgrunden om det problem som har gett upphov till att detta projekt 
existerar. 
 
Förstudien gick vidare med att studera tidigare examensarbetares rapporter, det var 
egentligen bara den senaste som var av intresse då de examensarbetarna hade ersatt all 
utrustning som används tidigare med en ny sådan och börjat om från noll så att säga. Det 
enda som fortfarande används av det som skapats av examensarbetarna innan dem är 
diagnostikprogrammet som körs på en dator som tar emot information från mätplattformen, 
dock skrev den examensarbetaren aldrig klart någon rapport så jag fick istället läsa igenom 
det programmets kod för att förstå fullt ut hur det fungerar. Jag studerade även den kod som 
fanns för mätplattformens mjukvara vilken framförallt bestod av grundläggande kod som 
följde med och har skrivits av plattformens tillverkare. 
 
Efter förstudien inledes arbetet med mjukvaruutvecklingen, koden för mätplattformen skulle 
skrivas i språken C och Assembler och vissa funktioner skulle implementeras enligt en 
prioriteringslista som beskrivs närmare i kapitel 4.1. Dessa funktioner skulle få 
mätplattformen att kunna användas på ett effektivt sätt för att testa strålningens inverkan på 
minneskretsarna.
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1.4 Avgränsningar 
 
Denna rapport riktar sig främst mot läsare med viss kunskap inom både mjukvara och 
hårdvara, studenter på en teknisk universitetsutbildning t.ex., inte experter på området men 
heller inte till någon som helt saknar kunskap om datorer och teknik. Tidigare kunskap inom 
kosmisk strålning förväntas dock inte då jag själv inte hade någon vid arbetets start utan 
detta kommer beskrivas så detaljerat som möjligt. Någon programkod kommer inte att 
inkluderas utan både mjukvarans och hårdvarans funktionalitet kommer istället att beskrivas 
via figurer och illustrationer då detta kommer att bli lättare att förstå än att sätta sig in i flera 
sidor kod.   
 
 
1.5 Rapportens struktur 
 
Rapporten är uppdelad enligt följande kapitel: 
 

• Kapitel 1 – Introduktion där den kosmiska strålningen och de olika typer av fel den 
kan ge upphov till beskrivs. Går även igenom detta projekts bakgrund och de olika 
examensarbeten som gjorts tidigare inom området. 

 
• Kapitel 2 – Ger en överblick de olika typer av RAM minnen som finns, vad som skiljer 

dem åt och hur de har utvecklats. Detta kan vara något som läsaren redan känner till 
men det behöver inte heller vara så, därför kommer detta beskrivas närmare då denna 
mätplattform kommer användas för att testa olika typer av RAM minnen. 

 
• Kapitel 3 – Går närmaren in på utrustningen, den hårdvara som används och vad den 

har för funktionalitet. 
 

• Kapitel 4 – Beskriver utförandet av arbetet, vilka utvecklingsverktyg som använts 
samt hur kommunikationen mellan datorer och mätplattform går till. 

 
• Kapitel 5 – Det sista kapitlet tar upp arbetets slutresultat, beskriver den mjukvara som 

tagits fram samt analyserar hur arbetet gått, vad som fungerat bra och vad som kunde 
gjorts bättre. 
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2 Teori 
 
 
2.1 Tidigare forskning 
 
Som tidigare nämnts så har ett flertal examensarbeten inom detta område utförts på olika 
SAAB avdelningar tidigare. I det första examensarbetet skapades en mätutrustning baserad 
på ett FPGA system för att testa SRAM minnen [3]. Denna mätutrustning utökades sedan för 
att kunna testa DRAM minnen i ett efterföljande examensarbete [4]. Efter detta genomfördes 
ytterligare ett examensarbete som baserades på de tidigare arbetena och ett fullt fungerande 
system för DRAM framställdes [5], något som inte lyckades fullt ut i det tidigare arbetet. Ett 
senare examensarbete gick ut på att i C# skriva en programvara för PC, kallad Test Tool, 
som tar emot mätdata från plattformen och presenterar olika typer av statistik. Någon rapport 
från detta arbete har dock inte färdigställts. I det senaste examensarbetet som genomfördes 
inom detta område skapades en helt ny mätutrustning baserad på PPC (Power PC) lösning 
[6]. Detta genomfördes på grund av att stora skillnader gällande minneskompabilitet gjorde 
så att inga delar från den gamla FPGA mätutrustningen, som tidigare examensarbeten på 
området använt sig av, kunde återanvändas så detta examensarbete började så att säga om 
från början. PC programvaran som presenterar data från plattformen, TestTool, kunde dock 
användas vidare och det kommer även vara så i fortsättningen, även om vissa ändringar 
och/eller utökningar av den programvaran kan bli aktuella för att passa de ändringar jag 
kommer att göra i mätutrustningen. Detta examensarbete var framförallt hårdvaruinriktat, en 
del kretsar skapades t.ex. vilka kommer beskrivas senare i rapporten. Examensarbetarna 
skrev även en grundläggande kod för mätplattformen i C och Assembler, denna kod är dock 
bristfällig och ineffektiv och kommer uttökas i mitt examensarbete, exakt vad koden kommer 
att uttökas med beskrivs senare i rapporten. 
 
 
 
2.2 Kosmisk strålning 
 
När man pratar om kosmisk strålning menas den partikelstrålning som kommer från rymden. 
Denna strålning var okänd fram tills den upptäcktes 1912 av Victor Hess som med hjälp av 
ett elektroskop och en luftballong som han befann sig i visade att det fanns laddade partiklar i 
vår atmosfär och att de kom från rymden [7]. 
 
Man visste dock inte var i rymden som denna strålning kom ifrån, detta upptäcktes inte 
förens i början av 1940-talet då de första riktiga jonsensorerna hade utvecklats. Med hjälp av 
dessa kunde slutsatsen dras att solen var en stor källa till denna strålning genom att studera 
de kraftiga utbrotten på solens yta, s.k. soleruptioner (solar flares). Runt samma tid 
upptäcktes även den sekundära kosmiska strålningen av Pierre Auger med hjälp av två 
partikeldetektorer [8]. 1958 gjordes ännu en viktig upptäckt av teoretikern Eugene Parker, 
han förutsade att det måste finnas en solvind [9], detta var något som bekräftades av Mariner 
II 1962 [10]. En solvind består av protoner och elektroner och den är viktig för oss här på 
Jorden då den adderar solens magnetfält till Jordens och på så sätt förstärker vårt skydd mot 
laddade partiklar från rymden
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NASA fotograferade en supernova för första gången 1987, supernovor är den andra 
bidragande orsaken till den kosmiska strålningen förutom solen [11]. Den totala kosmiska 
strålningen spänner från några få eV (elektron volt) till ca 10 000 000 GeV (giga elektron volt) 
i energi. Denna strålning når olika djupt i vår atmosfär, dels beroende på energi men även på 
grund av jordens magnetfält [12].  Nedan i figur 1.1 ses ett diagram som visar den kosmiska 
strålningens intensitet över Jorden. Strålningen avtar generellt sett mot polerna men det finns 
också vissa lokala områden där strålningen kan vara högre eller lägre av olika anledningar. 
 
 

 
 

Figur 2.1 Strålningsintensiteten över jordens yta [14]. 
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Partikelstrålningen ovan atmosfären orsakar allvarliga fel när den träffar till exempel en 
rymdfärja, detta var något som upptäcktes då den första rymdfärjan återvände till jorden. 
Trots att månflygningen inte varade länge och att inga större problem hade orsakats av 
strålningen kunde teknikerna ändå se att partiklarna från den kosmiska strålningen hade gjort 
rispor i astronauternas hjälmar. Mindre problem med den tekniska utrustningen hade också 
stötts på, bl.a. hade bilder inte tagits vid exakt rätt tidpunkt samt att vissa instrument gav 
oförväntade utslag. Efter dessa upptäckter har den kosmiska strålningen kommit att bli en 
faktor som tas på större allvar [13]. 
 
Den partikelstrålning som påverkar just elektronik i jordens atmosfär är den tidigare nämnda 
så kallade sekundära kosmiska strålningen. Den bildas genom att laddade partiklar från 
rymden träffar molekyler i atmosfären och en process uppstår som skapar neutroner, 
protoner, myoner mm. Mätningar i atmosfären på elektroniska minnen har visat att det 
framförallt är neutronerna som orsakar mjuka fel i elektronik [14]. Den sekundära kosmiska 
neutronstrålningen ökar dessutom med höjden och är ca 400 gånger starkare på 10 till 12 km 
höjd än vid markytan. Därför är just elektronik i flygplan känsligt och framförallt flygkritisk 
elektronik testas mot neutronstrålning, vilket är just vad detta examensarbete går ut på. 
 
