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SAMMANFATTNING
Saab Communication i Linköping sysslar med konsultverksamhet mot ett flertal nationella och
internationella företag inom både den civila och militära sektorn. Fokus ligger på flyget med uppdrag
inom telesystem, radiosystem, signaturanpassning, EMC, atmosfärisk påverkan mm.
Hög tillförlitlighet är en viktig faktor inom flygburna system. Det innebär att diverse stråltester tillämpas
på elektriska system och komponenter, exempelvis minnen. Det är viktigt att försäkra sig om att
minnena i de flygburna systemen fungerar riktigt och att konfigurationsdata inte förloras.
Målsättningen med examensarbetet är att anpassa ett datainsamlingsprogram för minneselektronik, från
en redan existerande testutrustning. Arbetsuppgiften innebär följande:
�Läsa/skriva till DRAM
�Lagra data på moderkortet
�Presentera data i LabVIEW
Testutrustningen ska kunna läsa och skriva till testminnet, lagra data på moderkortet och slutligen
presentera data i LabVIEW. Större delen av den tillgängliga projekttiden har gått åt felsökning.
Undersökningen har inneburit att reda ut varför inte läsning och skrivning har kunnat upprättas, trots
fungerande program. Till följd av detta har inte lagra och presentera data bearbetats. 
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SAMMANFATTNING 
 
Saab Communication i Linköping sysslar med konsultverksamhet mot ett flertal nationella 
och internationella företag inom både den civila och militära sektorn. Fokus ligger på flyget 
med uppdrag inom telesystem, radiosystem, signaturanpassning, EMC, atmosfärisk påverkan 
mm. 
 
Hög tillförlitlighet är en viktig faktor inom flygburna system. Det innebär att diverse 
stråltester tillämpas på elektriska system och komponenter, exempelvis minnen. Det är viktigt 
att försäkra sig om att minnena i de flygburna systemen fungerar riktigt och att 
konfigurationsdata inte förloras. 
 
Målsättningen med examensarbetet är att anpassa ett datainsamlingsprogram för 
minneselektronik, från en redan existerande testutrustning. Arbetsuppgiften innebär följande: 
 

• Läsa/skriva till DRAM 
 
• Lagra data på moderkortet 

 
• Presentera data i LabVIEW 

 
Testutrustningen ska kunna läsa och skriva till testminnet, lagra data på moderkortet och 
slutligen presentera data i LabVIEW. Större delen av den tillgängliga projekttiden har gått åt 
felsökning. Undersökningen har inneburit att reda ut varför inte läsning och skrivning har 
kunnat upprättas, trots fungerande program. Till följd av detta har inte lagra och presentera 
data bearbetats.  
 
 



 
ABSTRACT 
 
Saab Communication in Linköping offers consulting towards a majority of national and 
international companies, both in the military and civilian market. The company develops 
products and systems in the field of aviation and focus on tele systems, radio systems, 
signature adaptation, EMC, atmospheric impact and so on. 
 
High reliability is an important factor for airborne systems. It means that various radiation 
tests are applied on electrical systems and components, for example memories. It is important 
to ensure that the memories operate properly and that configuration data is not lost, during 
aviations. 
 
The objective with this master thesis work is to adapt a data accumulation programme for 
memory electronics, from already existing test equipment. During the thesis, following points 
must be considered: 
 

• Read and write to DRAM 
 
• Store data on the motherboard 

 
• Present data in LabVIEW 

 
The test equipment will have the ability to read and write from the physical test memory, store 
data on the motherboard and finally present data in LabVIEW. Most of the available project 
time has been used for error searching. The search for errors mainly consists of an 
investigation of why reading and writing have not been established, despite operational 
programmes. As a result of this, the bullet points Store data on the motherboard and Present 
data in LabVIEW have not been processed. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Saab Communication1 i Linköping sysslar med konsultverksamhet mot ett flertal nationella 
och internationella företag inom både den civila och militära sektorn. Fokus ligger på flyget 
med uppdrag inom telesystem, radiosystem, signaturanpassning, EMC, atmosfärisk påverkan 
mm. I det sistnämnda ingår blixt och kosmisk påverkan på apparater och elektronik.  
 
Den kosmiska strålningen är partiklar med hög energi som utsänds från solen och andra 
stjärnor. I rymden är partiklarna främst protoner och i jordatomsfären är det neutroner, och 
dessa partiklar är skadliga för elektronik. 
 
I dagens flygburna system byts mer och mer mekaniska och pneumatiska system ut mot 
elektroniska, samtidigt ökar behovet av mer processorkraft. Den fortsatta miniatyriseringen av 
elektronik med minskande effektförbrukningen möjliggör snabbare datorer, större minnen och 
kompaktare elektronik. Dessvärre ökar känsligheten mot vissa störningar som t.ex. den 
kosmiska partikelstrålningen. Minnen är särskilt utsatta och kontrolleras därför extra noga 
innan de installeras i flygburna system. 
 
 

1.2  Syfte 
 
Syftet med projektet är att uppgradera en befintlig testplattform för SRAM till att innefatta 
testning av DRAM. Uppgraderingen innebär att även DRAM ska kunna testas. Meningen är 
att göra testutrustningen universal, och kunna testa fler minnen än bara SRAM.  
 
Syftet kan brytas ner till följande punktlista: 
 

• Läsa/skriva till DRAM 
 
• Lagra data på moderkortet 
 
• Presentera data i LabVIEW2 

 
 

1.3  Frågeställning 
 
Hur fås en stabil och snabb testutrustning för DRAM utgående från den befintliga 
testutrustningen? 
 

                                                 
1 www.saabgroup.se 
2 www.ni.com 
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1.4  Metod  
 
Examensarbetet kräver kunskaper i hantering av CAD och simuleringsverktyg. Därmed 
kommer en förstudie inleda arbetet, för att kunna hantera verktygen. CAD-ritningar kommer 
att utföras i programmet IVEX3, och VHDL-programmeringen i Xilinx ISE 7.1i4. Arbetet 
kommer dessutom fortlöpa efter en fastställd tidsplan. 
 
 

1.5  Tidsplan 
 

• Vecka 6 till 8: Lära sig den befintliga utrustningen, hur DRAM fungerar samt 
tillgodose sig viktig kunskap om hur och till vad den ska användas 

 
• Vecka 9 till 12: Börja parallellt med VHDL programmering av FPGA:n och CAD-

ritning av hårdvaran för DRAM. Samtidigt upprätta förbindelse mellan PC:n och 
testutrustningen 

 
• Vecka 13: Skicka underlag till Partner Tech för tillverkning av hårdvara för DRAM.  
 
