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Konstruktion av Ethernet-baserad Qbussförlängare
Design of an Ethernet Based Q-bus Extender
Författare

Salah Alazawi
Bojan Alilovic
Sammanfattning
Syftet med var att konstruera ett bussförlängartkort till Qbussen som gör Ethernet-baserad
kommunikation med I/O:t möjlig. Kortet ska kunna anslutas till standard 100 Mbits
nätverksutrustning och klara autoförhandling och låsning av hastighet och duplex.
Detta minskar på många ställen kabeldragningen väsentligt och det är därför önskvärt att
SSAB:s egna I/O ska kunna köras så över Ethernet, antingen över vanliga nätverket eller på
dedikerad kabel.
Abstract
The purpose with this bachelor thesis was to design a Q-bus extender card witch does an
Ethernet communication with the I/O possible. The card will be connected to a standard 100
Mbits network connection and able to auto negotiation and lock the speed and duplex. This can
substantially reduce in many places the cable placement. And that is the real reason that makes
SSAB want to use it own I/O over the Ethernet, either over the usual network connection or
over a dedicated cable.
Nyckelord
Ethernet-kort, Qbuss, Qbusförlängare, I/O, Mikrokontroller, Ethernet-kontroller, ARM7, EdWin XP.

Förord
Under våra studier vid LIU inom Datateknikprogrammet har vi lärt oss många nya metoder
och valet av inriktningen som är Teleteknik har gjort att vi har fått en bred översikt över både
elektronik och programmering. Vi har även kommit i kontakt med elektroniska komponenter.
Våra teoretiska kunskaper har blivit kompletterade efter att ha utfört detta examensarbete
vilket har varit väldigt intressant och lärorikt.
Vi vill här tacka våra handledare Ulf Ljungdahl, Jan Forsberg, Robert Karlsson och
examinatorn Jonny Lindgren som har bidragit med goda råd, stor hjälp och en bra uppföljning
av vårt arbete under projekttiden.
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1 Inledning
SSAB bildades 1978 genom en sammanslagning av Domnarvets Järnverk i Borlänge,
Oxelösunds Järnverk och Norrbottens Järnverk i Luleå. Sedan dess har koncernen
framgångsrikt arbetat med en nischorientering mot höghållfasta stål.
SSAB Oxelösund AB använder sen början av 90 talet sitt eget automationssystemskoncept
PSS9000 med mjukvaran Proview och numera x86 plattform med I/O-hårdvarubaserat på
Digital Equipments Qbus-I/O. Dagens I/O blir mer och mer decentraliserat, dvs. I/O:t flyttas
iväg från styrsystemet och kommunicerar via en fåtrådsbuss typ CAN, profibus eller Ethernet.
Detta minskar på många ställen kabeldragningen väsentligt och det är därför önskvärt att
SSAB:s egna I/O ska kunna köras så över Ethernet, antingen över vanliga nätverket eller på
dedikerad kabel. På flera ställen körs även äldre system som rent I/O över Ethernet, där man
nu vill byta mot deras bussförlängare för att få mindre komponenter som kan gå sönder och
fasa ut äldre utrustning.

1.1 Syftet
Syftet med examensarbetet är att i större utsträckning kunna använda SSAB:s eget
Qbussbaserade I/O som distribuerat I/O. SSAB försöker ständigt att komma på egna förslag
samt lösningar till olika problem för att inte vara beroende av något annat företag. Detta har
medfört att SSAB är världsledande inom kylda och höghållfasta stål.

1.2 Metod
SSAB Oxelösund hade redan ett 10 Mbit kort som används idag i alla deras PSS9000 och
PSS7000 som finns här och var i verket. Arbetet skulle gå ut på att konstruera ett 100 Mbitskort. Därför började vi med att studera deras nuvarande fungerande10 Mbit-kort för att kunna
sammanfatta krav på hur ett kort skall se ut, vilka krav samt förväntningar dom hade, och
även deras 100 Mbits som inte var helt fungerande. Vi använde oss av EdWin XP som CADprogram för att rita elektronikschemat och kretskortlayouten. För att kunna programmera
mikrokontrollern måste ett utvecklingskit köpas, IAR var ett företag som hade AT91SAM7X.
IAR Embedded Workbench är det programmet där all kod skall skrivas.
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2 Projektbakgrund
Uppgiften var att konstruera en Ethernet-baserad Qbusförlängare som gör kommunaktionen
mellan Qbussen och I/O:t möjligt. Här nedan kommer vi att beskriva vad dom olika berörda
delarna betyder och vad dom har för funktion samt hur systemet är uppbyggt.

2.1 QBUSS
Qbussen och även kallad för LSI-11 BUS är en databuss, benämning på system av
gemensamma ledningar som förbinder digitala moduler. Man kan också säga att bussarna
utgör en central komponent i modern elektronik. Ledningsknippets trådar består ofta av
dataledningar, signalledningar och spänningsledningar vilka traditionellt har varit bundna
parallellt med varandra. För att minska störningar krävs dock att ledningarna är partvinnade,
d.v.s. ligger omlott kring varandra. Dataledningarnas uppgift är att överföra data, medan
signalledningarnas uppgift är skicka kontrollsignaler, d.v.s. indikera vilken operation som
äger rum, adressera data till rätt enhet, m.m. Spänningsledningarna fungerar som energikälla
för enheterna som kopplas på bussen.
Qbussen består av 38 signalledningar, 36 av dom är tvåvägs ledningar, och dom resterande
två är envägsledningar och dom är uppdelade enligt nedan:
•
•
•
•
•

Arton data/adress – BDAL <17:00>.
Sex datatrasfer kontrollsignaler – BBS7, BDIN, BDOUT, BRPLY, BSYNC, BWTBT.
Tre DMA kontrollsignaler – BDMG, BDMR, BSACK.
Sex avbrottkontrollsignaler – BEVNT. BIAK, BIRQ4, BIRQ5, BIRQ6.
Fem systemkontrollsignaler – BDCOK, BHALT, BINIT, BPOK, BREFF.

