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Förord
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Sammanfattning

Detta ingenjörsarbete är utfört hos Syntronic Research and Development AB i Gävle och går ut på att 

undersöka möjligheten att separera en display-modul från sin styrande processor-krets samt att skapa 

ett generellt gränssnitt för att möjliggöra ett enkelt utbyte av display-moduler. Detta har genomförts 

genom att konstruera en prototyp, baserad på en så kallad serializer / deserializer-lösning.

En förstudie har genomförts där lämpliga komponener valts ut för uppgiften och olika lösningar vägts 

mot varandra. En prototyp har sedan konstruerats, mönsterkort har tillverkats men tyvärr inte 

monterats (på grund av ett logistiskt missöde). Resultatet är, förutom ovan nämnda begränsning, en 

prototyp som väl uppfyller de specifikationer som anges i uppdragsbeskrivningen.

Flera förslag till vidareutveckling presenteras som kan utöka funktionaliteten.
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Abstract

This engineering work has been conducted at Syntronic Research and Development AB in Gävle and 

aims to explore the possibilities of separating a display module from its controlling processor circuit 

and to create a general interface to allow easy replacement of display modules. This has been 

implemented by designing a prototype, based on a so-called serializer / deserializer solution.

A pilot study has been carried out where appropriate components has been selected for the task, and 

various solutions have been weighted against each other. A prototype has been designed, printed 

circuit boards have been produced but unfortunately not mounted (because of a logistical mishap). The 

result is, with the above limitations, a prototype that fully satisfies the specifications outlined in the 

task description.

Several suggestions for further development are presented, which could extend the functionality.
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Figur 2: LCD-modul avsedd för inbyggnad.
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1 Introduktion

Detta examensarbete är ett ingenjörsarbete som utförts på uppdrag av Syntronic Research and 

Development AB i Gävle. Uppgiften gick ut på att studera möjligheten att separera en grafisk display 

från sin styrande processor och har i praktiken bestått av att konstruera en prototyp för detta ändamål.

1.1 Bakgrund

Grafiska displayer, ibland benämnda LCD-displayer efter den vanligaste typen liquid crystal display, 

används för att visa information av vitt skilda slag inom en mängd olika områden. De återfinns i allt 

från datorskärmar, TV-apparater, mobiltelefoner och bärbara datorer etc, se figur 1. 

Ett växande användningområde är inbyggda displayer, med och utan pekskärms-funktionalitet, i olika 

industriella maskiner och i fordon av olika slag, se figur 2. I dessa applikationer styrs displayen oftast 

direkt av den processorkrets som har hand om den övriga funktionaliteten hos enheten, vilket för 

övrigt är samma lösning som i till exempel så kallade smart phones. Den fysika närhet mellan display 

och processor som ligger i konstruktionens natur hos en smart phone, är inte alltid nödvändig i 

industriella och fordons-tillämpningar. Där kan det däremot av olika anledningar ibland vara direkt 

önskvärt att själva display-modulen och den processorkrets den är ansluten till inte befinner sig på 

exakt samma plats. Med det parallella gränssnitt som används för denna typ av displayer kan en 

kabellängd på i bästa fall någon decimeter uppnås, vilket leder till att någon form av konvertering av 

gränssnittet måste tillämpas.
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Ett annat problem är att det inte existerar något standardiserat gränssnitt för anslutningen. Olika 

tillverkare använder visserligen samma gränssnitt rent elektriskt men mekaniskt har alla sina egna mer 

eller mindre unika lösningar. Kontakter, antalet signaler som ingår och framför allt signalernas 

placering och inbördes ordning i kontakterna skiljer sig, i olika grad, mellan de olika fabrikaten och 

även mellan olika modeller hos samma fabrikat. Detta leder till att det i många fall blir omöjligt att 

byta fabrikat och/eller storlek på en display utan att ändra applikationsenhetens hårdvarukonstruktion 

eller använda sig av någon form av adapter.

1.2 Syfte

Syftet är att undersöka möjligheten att separera en display, med pekskärmsfunktionalitet, från dess 

styrande processorkrets samt möjligheten för ett enkelt utbyte av displayer genom skapandet av ett 

generellt gränssnitt. Målet är att uppnå en kabellängd på cirka 6 meter. 
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2 Teori

2.1 Display-gränssnitt

De display-moduler som är relevanta för detta arbete har, som tidigare nämnts, inget standardiserat 

gränssnitt rent mekaniskt. Elektriskt används däremot ett parallellt LVTTL/LVCMOS-gränssnitt [1] 

innehållandes 18 eller 24 databitar bildinformation i RGB-format, Data Enable-signal, horisontell 

synkronisering, vertikal synkronisering och klocksignal (så kallad pixelklocka, eng. pixel, bildpunkt).