• Vecka 14 till 15: Upprätta läsning och skrivning till DRAM, samt kunna spara data på 

det befintliga minnet på testutrustningen innan det skickas till PC:n 
 
• Vecka 16 till 17: TSL Uppsala  

 
• Vecka 18 till 19: Lagra och presentera informationen på ett lämpligt sätt 

 
• Vecka 20-22: Programmering i VHDL 

 
• Vecka 23-25: CAD ritning av kort 2 

 
• Vecka 26: Skicka underlag till Partner Tech för tillverkning av kort 2  

 
• Vecka 27: Lagra och presentera informationen på ett lämpligt sätt 

 
• Vecka 28: Färdigställa programspråk samt rapport 

 
• Vecka 28-30: Visa systemets duglighet samt färdigställa resultat 

 

                                                 
3 www.ivex.com 
4 www.xilinx.com 
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1.6  Avgränsning 
 
Rapporten riktar sig till läsaren med grundläggande kunskaper i elektronik och digitalteknik. 
Därtill krävs viss kunskap om hur vissa minnestyper fungerar och grundläggande förståelse 
för VHDL. 
 
Rapporten kommer endast att innefatta övergripande beskrivning av testutrustning, 
programkod och kretskortsunderlag. För att rapporten ska klara av granskningen på Saab 
Communication kommer rapporten hållas på nämnd nivå. 
 
 

1.7  Rapport struktur 
 
Rapporten innefattar: 
 

• Kapitel 2 till 5: en överblick och bakgrund om kosmiskstrålning, testutrustning, mjuka 
fel och minnestyper 

 
• Kapitel 6 till 9: innefattar projektarbete. Där finns minneskortdesign, förbindelse 

mellan PC och testutrustning, spara data på det befintliga minnet på testutrustningen 
och presentera data 

 
• Kapitel 10: resultat och fullföljning av arbetet 
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2  Kosmisk strålning 
 
Kosmisk strålning på jorden har sitt ursprung från solsystem och stjärnor, men framför allt 
från solen. Solen slungar ut partiklar och skapar något som kallas för solvindar. Dessa vindar 
transporterar partiklar med hög energi bestående av: 
 

• 92 % protoner 
 

• 6 % alfapartiklar 
 

• 2 % tyngre joner 
 
Främst protoner tränger in i jordatmosfären. Vid inträdet kan protonerna kollidera med andra 
partiklar och detta startar kärnreaktioner där neutroner bildas.5 
 
Endast en liten del av den kosmiska strålningen når jorden, trots partiklarnas höga energi. 
Detta beror på den kraftiga dämpningen av jordens atomsfär och magnetfält. Jordens 
magnetfält bildar parallella kraftlinjer med jordytan vid ekvatorn, som gör att den böjer av 
partiklarna. Partikelflödet minskas och endast partiklar med mycket höga energier når 
markytan. Medan vid polerna där kraftlinjerna vänder in mot jorden, är mängden partiklar 
större. Partiklarna accelereras här istället in mot jordens yta och vid kollisioner med 
atmosfärspartiklar frigörs energi i form av ljus. Detta ljus kallas för norrsken.6 
 
 

2.1 Mjuka fel 
 
Systemfel kan vara av två typer, hårda och mjuka fel. Ett hårt fel innebär ett permanent haveri 
i kretsen som kan repareras. Ett mjukt fel är däremot tillfälligt, och kan inte åtgärdas med 
felsökning eller korrigering på hårdvaran. 
 
Mjuka fel kan orsakas av brus eller av t.ex. effekterna från kosmisk strålning. Figuren nedan 
visar hur en krets med halvledare utsätts för kosmisk strålning. 
 
En partikel från strålning kan ibland träffa en känslig region i en halvledare. Kollisionen 
mellan material och partikel genererar lokalt ett tätt spår av miljontals elektronhålpar. Det 
elektriska fält som bildas på hålen gör att elektronerna vandrar i motsatta riktningar. 
Laddningar kan då nå andra delar av kretsen, och störa kretsens funktion. Känsliga noder kan 
påverkas så att minnesceller ändrar innehåll, från t.ex. en logisk etta till en logisk nolla.  

                                                 
5 Stefan Melin, (2005) Mätutrustning för kosmisk strålning, Examensarbete Linköping Universitet 
6 Jennie Meijer (Ljungbyhed 2005-03-11) Kosmisk strålning och flygning, rapport till kursen TFHS 03:2 
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Figur 1. Neutroner/protoner träffar kiselyta7 
 
 

2.2 Undvik fel 
 
Mjuka fel kan undvikas eller korrigeras med ECC, Error Correction Check, som är en 
algoritm för felkorrigering. ECC är på systemnivå eftersom de underliggande minnena inte är 
skadade trots dataförluster. Mjuka fel kan också undvikas genom förbättrad kapsling och val 
av material vid tillverkning.  
 
Tekniker kan utnyttjas för minnesarkitekturen så att endast en bit i en adress påverkas vid 
eventuella mjuka fel. Minnets bitstruktur organiseras så att en bit av ett ord lokaliseras på en 
adress för 16-bitar. Om en fysisk flerbitsstörning inträffar på en adress, leder det till att endast 
en bit blir defekt. 
 

                                                 
7 Stefan Melin, (2005) Mätutrustning för kosmisk strålning, Examensarbete Linköping Universitet 
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3  Testutrustning  
 
Testutrustningen är i huvudsak en testbänk för olika typer av minnen. Testbänken består i 
stora drag av ett moderkort med en FPGA processor, kontaktdon och strömförsörjning. Se 
figur 6 (sida 12) som är en schematisk skiss över testutrustningen. 
  
Testutrustningen kommer att användas i framtida projekt för att testa olika minnen innan de 
kommer i bruk inom flygburna system.  
 
 

3.1  Funktionsbeskrivning 
 
Minnet ska laddas med bestämda bitmönster, medan det blir bestrålat. Under bestrålningen 
samlas bitmönstret in till FPGA:n och jämförs med det ursprungliga bitmönstret. Om en 
förändring av mönstret har skett, registreras felet automatiskt i en textfil via en serieport på 
moderkortet. När felet har lagrats, korrigeras felet och en ny insamling kan ske, efter önskat 
tidsintervall. Efter en sådan mätning utvärderas textfilen och beräkningarna visar hur minnet 
har blivit påverkad av strålningen.  
 