2.3 Typer av fel 
 
De flesta som någon gång använt en dator eller någon liknande form av elektronik har stött 
på oförklarliga händelser som t.ex. att datorn beter sig konstigt, låser sig eller till och med 
slocknar helt och hållet. Sådana fel uppstår ofta och brukar delas in i mjuka och hårda fel. 
Mjuka fel innebär att data har ändrats, inte den fysiska kretsen, medans hårda fel innebär att 
hårdvaran påverkats. Generellt sätt kan ett fel som uppstår i en minnescell, det vill säga 
ändrad eller förlorad information i form av en eller flera bitar, åtgärdas genom uppdatering av 
minnet. Dessa fel brukar delas in i olika klasser: SEU (Single Event Upset), MEU (Multi Event 
Upset), MBU (Multi Bit Upset) samt SEL (Single Event Latchup) vilka kommer att beskrivas 
närmare och förklaras i nedanstående underkapitel. I nedanstående figur 1.2 illustreras den 
kosmiska strålningens inverkan på en kiselkrets, vilket är vad RAM minnen brukar bestå av. 
Neutronerna som träffar kretsen ger upphov till olika typer av laddningar i den. 
 

 
 

Figur 2.2 Illustration av den kosmiska strålningens inverkan i en kiselkrets [3].
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2.3.1 SEU 
 
När den kosmiska strålningen kolliderar med atomkärnor i den övre atmosfären skapas en 
skur av subatomära partiklar och när strålningen når ett flygplans altitud och lägre så är det 
de oladdade neutronerna som ger upphov till mjuka fel i elektroniken. Neutronerna kan 
interagera med det kisel och andra beståndsdelar som en integrerad krets består av och 
avlämna en laddning i vissa regioner som kan ge upphov till ett bitfel, dvs. att en bit av 
minnets data ändras från en etta till en nolla eller tvärtom. Detta fenomen då en bit ändras 
kallas SEU och är den största bidragande faktorn till mjuka fel i moderna integrerade kretsar 
[15]. 
 
2.3.2 MEU/MBU 
 
Dessa typer av fel räknas också till mjuka fel och här är der de laddade partiklarna som 
ändrar datan när de träffar minnescellen och då blir det inte bara fel på en bit utan på två 
eller flera närliggande vid samma tillfälle. MEU och MBU är två olika namn på samma sak, 
denna källa benämner det endast som MBU vilket skulle kunna betyda att det är den korrekta 
termen men vissa tycker kanske att MEU är ett mer logiskt namn med tanke på att det kallas 
för SEU vid ett bitfel [16]. 
 
2.3.3 SEL 
 
SEL är ett mer allvarligt fel av typen hårda fel och orsakas av att en kortslutning uppstår i 
minnescellen då den träffats av en partikel, detta kan endast återställas genom att bryta 
strömmen till minnet [16]. 
 
2.3.4 Motverka fel 
 
För att upptäcka och korrigera fel i RAM minnen finns en algoritm som heter ECC (Error 
Correction Check), minnen med ECC har en extra krets där det sparas ett checkmönster som 
kontrollerar om ursprunglig data överensstämmer med förväntad data. Att hitta felen är 
lättare än korrigera dem, ECC kan detektera och särskilja mellan SEU och MEU/MBU men 
kan endast korrigera SEU. Om ett RAM minne har ECC kan man välja att stänga av det vilket 
vi gör i det här projektet, målet är ju att den mjukvara jag skriver ska hitta, dokumentera och 
korrigera felen och då vill man inte att ECC algoritmen gör det. När ECC hittar och rättar ett 
fel så sparas ingen information om att det har hänt, Saab ville att de fel som uppstår pga den 
kosmiska strålningen ska dokumenteras så att detta sedan kan studeras för att se var och 
när dessa fel uppstår osv, något ECC inte gör. Dessutom ska min mjukvara även kunna 
korrigera MEU/MBU fel och inte bara SEU till skillnad från ECC. 
 
Man kan även undvika en del av de mjuka felen genom att använda sig utav ett mer 
strålningståligt tillverkningsmaterial samt genom att ta hänsyn till olika EMC förhållanden. 
EMC (Electro Magnetic Compatibility) tar upp aspekterna gällande en utrustnings förmåga att 
interagera med annan utrustning utan att de stör ut varandra genom att sprida och ta emot 
elektromagnetisk energi. Man får helt enkelt se till att annan utrustning som befinner sig i 
närheten inte ger upphov till fel, de felen som den kosmiska strålningen ger upphov till är ju 
redan där fler än vad som behövs.
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2.4 Minnestyper 
 
I stora drag kan man säga att det finns två olika typer av minnen, RAM (Random Access 
Memory) och ROM (Read Only Memory). När det gäller RAM så bevaras informationen 
endast under den tid som minnet är strömförsörjt, när strömmen bryts försvinner 
informationen. Den här typen av minnen är snabbare än ROM och används därför ofta för att 
spara undan information som kommer att ändras frekvent och inte behöver lagras en längre 
tid, som t.ex. arbetsminnet i en dator. ROM å andra sidan används när du vill spara undan 
informationen under en längre tid som t.ex. CD/DVD skivor. I detta projekt är det just DDR2 
SDRAM som ska testas och för att förstå funktionaliteten hos ett sådant så kommer det att 
klargöras här tillsammans med de närliggande minnestyperna. 
 
2.4.1 SRAM 
 
Namnet Static RAM, SRAM, kommer ifrån att denna minnestyp inte behöver uppdateras, den 
är statisk, och är en mer tillförlitlig minnestyp än vad DRAM (Dynamic RAM) är. Ett SRAM 
minne är uppbyggt av celler bestående av sex transistorer där en bit lagras. Tillgången till 
bitcellen möjliggörs genom åtkomst till den så kallade wordline som styr de anslutna 
transistorerna som i sin tur styr om cellen ska anslutas till så kallade bitlines. Dessa används 
för att hantera och överföra data för såväl läs- som skriv-operationer. I figur 2.1 nedan 
illustreras en SRAM bitcell [3][5]. 
 

 
 

Figur 2.3 SRAM bit cell [5]. 
 
 
2.4.2 DRAM 
 
Det som skiljer DRAM (Dynamic RAM) minnen från SRAM minnen är att minnescellerna 
behöver uppdateras kontinuerligt för att kvarhålla datan. Fördelen med DRAM är att det 
endast krävs en kondensator och en transistor för att lagra en bit att jämföra med de sex 
transistorerna som behövs i ett SRAM minne. Enkelt förklarat så är biten satt till 1 när 
kondensatorn är laddad och 0 när strömmen i kondensatorn har laddats ur. Läckström i 
kondensatorn gör att laddningen gradvis avtar och det är på grund av detta som DRAM 
minnen måste uppdateras kontinuerligt för att kvarhålla information [5][17]. I figur 2.2 
illustreras en typisk DRAM bitcell där tillgång till cellen möjliggörs på samma sätt som för 
SRAM, genom åtkomst till wordline respektive bitline. 
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Figur 2.4 DRAM bit cell [5]. 
 
 
2.4.3 SDRAM 
 
SDRAM (Synchronous DRAM) är en variant av DRAM som använder sig utav ett 
synkroniserat gränssnitt vilket innebär att minnet inväntar en klocksignal innan data kan 
sändas till det. Minnet är synkroniserat med datorns system bus och därigenom med 
processorn och det är det här som är den största skillnaden mellan SDRAM och ett vanligt 
DRAM som saknar synkronisering. 
 
Alla ingångar till ett SDRAM minne klockas på den positiva flanken av den synkroniserade 
klockan. In- och utgångarna för data (DQ0-DQ15) som är på 16-bitar är också 
synkroniserade med den positiva flanken av systemklockan (CLK). De två bankarna, Array 
Bank T och B, måste aktiveras innan man kan upprätta en läs- eller skrivförbindelse. Figur 
2.3 visar ett blockdiagram över ett SDRAM minne. 
 
 

 
 

Figur 2.5 SDRAM block diagram [18]. 
 