De signaler som vi kommer i kontakt med i detta projekt är dom första sexton BDALsignalerna för att kommunicera med Qbussen, och även datatransfersignalerna för att kunna
välja om man ska läsa eller skriva till Qbussen.
Både 16 bitars adresser, 8 eller 16 bitars data är multiplexade över bussen. När en
datatransfer initieras så lägger processorn ut adressen på bussen under en fixerad tidslängd.
Efter att ett kort på bussen har adresserats så lägger processorn ut datan på ledningarna.
Dataöverföringen är asynkron dvs den behöver en reply-signal från det kort som har
adresserats. Med dubbelriktad asynkorn-kommunikation möjliggörs att kort kan skicka och ta
emot data i deras egna takt. Kommunikation över Qbussen är så kallad interlocked vilket
betyder att för vissa kontrollsignaler som sätts av Master kortet måste få ett svar från slave
kortet för att överföringen skall genomföras.
Kommunikation mellan två kort på bussen sker i vanlig Master Slave-relation, dvs vid varje
tidpunkt under kommunikationen finns det ett kort som har kontrollen över bussen. Ett tydligt
exempel på en sådan relation är när en processor utför en instruktion och behöver hämta något
ur minnet. När man har flera kort anslutna till Qbussen kan det ofta bli problem med vilket
kort som skall använda bussen, detta löste vi genom att ange en prioritet beroende på vilken
”elektrisk position” på bussen vardera kort har. Kortet som sitter närmast processorn på
bussen har högst prioritet.
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2.1.1 Qbusscykel protokoll
Innan man initierar en busscykel måste man se till att föregående transaktion har avslutats
genom att BSYNC sätts låg och att kortet måste vara buss-Master. En busscykel kan delas in i
två mindre delar, en adresseringsdel och en dataöverföringsdel. Under adresseringsdelen
adresserar Master-kortet det slave-kort, minne eller register som man säger åt det att göra. Det
adresserade kortets svar blir då att latcha adressbitarna och håller detta tillstånd under hela
busscykeln, dvs tills BSYNC har blivit låg. Under dataöverföringsdelen sker själva
överföringen av datan.
Under en läsoperation som visas i figuren nedan är dataöverföringen en input på Qbussen. Ett
16 bitars ord överförs på bussen åt gången. Under tiden man utför en dataöverföring på readoperationen så måste Master-kortet sätta BDIN till hög minst 100ns efter att BSYNC sätts
hög. Slave-kortet svarar sedan på att BDIN sätts hög enligt nedan:
•
•

Sätter BRPLY efter att ha fått en BDIN och max 125ns efter att ha fått rätt data/adress
på BDAL.
Skyfflar ut datan eller önskad operation på BDAL.

När Master-kortet får en BRPLY händer följande:
•
•

Väntar minst 200 ns sedan accepterar datan eller operationen som finns på BDAL.
Nollställ BDIN 150 ns – 2us efter att det tagit emot BRPLY.

För att man skall kunna utföra en läsoperation direkt efter en annan läsning så måste vissa
villkor vara uppfyllda:
•
•

BSYNC måste vara nollsatt i minst 200 ns
BSYNC skall inte ha ettställts inom 300 ns från det att BRPLY har nollats.

Figur 1. Läsoperation busscykel och timing diagram. [1]
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Figur 2 visar hur en skrivning på Qbussen går till. Data överförs här som 16 bitars ord precis
som på en läsning. Under en dataöverföringen vid en skrivning så sätts BDAL hög ca 100 ns
efter att BSYNC har satts hög. Dessutom sätter Master-kortet BDOUT efter ungefär 100 ns
att BDAL har satts. Slave-kortet med en BRPLY, vilket måste ske inom 10 us för att en busstimeout skall unvikas. När ett slave-kort har svarat med en BRPLY signal så sätter Masterkortet BDOUT till noll, denna måste vara nollställd i minst 150 ns efter att en BRPLY har
mottagits. BDAL måste hållas hög i ca 100 ns efter att BDOUT har nollställts för att man
skall vara helt säkra på att skrivningen har utförts helt ur Master-kortets perspektiv. Till sist så
nollställs även BDAL av Master-kortet. Under tiden så känner slave-kortet av att Mastern har
nollställt BDOUT och denne accepterar då datan som ligger på bussen och svarar med att
nollställa BRPLY signalen som ett tecken på att skrivningen gått rätt till. Så fort slave-kortet
får in denna BRPLY signal så svarar den att dra ner BSYNC till noll. Hur som helst får inte
BSYNC nollställas inom 175ns efter det att BDOUT blivit låg. Detta utgör en hel läscykel på
Qbussen. För att kunna begära en till skrivning på bussen så måste BSYNC vara orörd i ca
200 ns. [1]

Figur 2. En skrivoperation, busscykel och timing. [1]

2.2 Ethernet
Ethernet är en väldigt populär nätverksstandard för lokala nätverk vilket vi använder i vårt
projekt och kommer att beskrivas i detta stycke.

2.2.1 Historia
Ethernet är namnet som tillgavs denna datakommunikations standard som XEROX PARC
konstruerade i tidigt 1970 tal. Intel och Digital Equipment kopplades snabbt in i utveckligen
av denna standard som lanserades 1978 och företagstrion fick namnet DIX. Dessa tre företag
tog fram kommunikationsstandarden Ethernet version 1 vilket IEEE standardiserade 1983
och fick namnet 802.3. IEEE 802.3 gick då i 10 Mbit vilket var mycket bättre och snabbare än

-4-

deras konkurrenter. Innan IEEE 802.3 lanserades så hade DIX släppt Ethernet II som dagens
nätverksstandarder är baserade på. IEEE 802.3 CSMA/CD är baserad på denna version.