 

3.2  Användningsområde 
 
Hög tillförlitlighet är en viktig faktor inom flygburna system. Detta bidrar till att 
accelerationstester, det vill säga stråltester, av olika slag måste tillämpas på dessa system och 
dess komponenter. Det är viktigt att försäkra sig om att minnena i de flygburna systemen 
fungerar riktigt och att konfigurationsdata inte förloras. Därför är det viktigt att testa minnen 
innan de kommer i bruk. Därmed är uppgraderingar av testutrustning ett måste för att möta 
behovet från flygindustrin.  
 
 

3.3  Mätning  
 
Minnen och småelektronik är känsliga för strålning från rymden. Därmed behövs utrustning 
testas i laboratorier innan de kommer till användning i flygburna system. Ett laboratorium 
som är lämplig för denna typ av testning och mätning är The Svedberg Laboratory, TSL, vid 
Uppsala universitet.  
 
Under pågående mätning bestrålas minnen med neutroner och/eller protoner. Efter varje 
avslutad mätning registreras antalet fel i en logfil, och utvärderas senare. Testet klargör hur 
bra minnena klarar olika strålningsdoser. 
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Figur 2 visar en skiss på provanläggningen. Med hjälp av ett lasersikte kan man placera 
provutrustningen i strållinjen, och från strålkällan bestrålas minnet. Det är viktigt att strålen 
träffar minnet så mycket så möjligt och övrig utrustningen mindre, för att skona utrustningen 
från strålen. Neutronerna går rakt igenom minnet och stoppas upp av en betongvägg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Skiss på provanläggning i TSL 
 

Betong 
vägg 

Strålkälla 

Provutrustning 

Lasersikte 
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4  Minnestyper 
 
Minnen klassificeras grovt i ROM, read only memory, och RWM, read/write memory. Ett 
exempel på ROM är cd-rom skivor, och RWM är RAM, hårddiskar och magnetband. 
 
Till detta examensarbete ligger DRAM i fokus, och för att lättare förstå minnets funktion 
kommer besläktade minnestyper beskrivas kort. 
 
 

4.1  RAM 
 
RAM, är akronym för Random Access Memory. Minnet är flyktigt, vilket innebär att all 
information som lagras i minnet försvinner när strömmen slås av.  
 
Minnescellerna i RAM är strukturerad i en matris av rader och kolumner. Varje minnescell 
kan lagra en bit data. Åtkomst av dessa databitar sker via att adressera den rätta raden och 
kolumnen. 
 
 

4.2  SRAM 
 
SRAM, Static RAM, bygger på SR-Latch-teknik där varje vippa utgörs av sex transistorer, se 
figur 2. Detta innebär att minneskretsen lagrar databiten i en vippa. Informationen sparas i 
minnescellen tills den skrivs över. Det stora antal transistorer gör att ett SRAM drar mera 
effekt, tar dubbelt så stor plats på ett kretskort, och är dyrare än ett DRAM med samma 
storlek på lagringskapacitet. Trots nämnda nackdelar, så är SRAM fem gånger så snabbare än 
DRAM, när det gäller åtkomsttid av data. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Minnescell för SRAM8 
 

                                                 
8 Stefan Melin, (2005) Mätutrustning för kosmisk strålning, Examensarbete Linköping Universitet 
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Kondensator 

Kolumnledning 

Radledning Transistor 

4.3  DRAM 
 
DRAM, Dynamic RAM, är ett halvledarminne där informationen lagras dynamiskt som 
laddningar i kondensatorer. Minnescellerna är uppbyggda av en transistor och en kapacitans, 
se figur 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Minnescell för DRAM9 
 
 
Transistor styrs via radledningen och fungerar som en switch för adressering. Med denna 
switch kan spänningen i kondensatorn ledas vidare och avläsas via kolumnledningen. För 
skrivning av data laddas kondensatorn upp eller ur och med hjälp av radledningen styrs 
avbrott mellan kolumnledningen och kondensatorn. Komponenterna i minnet är inte idealiska, 
och därmed förekommer det läckage i transistorer och kondensatorer. Laddningar i 
minnesceller kommer gradvis försvinna, och därför behövs det en ständig uppdatering av den 
information som är lagrad i cellerna, så kallad refresh.  
 
Den största fördelen med DRAM är att den är mindre än SRAM, och därför går det att göra 
mycket större minnen på samma kretsyta med DRAM. Detta gör att DRAM är avsevärt 
mycket billigare än SRAM. 
 
 

4.3.1 Adressering av DRAM 
 
För att minska antalet anslutningar vid adressering, har adresserna strukturerats till en matris 
med rader och kolumner. Vidare delar adresserna till raderna och kolumnerna på samma 
pinnben, därför är det nödvändigt att ha två styrsignaler som talat om när rader och kolumner 
ska aktiveras. Den ena signalen kallas för RAS (Row Adress Strobe) och den andra för CAS 
(Column Adress Strobe), och som namnen indikerar styr de radadresserna respektive 
kolumnadresserna.  

                                                 
9 Lars-Hugo Hemert (2001) Digitala kretsar, Studentlitteratur, ISBN 91-44-01918-1 



 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Typiskt timningsdiagram för DRAM10 
 
 
Figur 4 är ett typiskt timningsdiagram för DRAM, där tiderna Td och Tcycle är mest centrala 
bland tider i ett diagram. Td är lästiden, vanligen kallad för åtkomst eller accesstid. Det är den 
tiden som det tar för kretsen att stabiliseras på adressingångarna, tills informationen finns 
tillgänglig på utgången. Tcycle, även kallad för läs eller skrivcykeltiden (eng. read/write cycle 
time), är den minsta tillåtna tiden mellan två på varandra följande läsningar.  
 
På varandra följande läsningar och skrivningar kan snabbas upp med en funktion i minnet 
som kallas EDO, och är en akronym för Extended Data Out. 
 
 

4.3.2 Refreshing  
 
Uppdatering av DRAM åstadkoms genom att sekventiellt öppna varje rad till minnescellerna. 
Adressinsignalerna ändras då från 000000000000 till 111111111111, om deklarering av rader 
sker med tolv adresspinnar. Adresserna klockas in genom att använda nedåtgående flank av 
RAS, då den är aktivt låg. I några varianter av DRAM finns det en intern radadressräknare, 
för att lättare uppdatera minnecellerna. Om ett DRAM har 4096 rader, kan det stå i databladet 
att minnet blir refreshed varje 64 ms, vilket innebär åtminstone en uppdateringstid på cirka 
15.7 µs per rad. Lägg märke till att refresh kan också deklareras genom att radadresserna 
distribueras sekventiellt efter varandra, och kallas då för burst.11 

                                                 
10 Daniel Wiklund (2005-04-14) Datorteknik, kompendium, Institution för Systemteknik, Linköping Universitet 
11 Brent Keeth & R. Jacob Baker (2001), New York:IEEE, ISBN 0-7803-6014-1 
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4.3.3 Storlek på minnesmatris 
 
Åtkomst i matrisen deklareras via rader och kolumner. Antalet adresser kan tas fram, om 
antalet adresspinnar är känt som raderna respektive kolumnerna disponerar.  
 
