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har använts de senaste 20 åren, 

inte fungerar längre.  sid 14 

Freescale kraftsamlar

för embedded

Steve Wainwright, chef för 

Freescale EMEA.
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lärare, men många virtuali-

seringslösningar tar för lätt 
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Ett starkt startfält
Årets nominerade till Swedish Embedded Award sträcker sig från små 

varvtalsdetektorer till stora globala system för lastbilsövervakning. 

Det är precis som det skall vara. Tävlingen har under de sju år som den 

funnits tagit upp i stort sett alla aspekter av embeddedelektronik.

– Det senaste året har varit tufft, 

men nu känns det verkligen att 

uppgången är på väg, säger Johan 

Nordin, ordförande för IM Em-

bedded Technology. Och då ligger 

embeddedkonferensen helt rätt i 

tiden.

Årets embeddedkonferens, Em-

bedded Conference Scandinavia,

är större och mer innehållsrik än 

tidigare. Samtidigt verkar den nu 

ha hittat sin form och vi ser nu en 

ren tvådagarskonferens, med fler 

spår och fler teman.

I startgroparna 
för en uppgång

Utställarkarta, program och presentationer på  sid 7 till 10

Läs om de olika bidragen på  sid 3 till 12.
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System på 

kisel för alla

Stora SoC-projekt kostar många mil-

joner i utveckling, prototypframtag-

ning och produktion. Det innebär i 

stort sett att bara stora företag som Er-

icsson har tillräckligt mycket pengar 

och kompetens för att kunna genom-

föra sådana projekt.

Men det finns andra varianter på 

system på kisel. De senaste åren har 

SoC i programmerbar logik blivit allt 

intressantare, även om fortfarande ut-

vecklingskostnaden kan vara stor. Här 

försöker både FPGA-tillverkare och 

andra att göra det lättare och billigare 

att använda färdiga moduler. Och efter 

sin dramatiska prisreduktion tidigare i 

år framstår Altium som ett allt intres-

santare alternativ. Företaget försöker 

täcka hela spektrat från kortkonstruk-

tion till mjukvara i en till synes mycket 

lättanvänd miljö.

Men frågan är om inte Cypress ändå 

är intressantast, med sina PSoC-kret-

sar. I förra veckan lanserade företaget 

två nya familjer, med betydligt bättre 

prestanda och man får nu både snabba 

processorer, hyfsat mycket program-

merbar klisterlogik och vettiga analoga 

funktioner.

Och det är förstås på den analoga 

sidan som Cypress åker ifrån konkur-

renterna. Här talar vi verkligen om en 

enchipslösning, med gott om analoga 

funktioner. Det är lätt att se använd-

ningsområden för en relativt billig 

komponent med mycket låg energiför-

brukning och extrem flexibilitet. Den 

första generationen PSoC har sålt i 500 

miljoner exemplar och mycket talar för 

att de nya versionerna får samma typ 

av mottagande. Det innebär i så fall 

något av ett systemskifte. 
Göte Fagerfjäll

Prioritera med 

”Earliest dead-

line first”

Programmerbar 

SoC på hög nivå

Cypress lanserade för några år 

sedan sin första familj program-

merbara SoC-komponenter 

(PSoC) med mikroprocessor, 

analoga funktioner och pro-

grammerbar logik. Med de 

betydligt mera avancerade 

PSoC 3- och PSoC 5-familjerna 

går det att göra mycket mera. 

Jim Davis från Cypress Semi-

conductor Corp berättar här 

om möjligheterna.

Hur många inbäddade projekt har fram-

gångsrikt flyttats mellan projektets olika 

livscykelfaser utan att större omarbetningar 

av systemkonstruktioner, materialspecifi-

kationer eller layouter har krävts? Om sva-

ret är mindre än 100 procent, som fallet är 

för större delen av den inbäddade världen, 

skulle den perfekta lösningen vara en ny 

metodologi för inbäddad konstruktion, 

med vilken teknikern sparar in oräkneliga 

timmar, kronor och tankemödor. Den här 

artikeln behandlar de utmaningar tekni-

kerna ställs inför varje dag när det gäller 

inbäddade konstruktioner och diskuterar, 

på ett pragmatiskt sätt, hur dessa utma-

ningar kan klaras av med riktig program-

merbarhet på systemnivån.