 
2.4.4 DDR SDRAM 
 
DDR (Double Date Rate) SDRAM är en variant av SDRAM i form av en höghastighets CMOS 
(Complementary Metal Oxide Semiconductor) som är internt konfigurerad som ett quad-bank 
DRAM. Den använder sig av den så kallade Double Date Rate arkitekturen för att uppnå en 
hög hastighetsfunktionalitet. Arkitekturen är designad för att överföra två dataord per 
klockcykel istället för bara ett. Det som är förbättrat i ett DDR SDRAM jämfört med ett vanligt 
SDRAM är att informationen överförs på både positiv samt negativ flank av klocksignalen och 
inte bara på den positiva [19].
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2.4.5 DDR2 SDRAM 
 
DDR2 SDRAM är en uppdaterad version av DDR SDRAM och för att förstå skillnaden mellan 
de två så måste dess arkitektur studeras. Den största skillnaden är att DDR2 med hjälp av 
multiplexerteknik kan överföra dubbelt så många dataord per klockcykel som DDR, dvs. fyra 
istället för två, trots att de båda typerna använder sig utav samma minnesceller. 
 
I båda typerna klockas minnescellerna internt av samma frekvens, medans den externa 
frekvensen till minnets I/O buffert är högre hos DDR2 än hos DDR. Vidare är databussen 
som ansluter minnescellerna till bufferten dubbelt så bred hos DDR2 jämfört med DDR 
minnet. Därmed genomför I/O bufferten en multiplexering där informationen som kommer 
från minnescellerna och går ut genom buffertarna gör det i en databuss med samma bredd 
men med en dubbelt så hög frekvens Detta gör att minnets bandbredd höjs utan att den 
interna klockfrekvensen hos minnescellerna ökar. Uppgraderingen från DDR till DDR2 liknar 
den från SDRAM till DDR SDRAM, att denna metod används för att dubblera antalet dataord 
per klockcykel. 
 
Dessvärre har metoden även sina nackdelar, den största av dem är att fördröjningen ökar 
vilket i sin tur leder till att åtkomsttiden till minnet ökar. Minnesfördröjningen beror varken på 
frekvensen hos I/O buffertarna eller på bredden av databussen som kommer från minnet 
utan på själva fördröjningen i minnescellerna [20]. 
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3 Utrustning 
 
Den del av den utrustning som ska användas som mätplattform och utsättas för strålning är 
en Power PC microcontroller från Freescale Semiconductor, sen har även vissa tillbehör med 
olika funktionalitet införskaffats till plattformen. Allt detta kommer att presenteras närmare i 
kapitel 3.2. Annan utrustning som använts under examensarbetet är de olika 
utvecklingsverktygen som koden skrivits i, för att skriva koden till plattformen i C och 
Assembler användes det medföljande programmet CodeWarrior som precis som plattformen 
utvecklats av Freescale Semiconductor. CodeWarrior programmerar plattformen med 
användarens kod med hjälp av en anslutning kallad JTAG (Joint Test Action Group) USB Tap 
som kopplas till plattformen samt till USB porten på den dator där CodeWarrior körs. 
Plattformen kan antingen köra koden från denna USB Tap och då måste den hela tiden vara 
inkopplad, den varianten brukar t.ex. användas då man debugar sin kod. USB Tapen kan 
också skriva koden till ett Flash-minne som finns på plattformen och då finns koden lokalt på 
plattformen och den kan då köras självständigt utan att behöva vara ansluten till en dator. 
Den här varianten brukar avvaktas med tills koden är helt klar, att debuga koden på det sättet 
är inte lika effektivt då det tar ett antal minuter att skriva koden till Flash-minnet. 
Diagnostikprogrammet TestTool som tar emot mätdatan från plattformen och som skapades 
av en tidigare examensarbetare kan vidareutvecklas genom att ändra dess kod, som är 
skriven i C#, i utvecklingsverktyget Visual Studio från Microsoft. 
 
 
3.1 Användningsområde 
 
Som tidigare nämnts så utsetts minnen för en hård miljö när de befinner sig på flygplanshöjd. 
Strävan efter ett robust och stryktålig minne har i åratal varit en viktig punkt inom 
forskningsvärlden och med denna plattform är det meningen att olika minnens förmåga att 
motstå strålningen ska kunna testas. 
 
Plattformen levererades med två SO-DIMM DDR2 SDRAM moduler, dessa moduler var inte 
av modellen ”Industrial Grade” vilket det krävs att de är för att de ska kunna användas i 
mätplattformen ordentligt. För att ett minne ska vara av ”Industrial Grade” så finns det två 
krav, omgivningstemperaturen av minnet ska ligga mellan 40 grader celsius och 85 grader 
celsius medans temperaturen inom minnet ska ligga mellan -40 grader celsius och 95 grader 
celsius. JEDEC (Joint Electron Devices Engineering Council) specifikationer kräver dessutom 
att uppdateringshastigheten dubbleras då temperaturen inom minnet överskrider 85 grader 
celsius. Det enda kravet kommersiella minnen har är att temperaturen inom minnet ska ligga 
mellan 0 grader celsius och 85 grader celsius [20].  
 
De medföljande RAM modulerna dög dock under utvecklingen av mjukvaran då det inte var 
något problem att använda dem då endast funktionaliteten testas genom att fel manuellt 
läggs in och plattformen inte utsätts för strålning. När mjukvaran sedan är klar och 
plattformen ska testas på riktigt genom att utsättas för strålning i ett laboratorium så får RAM 
modulerna bytas ut mot sådana som uppfyller kraven. 
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3.2 Mätplattformen 
 
 

 
 

Figur 3.1 Mätplattformen. 
 
 
Plattformen som kan ses i figur 3.1 ovan är som sagt en Power PC microcontroller från 
Freescale Semiconductor av modell MPC8360EA MDS. Processorn på plattformen erbjuder 
en kostnadseffektiv och hög integrerad kommunikation lämplig för nätverk och trådlös 
infrastruktur. Den RAM modul som stöds är SO-DIMM (Small Outline – Dual Inline Memory 
Module) med någon av minnestyperna DDR SDRAM och DDR2 SDRAM, vi använder oss 
som sagt av den senare. Plattformen innehåller också ett Flash-minne där plattformens 
mjukvara kan lagras för att den sedan ska kunna köras självständigt. Den har ett antal I/O 
portar som kan användas för att kommunicera med annan utrustning som två stycken GETH 
(Gigabit ETHernet) portar, en USB (Universal Serial Bus) port samt en DUART (Dual 
Universal Asynchronous Receiver Transmitter) port. I den sistnämnda porten kan två stycken 
seriella RS-232 kablar anslutas, en av dem kommer kopplas till den dator där 
diagnostikprogrammet TestTool körs och där kommer mätdata skickas ut. Den andra seriella 
utgången kommer att gå till en neutronräknare som kommer att beskrivas närmare i 
kommande underkapitel. Vidare finns det ett antal andra typer av minnen på plattformen, 
bl.a. ett integrerat SDRAM minne som till skillnad från SO-DIMM DDR2 SDRAM modulerna 
inte kan tas bort samt ett Serial EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) och ett 
BSCR (Board Control and Status Register) [21]. Figur 3.2 nedan illustrerar ett blockdiagram 
över plattformen och dess olika delar. 
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Figur 3.2 Blockdiagram över MPC8360EA MDS [21]. 
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3.2.1 Neutronräknare 
 
Det är av intresse i detta projekt att inte bara samla in statistik om hur många fel som uppstår 
under bestrålningen utan även hur många neutroner som träffat RAM minnet under den 
perioden. För detta ändamål finns det på de laboratorium som används för att bestråla 
mätplattformen en neutronräknare som skickar en puls varje gång en neutron träffat det som 
bestrålas. För att på ett smidigt sätt få in detta i statistiken har de ansvariga för det här 
projektet planer på att köpa in en pulsräknare, närmare bestämt en Kübler av modell 572. 
Denna pulsräknare kopplas till neutronräknare på laboratoriet och håller reda på hur många 
pulser den fått därifrån. Förutom att antalet visas på en display på pulsräknaren så kan även 
det aktuella antalet efterfrågas av t.ex. en dator via den seriella RS-232 port som finns på 
pulsräknaren genom att en hexadecimal sträng skickas till den som anger vad som 
efterfrågas för information och pulsräknaren svarar då med en annan hexadecimal sträng 
som innehåller den informationen. Det finns två alternativ till hur den här pulsräknaren ska 
användas när den köps in, antingen ska den kopplas till mätplattformen som kommer att 
efterfråga det aktuella antalet neutroner via en av sina serial portar vid samma tillfälle som 
den ska skicka ut mätdata till datorn med diagnostikprogrammet TestTool på den andra serial 
porten, den kommer då att skicka ut all mätdata på en gång, både felen som hittats samt 
antalet neutroner den fått in från pulsräknaren. Det andra alternativet är att pulsräknaren 
kopplas direkt till datorn med diagnostikprogrammet och mätplattformen behöver då inte bry 
sig om den aspekten öht. Det sistnämnda alternativet blir förmodligen lättast att 
implementera och är kanske också bäst då mellanhanden i form av mätplattformen undviks, 
antalet neutroner skickas då direkt från pulsräknare till dator istället för från pulsräknare till 
mätplattform och därifrån vidare till datorn [22]. Figur 3.3 nedan är en bild av pulsräknaren 
Kübler 572. 
 