Exempelvis har raderna tolv pinnar att tillgå, och kolumnerna tio pinnar av tolv befintliga 
adresspinnar. Varje adresspinne kan deklareras till logisk etta eller nolla, vilket betyder att till 
exempel tolv adresspinnar för rader ger 212 rader. Analogt gäller för kolumner, tio 
adresspinnar ger 210 kolumner. Matrisen ger, för denna minnescell, totalt 212 * 210= 4194304 
adresser. Om varje adress ger access till ett ord på 16 bitar, innebär det att hela matrisen kan 
lagra 67108864 bitar, det vill säga 4194304 ord bestående av vardera 16 bitar. 12 

                                                 
12 Lars-Hugo Hemert (2001) Digitala kretsar, Studentlitteratur, ISBN 91-44-01918-1 



 12

5  Design av minneskort 
 
I detta examensarbete är det aktuellt med att designa två olika stickkort. Det första kortet 
(Kort_1) är anpassad till testutrustningens befintliga don, och styrs av en klocka på 10 MHz. 
Det andra kortet (Kort_2) ska kunna komma upp i högre frekvenser, och till detta kort måste 
ett nytt kontaktdon tillverkas. 
 
Det befintliga kontaktdonet ligger på testplattformens utkant, se figur 5, befintliga kontaktdon 
nummer 6. Kort_2 ska placerad på moderkortet på testplattformen, se figur 5, gränssnitt till 
testplattformen kontakt nummer 4.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Schematisk skiss över testutrustning med tillhörande moderkort och testplattform  
 
 

5.1  CAD Kort_1 
 
Minneskortet är ett stickkort som anslutas till den befintliga testplattformen. Testplattformen 
har kontaktanslutningar som minneskortet ska anpassas till. Kontaktdonen är fördefinierade 
för styrsignaler, adresser samt data. Adresserna och styrsignalerna är kopplade till drivare 
(eng. line drivers) för att kunna styra spänningsnivån till förekommande minneskort, och har 
bestämda anslutningar på kontakten. Förutom drivare är data kopplade till resistorer för att 
minska reflektioner.  
 
Det befintliga kontaktdonet är symboliskt beskrivet i bilaga 1. Designen är begränsad till att 
minnets ledningar för data ska kopplas till kontaktdonets anslutningar för data. Det är viktigt 
att data är anslutet till ledningarna med resistorer, p.g.a. risken för reflektioner. Reflektioner 
kan interferera med den ursprungliga signalen. Signalen kan då bli för hög eller för låg i nivå. 

3

2
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1

5 
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Resterande ledningar har inga direkta restriktioner och kan placeras efter mån av plats. Detta 
måste finnas i åtanke när ritningarna tas fram med CAD-verktyget. 
 
Minneskortet ska bestå av två lager. Ett lager kallas för Top layer, se bilaga 2, och ett annat 
lager kallas för Bottom Layer. Sett från Top View-perspektiv är Top layer det översta lagret 
för ledningar, och Bottom Layer det understa lagret för ledningar. Båda lagren ska kunna 
kopplas till kontaktdonet, där Top layer ska ha sina anslutningar från A1 till A34 och Bottom 
Layer ska ha sina anslutningar från B1 till B34, enligt bilaga 1. Nedan visas ritningen på det 
slutliga minneskortet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. CAD-layout över Top Layers och Bottom Layers för Kort_1 
 
 

5.2  CAD Kort_2 
 
Tanken bakom att tillverka Kort_2 är att kunna komma upp i högre frekvenser och det 
uppfyller inte Kort_1. Detta görs genom att korta av ledningslängderna. För att korta av 
ledningslängderna måste Kort_2 placeras närmare FPGA:n. Gränssnitt nummer 4 till 
testplattformen, se figur 5, kommer att upphöra och ersättas med en adapter för att kunna 
sticka ner Kort_2. Gränssnittet är det närmaste man kan komma FPGA:n och därmed är 
kontakten ett lämpligt val. Till skillnad från Kort_1 är inte gränssnitt nummer 4 fördefinierat 
med styrsignaler, adresser och data. Därmed måste gränssnittes koordinater lokaliseras för att 
kunna använda dess pinnar.  
 
För att kunna komma upp i högre frekvenser krävs det kortare avstånd mellan ledningarna och 
kontaktdonen. En viktig regel är att en signal på 100 MHz maximalt får ha en längd på 0.1 
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meter. Därmed kommer en styrsignal på 10 MHz maximalt kunna ha en längd på 1 meter. 
Längden på dataledningar prioriteras först, då data laddas under en styrsignals verksamma 
cykel. Nedan visas ritningen på det slutliga minneskortet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. CAD-layout över Top Layers och Bottom Layers för Kort_2 
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6  Upprätta förbindelsen mellan PC och testutrustningen 
 
Med det färdigställda minneskortet ska förbindelsen upprättas mellan PC: n och testutrustning 
och senare ska läsning och skrivning till DRAM:et kunna upprättas. Detta sker via VHDL 
programmering av FPGA:n. I VHDL programmet ingår moment som deklarering av logik och 
pinnar i styrkretsen. 
 
Vidare strategi blir att kontrollera om VHDL programmet fungerar riktigt. Ett enkelt test till 
detta blir att deklarera utsignalerna till ett redan existerande programblock som är kopplat 
fysiskt till testutrustningen. Om det går att tanka över en genererad bit-fil till FPGA:n, och om 
det visar sig att det går att få förväntat uppmätt värde, kommer detta vara en bekräftelse på att 
programmet fungerar. Ett enkelt tillvägagångssätt är att skicka en bit i taget till de befintliga 
kontaktdonen för att bekräfta den fysiska kopplingen till FPGA:n.  
 