Data Enable-signalen används för att signalera till display-modulen när den ska ta emot data. 

Bildinformationen skickas med hjälp av klocksignalen då in till display-modulen för en bildpunkt i 

taget. Detta sker med antingen sex eller åtta databitar per färgkanal (röd, grön och blå), totalt alltså 18 

respektive 24 databitar. På vissa displayer kombineras Data Enable-signalen med horisontell och 

vertikal synkroniseringssignal medans vissa displayer endast använder sig av Data Enable.

Kompabilitet mellan de två färgupplösningarna åstadkommes enklast hårdvarumässigt. För  att ansluta 

en 24-bitars källa till en 18-bitars display kopplas de sex mest signifikanta bitarna i varje färgkanal till 

displayen och de två minst signifikanta bitarna ignoreras. I det omvända fallet, 18-bitars källa till

24-bitars display, anslutes de sex bitarna i varje färgkanal från källan till de sex mest signifikanta 

bitarna på displayen och de två minst signifikanta läggs ständigt låga. Detta resulterar, i båda fallen, i 

att en effektiv färgupplösning på 18 bitar uppnås. Metoden har fördelen att ingen som helst förändring 

av mjukvaran hos signalkällan behövs för att byta mellan displayer med olika färgupplösning.

2.2 Serializer / Deserializer

En serializer är en elektronisk krets som omvandlar en parallell signal till en seriell signal som kan 

överföras via en fåledad överföring till en deserializer som omvandlar signalen tillbaka till parallell 

form igen. Principen illustreras i figur 3. Tanken med detta är främst att minska antalet ledare som 

behövs för en överföringslänk. Reduceringen i ledarantal leder till att problem relaterade till skillnader 

i tidsfördröjning, så kallad skew, hos signalerna i en parallell databuss kan minskas eller helt 

elimineras, beroende på antalet kanaler som används för den serialiserade överföringen.
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En serializer / deserializer (ibland kallad SerDes) kan jämföras med en multiplexer / demultiplexer 

med den skillnaden att SerDes-lösningen har drivare för överföringslinjen och signalutjämnare

(eng. equalizer) för den mottagna signalen integrerat i kretsarna.

Själva överföringslänken mellan serializer och deserializer består av en eller flera differentiella 

transmissionslinor. Dessa kan vara i form av ledningsbanor på ett kretskort eller i form av skärmade 

eller oskärmade partvinnade kablar, se figur 4.

2.3 Mikrokontroller

En mikroprocessor avsedd för inbyggda system (eng. embedded systems) med inbyggd extra 

funktionalitet brukar kallas för mikrokontroller. Denna extra funktionalitet består oftast av, till 

exempel men inte begränsat till, en eller flera analog-till-digital-omvandlare (ADC), 

pulsbreddsmodulerade utgångar (PWM), seriella anslutningar (USB, RS232, SPI, I²C) och så vidare.

I vissa fall, där extrafunktionaliteten är mer omfattande eller komplex , exempelvis radio-

kommunikation, kan enheten kallas System-on-a-Chip (SoC).

2.4 Dataöverföring.

Den enklaste formen av seriell dataöverföring sker genom att en signalnivå representerar en logisk etta 

och en annan signalnivå representerar en logisk nolla. En vanligt förekommande metod för detta går 

till så att signalen växlar mellan en positiv och en negativ potential jämtemot noll-nivån (oftast jord). 

Detta kallas Non Return to Zero (NRZ). 

Data överförs oftast grupperade i så kallade dataord eller symboler. Symbolens storlek har oftast att 

göra med den "naturliga" storleken på den datatyp som man vill överföra. Till exempel åtta bitar för en 

byte, 16 bitar för en ljudsampel eller 24 bitar för en bildpunkt.
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Vid NRZ-kodning får den resulterande signalen en maximal frekvens som motsvarar halva data-

hastigheten, (se ekvationerna 1 och 2). Detta illustreras även av figur 5.

dr max=bsym⋅ f ser (1)

  f max=
drmax

2
(2)

drmax=maximal datahastighet
bsym=antal bitar per symbol

f ser=antalet symboler per sekund
f max=maximal signalfrekvens.