2.2.2 Ethernet-format
Ethernet är en länk-lager anslutning mellan olika maskiner, paketen som skickas kallas för
ramar och är aldrig mindre än 64 bytes eller större än 1518 bytes (huvud, data, CRC). Paketet
innehåller all nödvändig information för att transportera data till en annan destination på
nätverket. Ethernet-ramens 8 första bytes innehåller information för att sykronisera
mottagaren för ett inkommande paket. Sista byten i Preeamble anger att Ethernet-ramen med
information börjar där. De 12 nästföljande bytsen är adresser på sändare och mottagare vilket
kan vara 2 eller 6 bytes långa. Längd/Typ anger hur långt själva ramen med data är som max
är 1500 bytes. Denna ram kan också ange vilket protokoll som används. Datafältet innehåller
den verkliga informationen. CRC innehåller en 32 bit cyclic redundancy check för hela
Ethernet-ramen, vilket kan användas för att detektera fel. När sändaren skickar ett Ethernetpaket så kalkyleras denna och när paketet ankommer så kalkylerar mottagaren om den för att
kontrollera att överföringen gick rätt till. Figuren nedan visar Ethernet-formatet. [2]
Preamable
8 bytes

Destinations
Adress
6 bytes

Sändar
Adress
6 bytes

Längd/Typ
2 bytes

Data
46-1500
bytes

CRC
4 bytes

Figur 3. Formatet på ett Ethernet-paket

2.2.3 CSMA/CD
När en station börjar sända över koppartråd eller radio når inte signalen alla parter i ett
nätverk samtidigt. Signalen överförs i en hastighet på ca 70% av ljusets hastighet, därför kan
två trancievers uppfatta som att nätverken inte är upptaget och kan då börja skicka en signal
samtidigt. Signalerna blandas då ihop vilket bidrar till ett fenomen som kallas kollision.
För att hantera kollisioner håller varje sändare koll på kabeln den sänder på för att lättare
kunna upptäcka om en annan sändare försöker sända samtidigt. Övervakningen kallas för
Collision Detect (CD), vilket gör nätverket till ett CSMA/CD. När en kollision upptäckts
avbryter världen sin sändning och väntar på att aktiviteten på kabeln skall avta och försöker
sända igen. Om kollision uppkommer även då väntar sändaren en längre tid för att sedan
fösöka skicka igen vilket gör att sannolikheten för återkommande kollisioner blir extremt
liten.

2.2.4 Full och halv duplex
Ett duplex-kommunikationssystem är ett system där dom aktiva parterna kan kommunicera
med varandra i båda riktningar, dvs ta emot och skicka information samtidigt. Full och halv
duplex är två möjliga konfigurationer som ligger i MAC-lagret.
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Vid halv duplex så möjliggörs kommunikation åt båda håll, antingen skicka eller sända. När
en part påbörjar en mottagning av en signal så måste den vänta på att ta emot hela signalen
och att sändaren har slutat sändningen för att kunna svara på meddelandet. Man kan ta walkietalkie som exempel där ena parten säger ett kodord som ”over” för att indikera att sändingen
är slut och på så sätt försäkra sig om att endast en i taget skickar eftersom båda använder sig
av samma överföringsfrekvens.
Full duplex möjliggör precis som halv duplex-kommunikation i båda riktningar men då kan
båda parter sända och ta emot paket samtidigt. Ett bra exempel på ett full duplex-system i det
vardagliga livet är telefoner där båda parter kan prata och samtidigt höra varandra. Full duplex
Ethernet innebär att man använder sig av all fyra ”twisted pair” i Ethernet-kabeln där två par
används för att sända paket och två par används för att ta emot paket. Detta gör kabeln i
princip kollisionsfri och möjliggör en dubbel bandbredd. Därför behövs ingen CSMA/CD för
full duplex. Nästan alla nätverk är anpassade för full duplex.
Det som verkligen gynnar full duplex är att det inte förekommer några kollisioner som gör att
man måste skicka om paket och därför går överföringar snabbare. [2], [4]

2.3 OSI-modellen
OSI-modellen är en modell för uppbyggnad av utrustning för datorkommunikation genom sju
olika lager. Varje lager skulle bara kommunicera med det lagret direkt nedanför och inte ha så
mycket att göra med lagren längre ned. [2]
De sju lagren är:
1.

Fysiska
Den elektriska ledningen på ett nätverk

2.

Datalänk
Har två olika underlager som tar hand om felkorrigering m.m. Dessa är MAC och LLC.

3.

Nätverk
Data packas ihop och ges ett huvud, tex IP. I detta lagret arbetar exempelvis routrar.

4.

Transport
Håller koll på vilka paket som har skickats och skickar om de paket som inte kommer
fram. Det bästa protokollet för transport är just TCP.

5.

Session
Organiserar och synkroniserar dialoger mellan parter. En dialog kan t.ex vara en
filöverföring.

6.

Presentation
Detta lager tar han dom representationen av datan och strukturerar denna för visning i
applikationen.
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7.

Applikation
Applikationsprogram som körs på värddatorerna i ett nätverk kommunicerar direkt med
varandra genom detta lager såsom FTP och SMTP.

2.4 IPv4-protokoll
Vårt arbete på SSAB har involverad implementering både av nätverkslagret och
transportlagret i OSI modellen. Internetprotokollet (IP) version 4 var det protokoll som fick
mest spridning över världen och är den version som internet idag i huvudsak är baserad på.
IPv4 garanterar inte att datan kommer fram till mottagaren och att den är korrekt. För att
hantera detta implementerar man olika protokoll i transportlagret såsom UDP, vilket vi
kommer att diskutera längre fram.
+ Bits 0 - 3
0
32
64
96
128
160

4-7

8 – 15
16 - 18
19 - 31
Type of Service
Version Header length
Total Length
(numera DiffServ och ECN)
Identification
Flags Fragment Offset
Time to Live
Protocol
Header Checksum
Source Address
Destination Address
Options

192

Data

Figur 4. Ett Ipv4 huvud.