Förbindelsen mellan PC:n och tesutrustningen har kunnat upprättas genom att: 
 

• Syntetisera kod till bit-fil 
 
• Tanka över bit fil till FPGA 

 
• Hitta koordinater som är fysiskt kopplade på testutrustningen 
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7  Upprätta läsning och skrivning till minneskort 
 
Vid det här skedet är det lämpligt att konstruera ett enkelt program som upprättar läsning och 
skrivning. Programmets enkla struktur ska underlätta modifiering, för att senare med små 
justeringar kunna ändra programkoden. 
 
Programmet innehåller block som behandlar skrivning, uppdatering och läsning. Från blocket 
skrivning, också kallat write i vårt program, skickas databitar till ett block kallat 
mux_write_read. Läsning etableras av blocket read som skickar styrsignaler via 
mux_write_read till minnet för att kunna läsa. Uppdatering står blocket refresh för, och 
skickar endast iväg några styrsignaler för att uppdatera aktuell eller aktuella adresser. Notera 
att data och adress i figur 8 är bussar, men är inte illustrerade som det i figuren.  
Schematiskt sett är blocken kopplade på följande sett, och styrs externt med en klocka och en 
resetsignal: 
 
 
 

 
Figur 8. Schematisk överblick på block som upprättar läsning och skrivning 
 
 
Efter att koden är skriven i programmet, går det att etablera en simulering på in och 
utsignalerna för ovanstående system för läsning och skrivning. Figur 9 visar en sådan 
simulering och kallas för testbench.  
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Figur 9. Testbench för läsning och skrivning 
 
 
För att kunna styra minnet, krävs det att styrsignaler, data och adresser synkroniseras rätt. I 
figur 9 visas vilka delar i diagrammet som motsvarar skrivning, uppdatering och läsning. 
 
Efter att koden till blocken har upprättats blir det nödvändigt att knyta samman signaler 
utanför FPGA:n. Dessa signaler är bland annat till för att skicka en klockfrekvens, styra reset, 
och skicka ut respektive in styrsignaler, adress och data till det externa minnet. Deklarering av 
pinnarna görs i en datafil med filnamnet ucf. Detta är ett mycket tidsödande arbete, ty minst 
100 pinnar kopplade i hårdvaran måste lokaliseras. 
 
 

8  Problematik  
 
Vid läsning och skrivning har vissa problem påträffats och måste givetvis lösas. Nedan 
beskrivs några av dessa svårigheter - de problem som har vägts tyngst under upprättning av 
läsning och skrivning. All programkod från projektet är inte med i rapporten, utan endast de 
bitar som har orsakat komplikationer. 
 
 

8.1 Deklarering av inout 
 
Det räcker inte med att deklarera inout i ”Port”, se figur 10 - hela koden finns i bilaga 4. 
Problemet löses genom att deklarera inout porten både som input i en process och som output 
i en annan process. Dessutom måste porten innefatta ”Z”, High Impedance. Deklarering kan 
se ut på följande sätt: 
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Port ( writing:in std_logic;  
          reading :in std_logic; 
          take_in_data : in std_logic; 
          W_Data_in : in std_logic_vector(7 downto 0); 
          R_Data_out : out std_logic_vector(7 downto 0); 
          Data_inout: inout std_logic_vector(7 downto 0));   
end mux_1; 
 
--deklarerar inout-------------------- 
p2: process(take_in_data, Data_inout) 
begin 

if take_in_data='1' then 
  R_Data_out<=Data_inout; 
 else 
  R_Data_out<=(others=>'Z'); 
 end if; 
end process p2; 
 
p3: process(writing, reading, W_Data_in) 
begin 

if writing='1' then 
  Data_inout<=W_Data_in; 
 elsif (writing='0' and reading='0') then  
  Data_inout<=(others=>'0');  
 else 
  Data_inout<=(others=>'Z'); 
 end if; 
end process p3;       
Figur 10. Programkod för att deklarera en inout-port 
 
 
Koden ovan svarar mot ’mux_write_read’ i figur 8, och visar hur bussen Data kan deklareras 
till en ’inout’-port, inutport. Bussen måste kunna både agera som in- och utport, se figur 8. I 
figur 10 motsvarar ’process p2’ läsning från det externa minnet, där databussen Data_inout 
blir en inport. Skrivning appliceras i ’process p3’, då Data_inout blir istället en utport. 
 
 

8.2 Läsning och skrivning  
 
Ett program med fungerande in-, ut- och inutportar för styrsignaler, data, och adress har 
konstruerats. Programmet är till för att kontrollera om det går att läsa och skriva till endast en 
minnescell. Om det lyckas, bekräftas bl.a. att minnet som ska testas är intakt, och att 
styrsignalerna har tilldelats ett korrekt pulsmönster. 
 
Programmet skickar ut ett bitmönster bestående av ettor och nollor till ett befintligt 
kontaktdon, så kallad skrivning. Detta startas när reset knappen på testutrustningen aktiveras. 
Efter knapptryckningen går programmet in i en refresh-loop, och senare körs en fas för 
läsning.  



 19

 
Det går dessutom få en fysisk bekräftelse om ovannämnda funktioner. När reset är verkställd 
skickas t.ex. en logisk etta eller nolla, 3.3 Volt eller 0 Volt, till en specifik position på det 
befintliga kontaktdonet. Efter cirka 10 sekunder är det möjligt att skicka tillbaka till FPGA:n 
en logisk etta eller nolla som lagras i ett register. Detta register skickar i sin tur biten till ett 
annat kontaktdon, där det är möjlig att verifiera om läsningen har genomförts. Kontrollen 
innebär att mäta spänningen på en annan kontakt som är deklarerad till testutrustningens 
moderkort. 
 
 

8.2.1 Testminne och program 
 
Programmets funktion har bekräftats med diverse mätningar, och har också provats mot 
testminnet, men har inte fungerat vid det här skedet. Kopplingar och kondensatorer på 
testminneskortet och pulsmönster till testminnet misstänks som troliga felkällor och måste 
undersökas. 
 
 

8.2.1.1 Minnets kopplingar 
 
Kopplingar till minnet har undersökts och tycks vara rätt kopplade, se figur 11. 
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Figur 11. Layout över kopplingar med respektive pinnbeskrivning  
 
 
I figur 11 är varje pinne som har en beteckning skild från NC (No Connection), kopplad till 
kantkontakten (Edge Connector). Pinnarna kan därmed fysiskt kopplas till det befintliga 
kontaktdonet på testutrustning. Dessutom stämmer pinnarna väl överens med databladet13 för 
detta testminne.  
 