2.5 Liknande produkter.

Överföringsgränssnittet i denna prototyp är inte kompatibel med någon existerande standard. HDMI 

och DVI, vilka används för bildanslutningar till TV-apparater respektive datorskärmar och är 

kompatibla med varandra signalmässigt, har däremot en liknande principmässig konstruktion i och 

med att de överför en digital bildsignal serialiserat [4][5]. En annan liknande standard är FPD-Link 

vilket även den har en mycket liknande lösning med serialiserad överföring [6]. Alla dessa tre 

använder dock flera seriella länkar för överföringen.

11
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3 Genomförande och resultat

Det var givet i uppdragsbeskrivningen att prototypen ska vara baserad på en serializer/deserializer-

lösning. Vidare föreslogs det i ett mycket tidigt stadie från uppdragsgivaren att processorkortet 

Freescale i.MX53-QSB kunde användas som signalkälla och display-modulen U.R.T. UMSH-

8173MD-1T föreslogs som projektets display-modul. Då den tänkta produkten är avsedd att 

sammankoppla en godtycklig processor med en godtycklig display, ansågs dessa förslag vara lika goda 

som något annat med liknande prestanda.

Detta kapitel beskriver genomförandet och resultatet. Olika detaljer och funderingar över olika 

alternativ tas upp i kapitel 4. 

3.1 Processorkort.

Freescale i.MX53 Quick Start Board är ett utvecklingskort från Freescale Semiconductor för deras 

mikroprocessor i.MX535. i.MX535 är en ARM-baserad mikroprocessor av System-on-a-Chip-typ, av 

Freescale benämnd Multimedia Applications Processor [2]. Utvecklingskortet är i princip en komplett 

multimediakapabel dator och levereras med en körklar installation av operativsystemet Ubuntu. Det 

innehåller ett flertal anslutningar, bland annat en mångpolig expansionskontakt (se figur 6) med 

gränssnitt för anslutning av en LCD-display med parallellt gränssnitt av LVCMOS-typ. I expansions-

kontakten finns även två så kallade identifikationspinnar där två resistorer med olika värden kan 

anslutas till jord. Detta för att processorkortet ska kunna identifiera olika expansionsenheter.
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Figur 6: Freescale i.MX53, Quick Start Board.  
Expansionskontakten markerad med rött.
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3.2 Display.

UMSH-8173MD-1T från United Radiant Technology Corporation (U.R.T) är en 7-tums LCD-display-

modul av TFT-typ, se figur 7. Den har en upplösning på 800 gånger 480 bildpunkter med 18-bitars 

RGB-färg [3] och ett parallellt gränssnitt av LVTTL/LVCMOS-typ. Modulen har även pekskärms-

funktionalitet (så kallad touch screen) samt LED-baserad bakgrundsbelysning. Pekskärmen är av 

resistiv typ vilket principiellt fungerar så att resistansen mellan två par terminaler ändras beroende på 

var på skärmen man trycker. Detta gränssnitt har fyra anslutningar, två för horisontal-led och två för 

vertikal-led, och är alltså rent resistivt.
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Figur 7: U.R.T. UMSH-8173MD-1T. Här med skyddsplasten kvar, därav "rynkorna".  
Pekskärmsanslutningen till höger.
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3.3 Förstudie

Eftersom både signalkällan och displayen i princip var givna i grundförutsättningen och det dessutom 

inte fanns någon uppenbar anledning att välja något annat blev första steget att hitta en lämplig 

serializer/deserializer-uppsättning. Valet föll på National Semiconductors (numera en del av Texas 

Instruments) DS92LX2121 / DS92LX2122,  "10 - 50 MHz DC-Balanced Channel Link III

Bi-Directional Control Serializer and Deserializer" [7]. Detta är ett serializer/deserializer-par som är 

uttryckligen avsett för att överföra video-data med 18 bitars upplösning till en display-modul. 

Överföringen sker över en ensam differentiell transmissionslinje och den typiska applikationen ser ut 

som visas i figur 8.

Det som överförs är de 18 RGB-databitarna, vertial synk, horisontell synk och Data Enable-signalen. 

Totalt 21 bitar. Länken innehåller även en dubbelriktad kontrolldata-kanal samt överföring av fyra 

stycken så kallade general purpose-signaler i backriktningen.

För transmissionslinjen, alltså själva kabeln, togs beslutet att använda ett HDMI-kablage [4], se figur 

9, vilket vanligtvis används för att ansluta TV-apparater och olika video-källor till varandra.

Observera att denna prototyp inte på något sätt är kompatibel med någon form av HDMI-utrustning!

Den införskaffade kabeln har en längd på fem meter och är av kategori 2, så kallad High Speed HDMI  

Cable [8]. Dessa är generellt av högre (signalmässig) kvalitét än kategori 1, Standard HDMI Cable.
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Figur 8: Typisk applikation, serializer/dezerializer.