Version:
Header lenght:
Type of service:
Total lenght:
Identification:
Flags:
Fragment offset:
Time to live:
Protocol:
Header checksum:
Source adress:
Destination adress:
Options:
Data:

Vilken version av IP huvudet.
Huvudets totala längd.
Kan användas till quality of service men
idag ignoreras den med.
Längden av data och huvudet tillsammans.
Sändaren sätter ID för att underlätta för
mottagaren.
Kontroll och status flaggor.
Offset av totala paketet var detta fragment
tillhör.
Räknas ner till noll då paketed tas bort för att
undvika loopar.
Visar vilket protokoll i transport lagret som
används.
IP-huvudets checksumma.
Sändarens IP-adress.
Mottagarens IP-adress.
Extra möjligheter, används oftast inte.
Den verkliga informationen som skall skickas.
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2.4.1 IPv4-adressering
Adresserna som används av IP-protokollet för att adressera ett nätverk kallas för IP-adresser.
En IP-adress består av 32 bitar och skrivs som fyra bytes med en punkt mellan varje byte för
att avskiljas exempelvis 192.168.0.3. Denna adress kan skrivas i olika format bland annat
hexadecimalt då det blir 0xC0.0xA8.0x00.0x03.
För att få adresseringen att fungera korrekt på nätverket måste den vara unik, dvs ingen annan
dator på nätverket får ha samma adress. Idag är detta ett litet problem på internet eftersom
ökandet av datoranvändandet, men det finns lösningar på detta som inte kommer att tas upp i
denna rapport. [4]

2.5 ICMP, ARP-protokoll
Låt oss stanna kvar i nätverkslagret och gå igenom två protokoll som vi har använt i detta
projekt. ICMP och ARP användes främst för testning och verifiering innan implementation av
UDP-protokollet, som vi ska diskutera längre fram.

2.5.1 ARP
ARP är en förkortning av ”Address Resolution Protocol” som används för att koppla samman
en IP-adress med en MAC-adress. ARP anses vara klistret mellan länk-och nätverkslagret i
OSI-modellen.
Ett nätverkskort skickar ramar till ett annat kort på nätverket och för att kunna veta vart ramen
skall ges den en MAC-adress som i sin tur har en mappad IP-adress. Detta gör det möjligt att
skicka paket på nätverket. Protokollet ARP gör det möjligt att mappa en IP-adress mot en
MAC-adress. För att skicka ett paket anger man oftast IP-adressen istället för MAC-adressen,
en automatisk översättning av IP till MAC-adress sker då i nätverkskortet.
En ARP-förfrågan sker genom att sändaren skickar ”Vem har IP x.x.x.x” med sin egen MACadress som avsändaradress. Denna typ av sändning kallas för Broadcast. Mottagaren svarar då
med att fylla i sin MAC-adress och skicka ett svar tillbaka. IP och MAC-adresserna sparas i
datorns minne för att inte behöva göra en förfrågan varje gång man vill skicka något till just
denna adressen. [4]

2.5.2 ICMP
Internet Control Message Protocol är ett protokoll som används för att diagnostisera ett
nätverk samt felmeddelanden inom nätverket. Detta protokoll är egentligen en del av IP men
är i själva verket byggt ovanpå IP såsom UDP och TCP/IP. Det enda vi anväde ICMPprotokollet till i projektet är vid testning om kortet svarar på ping. Detta protokoll ligger ofta
som en payload på IP-huvudet precis som UDP och TCP/IP och därför sägs det ligga mitt
emellan Nätverks och Transport lagret i OSI-modellen. Trots att ICMP-meddelanden är
inkapslade i IP-paket så behandlas dessa lite annorlunda än andra protokoll som använder sig
av IP. I många fall finns det behov att på IP-nivå inspektera innehållet av ICMP-meddelandet
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för att skicka lämpligt felmeddelande till den applikation som skapade det IP-paket som
genererade ICMP-meddelandet.
Ett ICMP-paket är inkapslat i IP däför är den första delen endast ett standard IP-huvud som är
20 bytes stort. Sedan kommer det ICMP-huvud som är 8 bytes stort vilket figuren nedan visar.
ICMP-huvudet börjar oftast på bit 160. [2]

Bits 160-167 168-175 176-183 184-191

160

192

Type

Code

ID

Checksum

Sequence

Figur 5. Ett ICMP-huvud.

Typ:
Kod:
Kontrollsumma
Data:

Meddelandets typ, svar på ekoförfrågan eller
TTL-överskridning exempel på detta.
En specifiering av meddelandets typ.
En kontrollsumma för ICMP-huvudet.
Innehållet här är beroende av meddelandets typ
i detta fall ID samt Sequence-fälten.

2.6 UDP-protkollet
Man kan säga att UDP i princip är likadant som IP men med ett litet huvud ditsatt. UDP är
liksom IP ett förbindelselöst protokoll vilket betyder att man inte upprättar en förbindelse
mellan mottagare och sändare innan man skickar något. I och med att det inte finns någon
förbindelse så kan varken mottagaren se om den har fått rätt antal paket eller sändaren se om
mottagaren har tagit emot det sända paketet. Paketen kan komma i vilken ordning som helst
eller bara försvinna någonstans på vägen. UDP lämpar sig bäst i miljö där det är viktigt att få
så hög hastighet som möjligt och en liten fördröjning av data som till exempel i datorspel. IP
är det underliggande protokollet till UDP. I huvudet till UDP finns avsändarport,
destinationsport, längd och kontrollsumma samt data som figur 6 visar. I vårt projekt används
ej UDP-checksumma vid applikation av vårt Q-NET-protokoll. Eftersom den inte används
nollsätts den under hela processen.
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Figur 6 UDP-huvudet.

Source port:
Destination port:
Length
UDP Checksum:

Data:

Sändarens portnummer.
Mottagarens portnummer.
Totala längden av huvudet och datan.
Checksumman av huvudet och datan
tillsammans. Detta fält är valfritt och behövs ej
kalkyleras.
Den verkliga innehållet i UDP-paketet.