 

8.2.1.2 Pulsmönster 
 
Pulsmönster till styrsignaler, adress och data är en misstänkt orsak till att läsning och 
skrivning inte fungerar. Här krävs en undersökning på de verkliga pulsmönsterna, om de 
uppfyller puls- och tidskriterierna illustrerade i figur 12 och tabell 1. 
 

                                                 
13 Datablad för DRAM M5M465165DJ,DTP-5 

Edge Connector 
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Figur 12 är ett urklipp från databladet för skrivning till minnet som ska testas, och har 
tidskriterierna presenterade i tabell 1.  
 
 

 
Figur 12. Pulsmönster för skrivning, också kallat för Byte Write Cycle (Early Write) 
 
 
Tabell 1. Tidskriterier för skrivning 

 
 
 
Vidare illustreras de verkliga pulsmönster i figur 13.  
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Figur 13. Skiss på verkliga pulsmönster för skrivning 
 
 
Det som intressant när det gäller jämförelse mellan figur 12 och 13, är de styrsignaler som 
alternerar mellan cirka 3.3  och 0 Volt, RAS_inv och LCAS_inv. I tabell 2 presenteras de 
angelägna tidskriterierna från figur 12 och 13. 
 
 
Tabell 2. Tidskriterier för skrivning  
Tid Verkligtmönster Databladsmönster Uppfyller 

Tidskriterier 
tRAS 150 ns 50 ns < tRAS < 10000 ns Ja 
tCAS 50 ns 8 ns < tRAS < 10000 ns Ja 
tDS tDS > 0 ns tDS > 0 ns Ja 
tDH tDH > 8 ns tDH > 8 ns Ja 
 
 

UCAS_inv 

OE_inv 

RAS_inv 
3.25V 

50ns 

3.25V 

50ns 

1 2 3 4

3.25V 

Datamönster  

200ns 

150ns 

Data 

0V W_inv 
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3.25V 



 23

I figur 13 kan det observeras att tRAS egentligen är 200 ns, men det är en kraftig oscillation - 
där de största överslängarna ligger mellan cirka 0.75 och -1.15 Volt. Enligt databladet ska en 
logisk nolla ligga i intervallet -0.3 till 0.8 Volt, men det går med säkerhet säga att det är en 
logisk nolla i 150 ns. Tiderna i tabell 2 uppfylls. 
 
Databladet för läsning har följande timningsdiagram: 
 
 

 
Figur 14.  Pulsmönster för läsning, också kallat för Read Cycle  
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Tabell 3 Tidskriterier för läsning 

 
 
 
En Jämförelse mellan figur 14 och 15 görs, och i tabell 4 presenteras de angelägna 
tidskriterierna. 
 



 25

 
Figur 15. Grov skiss på verkliga pulsmönster för läsning 
 
 
En jämförelse mellan figur 14 och 15 visar att de flesta tidskriterier uppfylls, se tabell 4, men 
oscillationen kan orsaka problem för databitarna. En närmare granskning på oscillationen, 
åskådliggör att under de 50ns som överslängarna pågår, blir transienten en logisk nolla efter 
cirka 11ns, se figur 16. Detta kan medföra att testminnet går in och ur läsfasen, och sedan 
tillbaka till läsfasen.  
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Figur 16 Oscillation på LCAS_inv i verkligheten  
 
 
Tabell 4 Tidskriterier och tidskarakteristik för läsning  

 
 
 
 
 
 

 
 

8.2.1.3 Kondensatorer 
 
Kondensatorerna är kopplade till strömförsörjningsingångar i minnet, en pol är kopplad till 
Vss och en annan är kopplad till Vcc, se figur 11. Kondensatorerna dämpar eventuella 
spänningstransienter. Därmed är det viktigt att välja kondensatorer som dämpar tillräckligt för 
att nivåerna ska hålla sig innanför intervallen för eventuella logiska ettor eller nollor. 
Gränserna för intervallen står nämnda i datablad. Kondensatorns storlek beror på hur mycket 
yta som är isolerade från varandra. Därför kommer ledningarna som är kopplade från 
kondensatorerna till strömförsörjningsingångarna också vara en del av denna yta, och det 
påverkar kondensator storleken. Av nämnd orsaken är det viktigt att kondensatorerna är så 
nära ingångarna så möjligt för att kunna kontrollera kondensatorns storlek. Det innebär att vid 
felsökning måste kondensatorerna flyttas närmare ingångarna. Vid detta skede är det viktigt 
att granska om transienterna på ingångarna håller sig inom rimliga gränser.  
 
Vid felsökningen av pulsmönster upptäcktes att kontakten mellan befintligt kontaktdon och 
Edge Connector inte var tillräcklig. Orsaken till dålig kontakt tros vara att befintligt 
kontaktdon och Edge Connector inte är av samma material. Kontakten förbättrades avsevärt 
när stickkortet lyftes upp lite. Det verkar som att materialet på Edge Connector slits ut snabbt 
och ger sämre kontakt efter varje fastsättande av stickkortet. Databladet till det befintliga 
kontaktdonet rekommenderar en boardtjocklek på 1.47mm till 1.78mm. Nuvarande stickkort 

Tid Verkligtmönster Databladsmönster Uppfyller 
Tidskriterier 

Tidskriterier    
tRAS 150 ns 50 ns < tRAS < 10000 ns Ja 
tCAS 50 ns 8 ns < tRAS < 10000 ns Ja 

11ns 

– 0.3V 
0.8V 



 27

har en tjocklek på 1.6mm och är klart innanför intervallet för boardtjockleken. På grund av 
denna upptäckt utesluts undersökningen av kondensatorer, då läsning och skrivning fungerar 
efter ovannämnda justeringar.  
 
 

8.2.1.4 Resultat av felsökning  
 
Vid undersökning av kopplingar på stickkortet, och pulsmönster av läsning och skrivning, 
upptäcktes dålig kontakt mellan befintligt kontaktdon och Edge Connector. Detta kan 
åtgärdas om stickkortet lyfts upp lite, och kontrolleras via oscilloskop. Nedan visas 
oscilloskopsbilder på skrivning respektive läsning och skrivning.  
 
I figur 17 åskådliggörs en databit som skickas till befintligt kontaktdon utan minne. Det 
innebär att vid dålig kontakt mellan det befintliga kontaktdonet och minnets Edge Connector 
uppvisas också då oscilloskopsbilden i figur 17.       
 
 

 
Figur 17. Oscilloskopsbild på en databit som skickas till befintligt kontaktdon utan minne 
 
 
Skrivningen i figur 17 illustreras av en positiv puls, logisk etta, vars nivå är cirka 3.3 Volt. 
 