 

 
 

Figur 3.3 Kübler 572 pulsräknare [22]. 
 

 
 
 
 



Kapitel 3: Utrustning                                                                                                               15 
 
3.2.2 Förlängning av SO-DIMM socket 
 
Då RAM modulen som ska bestrålas sitter väldigt nära processor och annan viktig hårdvara 
på plattformen så är risken stor att strålningen kommet att ”skvätta” på hårdvaran i fråga 
under bestrålningen vilket kan orsaka allvarliga fel, det är bara RAM minnet man vill bestråla 
och inget annat. Därför konstruerades en skräddarsydd förlängningsmodul i ett tidigare 
examensarbete som ökar avståndet mellan RAM modulen och resten av plattformen.  
Denna förlängningsmodul kan ses i figur 3.4 nedan. 
 
 

 
 

Figur 3.4 Förlängningsmodul samt utan förlängning. 
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4 Utförande 
 
När examensarbetet inledes skapades en prioriteringslista tillsammans med min handledare 
där de olika funktionerna som mätplattformens mjukvara skulle ha listades efter hur pass 
viktiga de var. Denna lista fanns redan i min planeringsrapport och finns även i denna rapport 
i underkapitel 4.1. Koden skrevs i programmeringsspråken C och Assembler som brukar 
kallas för Inline Assembly när de två språken används tillsammans. För att skriva koden 
användes utvecklingsverktyget CodeWarrior som är anpassat till den mikrokontroller som 
utgör mätplattformen då de har samma tillverkare, Freescale Semiconductor. Detaljer om 
CodeWarrior kommer att studeras närmare i underkapitel 4.2 och i underkapitel 4.3 kommer 
diagnosverktyget TestTool, som skrivits av en tidigare examensarbetare, och dess sätt att 
kommunicera med den mjukvara jag skrivit att beskrivas. 
 
4.1 Prioriteringslista 
 
Följande prioriteringslista för funktioner att utöka mätplattformens mjukvara med skrevs 
under examensarbetets första vecka, den har sedan följts under implementationen: 

 
• Interrupt funktion – Från början var plattformen programmerad på så vis att den stod 

och väntade på att höra någonting på en port från datorn som kör 
diagnostikprogrammet, den fick ingenting gjort medans den väntade. När den sedan 
hörde någonting, först då kunde den börja processen med att leta fel, registrera och 
skicka ut dessa samt sedan korrigera dem. Den var tvungen att genomgå ett varv av 
dessa tester innan den återigen kunde lyssna efter begäran från datorn, skulle datorn 
begära en utläsning under tiden var det den som fick vänta den gången. Denna typ av 
busy waiting kommunikation var såklart inte särskilt effektivt, plattformen fick 
egentligen inget gjort alls av det arbete den är tänkt att göra, den var alldeles för 
upptagen med att stå och vänta på att höra någonting från datorn. En interrupt 
funktion skulle istället implementeras och skulle fungera så att plattformen gör det den 
ska, letar fel som den registrerar och korrigerar, och den behöver inte vänta på att 
höra från datorn. När datorn sedan vill ha en utläsning av de fel som plattformen hittat 
än så länge så gör plattformen direkt ett avbrott i vad den håller på med, skickar ut 
datan, och fortsätter sedan med sitt arbete från den position det befann sig på då 
avbrotten skede. Detta skulle göra att plattformen får betydligt mer gjort och datorn 
med diagnostikprogrammet behöver heller inte vänta på att få mätdata. Med den här 
mer effektiva typen av kommunikation skulle plattformen kunna tas i bruk och 
användas på allvar då den kan fungera på ett effektivt sätt. 

 
• Synkronisering i tid – Ifall att man inte skulle lyckas med att implementera punkt 

nummer ett på listan under lång tid bestämdes en reservplan för att göra plattformens 
kommunikation mer effektiv, nämligen att istället gå över till ett annat alternativ som är 
att implementera en timer som skickar ut mätdata på ett visst tidsintervall, ett intervall 
som överensstämmer med det tidsintervall som diagnostikprogrammet gör sina 
efterfrågningar av data efter. Ett av dessa alternativ är så att säga bättre än inget, 
både skulle göra så att plattformen faktiskt hinner arbeta något mellan datorns 
avläsningar men interrupt funktionen är dock helt klart att föredra. 
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• Ytterligare RAM minne – Från början var systemet endast förberett för ett RAM 
minne, det finns portar för två stycken men det är inte bara att sätta i ett till utan viss 
kod måste skrivas för att aktivera RAM port nummer två. Om åtminstone en av de 
tidigare punkterna på prioriteringslistan skulle ha uppfyllts skulle stöd för att ytterligare 
ett minne kan testas samtidigt läggas till. Förutom att en del kod måste skrivas för att 
förbereda systemet för att använda sig av två RAM minnen samtidigt är också koden 
tvungen att ändras för att byta ut ett RAM minne mot ett annat som inte är precis 
likadant, det är heller inte i det fallet bara att koppla ur ett minne och koppla i ett annat 
som på en vanlig dator. Även om bara ett RAM minne används så kan det vara av 
intresse att kunna testa minnen av olika typer från olika tillverkare och jämföra deras 
motståndskraft mot strålningen. 

 
• Procedur för testförberedelse – Skulle denna punkt på listan nås kunde det bli 

aktuellt att genomföra ett riktigt test på The Svedberg Laboratory i Uppsala där 
plattformen kan utsättas för strålning och detta besök skulle i så fall förberedas.  

 Är detta gjort och det fortfarande finns tid kvar på examensarbetet skulle följande 
 punkter på listan också kunna bli aktuella. 

 
• Latchup skydd/detektering – Detta steg skulle innebära att implementera 

detektering för och/eller skydd emot latchup strömrusning på RAM minnet.  
 

• Neutronräknare – Viss hårdvara för att räkna antalet neutroner som träffar RAM 
minnet under bestrålning hade skapats under tidigare examensarbeten men inte 
tillräckligt med tillhörande mjukvara. Denna hårdvara har dock skrotats till förmån för 
tidigare nämnda Kübler 572. Meningen är att diagnostikprogrammet förutom att 
presentera hur många och vilka bitfel som uppstått även ska presentera hur många 
neutroner som träffat minnet, detta är inte implementerat utan presenteras idag bara i 
form av en siffra som väljs slumpvis av diagnostikprogrammet. Hårdvaran finns men 
inte den tillhörande mjukvaran. Denna mjukvarulösning skulle helt enkelt innebära att 
hämta in information från den port på mikrokontrollern där neutronräknaren är 
inkopplad och sedan skicka ut denna information till datorn med 
diagnostikprogrammet. 

 
 
 
4.2 CodeWarrior 
 
Utvecklingsverktyget CodeWarrior är skräddarsytt för att användas tillsammans med 
mikrokontrollers från Freescale Semiconductor. Denna IDE mjukvara kostar mycket pengar 
,ca 60 000 kronor, men under mitt examensarbete har jag kunnat använda mig av en 
utvärderingsversion som är gratis. Kommer detta projekt av SAAB att bedömas som något att 
satsa vidare på kommer den fullständiga programvaran att köpas in, ett beslut som kan 
påverkas en del av mina slutsatser under min tid på företaget. Programmet innehåller 
funktioner som många andra program av samma funktion också innehåller, som till exempel 
funktionen att skapa en projektfil där alla kodfiler finns samlade på ett överskådligt sätt, samt 
att programmet innehåller en kompilator som kan kompilera koden som skrivs och göra den 
körbar. Funktioner som inte brukar finnas i den här typen av program, funktioner som är 
specialanpassade för mikrokontrollers finns också, dessa olika funktioner kommunicerar med 
plattformen genom den tidigare nämnda JTAG USB Tap. Det finns funktioner för att studera 
vilken data som för tillfället finns i plattformen olika minnen och register.  
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Det finns även funktioner för att testa så att olika delar av hårdvaran fungerar som den ska, 
samt en funktion som kan användas för att programmera in kod på plattformens flashminne 
så att den kan köras fristående därifrån utan att plattformen behöver vara kopplad till en dator 
med CodeWarrior. Programmet innehåller även bra funktioner för att testa koden som skrivs, 
att debuga den. Funktionen låter användaren testa plattformens exekvering steg för steg och 
man kan på så sätt se vart i minnet eller i vilket register som data skrivs in, vilken data som 
skrivs in samt vad följden blir av det osv. Mer detaljer om programmets funktioner, hur jag 
använde mig av dem och vilka problem jag stötte på kommer att beskrivas närmare i kapitel 
5 som behandlar resultatet av arbetet. 
 