2.6.1 Q-NET protokoll
Q-NET-protkolloket är baserat på UDP. Detta protokoll hanterar en skriv/läs/status request på
Qbussen och kortet svarar genom att utföra den aktuella processesen. Är det en status request
så svarar kortet genom att skicka status på alla räknare. Den första två byten i
meddelandehuvudet är en så kallad tjänst, dvs det talar om för mottagaren om det är en läs,
skriv eller status begäran. De efterförljande två byten markerar totala längden på hela det
mottagna paketet. Sedan följer adress till det specifika kortet följt av den data vi vill skicka.
Paketet skickas då som ett UDP paket. Detta gäller endast vid läs och skriv tjänster. Dessutom
skickas en kontrollbit med som indikerar ifall operationen lyckades. Om vi istället vill göra en
status begäran så adresseras kortet precis på samma sätt men paketet är tömt på data. Kortet
svarar då med att skicka ett UDP paket med alla räknarnas värden till värden. Q-NET
protokollet ser ut enligt figuren nedan.
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Figur 7 Q-NET protokoll.

3 Projektbeskrivning
Efter att ha gett en översikt över vad de olika delar som vi har arbetat med vill vi även här
beskriva dom stegen som har gjorts för att åstadkomma till slutresultatet. Detta består av att
ge en genomgång ”till” det som har utförts under tiden för att kunna fortsätta till nästa steg.

3.1 Undersökning och utredning
Projektet började med att studera SSAB:s fungerande 10 Mbit kort som dom använder idag
och deras 100 Mbits kort som inte blev klart, utan var bara ett testkort. För att förstå och få en
bild över hur korten fungerar måste man gå genom en del papper, som ritningarna till korten,
databladen till dom ingående kretsarna och C-koden till mikrokontrollerna och även till
Ethernet-kontrollerna. Till 100 Mbits kortet använder dom sig av Motorola 68HC12 som
mikrokontroller och Micrell-KZ8841 som Ethernet-kontroller. Uppgiften i början var att
undersöka och se om samma komponenter som SSAB valde till det senaste 100 Mbits kortet
ska användas och försöka komma på varför det inte fungerade med dom valde delarna. Och
även försöka komma på något val av några kretsar för att jämföra. Då var det att lista ut vilket
som var bäst och smidigast för både SSAB och oss, mikrokontroller med inbyggd
funktionalitet till Ethernet eller en periferienhet. Detta skall göras med att ta hänsyn till
SSAB:s framtida kort, dvs. behålla kortet utan att ändra något så längt det går.

- 11 -

3.2 Val av komponenter
Efter att ha undersökt och utrett vad vi skall ha för typ av kontroller valdes Atmels krets
AT91SAM7X256 med inbyggt Ethernet-kontroller och USB. Detta gjordes därför att den
klarade väl SSABs krav. Kravspecifikationer var att:
•
•
•
•
•
•

Klarar av 100 Mbits -anslutning.
Klarar av autoförhandling eller låsning av hastighet och duplex.
Klarar av dataflöde på ca 2,4 Mbits.
Både koppar och fiber ska kunna användas.
USB-port som klarar av minst 12 Mbits (Full speed).
Menysystem för anslutning av lokal RS-232-konsol för felsökning och konfigurering.

3.2.1 AT91SAM7X256
Processorn är en ARM7 med 32-bitars RISC-arkitektur och 55 MHz som klarar av 16-bitars
läsning vilket är ett krav för att kunna klara av dataflödet med ca 2,4Mbps. En annan aspekt
som är väldigt viktigt i detta fall är hur stort minnet är samt hur man hanterar det eftersom allt
lagras i det interna minnet. Kontrollerns minne är ett DMA-minne, vilket står för Direct
Memory Acces. Detta innebär att dom olika komponenterna som är kopplade till detta minne
får direkt åtkomst till minnet utan att processorn behöver vara inblandad. Istället kan
processorn utföra andra uppgifter samtidigt som exempelvis ett nätverkskort (i detta fall
Ethernet-kontrollern) skickar ut ett paket. Utöver det så brukar det vara möjligt att både läsa
och skriva stor mängd av data över t.ex. systembussen på ett effektivare sätt via DMA än om
processorn skulle göra det med hjälp av ett specifikt program.
Här kommer några av mikrokontrollers egenskaper som anses vara viktiga att tas upp: [5]
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARM7 TDMI ARM Thumb Processor.
Intern High-Speed Flash på 256 Kb.
Intern High-Speed SRAM på 64 Kb.
Tretton perifer DMA-kontroller.
Watchdog.
Två parallella Input/Output kontroller (PIO).
En USB 2.0 Full Speed (Mbps) port.
En Ethernet MAC 10/100.
2.0A och 2.0B CAN-kontroller.
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Figuren nedan visar ett blockdiagram till en AT91SAM7X.

Figur 8 AT91SAM7X256 blockdiagram. [5]

3.2.2 DM9161AEP Transceiver
DM9161AEP är en transceiver-krets från Davicom, transceiver är en kombinerad enhet som
har både en transmitter och en receiver. Denna krets är en fysisk enhet för den inbyggda
Ethernet-kontrollern och har följande egenskaper:

•
•
•
•

Fullt fungerande med IEEE 802.3u 10Base-T/100Base-TX/FX.
Stödjer Auto-Negotitation funktionen.
Möjlighet att ansluta både fiber och vanlig anslutning.
Möjlighet att välja halv och full duplex.
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• Både MII och RMII.
Den sista egenskapen har ett alternativt val att välja mellan MII eller RMII. RMII som ovan
beskrivet adresserar anslutningen mellan transceivern och Ethernet-switcharna. Den reducerar
antalet pinnar från 16 till 6 eller 10 och den stödjer både 10 och 100 Mbits anslutning.
Blockdiagrammet till Davicom kretsen är följande:

Figur 9 DM9161AEP blockdiagram. [6]

3.3 CAD
Kortet konstrueras med hjälp av CAD programmet EdWin XP som SSAB tillhandhåller.
Programmet är ganska enkelt gällande menysystem och verktyg och har ett eget bibliotek med
en del komponenter, dock inte alla som man behövde för att konstruera kortet. För varje
komponent behöver man ha själva komponenten, packagen till den och även symbolen för att
kunna använda den i Schematic. Komponenter som inte fanns i biblioteket fick vi rita. Först
ska vi försöka hitta rätt package till den, sedan ska en symbol ritas enligt vad man själv tycker
är lämpligt. Och detta tog en ganska lång tid att göra, eftersom dom viktiga komponenterna
som användes i detta projekt inte fanns tillgängliga i biblioteket fick dom ritas för hand. Så
som själva mikrokontrollen AT92SAM7X och den fysiska delen till den inbyggda Ethernetkontrollern, den så kallade transceivern DM9161AEP från Davicom ritades för hand. För
varje komponent som inte fanns tillgänglig gjorde en liten analys som själva packagen till
den, dvs. en mätning på benavstånd samt kretsstorlek. Detta gjordes för att försäkra sig att
man väljer rätt package till rätt komponent. Vi har även varit noga med att undersöka varje del
som redan fanns i biblioteket och mäta även där avstånd och storlek för att sedan välja den
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rätta packagen till just den komponenten då det kan skilja sig några millimeter mellan dom
olika packagen.
För att programmera processorn behöver man mata in koden med hjälp av JTAG-uttaget som
också ritades för hand. Serie-porten fanns det flera alternativ att välja mellan, men för att
underlätta till SSAB så valdes den porten som dom hade använt tidigare och även hade ett
antal hemma tillgängliga. Till den behövdes en RS-232 krets för att sedan koppla ihop Serie
porten, RS-232 kretsen och mikrokontrollern.
Mikrokontrollern drivs av en spänning på 3,3V, spännigen som kortet får från Qbussen är 5V.
Då måste spänningen regleras med hjälp av en spänningsregulator som omvandlar spänningen
från 5V till 3,3V, nämligen LP3855-regulator.

Figur 10 Schema över spänningsreglering.

Som figuren visar så kommer det in en spänning på 5V som går in till regulatorn och sedan ut
genom ett par filter för att generera 3,3V spänning.
SSAB:s gamla kort hade 2 switchar och för att kunna ställa in IP-adressen till varje kort
behöver man en till switch. Detta skulle göra det enkelt för dom som kommer och byter ut ett
trasigt kort mot ett nytt som inte har möjlighet eller behörighet att ändra eller ställa någon IPadress mjukvarumässigt, utan det görs hårdvarumässigt istället enkelt med hjälp av
switcharna. Internetkommunikationen sker via en vanlig internet kontakt, här valde vi en med
2 lysdioder som indikerar både att det finns kontakt mellan internet och själva kontakten och
att den är igång. En tredje lysdiod har man lagt för indikering av full- och halv-duplex.
Vi har valt att ansluta alla lediga och oanvända ben på själva mikrokontrollern till tomma hål
för att kunna korrigera fel som eventuellt kan uppstå. Detta skulle göra korrigeringen enkel
genom att bara löda en kabel mellan platserna man vill ansluta osv. Att lägga även tre
logikkretsar har varit en lösning till framtida konverteringar av vissa signaler som kanske
behöver ändras.
När det gäller layouten till kortet så har det varit ganska roligt att arbeta med. Det har dock
uppstått lite svårigheter och några problem. Storleken på ledningarna har varit ett mindre
problem då man glömde att ändra tjockleken på ledningarna som gick in i både kontrollerna.
Normalt ställer man in storleken på 0,0120 tum och till dom som går in i kontrollerna skall
vara på 0,0100 tum.
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Figur 11 Visualisering av ledningstjocklek.

Man får också tänka på att kontrollera varje gång man ändrar något på själva Schematic
ritningen eftersom det ändras i layouten också. Det har varit några gånger då vi har glömt att
se till att layouten är korrekt efter att ha gjort en korrigering på ritningen, och då upptäckte vi
att det fattas en del ledningar och komponenter här och var. Något annat som var väldigt
viktigt är att placera kristalloscillatorer så nära kretsarna så möjligt för att undvika eventuella
störningar.

3.4 Mjukvaran i mikrokontrollern
I detta avsnitt går vi igenom utvecklingsmiljön samt programkodens struktur.
Programmeringen började med att vi lärde oss hur Atmel har implementerat deras exempelkod för dom exempel som följde med utveckligsskitet. Efter det gick vi igenom deras
registerdatabas där alla funktionaliteter står beskrivna väldigt bra. Man kunde se precis vad
varje register stod för och vad det gjorde. Detta underlättade ganska mycket eftersom vi hade
något att vända oss till när man inte visste vad ett register gjorde eller hur man skulle
konfigurera något som hade ett fördefinerat register.

3.4.1 Utvecklingsmiljö
Mjukvaran för AT91SAM7X256 mikrokontrollern var utvecklad i IAR Embedded
Workbench 4.40, vilket är ett väldigt kraftigt verktyg där det är möjligt att programmera,
kompilera samt debugga C/C++ kod.
Med hjälp av en JTAG-programmerare laddar man in den kod som skrivits till
mikrokontrollern. Det är väldigt bra att kunna debugga koden för felsökning och rättning
vilket gör det möjligt tillsammans med JTAG-programmeraren. En viktig egenskap är att det
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går att se vad som händer inuti minnet samt alla register i mikrokontrollern vilken gör det
mycket enklare att utveckla sin mjukvara.