En fungerande koppling mellan befintligt kontaktdon och minnet visas i figur 18. Den första 
positiva pulsen i figuren är läsning - den databit som minnet skickar till kontaktdonet. Pulsen 
övergår till en negativflank och återgår till en logisk nolla. Detta tillstånd orsakas av en reset i 
programmet. Efter reset skickas en logisk etta, med början i en positivflank. Eftersom 
programmet är periodiskt, återkommer skrivning alltid efter läsning. Därför är läsningen före 
skrivning på denna oscilloskopsbild. I figur 18 markeras närmare vilken del av pulsen som är 
läsning, reset respektive skrivning. A är läsning, B är reset och C är skrivning. Med periodiskt 
menas i det här fallet att pulsen är repetitiv. Pulsen går igenom faserna B, C, cirka 40 ms 
”viloläge” och slutligen A, och sedan återigen fas B. 
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Figur 18. Databit som skickas till befintligt kontaktdon med minne 
 
 

 
Figur 19. Sampling av databit som skrivs och läses från testminne 
 
 
Figur 18 och 19 är samma oscilloskopsbild, fast i figur 18 har bilden fryst under pågående 
oscilloskopsmätning. Under rubriken 8.1.3.1.2 Pulsmönster nämns om problem på databitarna 
som orsakas av en inkonsekvent LCAS_inv - signal, och det visas i figur 19. De lysande 
gröna områdena i figuren är en signal som inte blir ordentligt samplad, och det beror på att 
LCAS_inv oscillerar in och ut ur området för en logisk nolla. Trots detta besvär så har det inte 
varit något problem att samla in databiten till FPGA:n, då biten tas in när LCAS_inv är stabil.   
 

A B C
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9  Lagra på moderkortet och presentera data 
 
På moderkortet finns ett DDR-SDRAM, se figur 6, där finns det möjlighet att lagra en större 
mängd data. I det här projektet finns det ett intresse att lagra information på DDR-SDRAM, 
då ett fel har uppstått. 
 
Ett mönster av ettor och nollor ackumuleras på testminnet och korrigeras om en neutron 
ändrar på ordet. Minnet på testutrustningen, DDR-SDRAM, ska kunna mellanlagra följande 
information då fel uppstår: 
 

• Det felaktiga bitmönstret - ordet är 16-bitar data  
 

• Minnesadressen - adress där det felaktiga bitmönstret finns    
 

• Kortplatsen - som illustreras i figur 6, så finns det fyra olika kortplatser för stickkort 
kallat befintliga kontaktdon 

 
• Den aktuella tiden - tidpunkten då felet uppstod  

 
 
Efter mellanlagringen skickas informationen via en seriell port till PC:n. Datainsamlingen 
presenteras sedan i LabVIEW. 
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10  Resultat 
 
Enligt projektets målsättning ska testutrustningen kunna läsa och skriva till testminnet, lagra 
data på moderkortet och slutligen presentera data i LabVIEW. I detta projekt har läsning och 
skrivning upprättats. Lagring och presentation av data har ännu inte behandlats, då större 
delen av den tillgängliga projekttiden har gått åt felsökning. Felsökningen har inneburit att 
reda ut varför inte läsning och skrivning har kunnat upprättas, trots fungerande program.  
 
Vid felsökningen av pulsmönster upptäcktes att kontakten mellan det befintliga kontaktdonet 
på testutrustningen och testminnets kantkontakt inte var tillräcklig. Orsaken till dålig kontakt 
tros vara att det befintliga kontaktdonet på testutrustningen och testminnets kantkontakt inte 
är av samma material. Kontakten förbättrades avsevärt när stickkortet lyftes upp lite. Det 
tycks vara så att materialet på kantkontakten slits ut och ger sämre kontakt efter varje 
fastsättande av stickkortet. En alternativ lösning skulle vara att tillverka kantkontakten i guld 
som är en vanlig lösning för kretskortkontakter av den här typen och det skulle kunna öka 
ledningsförmågan. Dessutom är det befintliga kontaktdonet också tillverkat i guld, vilket 
skulle kunna minska eventuella reflektioner – på grund av att kontaktytorna är av samma 
medium, det vill säga samma material. 
 
Att byta kontakter är uteslutet, även om det skulle kunna vara den bästa läsningen, då tiderna 
för att modifiera utrustningen är långa. Kretskortritningar måste justeras om och skickas in till 
Partner Tech som är tillverkare av dessa kort och denna process skulle förmodligen ta minst 2 
veckor. En för närvarande bra lösning är att före testning av minnet ladda över det fungerande 
programmet för läsning och skrivning. Om oscilloskopsbilden överensstämmer med figur 19 
på sidan 28 för varje dataport, då är det bekräftat att kontakt har upprättats.  
 
Efter att ha arbetat med testutrustningen kommer frågeställningen nämnd i inledningen mer i 
fokus. Om det går att få en stabil och snabb testutrustning för DRAM. Att styra DRAM eller 
någon annan minnestyp kräver stabila signaler. Att abrupt växla mellan en spänningsnivå till 
en annan kommer givetvis att generera överslängar. Överslängar får styrsignaler ostabila och 
tiden tills överslängarna har lagt sig är avgörande om signalen uppfyller tidskriterium 
rekommenderade i datablad. Så länge styrsignalerna uppfyller tidskriterierna och 
överslängsnivåerna inte skadar testminnet, så kan signalerna skattas som stabila för minnet. 
Signalerna snabbhet bestäms av klockfrekvensen som styr aktiveringen av signalerna. Därtill 
är ledningslängderna en viktig faktor. Ju kortare ledningar, desto snabbare frekvens går det att 
använda. Därför är viktigt att korta av ledningarna så mycket som möjligt för att få en 
snabbare testutrusning. Med Kort_2 har det visats att det går korta av ledningarnas längd, och 
rent hypotetiskt styra DRAM med snabbare frekvens. 
 
 

10.1  Fullföljning av arbetet   
 
Givetvis måste momenten lagra och presentera data bearbetas. Kort_2 är under konstruktion 
och kommer att hjälpa arbetet, med att prova signaler på en högre frekvens. 
 