 
 
4.3 TestTool 
 
En tidigare examensarbetare har skapat diagnostikprogrammet TestTool som är skrivet i C# 
och är baserat på .NET framework. Det är detta program som är tänkt att kommunicera med 
mätplattformen genom att begära och ta emot olika data från den som den sedan ska 
presentera för användaren på ett användarvänligt sätt. Examensarbetaren i fråga slutställde 
tyvärr aldrig någon rapport utan den enda dokumentation som finns är en sida med 
instruktioner som han skrivit. Exakt hur programmet fungerar har därför varit tvunget att 
förstås genom att studera det i aktion samt dess kod. Koden har även fått ändras då vissa 
delar fungerade mindre bra samt för att anpassa för en del ändringar som jag gjort för 
mätplattformen, mer om detta i kapitel 5. Figur 4.1 nedan illustrerar hur mätplattform och 
datorer med mera är sammankopplade. 
 
 
 

 
 
 
 

PC med 
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Figur 4.1 Illustration av plattformens kommunikation. 
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Mikrokontrollern som utgör mätplattformen programmeras som tidigare nämnt med kod som 
skrivs på en PC med hjälp av utvecklingsverktyget CodeWarrior och som laddas över till 
plattformen med hjälp av den så kallade USB tapen. När plattformen är programmerad med 
koden kan USB tapen kopplas ur och plattformen kan köras självständigt, den vänstra delen 
av figuren ovan kommer alltså inte finnas med när plattformens kod är färdigskriven och den 
ska användas för att göra mätningar. Vad som däremot kommer vara inkopplat till 
plattformen under mätningar är det som kopplas in på dess så kallade DUART ingång där två 
seriella kablar med RS-232 kontakter kan kopplas in, dessa två kontakter namnges som 
DUART1 och DUART2 så att de kan skiljas åt. På DUART2 var det tänkt att neutronräknaren 
som skickar in det antal neutroner som den har registrerat till plattformen skulle anslutas, den 
planen ändrades dock under arbetets gång, mer om det i kapitel 5. På DUART1 är en PC 
med diagnosprogrammet TestTool ansluten, mellan denna dator och plattformen sker 
tvåvägskommunikation vilket illustreras av den dubbla pilen i figuren. 
 
Kommunikationen mellan plattform och programmet TestTool går till på det viset att 
programmet begär att få olika typer av data från plattformen alternativt få den att utföra en 
viss åtgärd, vilket den gör genom att skicka ut kommandon i form av olika hexadecimala tal 
till plattformen via PC:n’s serialport. Kommandona i form av de hexadecimala talen är enligt 
följande: 
 

• 0A – Avläsning – Begär att få information om vilka fel plattformen har upptäckt i minnet 
hittills. 

 
• 0B – Reset – Nollställer hela plattformen, minnet töms och plattformens process med 

att leta fel börjar om från början. 
 

• 52 – Reset neutronräknare – Nollställer neutronräknaren så att den börjar om från 0. 
 

• F2 – Minnesstorlek – Skickar förutom detta kommando även en specifikation på hur 
stor del av RAM minnet som ska undersökas i form av antalet rader och kolumner. 
Detta kommando var ännu inte implementerat utan hela minnet genomsöks varje 
gång. 

 
• C5 – Generera fel – Skapar ett visst antal fel på vissa ställen i minnet. Detta 

kommando kan ges av TestTool i testsyfte, om tillgång till en strålningskälla saknas 
och man ändå vill testa så att felen verkligen upptäcks och registreras. 

 
 
Det viktigaste kommandot och det enda som egentligen används är 0A som ber 
plattformen om information om de fel den hittat. Detta kommando skickas till plattformen 
då och då på ett visst intervall som specificeras i TestTool av användaren i form av 
antalet sekunder. De övriga kommandona skickar TestTool bara ut en gång var vid 
uppstart. När plattformen får in just det kommandot på DUART1 ingången är den 
programmerad att skicka tillbaka en eller flera 8 byte långa strängar som kan se ut på 
flera olika sätt beroende på om den har hittat fel eller ej samt hur många den hittat. Figur 
4.2 nedan illustrerar de olika bytesträng typerna. 
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Figur 4.2 De olika bytesträngarna [6]. 
 

 
Får plattformen en begäran om avläsning ska den alltid, oavsett om några fel hittats, börja 
med att skicka tillbaka en ID2 bytesträng där första byte är 02 för att indikera att det är just en 
ID2 sträng, det är även tänkt att samma byte ska indikera vilket av RAM minnena det handlar 
om, plattformen kan använda sig av två stycken. En ID2 sträng skulle alltså inledas med byte 
12 för första RAMet och 22 för andra RAMet, detta är dock inte implementerar i nuläget så en 
ID2 sträng inleds alltid med 02. Byte två till och med byte fem innehåller sedan antalet 
neutroner som neutronräknaren står på vid aktuell tidpunkt, denna detalj kom att ändras 
under mitt arbete, mer om det i kapitel 5. Den sjätte och sista byten innehåller sedan aktuell 
tid, något som inte heller är riktigt implementerat utan TestTool tar in aktuell tid från 
systemklockan på den dator programmet körs på istället för att ta den från bytesträngen den 
får in från plattformen i nuläget. 
 
Efter att plattformen skickat ut ID2 strängen ska den skicka ut ID1 bytesträngar om den hittat 
några fel, en sträng för varje fel den hittat, tre ID1 strängar om tre fel hittats sedan den 
senaste avläsningen osv. ID1 strängarnas första byte är således 01 och byte två till och med 
byte fem innehåller den adress i plattformens minne där felet i fråga upptäckts. Byte sex 
innehåller den tid då felet hittades, även här tar TestTool i nuläget datorns systemtid istället. 
Byte sju tom byte åtta innehåller sedan den delen av minnet som undersöktes då felet 
hittades, detta för att TestTool ska kunna avgöra vilken typ av fel det handlar om, enligt de 
olika typerna som beskrevs i kapitel 1.7, fel i en bit eller fel i flera bitar.  
 
Det är även tanken att fler typer av bytesträngar med andra ID ska kunna användas i 
framtiden, till exempel ifall ett fel uppstått, i så fall skulle den andra byten kunna innehålla en 
felkod. När plattformen används fylls dess minne med ett visst bitmönster, bara nollor, bara 
ettor, ettor och i schackmönster osv. Sedan inleds bestrålning och har då till exempel valet 
gjorts att använda sig av ett bitmönster bestående av endast nollor kommer plattformens 
mjukvara reagera om en etta har hittats och informationen om detta fel sparas i form av en 
ID1 sträng som sedan skickas ut till datorn med TestTool tillsammans med ID2 strängen 
samt eventuella andra ID1 strängar då detta efterfrågas därifrån. När TestTool får tillbaka 
den här informationen presenteras det i programmet i form av text och diagram. 
Informationen loggas även på XML fil och XML filer från tidigare test kan sedan plockas in i 
programmet så att skillnaderna mellan det aktuella testets resultat och de tidigare 
genomförda testen kan studeras.
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5 Resultat 
 
Resultatet av mitt arbete under det här examensarbetet kommer att presenteras i detta 
kapitel. I underkapitel 5.1 kommer den preliminära tidsplan jag redovisade i min planerings 
rapport att jämföras med en slutgiltig tidsplan som anger hur arbetet kom att fördelas på de 
olika veckorna. Underkapitel 5.2 går igenom den mjukvara jag skapat, koden kommer inte att 
presenteras direkt utan programmets funktion kommer att beskrivas med hjälp av ord och 
flödesdiagram. I underkapitel 5.3 kommer sedan arbetet att analyserats, jag kommer att 
redogöra för de problem jag stötte på längst vägen samt beskriva vad som gjordes bra och 
vad som kunde ha gjorts bättre. Kapitlets sista underkapitel beskriver sedan vad som 
kommer att hända med det här projektet framöver, hur Saab Systems planerar att utveckla 
det vidare. 
 