3.4.2 Programstruktur
För att testa kortet skrev vi ett program i C som fungerar enligt följande:
Initiering av hårdvara sköts så fort man startar upp kortet dvs mikrokontrollen samt Davicomkretsen. För att få kretsen att köra i MII mode sätts pinne 16 och Davicom kretsen resetar,
kort därefter inleds en handskakning mellan datorn och kortet för att ställa in hastigheten och
duplex genom Autonegotiation-funktion. Programmet hoppar sedan till en main kontroll-loop
där den väntar på input från tangentbordet för att välja alternativ bland huvudmenyn. Ett
interrupt genereras så fort emacen får in ett paket i bufferten vilken signalerar processorn att
behandla paketet. Mikrokontrollern genomför den specifierade uppgiften av paketet och
svarar med att skicka tillbaka resultatet från Qbussen. Denna process fortlöper under hela
programmets gång.

3.4.3 Funktioner
Init_rs232

Initerar Serieporten på AT91SAM7X256.

Init_emac

Initerar den fysiska länken mellan emac kontrollern och
Davicom-kretsen.

Print_statistics_screen

Skriver ut räknarstatus på konsolen.

Print_setup_screen

Visar en dump av IP, MAC och portnummer och möjlighet till
att ändra dessa.

Print_test_screen

Val av testfunktioner för Qbussen och Ethernet.

Qbus_test

Testfunktion för att skanna Qbussen och skriva ut alla adresser
på kort anslutna till den.

Qbus_read

Utför en läsning på Qbussen. Om läsningen utförts returneras
0x8000.

Qbus_write

Utför en skrivning på Qbussen. 0x8000 returneras om
skrivningen gick rätt till.

Poll_serial_port

Pollar serieporten för inkommna tecken.

Delay

Fördröjning för uppdatering av konsolen.

AT91F_Enable_Mdi

Sätter management-porten på Davicom-kretsen.

AT91F_Disable_Mdi

Nollställer management-porten.
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Write_phy

Skriver in argumentet som skickas med i Davicoms-register.

Read_phy

Läser ur registret.

AT91F_EmacEntry

Initierar Emacen för att ta emot packet.

AT91F_EMACInit

Initierar Ethernet-kontakt, skriver MAC-adress i davicom samt
nollställer statusregister.

AT91F_Ether_Probe

Detekterar MAC samt Davicom ID. Returnerar status som kan
vara true eller false beroende om all gick rätt till.

AT91F_GetLinkSpeed

Konfigurerar nätverkshastighet med autonegotiation
funktionalitet.

AT91F_Emac_Handler

Vid interrupt kallas denna funktion som initerar buffrar samt
anropar ProcessEmacPacket för att ta emot paket.

AT91F_ProcessEmacPacket Behandlar och svarar på inkommna paket såsom udp, arp samt
icmp och förbereder paket för överföring. Returnerar
No_Ippacket om inget paket ligger i bufferten. Returnerar
annars status om behandlingen gick rätt till.
AT91F_TransmitPacket

Tömmer buffrar på paket och skickar dessa över Ethernet.
Returnerar true om paketet lyckades skickas iväg, annars false.

AT91F_IpChksum

Beräknar checksumman på paket.

4 Debuggning och testning
Efter att ha fått tillbaka kortet från konstruktion är det nu dags för att testa om kortet fungerar
som det var tänkt att det ska göra. Det började med att man stack in kortet i SSABs RACK pc
och kortet fungerade elektriskt.

4.1. Hårdvara
Testningen av hårdvaran består av följande testmoment:

4.1.1 CAD
Här gjordes en kontroll att alla ledningar är på rätt plats enligt checklistan. EDWIN XP hade
en funktion inbyggd som kallas för ”Auto Check” och detta kontrollerade att inga ledningar
var för nära eller korsade varandra. Den kollar även om en ledning är för nära ett hål eller om
den är dragen på fel lager. Något annat som kunde kontrolleras var komponentlistan, där
försäkrar man att man har fått med alla komponenter och att dom har fått sitt rätta värde.

- 18 -

Vissa komponenter var svåra att få tag på.Vi gjorde en liten utredning på var dom finns och
om det går att beställa hem utan att få vänta en lång tid. Ett exempel var Davicom
transceivern, vi fick specialbeställa den eftersom den var väldigt svårt att få tag på. Det fanns
även några komponenter i Atmels testkort som vi fick hoppa över eftersom dom inte gick att
få tag i. Dock var dom inte nödvändiga.

4.1.2 Qbussen
För att kunna testa vårt kortet mot Qbussen kopplades GPIO-pinnarna på PIA till 16-bitars
bussen och de sju kontrollsignalerna Enable, Sync, Reply, Direction, DataIn, DataUt samt
Bs7 kopplades till GPIO-pinnar på PIB. För att kunna göra en läsning av Qbussen måste
kontrollsignalerna sättas i en viss ordning. Genom att sätta DataUt och Sync-kontrollpinnarna
och skriva ut 16-bitars adressen på PIA kan ett kort adresseras som då svara med att sätta en
reply signal som anger att kortet har adresserats rätt. Efteråt så kan man skicka den data man
vill skriva till slave kortet.
En läsning går till på ett ungefär likadant sätt. Man vänder på data/adress pinnarna för att
kunda läsa in data som slave kortet på Qbussen har skickat efter att man har adresserat det
rätt.
För att vidare kunna testa kortet så anslöt vi det till en dator med hjälp av korsad
nätverkskabel. Denna dator anropar en skrivning/läsning genom att skicka ett UDP-paket med
det implementerade Q-NET-protokollet. Testet genomfördes utan några som helst problem
och kortet genomförde de uppgifter som det skulle.

4.1.3 RS-232 port
Porten testade man genom att asluta kortet till en skärm som klarar 9600 i baude rate. Då får
man upp en huvudmeny som loopas med hjälp av en delay och väntar på ett inkommande
tecken från tangentbordet. Här fungerade det utan några anmärkningar.