Figur 9: HDMI-kabel.
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3.4 Utveckling

Utvecklingsarbetet har utförts i gratisversionen av elektronikutvecklingsverktyget Eagle

(Easily Applicable Graphical Layout Editor) från CadSoft [9]. Eagle innehåller bland annat en 

schema-editor (se figur 10), där komponentsymboler placeras ut och sammankopplas till önskad 

funktion, och en mönsterkort-editor (figur 11) som används till att skapa själva mönsterkortet, baserat 

på det tidigare skapade schemat.

 

Kompletta kretsscheman och mönsterkortslayouter återfinns i bilaga A.
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Figur 11: Eagles mönsterkort-editor

Figur 10: Eagles schema-editor.
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Med Eagle medföljer ett stort antal färdiga "komponenter" att använda. Med "komponent" menas här 

en schemasymbol med tillhörande så kallad footprint till mönsterkortet, se figur 12. Dessa ingår i vad 

som i Eagle kallas librarys, bibliotek. Footprint har ingen bra svensk översättning men är det mönster 

eller "avtryck" som en elektronisk komponent monteras på, på ett mönsterkort.

Själva serializern och deserializern som använts i detta arbete finns däremot inte i något medföljande 

library. Footprint-filer finns inte heller att ladda ner från Texas Instruments för just dessa kretsar. 

Utvecklingen i Eagle fick därför inledas med att skapa ett eget library för DS92LX2121 och 

DS92LX2122 med ritningarna i databladet [7] som förlaga. Se figur 13 och 14.
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Figur 12: Eagles komponenteditor, här med en generell NPN-transistor. Schemasymbolen i det stora  
fältet och footprinten i fältet uppe till höger, vid muspekaren.

Figur 14: Schemasymboler för  
serializer och deserializer.

Figur 13: Footprint  
för serializer och  
deserializer.
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Prototypen består av två kort, ett för processor-sidan av överföringslänken och ett för display-sidan. 

Kort nummer ett benämnes serializer-kortet och kort nummer två deserializer-kortet. Båda korten är 

schematiskt baserade på National Semiconductors typiska uppkopplingar ur databladet [7]. De båda 

korten sammankopplas, som tidigare nämnts, med ett HDMI-kablage.

De två mönsterkorten har tillverkats på plats hos uppdragsgivaren med en LPKF ProtoMat 95s 

mönsterkortfräs, se figurerna 15 och 16. Montering och lödning var tänkt att utföras av uppdrags-

givarens personal som arbetar med sådana uppgifter dagligen. Mer om detta i kapitel 4.

17

Figur 15: LPKF ProtoMat 95s.

Figur 16: Fräsning av deserializer-kortet.
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Det färdiga resultatet efter fräsning kan ses i figurerna 17 och 18.

3.4.1 Serializer-kortet

Detta kort innehåller serializern och ansluts direkt till expansionskontakten på processorkortet. Från 

processorkortet kommer bildsignalen till displayen tilsammans med synkroniseringssignalerna ,

Data Enable-signalen och pixelklockan. Från processorkortet tas även de spänningar som behövs för 

serializern, 1,8 och 3,3 volt, vilka även matas vidare via kablaget till deserializer-kortet.

Serializer-kortet identifierar sig som ett Freescale MCIMX28LCD vilket är en LCD-modul som finns 

som tillbehör till processorkortet. Detta för att mjukvarukonfigureringen av processorkortet ska vara så 

enkel som möjligt. Denna identifiering är implementerad på så vis att de två ID-resistorerna har 

samma värden som de på MCIMX28LCD. Processorkortet behöver alltså endast konfigureras för att 

köras mot ett MCIMX28LCD i 24-bitars-läge. Hur detta går till framgår i manualen till i.MX53-kortet, 

sidan 78 [10].
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Figur 18: De färdiga mönsterkorten,  
toppsidorna.

Figur 17: De färdiga mönsterkorten,  
bottensidorna.
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3.4.2 Deserializer-kortet

Kort nummer två innehåller deserializern och ansluts till display-modulen med en 40-polig kontakt för 

data och matningsspäning samt en fyra-polig kontakt för pekskärmsgränssnittet. Display-modulens 

bakgrundsbelysning spänningsmatas dock inte från deserializer-kortet. Kortet har en lysdiod, benämnd 

Lock, som indikerar när deserializern har en etablerad länk med serializern. Dessutom finns två 

mätpinnar, JP3: BISTEN och JP4: PASS, som används för att aktivera den inbyggda självtest-

funktionen (Built In Self Test) och avläsa dess resultat. Denna procedur beskrivs på sidan 29 i 

databladet [7].