Men först, vad innebär egentligen verk-

lig programmerbarhet på systemnivån?

programmerbarhet

Programmerbarhet får till att börja med 

inte förväxlas med konfigurerbarhet. Pro-

grammerbarhet är förmågan att bygga en 

funktion med grundläggande byggstenar.

I detta sammanhang implementeras 

dessa grundläggande byggstenar i hårdva-

ran och används tillsammans för att bygga 

en funktion med hjälp av konfigurering av 

register, datasökvägar och signalsökvägar. 

Fig 1 visar exempelvis de grundläggande 

byggstenarna i Cypress nya PsoC-arkitek-

turer, PSoC 3 och PSoC 5.

Dessa grundläggande byggstenar, som är 

markerade i figuren, består av en 8-bits 

8051- (PSoC 3) eller 32-bits ARM Cortex 

M-3-processor (PSoC 5), ett programmer-

bart klockträd, UDB-block (Universal Di-

gital Block), programmerbara analoga block 

och programmerbar routning av analoga 

bussar, digitala bussar och systembussar.

klockträd och udb

PSoC-arkitekturen har ett mycket kraft-

fullt klockträd, med analoga och digitala 

klockor för att stödja periferienheter som 

A/D-omvandlare, PWM-enheter, räknare 

med mera. Där finns åtta individuella 

klockor (med 16-bits neddelare) för de di-

gitala periferienheterna och fyra klockor 

för de analoga periferienheterna. Alla refe-

rerar tillbaka till fyra interna eller två ex-

terna klockkällor.

En UDB är ett mycket kraftfullt, flexi-

belt digitalt logikblock. Varje UDB i arki-

tekturerna innehåller en ALU-baserad 8-

bits dataväg, två PLD:er, en styr- och sta-

tusmodul samt en klock- och 

återställningsmodul. Dessa element kan 

kombineras för att utföra funktionen hos 

en enkel styrprocessor. De kan också kedje-

kopplas till andra UDB:er för att möjlig-

göra större funktioner. Alternativt kan de 

implementera sådan digital kringutrust-

ning som timers, räknare, PWM:er, UART:

ar, I2C, SPI och CRC:er. Med 24 UDB:er 

i vissa PSoC 3- och PSoC 5-enhetsfamiljer 

kan man till och med implementera en 

multicoreprocessor med 25 kärnor, utöver 

8051- eller ARM Cortex-M3-processorer-

na, eller den interna DMA-enheten — en 

mycket kraftfull arkitektur.

analogt

De analoga funktionerna hos dessa lösning-

ar kombinerar fasta analoga funktionsblock 

med hög precision (referensspänning med 

en noggrannhet på +/- 0,1 procent inom 

industriella temperatur- och spänningsin-

tervall), med en uppsättning programmer-

bar analog kringutrustning som kan använ-

das för att implementera blandare, transim-

pedansförstärkare, buffertar, operationsför-

stärkare med mera. Kombinationen av olika 

flexibla, analoga högprecisionsfunktioner 

öppnar upp många möjligheter till kraft-

fulla konstruktioner.

Den programmerbara routningen och 

anslutningen hos arkitekturen består, som 

framgår av fig 1, av systembussar som gör 

det möjligt för valfri GPIO att vara digital, 

analog, CapSense eller LCD-driv-I/O – en 

verkligt kraftfull möjlighet som kan spara 

stora pengar i och med att antalet mönster-

kortslager kan hållas ner och kortlayoten 

kan göras enklare.

systemnivå

Vad innebär då riktig programmerbarhet 

på systemnivån? Vi har länge haft kompo-

nentnivåprogrammerbarhet i form av pro-

grammerbar digital logik (CPLD:er, 

FPGA:er med mera), programmerbar ana-

log funktionalitet (switched capacitor och 

liknande funktioner), programmerbara 

klockor och programmerbara processorer.