5.1 Tidsplan 
 
I min planeringsrapport togs denna tidsplan fram som var en bas för hur arbetet skulle läggas 
upp. Arbetet inledes den 7:e december och var planerat att pågå under 20 veckor varav 
endast 15 skulle vara på plats på kontoret pga. att kontoret var stängt under jul och nyår 
samt att jag hade två tenta perioder. Vecka 1 indikerar arbetets första vecka och inte årets 
första vecka och så vidare. 
 
 

 
Vecka 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 - 4 
 
 
 
 
5 - 6 
 
 
 
7 - 18 
 
 
 
 
19 - 20 
 

 
Moment 

Förstudie på plats hos Saab Systems, läsning av rapporter från 
tidigare examensarbeten på ämnet, annan dokumentation angående 
både hårdvara, mjukvara och bakgrund samt att läsa igenom och 
förstå den kod som finns. 
 
 
Tenta period, kommer inte vara på Saab Systems men kommer att 
försöka fortsätta med förstudie hemifrån när jag inte pluggar till tenta. 
Kommer även att börja med rapporten. 
 
 
Jul och nyår, kontoret stängt för det mesta så även här kommer 
förstudie att genomföras hemifrån. Kommer även att fortsätta på 
rapporten. 
 
 
Omtenta period, återigen blir det förstudie hemifrån då jag inte 
pluggar för tentor. Kommer även att fortsätta på rapporten. 
 
 
Tillbaka på Saab Systems kontor, börjar med att koda och testköra 
utifrån prioriteringslistan i kapitel 1.3. Kommer även att fortsätta på 
rapporten. 
 
 
Koda mindre och skriva rapport mer för att kunna slutföra rapporten. 
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Följande tidsrapport är en mer detaljerad sådan som beskriver hur veckorna faktiskt 
fördelades med facit i hand. 
 
 

 
Vecka 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 - 4 
 
 
 
 
 
 
 
5 - 6 
 
 
 
 
7 - 18 
 
 
 
 
 
 
 
19 - 20 
 
 
 
 
 
 
20 - 24 

 
Moment 

Genomförde förstudie som planerat, det var mycket att sätta sig in i om den 
utrustning och programvara jag skulle använda mig av, detta gjordes genom 
att läsa tidigare examensarbetens rapporter som fanns att tillgå på kontoret, 
dokumentation från företaget bakom utrustningen och tillhörande 
programvara, samt genom att be om en hel del hjälp från de anställda som 
hade erfarenhet från projektet i fråga. 
 
 
Tenta period där den största delen av tiden gick till att studera inför och 
skriva tentamen så jag befann mig inte på kontoret under denna vecka. 
 
 
Jul och nyår, kontoret var stängt så arbetet med den fortsatta förstudien fick 
bedrivas hemifrån. Jag kunde läsa dokumentationen hemifrån men då jag 
inte hade tillgång till utrustningen som fanns på kontoret blev arbetet med 
förstudien till viss del lidande. Jag började även på rapporten och inledde 
med att skriva upp de rubriker jag trodde att rapporten skulle komma att 
bestå av för att få en inledande struktur på den. 
 
 
Omtenta period, även här gick den största delen av tiden till att studera på 
mina kurser men då tentorna var utspridda över två veckor den här gången 
kunde en del förstudie samt rapport skrivande genomföras. 
 
 
Under dessa veckor var jag som planerat tillbaka på Saab Systems kontor 
och satte igång med att koda och testköra utifrån prioriteringslistan i kapitel 
4.1. Majoriteten av den här tiden lades på att implementera koden, 
framförallt interrupt funktionen vilket var den viktigaste delen och som 
visade sig vara svårare än väntat. Under vecka nummer 17 av 
examensarbetet besökte ni från universitetet kontoret. 
 
 
Dessa veckor var tänkta att dedikeras till rapporten men då 
implementeringen drog ut på tiden och interruptfunktionen inte blev klar 
förens i slutet på perioden ovan så lades även en stor del av dessa veckor 
på implementering och då på de andra punkterna på prioriteringslistan. Jag 
kände att jag ville hinna med att implementera mer än en av punkterna. 
 
 
Dessa veckor utöver de planerade veckorna fick adderas till arbetet för att 
skriva färdigt rapporten. Detta genomfördes på kontoret, dels för att det 
lättare blev gjort där än hemma och dels för att jag då fanns till hands för att 
svara på de frågor som de anställda som ska ta det här projektet vidare 
hade om min implementation. Dessa veckor blev lite fler än planerat, 
skrivandet av rapporten stördes till viss del av att jag fick svara på en del 
frågor angående projektet samt att det var deadline för inlämning av ett par 
labbar i en kurs mitt i allt. 
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5.2 Design 
 
Efter att förstudien genomförts var det det dags att börja implementera koden och jag började 
med den första punkten på våran prioriteringslista vilket var att få programmet att utöva en 
interrupt-styrd kommunikation samtidigt som det letar fel i minnet. Det var just denna del som 
kom att ta upp den största delen av examensarbetets tid. Koden skulle implementeras i 
programmeringsspråket C, vilket jag hade en hel del erfarenhet av från min utbildning, samt 
programmeringsspråket Assembler, vilket jag inte hade lika mycket erfarenhet av så det var 
något som jag fick lära mig bättre under arbetets gång. Vidare fanns en del kod i form av 
olika funktioner redan definierade av plattformens tillverkare, en del av dessa kunde jag 
använda mig av för att komma åt vissa funktioner på plattformen så koden för funktionerna i 
fråga var jag tvungen att studera för att förstå fullt ut hur jag skulle använda mig av dem. 
 
 
Programmet jag skrivit för plattformen börjar med att fylla RAM-minnet med ett visst 
bitmönster, i detta fall endast nollor men även endast ettor eller ettor och nollor i ett 
schackmönster skulle kunna ha använts. Efter det anropas olika funktioner jag skrivit, en för 
att aktivera den port där data ska skickas ut från plattformen, en annan för att aktivera den 
interrupt baserade kommunikationen mm. När allting är förberett går programmet in i en 
evighetsloop där den söker igenom RAM-minnet databit för databit och kontrollerar att 
samtliga är nollor vilket är det förväntade innehållet. Påträffas en etta någonstans sparas 
information om detta i form av en ID1 bytesträng, som beskrevs tidigare i kapitel 4.3, i ett 
annat minne på plattformen som inte kommer att bestrålas. Efter att informationen om felet 
sparats så rättas den delen av minnet så att det ser ut som det borde göra och 
genomsökningen av minnet fortsätter. När hela RAM-minnet genomsökts börjar processen 
om från början igen och den gör så ända tills plattformen stängs av. Påträffas ytterligare fel 
sparas ytterligare ID1 bytesträngar ner så det finns alltså en sådan sparad för varje enskilt fel 
som upptäckts. 
 
 
När plattformen får något skickat till sig från datorn som kör programmet TestTool på den så 
kallade DUART porten så sker den så kallade interrupten. Evighetsloopen som letar efter fel 
stannar där den är och programmet går istället in i en speciell interrupt funktion jag skrivit där 
det kommando som kommit in på porten tas om hand. Är det kommandot för avläsning som 
kommit in skickas informationen om de fel som upptäckts ut på samma port och 
informationen tas sedan bort från plattformen. Kommer kommandot för avläsning igen vid ett 
senare tillfälle fås alltså inte information igen om ett fel som redan informerats om sedan 
tidigare utan det är de fel som upptäckts sedan den senaste avläsningen som rapporteras. Är 
det något annat kommando som kommit in så utförs istället respektive åtgärd. När 
kommandot lästs in och rätt åtgärd utförts så går programmet tillbaka in i evighetsloopen på 
samma position den var på då avbrottet kom och fortsätter att leta fel i minnet tills nästa 
avbrott kommer. På detta sätt fås en effektiv mjukvara som bara gör avbrott i sitt arbete då 
det är nödvändigt, varken plattformen eller datorn den är kopplad till behöver stå och vänta 
på den andre. Följande figur illustrerar funktion hos plattformens mjukvara och dess 
kommunikation med datorn i form av ett flödesdiagram. 
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Figur 5.1 Flödesdiagram över plattformens mjukvara. 
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Förutom avläsningskommandot har jag även implementerat kommandot reset som helt 
enkelt återställer plattformen och får dess program att börja om från början i sin exekvering. 
Vidare har jag implementerat kommandot för att generera fel i RAM-minnet vilket helt enkelt 
skriver en etta där det borde vara en nolla en bit fram i minnet så att det kommer upptäckas 
som ett fel en stund senare. Detta kommando skickas bara av TestTool när plattformen 
testas utan tillgång till en felgenererande strålningskälla, när plattformen sedan ska användas 
på riktigt och bestrålas kommer detta kommando inte att användas. Kommandot som 
specificerar hur stor del av RAM-minnet som ska testat har i dagsläget inte implementerats 
varken i TestTools kod eller i plattformens utan hela minnet genomsöks varje gång. Det sista 
kommandot som ska säga åt plattformen att återställa neutronräknaren till noll har heller inte 
implementerats på grund av ändrade planer när det gäller neutronräknaren. 
 