4.1.4 Ethernet
När man försökte ansluta kortet mot Ethernet fick man till början ingen anslutning. Vi började
först med att undersäka ritningen och jämföra den konstuerade ritningen med den
Atmel/Davicoms cheklista. Det visade sig att man har gjort tre fel. Två ledningar fick
redigeras, den ena skulle anslutas till en jumper, nämligen JP7 och den andra till
mikrokontrollern. Den tredje skulle inte anslutas och då togs den bort. Fel var även själva
internet kontakten, man hade valt en annan kontakt som inte stämmde överens med själva hur
ledningarna var anslutna. Efter att ha åtgärt felen testades kortet igen, och det fungerade
precis som önskat. Man fick svar från alla kort som var anslutna på Qbussen och man kunde
se den aktuella internethastigheten samt vilken länkhastighet man hade.
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4.2 Mjukvara
Testningen av mjukvaran gjordes genom att i IAR Embedded Workbench skriva ledtexter och
sätta upp breakpoints för kontrollering om programmet exekveras fram till denna punkt. När
Break-pointen är nådd så gör programmet ett stopp och skriver ut en en ledtex på serieporten
vilket visas på konsolen. Detta var det enda sättet att kontrollera om koden exekverades
korrekt samt att verifiera om önskad data fanns i rätta register på AT91SAM7X256-kretsen.

5 Resultat
Nu har en 100 Mbits Ethernet-baserad Qbussförlängare konstruerats enligt de viktigaste
kraven av SSAB och enligt vissa datablad som tillverkaren har rekommenderats. Kortet
fungerar enligt dom flesta kraven som SSAB hade ställt, kortet klarade av läsning och
skrivning från Qbussen, scanna av alla ansltuna kort och även hastighetkravet på 100 Mbits
med autoförhandling. Programmeringsdelen har fungerat bra i och med att man har hela tiden
kunnat testa koden som skrivits med hjälp av utvecklingskitet som man arbetat med under
hela projektet. Dock har man inte hunnit utföra alla krav och önskningar som SSAB har velat
på grund av tidsbrist. Projektet har varit omfattande och väldigt brett eftersom det har varit
allt från en undersökning, konstruktion av ett kort och programmering samt testning av
programvara och hårdvara.
Efter att ha undersökt SSABs 100 Mbits kort har vi kommit fram till att det inte går att
återanvända detta kort med dess komponenter eftesom dom inte skulle klara av önskade
kranv. Dels för att mikrokontrollern inte är speciellt snabb och saknar stort minne, dock
Motorla HC12. Det finns även möjlighet till att koppla en USB-porten, men detta finns inte
implementerat.

5.1 Nätverkshastighet
SSAB hade ett fungerande kort som gick i 10 Mbit som sagt förut men vill att man skulle
konstruera ett snabbare på 100 Mbits för att undvika flaskhalsar. Efter att ha testat
överföringshastigheter för ett Q-NET-paket på både SSABs gamla och nya kort så var det nya
snabbare. Man mätte på hur snabbt kortet tar emot ett Q-NET-packet och undersökte om det
är en läs/skrivning och sedan utför detta för att svara med resultatet. Detta kallar man en QNET-paketcykel. Nedan visas tider som uppmättes.
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Tider i sekunder

Packet tidsstämpel
10 Mbits:
Skickat:
14:23:32.874965
14:25:14.627694
14:26:45.504505

Mottaget:
14:23:32.876040
14:25:14.628767
14:26:45.505580

Tidsstämpel:
0.0105
0.01073
0.01075

100 Mbits:
Skickat:
15:22:04.546280
15:24:52.932117
15:29:44.267892

Mottaget:
15:22:04.54708
15:24:52.932907
15:29:44.268662

Tidsstämpel:
0.0008
0.00079
0.00077

Figur 12. Tidstämplar på dom jämförda korten

Man ser klart och tydligt att hastigheten påverkade den slutliga tiden för en paket cykel vilket
blev mycket snabbare och effektivare. Den verkliga utmaningen blir när man skall skicka
mycket över Ethernet och det är då man kommer märka hur mycket skillnad det kommer att
bli jämfört med det gamla kortet. Tyvärr hade man inte chansen att testa ett helt komplett
Qbusssystem och mäta hastighet på detta pga tidsbri

6 Förslag till förbättringar
Som i alla och även i detta projekt finns det plats för förbättringar. Nedan listas de mest
aktuella enligt SSAB sönskemål.
•

Uppgradera till fiberkontakt för alternativ överföring.

•

Bygga på hårdvaran så det stödjer usb för snabbare överföringar än 100 Mbits.

•

Möjligen bygga på mjukvaran så att den stödjer andra protokoll än ICMP, UDP,
ARP vid behov.

•

Möjlig inställning av MAC- och IP-adress genom dip-switchar. Vilket det finns ett
antal reserverade I/O-pinnar för. Detta istället för att behöva hårdkoda adresserena
för varje kort i programkoden.
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6.1 Eventuell förlust av paket
Det finns en risk för att förlora ett UDP-paket om det kommer innan en ”ARP request”. Detta
beror på att datorn inte ännu fått reda på vilken MAC-adress som det Master kort som sitter
på Qbussen har. Om detta händer så ligger paketet kvar och väntar på att nästa paket
ankommer för att sedan behandlas. Kommer det inget paket efter det så blir resultatet att
paketet förloras automatiskt.
En lösning på detta problemet borde man undersöka eftersom det kan vara en skrivning eller
läsning som ska ut på ett kort adresserat på Qbussen. Möjlig lösning på detta kan vara att
Ethernet-drivern notifierar kortet med paketindexet på det bearbetade paketet. Drivaren
jämför då index som kortet har och det notifierade indexvärdet och är dessa olika generaras ett
nytt interrupt.
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8 Bilagor

Figur 13 Kretsschema över mikrokontrollern.
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Figur 14 Kretsschema över switcharna.
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Figur 15 Kretsschema över DM9161AEP.
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Figur 16 Kretsschema över Q-bus interface.
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Figur 17 Komponent layout.
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Figur 18 Layout på kretskortet.
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Figur 19 Komponentlista.
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