Vad programmerbarhet på systemnivån 

innebär är helt enkelt alla dessa program-

merbara komponenter på en enda platt-

form. En enda plattform som kontrolleras 

och konfigureras helt via en lättanvänd, hie-

rarkisk schemabaserad utvecklingsmiljö.

Ett exempel på detta finns i fig 2, som 

återger en systemnivåvy av en styrtillämp-

ning för en borstlös likströmsmotor. Som 

framgår av figuren behöver man inte fun-

dera över hur de enskilda komponenterna 

exemplifieras i detalj. Tonvikten ligger i 

stället vid vad de olika kringfunktionerna 

ska göra. Det spelar ingen roll om det rör 

sig om varvräknar-, temperatur- eller 

pumptryckavläsningar för en återkopp-

lingsslinga till motorstyrfunktionen, eller 

kanske körning av en 3-fasmotor med in-

dividuella PWM-styrenheter.  PSoC kan 

klara hela systemkonstruktionen, utan att 

Fig 1 – Blockschema över PSoC 3-arkitekturen
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lärare, men många virtuali-
seringslösningar tar för lätt 
på säkerhetsfrågorna. David 
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hos Green Hills Software på-
pekar här att man inte behöver 
uppfinna hjulet igen.

sid 12

Andas lättare med 
modellbaserad  
utveckling
En allt större del av utveck-
lingsarbetet sker idag på hög 
abstraktionsnivå, med mo-
dellbaserade verktyg. 

sid 14

Karta och program
sid 7-10

Android är hett
Fredrik 
Ademar, CTO 
hos TAT (The 
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det grafiska 
användargräns-
snittet hos Android och möj-
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från Linkö-
pings Univer-
sitet talar om 
mjukvarude-
finierad radio. 
Tekniken är 
nödvändig i 
framtidens apparater, men 
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ningar. Christer Svensson 
medverkar också i paneldis-
kussionen om forskning och 
industri.
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Världen har 
gått över till 
multicore, 
men program-
merarna är inte 
med på tåget. 
David Stewart 
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till multicore utan att börja 
om från början igen.
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Årets nominerade till Swedish Embedded Award sträcker sig från små 
varvtalsdetektorer till stora globala system för lastbilsövervakning. 
Det är precis som det skall vara. Tävlingen har under de sju år som den 
funnits tagit upp i stort sett alla aspekter av embeddedelektronik.

– Det senaste året har varit tufft, 
men nu känns det verkligen att 
uppgången är på väg, säger Johan 
Nordin, ordförande för IM Em-
bedded Technology. Och då ligger 
embeddedkonferensen helt rätt i 
tiden.

Årets embeddedkonferens, Em-
bedded Conference Scandinavia,
är större och mer innehållsrik än 
tidigare. Samtidigt verkar den nu 
ha hittat sin form och vi ser nu en 
ren tvådagarskonferens, med fler 
spår och fler teman.

I startgroparna 
för en uppgång

Utställarkarta, program och presentationer på  sid 7 till 10

Läs om de olika bidragen på  sid 3 till 12.
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Behovet av mobil beräkningskapacitet
ökar snabbare än teknikutvecklingen
Elfte “Swedish System on Chip Conference” 
(SSoCC’11) hölls den 2-3 maj på Varbergs Kurort. 
Den första konferensen ägde rum 2000. Sedan 2006 
arrangeras den av svenska avdelningen av IEEE 
Solid-State Circuits Chapter.

Konferensen har utvecklats till ett 
värdefullt forum för av aktuell 
forskning och nätverkande mel-
lan många av högskoleforskarna 
och doktoranderna inom områ-
dena digital-, analog- och RF-
kretskonstruktion i Sverige.