 
Efter att den första punkten på våran prioriteringslista i kapitel 4.1, interrupt funktionen, var 
implementerad kunde jag fortsätta med övriga punkter. Punkt nummer två, att synkronisera 
kommunikationen på ett visst tidsintervall, var som tidigare nämnt en reservplan ifall punkt 
nummer ett inte skulle gå att lösa så den kunde nu hoppas över. Jag gick istället vidare till 
punkt nummer tre som gick ut på att lägga till stöd för att kunna använda två RAM-minnen i 
plattformen samtidigt då den har två stycken SO-DIMM portar. Efter ett antal försök lyckades 
jag konfigurera plattformen för att använda sig av två olika RAM, det visade sig dock att detta 
inte var till så stor nytta. Det var nämligen så att plattformen har en 64 bitars databus för dess 
RAM minnen. Nyttjas ett RAM-minne kan det använda sig av hela busen, alla 64 bitar. 
Används däremot två stycken RAM blir de tvungna att dela på busen, 32 bitar var, och 
endast hälften av RAMets kapacitet fås ut. Detta innebär att om du använder dig av två 
stycken 256 MB RAM-minnen så blir den totala kapaciteten fortfarande bara 256 MB, inte 
512 MB. Man tjänar alltså egentligen ingenting på att använda sig av två stycken RAM-
minnen utan ett kan lika gärna användas, därför kom vi fram till att det här inte var något att 
lägga tid på så jag gick istället vidare med nästa punkt på listan.  
Nästa punkt var att förbereda ett laboratorietest på TSL men den planen ändrades, 
plattformen skulle inte testas varken under mitt examensarbete eller på TSL utan något annat 
bestämdes istället, något som beskrivs närmare i underkapitel 5.4. Nästa punkt på listan var 
skydd för och/eller detektering av latchup strömrusningar på RAM-minnet, detta övergavs till 
förmån för nästa punkt på grund av tidsbrist. 
 
 
Den sista punkten på vår prioriteringslista var stöd för de neutronräknare som finns på 
laboratorierna. Från början var planen att pulsräknaren Kübler 572, som beskrevs i kapitel 
3.2.1 och som räknar antalet pulser som kommer från laboratoriets neutronräknare, skulle 
anslutas till mätplattformen. Tanken var sedan att plattformen skulle hämta in det aktuella 
antalet neutroner från räknaren och skicka vidare detta till PC:n med TestTool samtidigt som 
informationen om felen skickas ut. Jag insåg dock att detta skapade en onödig mellanhand, 
pulsräknaren skulle lika gärna kunna anslutas direkt till PC:n och låta den hämta 
informationen direkt därifrån. Dels undviks då att informationen skickas från räknaren via 
plattformen till datorn helt i onödan och dessutom var det mycket enklare att implementera 
stöd för räknaren i TestTool’s kod än i plattformens. Att jämföra med hur plattformens 
kommunikation planerades i figur 4.1 blev slutresultatet istället enligt figur 5.2 nedan. 
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TestTools’s kod, som är skriven i programmeringsspråket C#, var jag tvungen att 
komplimentera med hjälp av utvecklingsverktyget Visual C#. Dels var koden tvungen att 
utökas med stöd för att kunna hantera pulsräknaren och hämta in information därifrån, sen 
fanns det vissa fel i koden som orsakade programkrascher mm så det var också något som 
jag korrigerade för att programmet skulle gå att använda på ett bättre sätt. För att kunna testa 
hur systemet fungerar med en Kübler 572 pulsräknare inkopplad trots att en sådan ännu inte 
hade köpts in så skapade jag även en simulator, en mjukvara som beter sig på samma sätt 
som hårdvaran, även detta program skrev jag i C#. Jag studerade dokumentationen för 
Kübler 572 och kom på så sätt fram till hur den kommunicerar med den dator som kopplas till 
den, hur det den skickar ut ser ut och hur den hanterar det den får skickat till sig. Jag 
skapade sedan min simulator på så sätt att den beter sig på precis samma sätt som den 
riktiga hårdvaran, antalet neutroner var i detta fall bara ett nummer som adderas med ett 
efter en viss tid. Jag kunde sedan testa systemet med min simulator och TestTool läste in 
antalet neutroner på rätt sätt. När Kübler 572 sedan köps in är tanken att allt ska vara klart så 
att den bara ska kunna kopplas in istället för simulatorn utan att några större ändringar i 
koden ska behöva göras. 
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5.3 Analys 
 
En stor källa till problem under mitt examensarbete var faktumet att den mikrokontroller som 
används är en pilotserie och finns endast i ett fåtal exemplar i världen. Det var därför svårt att 
få hjälp med de delar av implementationen som innefattade just den här plattformens 
funktionalitet. Själva programmeringen kunde jag sedan innan, C behärskar jag och 
Assembler programmeringen handlade i detta fall inte om vanlig Assembler utan en viss typ 
av Assembler för just mikrokontrollers av typen PowerPC vilket jag inte använt mig av 
tidigare men detta fanns mycket information om att hämta från internet. Problemen kom 
istället när jag skulle anropa och styra vissa delar som var unika för just den här 
mikrokontroller modellen, det fanns ingen information överhuvudtaget att hämta på internet 
och arbetskamraterna kunde bara hjälpa till så länge jag undrade om något de hade gjort 
tidigare, när jag passerat den punkt de nått så kunde de inte längre hjälpa mig. Den enda 
hjälp jag kunde få därifrån var en krånglig manual samt en support som kunde kontaktas via 
e-post vars anställda dock inte behärskade Engelska fullt ut. De flesta inställningar för 
plattformen gjordes genom att en viss bit ändrades i ett visst register från en etta till en nolla 
eller tvärtom, jag la därför mycket tid på att undersöka vilka register som gjorde vad och var 
det skulle skrivas in en etta respektive en nolla. Detta fick jag ta reda på genom att gå 
igenom långa listor i tidigare nämnda manual på över 2300 sidor. 
 
Det som tog längst tid och orsakade mest problem i min implementering var den första och 
viktigaste punkten på prioriteringslistan, den interrupt baserade kommunikationen. När jag väl 
hade listat ut hur man fick plattformen att använda sig av interrupt baserad kommunikation 
och göra avbrott i mjukvarans huvudfunktion då något tas emot på serial porten stötte jag på 
mitt första problem. Det funkade egentligen som det skulle, programmet hoppade in i den 
speciella interrupt funktion då något togs emot på porten och där tog den hand om det som 
tagits emot varefter den fortsatte med sin huvudfunktion att leta igenom RAM-minnet efter 
avvikelser från det förväntade bit mönstret. Problemet var dock att den interrupt funktion jag 
skapat behövde lagra viss information någonstans i minnet för att hålla reda på var den 
befann sig då avbrottet kom, den informationen lagrades i det RAM-minne som ska testats 
visade det sig. Detta var såklart ett problem, dels uppstod en konflikt mellan interrupt 
funktionen och den funktion som letar igenom RAM-minnet efter fel vilket gjorde att just den 
delen där interrupt informationen lagrats inte gick att kontrollera. Det var heller inte bra att ha 
en viktig programfunktion på det minne som ska bestrålas då ett fel genererat av strålningen 
på fel ställe skulle kunna orsaka att programmet inte fungerar som förväntat. Jag var helt 
enkelt tvungen att ändra så att den här interrupt informationen lagrades på något annat 
minne än det som ska bestrålas och kontrolleras, något av de inbyggda minnen som finns på 
plattformen var att föredra. Detta var dock lättare sagt än gjort då det fanns vissa 
begränsningar angående var den här informationen kunde placeras men efter ett antal försök 
löste sig problemet. 
 