Kort_2 kommer placeras på moderkortet och det kommer att vara möjligt att testa vilka 
frekvenser som är möjliga från denna position. Därmed går det att bekräfta om det går att 
använda en snabbare klockfrekvens för Kort_2. 
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Att presentera data i LabVIEW är ett examensarbete i sig, för att det går att presentera data på 
ett stort antal sätt. Det befintliga LabVIEW-programmet för testminnet SRAM räknar antalet 
enkelfel i ett ord bestående av 16 bitar, och det skulle kunna utvecklas vidare. Räkna antalet 
dubbelfel, trippelfel och multipelfel skulle också kunna vara intressanta val för LabVIEW-
presentationen. Ett ord är för närvarande 16 bitar långt, men ett ord skulle kunna vara 32, 64 
eller t.ex.128 bitar långt. Vidare skulle det vara bra att utveckla programmet, så att det blir 
möjligt att i prestationen välja hur stora ord och vilken typ eller typer av fel som ska 
observeras. Detta skulle ge LabVIEW stor flexibilitet i avseendet att räkna antalet fel i ord, 
vilket ger valmöjligheten att utvärdera testminnen på flera olika sätt. 
 
Om det är möjligt kommer mätutrustningen i framtiden modifieras även för att kunna klara 
snabbare minnen, till exempel SDRAM-minnen som blir allt vanligare på marknaden. Så 
länge styrsignalerna är stabila och frekvenserna tillräckligt snabba för eventuellt testminne 
kommer det finnas möjlighet att modifiera mätutrustningen. Detta blir en senare fråga, då 
först DRAM av långsammare typ måste provas med testutrustningen. Om det fungerar går det 
successivt prova allt snabbare minnen som t.ex. SDRAM.  
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12 Bilagor 
 
Bilaga 1: Kontaktdon 
Bilaga 2: Top Layers och Bottom Layers Kort_1 
Bilaga 3: Top Layers och Bottom Layers Kort_2 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 
NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Ad.11 NC NC NC NC NC 
OE# UCAS# LCAS# DQ16 DQ15 DQ14 DQ13 DQ12 DQ11 DQ10 DQ9 Ad.10 Ad.9 Ad.8 Ad.7 Ad.6 Ad.5 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 
B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 
NC NC NC NC NC GND NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
Ad.4 Ad.3 Ad.2 Ad.1 Ad.0 Vcc NC DQ1 DQ2 DQ3 DQ4 DQ5 DQ6 DQ7 DQ8 W# RAS# 
A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 

 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 
OE# BHE# BLE# D10 D8 D11 D9 D12 D14 D13 D15 Ad.18 Ad.8 Ad.20 Ad.9 Ad.12 Ad.14 
OE# BHE# BLE# D10 D8 D11 D9 D12 D14 D13 D15 Ad.1 Ad.4 Ad.6 Ad.7 Ad.16 Ad.15 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 
B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 
Ad.19 Ad.17 Ad.5 Ad.3 Ad.0 GND WE# D7 D5 D6 D4 D3 D2 D1 D0 CE2 CE1# 
Ad.13 Ad.10 Ad.2 Ad.11 Ad.21 Vcc WE# D7 D5 D6 D4 D3 D2 D1 D0 CE2 CE1# 
A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 

 

  
Styrsig. 
M:B 

  
Styrsig. 
M:A 

  Adresser 
  Vcc/GND 
  Data M:B 
  Data M:A 
# Active Low 

  Adresser 
  Vcc/GND 
  Data 

# 
Active 
Low 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20. Top Layers Kort_1 
 
 

Figur 21. Bottom Layers Kort_1 
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Bilaga 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 22. Top Layers Kort_2 
 

Figur 23. Bottom Layers Kort_2 
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Bilaga 4 
 

 
entity mux_1 is 
Port ( writing:in std_logic;  
reading :in std_logic; 
W_RAS_inv : in std_logic;  
R_RAS_inv : in std_logic;   
W_LCAS_inv : in std_logic; 
R_LCAS_inv : in std_logic; 
W_UCAS_inv : in std_logic; 
R_UCAS_inv : in std_logic; 
W_W_inv : in std_logic; 
R_W_inv : in std_logic; 
W_OE_inv : in std_logic; 
R_OE_inv : in std_logic; 
W_Adress : in std_logic_vector(11 downto 0); 
R_Adress : in std_logic_vector(11 downto 0); 
Refr_RAS_inv:in std_logic; 
Refr_LCAS_inv:in std_logic; 
Refr_UCAS_inv:in std_logic; 
Refr_Adress:in std_logic_vector(11 downto 0); 
RAS_inv : out std_logic;  
LCAS_inv : out std_logic; 
UCAS_inv : out std_logic; 
W_inv : out std_logic; 
OE_inv : out std_logic; 
Adress : out std_logic_vector(11 downto 0); 
take_in_data : in std_logic; 
W_Data_in : in std_logic_vector(7 downto 0); 
R_Data_out : out std_logic_vector(7 downto 0); 
Data_inout: inout std_logic_vector(7 downto 0));  
 
end mux_1; 
architecture Behavioral of mux_1 is 
begin 
---styrsignaler-------- 
RAS_inv  <= W_RAS_inv when writing='1' else  
 Refr_RAS_inv   when (writing='0' and reading='0')  else 
 R_RAS_inv when reading='1' else '1'; 
LCAS_inv <=W_LCAS_inv when writing='1' else 
 Refr_LCAS_inv when (writing='0' and reading='0') else 
 R_LCAS_inv when reading='1' else '1'; 
UCAS_inv <= W_UCAS_inv when writing='1' else 
 Refr_UCAS_inv when (writing='0' and reading='0') else 

R_UCAS_inv when reading='1' else '1'; 
W_inv<= W_W_inv when writing='1' else    
               R_W_inv when reading='1' else '0'; 
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OE_inv<= W_OE_inv when writing='1' else 
                  R_OE_inv when reading='1'  else 
                   '0'; 
       
Adress<= W_Adress when writing='1' else    
                 Refr_Adress when(writing='0' and reading='0') else 
                 R_Adress when reading='1' else  
                 (others=>'0'); 
 
--deklarerar inout-------------------- 
 
p2: process(take_in_data, Data_inout) 
begin 

if take_in_data='1' then 
  R_Data_out<=Data_inout; 
 else 
  R_Data_out<=(others=>'Z'); 
 end if; 
end process p2; 
 
p3: process(writing, reading, W_Data_in) 
begin 

if writing='1' then 
  Data_inout<=W_Data_in; 
 elsif (writing='0' and reading='0') then  
  Data_inout<=(others=>'0');  
 else 
  Data_inout<=(others=>'Z'); 
 end if; 
end process p3; 
   
end Behavioral; 
Figur 24. Kod för mux innehållande inout_deklarering 
 
 