Statistiken över deltagarantal 
speglar hur forskningsfinansie-
ringen inom området har varierat 
över åren: Efter rekordåret 2006, 
då forskningsprogrammet SoC-
Ware avslutades, föll deltagaran-
talet kraftigt, men har de senaste 
tre åren ökat stadigt. Detta år 
samlades hela 80 deltagare och 47 
papper presenterades.

Ansvaret för att genomföra 
konferensen roterar numera mel-
lan Chalmers, KTH, Lunds och 
Linköpings universitet. I år var 
det Chalmers tur. Konferensen la-
des på Varbergs Kurort som är 
mycket naturskönt beläget vid ha-
vet söder om Varbergs centrum. 
Anläggningen, som tidigare hette 
Apelvikens Kustsanatorium, har 
ett brokigt förflutet som det störs-
ta sanatoriet i Skandinavien med 
vård av TBC-sjuka under en tid 
då vaccin inte var lika tillgängligt 
som idag. Efter att ha använts för 
andra ändamål inom vårdområ-
det, och även utnämnts till riksin-
tresse för kulturmiljövården 
1989, byggdes det på 90-talet om 
till en exklusiv kurortsanläggning, 
hotell och konferens.

Varje år ges konferensen ett 
visst tema som styr valet av in-
bjudna talare. Efter att ha fokuse-
rat på radio under ett par år, var 

det i år dags för temat “Future 
processor-centric electronic sys-
tems”. De fyra inbjudna talarna 
kom alla från området digital de-
sign och representerade olika in-
fallsvinklar från akademi och in-
dustri, lokalt och internationellt. 

energieffektivitet
Öppningsanförandet, “Power-ef-
ficient Processor Designs for Fu-
ture Systems-on-chips” hölls av 
professor Mladen Berekovic från 
Braunschweigs Tekniska Univer-
sitet i Tyskland. Han konstatera-
de att vårt behov av beräknings-
kapacitet i mobila tillämpningar 
växer betydligt fortare än tekno-
login själv kan leverera och vi för-
väntar oss samtidigt bättre ef-

fektsnålhet (energieffektivitet) ef-
tersom det mesta går på batteri. 
Moores lag har hjälpt oss mycket 
men vi kan inte för alltid förlita 
oss på mindre geometrier och 
snabbare transistorer. Att parallel-
litet (multicore-processorer) an-
vänds idag för att fortsätta öka 
prestanda känner de flesta till, 
men på lång sikt kommer vi be-
gränsas igen av effektåtgången. 

Det kanske viktigaste mätetalet 
ändå är effektförbrukning per in-
struktion. Hur kan vi förbättra 
den? Det finns ett antal metoder 
inom områdena kretsteknik och 
arkitekturer som är välkända idag.

rekonfigurerbar
Men det professor Berekovic 
framförallt har studerat under sin 
tid på forskningsinstitutet IMEC 
i Belgien är rekonfigurerbarhet 
“on the fly”. Det finns ett gene-
rellt motsatsförhållande mellan 
flexibilitet och energieffektivitet 
men genom att använda en arki-
tektur som är väldigt snabbt re-
konfigurerbar på flera nivåer, 
kunde de visa att man komma 
väldigt långt med hjälp av flexibi-
litet utan att kompromissa för 
mycket. Deras arkitektur är idag 
licenserad av ett flertal företag.