Nästa problem jag stötte på var när jag skulle få mitt program att lagras på och köras från 
plattformens flash-minne istället för att köras från den inkopplade datorn med 
utvecklingsverktyget CodeWarrior. Syftet med detta var att plattformen skulle kunna köras 
självständigt utan att behöva kontrolleras av en dator, på det sättet skulle bara en dator, den 
med TestTool, behöva vara inkopplad till plattformen och inte två. Det första problemet jag 
stötte på här var själva processen med att programmera in koden på flash-minnet vilket 
gjordes med ett särskilt verktyg i CodeWarrior kallat ”Flash Programmer”, det tog ett tag 
innan jag lärde mig hur detta skulle göras på rätt sätt. När koden väl var överförd till 
plattformens flash-minne kunde datorn med CodeWarrior kopplas ur.  
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Här upptäcktes dock nästa problem, programmet gick väldigt långsamt att köra, betydligt 
långsammare än när det kördes med datorn inkopplad. Detta visade sig bero på att 
plattformens cache var tvunget att aktiveras för att programmet skulle kunna köras med en 
acceptabel hastighet i detta fristående läge och att aktivera detta tog även det en viss tid att 
lyckas med då en del kod behövde skrivas. Ett annat problem jag stötte på när jag skulle 
programmera in plattformens mjukvara på flash-minnet och köra plattformen självständigt 
därifrån var att få den att starta automatiskt. När koden lästs in på plattformen kunde datorn 
med CodeWarrior kopplas ur och plattformen kunde köras självständigt men när plattformen 
stängdes av och sedan slogs på igen så startade inte mjukvaran. Koden fanns fortfarande 
kvar på flash-minnet så den behövdes inte programmeras in igen men däremot så var man 
tvungen att koppla in datorn med CodeWarrior till plattformen igen och starta programmet 
därifrån, sen kunde den återigen kopplas ur. Detta måste göras efter varje gång plattformen 
stängts av. Tydligen finns det ett sätt att lösa detta, ett tillägg i koden som gör att den kan 
köra igång automatisk då strömmen slås på till plattformen. Detta var dock något jag inte 
hann få att fungera. I framtiden skulle denna funktionalitet behöva läggas till då man vill att 
plattformen ska kunna köras helt självständigt när dess mjukvara väl är helt klar, och även 
kunna göra så då plattformen varit avstängd. 
 
När interrupt kommunikationen fungerade och programmet hade en grundläggande 
funktionalitet var det dags för resten av punkterna på listan. Att lägga till RAM-minne nummer 
två på plattformen var också det en källa till problem och som tidigare nämnt i underkapitel 
5.2 visade det sig att man inte tjänade särskilt mycket på att göra det.  
När planen på att lägga till ytterligare ett RAM-minne övergivits la jag istället tid på att 
undersöka hur lätt det var att byta ut ett RAM-minne mot ett annat, men fortfarande bara ha 
ett. Olika typer av RAM-minnen ska kunna testas på denna plattform, det kommer bara att 
handla om minnen av typen DDR2 SDRAM men olika modeller av samma typ från olika 
tillverkare vore av intresse att jämföra. Detta visade sig dock vara ett stort problem. För olika 
RAM-minnen behöver nämligen olika inställningar göras, på en vanlig dator är detta inte ett 
problem då en dator automatiskt läser in inställnings parametrarna för det aktuella RAM-
minnet från dess så kallade SPD krets där den informationen finns lagrad. När det gäller vår 
plattform finns inte den möjligheten utan här måste dessa parametrar skrivas in manuellt i en 
konfigurationsfil varje gång RAM-minnet byts ut och dessa parametrar måste tas fram genom 
att studera långa och krångliga datablad för respektive minne. Dessa parametrar är många 
så det är såklart en tidskrävande process om ett antal olika RAM-minnen ska testas. Det 
visade sig också vara svårt att få alla parametrar rätt då jag spenderat en hel del tid med att 
försöka ändra konfigurationsfilen för att kunna byta minne utan att lyckas. Det här problemet 
visade sig inte ha att göra med plattformen i sig utan den programvara som används för att 
programmera den, CodeWarrior, som tydligen inte har stöd för att automatiskt läsa in SPD 
information från RAM-minnen. 
 
När det gällde punkten med att lägga till stöd i TestTools kod för pulsräknaren Kübler 572 
som ska räkna antalet neutroner så var det största problemet som tidigare nämnts att den 
inte köpts in än men det problemet löstes som sagt i alla fall delvis tack vare den simulator 
jag skapade. På det stora hela tycker jag att jag utfört det här arbetet på ett bra sätt, det som 
skulle kunna ses som mindre bra var faktumet att den största fokusen hela tiden legat på 
skrivandet av koden vilket enligt mig är den roligaste biten, detta har gjort att 
rapportskrivandet blivit lidande till viss del och därför har några extra veckor fått adderas till 
den totala examensarbetstiden för få rapporten klar. Jag tycker i alla fall att den förstudie jag 
genomförde var lagom omfattande och både jag och företaget är rätt nöjda med den kod som 
tagits fram. 
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5.4 Projektets framtid 
 
Efter att projektet tagit ytterligare ett steg framåt i och med mitt arbete med det så är nu 
tanken att det ska startas på allvar. Tidigare har det mest varit ett litet projekt som 
examensarbetare jobbat med och de enda pengarna som spenderats är på själva 
plattformen samt examensarbetarnas löner vilka är förhållandevis låga. Nu har betydligt mer 
pengar begärts för att ta det här projektet vidare och ett beslut väntas från FMV (Försvarets 
Materielverk) om de tycker att de vill satsa dessa pengar på det här projektet eller inte.  
Beviljas begäran kommer en del utrustning att köpas in som tidigare nämnda pulsräknare 
Kübler 572 och ett antal olika RAM-minne som ska testas. Det ska även köpas in en licens 
för ett utvecklingsverktyg, det verktyget som jag använt mig av, CodeWarrior, har bara varit 
en gratis utvärderingsversion då programmet kostar ca 60 000 kronor att köpa in. Från början 
var planen att fortsätta att använda sig av CodeWarrior och köpa licens för det programmet 
men efter att jag upptäckt vissa brister, som tidigare nämnda avsaknad av förmågan att läsa 
in information från RAM-minnens SPD kretsar, har undersökningar påbörjats för att ta reda 
på vilka alternativ det finns på marknad och om de programmen i så fall har den funktionalitet 
som CodeWarrior saknar. 
 
Så kallade accelererade strålningstester kommer också att genomföras, inte på laboratoriet 
TSL i Uppsala som tidigare planerat utan det kommer istället att genomföras ett besök på 
The ICE House vid Los Alamos National Laboratory i Los Alamos, New Mexico, USA om den 
begärda finansieringen beviljas. Dessa accelererade tester är betydligt mindre tidskrävande 
och billigare än att testa genom flygning då 5 minuters bestrålning av plattformen motsvarar 
vad den skulle ha utsatts för efter 70 000 flygtimmar. Figur 5.3 nedan illustrerar en typisk 
uppsättning vid tester av den här typen där ”Chip Tester” i vårt fall motsvarar vår mätplattform 
och ”Target Chip” dess RAM-minne. Det är alltså bara RAM-minnet som är tänkt att utsättas 
för direkt strålning. Datorn som kör TestTool där resultatet av bestrålningen kan ses finns 
bakom någon form av skydd mot strålningen som t.ex. en betongmur. 
 

 
 
 

Figur 5.3 Typisk experimentuppsättning för accelererade tester [16]. 
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Figur 5.4 nedan är en foto som togs på TSL när tidigare examensarbetare på detta projekt 
var där och utförde tester, uppsättningen på ICE House där plattformen med min kod ska 
testas är kanske inte exakt likadan men förmodligen iaf något likvärdigt. På bilden syns den 
testhall där bestrålningen genomfördes. Strålningskällan finns i den gröna väggen och 
mätplattformen placerades på en av bänkarna som är närmast i bild, en bit ifrån 
strålningskällan. Effekterna av bestrålningen studerades sedan på datorn med TestTool i ett 
separat strålningsskyddat kontrollrum. 
 
 

 
 

 
Figur 5.4 Experimentuppsättning för accelererade tester vid TSL [6]. 
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