Han fortsatte med att jämföra 
ett antal på marknaden förekom-

mande lösningar för flexibla pro-
cessorer (t ex Videantis, TI Da-
Vinci, NXP EVP, Tensicila ASIP) 
och gav slutligen en översikt av 
ett antal EU-forskningsprojekt 
inom området.

open source
Jiri Gaisler från Göteborgsbase-
rade Aeroflex Gaisler beskrev hur 
processorn LEON togs fram för 
kritiska rymdändamål av Euro-
pean Space Agency (ESA) och se-
dan släpptes som open source. 
Idag utgör den en del av ett större 
IP-bibliotek, GRLIB, som kan 
implementeras både i FPGAer 
och ASIC-hårdvara. Processorn 
som nu är inne på sin fjärde gene-
ration används både i rymdsam-
manhang (designen är okänslig 
för strålning) men också i konsu-
mentelektronik samt i många 
forsknings- och studentprojekt 
pga. sin öppna natur.

mikrostyrkretsar
Från Atmel i Trondheim, Norge, 
kom utvecklingschefen Frode Pe-
dersen och gav en inblick i något 
som finns överallt och som även 
elektronikingenjörer och forskare 
många gånger glömmer bort: 
mikrocontrollers. Det är en 
mycket konkurrensutsatt produkt 
med korta utvecklingstider. Den 
kan vara generell eller optimerad 
för en speciell tillämpning till-
sammans med en kund. Det vikti-
gaste är låg effektförbrukning och 
Frode Pedersen visade på ett antal 
tekniker för att minska effektför-
brukningen, t ex genom avance-
rade sovfunktioner som kan 
skräddarsys för varje tillämpning.

utnyttja resurserna!
Med det sista föredraget av dr Io-
annis Sourdis från Chalmers, led-
des vi tillbaka till ett forskarper-
spektiv på system-on-chip och 
rekonfigurerbar hårdvara. Även 
dr Sourdis pekade teknologiskal-
ningens begränsningar men såg 
samtidigt ljust på att resurserna 
på chipnivå ökar ständigt - pro-
blemet är att kunna utnyttja dem!

FPGAer är intressanta; samti-
digt som de är flexibla och kan 

vara ytkrävande, finns det till-
lämpningar där de kan vara flera 
hundra gånger effektivare än en 
generell processor (t ex x86) som 
löser hela problem i mjukvaran.

Som exempel på forskningen 
inom området beskrev han pro-
jektet DeSyRe där bl a Chalmers 
ingår. Man jobbar med ett gene-
rellt ramverk för inbäddade sys-
tem-on-chip där olika delar av 
chippet utnyttjar olika mycket 
process/tillförlitlighetsmarginaler 
för att göra extremt flexibla och 
billiga chip. Tekniken används nu 
för att konstruera en konstgjord 
bukspottkörtel på ett chip och att 
ersätta skadade delar av lillhjär-
nan (cerebellum).

belönade bidrag
Varje år utses ett bästa studentbi-
drag och belönas med en plakett. 
Ett vinnande bidrag måste ha bra 
vetenskapliga resultat, en bra 
muntlig presentation skall ges, 
och ett välskrivet konferenspap-
per på fyra sidor skall skickas in 
till konferensen.

Detta år hade priset delats upp 
i två delar, ett för digitaldesign 
och ett analog/RF-design.

Deepak Dasalukunte från 
Lunds universitet vann priset för 
bästa digital-design papper. Hans 
papper (med Fredrik Rusuk och 
Viktor Öwall) handlade om en 
minnesarkitektur för en “snab-
bare-än-Nyquist” multibärvågs-
avkodare.

Timmy Sundström, från Lin-
köpings universitet, (han dispute-
rar den 20 maj) vann (för andra 
året i rad!) priset i kategorin ana-
log/RF-design med ett papper 
(med Christer Svensson och Atila 
Alvandpour) hur man kan använ-
da analog trimning i en strömsnål 
och snabb A/D-omvandlare, till-
verkad i 65 nm CMOS.

Nästa år arrangeras konferen-
sen i Stockholmstrakten tillsam-
mans med KTH. 

Ted Johansson, 
Huawei Technologies Sweden 

AB och Linköpings universitet, 
informationsansvarig för 
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Professor Mladen Berekovic 
från Braunschweigs Tekniska 
Universitet i Tyskland. 
Foto: Kjell Jeppson.

Konferensen SSoCC’11 samlade 80 deltagare i Varberg. Foto: Malin Nilsson