En konstruktionsmiss som upptäckts men ej åtgärdats i konstruktionen är att jumpern SJ1 på 

deserializer-kortet felaktigt är ansluten till 3,3 volt istället för till jord. Detta på grund av att M/S-

pinnen på deserializern antogs ha pull down när den i själva verket har pull up. Ingången M/S (pinne 

47) på deserializern ska alltså anslutas till jord för att sätta deserializern i master-läge, vilket är den 

korrekta inställningen för så kallat display mode. Detta löses lämpligast med en strap-tråd i den 

nuvarande konstruktionen. Observera att detta måste vara korrekt inställt även om I²C-funktionaliteten 

inte utnyttjas då denna används internt mellan serializern och deserializern.
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4 Diskussion

4.1 Komponentval

4.1.1 Serializer/Deserializer

Valet av serializer baserades delvis på att serieöverföringen skulle använda ett ensamt par och att

21 databitar (18 bitar RGB + hsynk, vsynk och Data Enable) skulle överföras. I samma komponent-

familj som den valda lösningen från Texas Instruments [11], eller för den delen andra tillverkare, finns 

ett flertal lösningar med olika prestanda. Som exempel kan nämnas att 24 bitars färgupplösning hade 

varit möjlig med ett annat val av serializer/deserializer. Då den aktuella display-modulen har 18-bitars 

färgupplösning så passar den valda serializer-lösningen dock utmärkt i detta projekt.

Den seriella överföringen använder sig av ett symbolformat bestående av 28 bitar per överförd pixel 

och den maximala pixelklockan är 50 MHz [7]. Det framgår inte exakt vad som menas med "...data 

payload is optimized for signal transmission over an AC coupled link. Data is randomized, balanced  

and scrambled." [7] i databladet men extremfallet kan ändå antas vara att varje bit leder till en 

signalövergång. Serializer-lösningarna från Texas Instruments/National Semiconductor kan generellt 

hantera kabelförluster runt -3 till -6 dB vid Nyquistfrekvensen för den seriella datahastigheten [14], 

där Nyquistfrekvensen alltså är halva datahastigheten [14]. 

Ett alternativ hade varit att använda en serializerlösning som utnyttjar flera överförings-par, vilket 

dock hade resulterat i att ett annat kablage med fler ledare måste användas. Detta på grund av att 

pekskärmsgränssnittet utnyttjar två par i kablaget, se kommande sektion 4.1.2.

Förutom den framåtriktade höghastighets-datakanalen har den valda lösningen, som tidigare nämnts, 

stöd för fyra stycken general purpose-signaler i backriktningen samt dubbelriktad I²C-kommunikation. 

I²C är en relativt långsam seriell databuss som används för kommunikation mellan mikroprocessorer 

och olika kringkomponenter [12]. Dessa general purpose-signaler och I²C-bussen skulle kunna 

användas ensamt eller i kombination med varandra för diverse framtida utökningar av funktionaliteten. 

Till exempel tryckknappar eller liknande, utöver pekskärmen, och olika former av ljud- och 

ljussignaler. 
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4.1.2 Pekskärmsgränssnitt.

Först övervägdes någon form av I²C-baserad lösning för att överföra pekskärmsinformationen. 

Processorkortets pekskärmskontroller är till exempel ansluten till processorn med I²C [10]. Detta 

skulle dock medföra att mjukvaran i processorkortet måste skrivas om. För att undvika detta och för 

att förenkla konstruktionen i övrigt valdes istället att förlänga pekskärmsgränssnittet rent elektriskt 

med två skärmade par i kablaget. Eftersom pekskärmen är av resistiv typ bör detta fungera utmärkt.

I en verklig produkt däremot, kan pekskärmskontrollern med fördel placeras på deserializer-kortet.

För detta föreslås till exempel TSC2007 från Texas Instruments [13].

4.1.3 Transmissionslinje

För transmissionslinjen, alltså själva kabeln, övervägdes flera olika alternativ. Däribland så kallad 

CAT6-kabel (kanske mest känd för sin användning i Ethernet-nätverk) och USB-kablage. Slutligen 

beslutades det att använda ett HDMI-kablage [4]. Motiveringen till detta har flera grunder. Dels så 

innehåller en kabel för HDMI flera individuellt skärmade, tvinnade par med en impedans på 100 ohm 

[4], vilket är precis vad som rekomenderas till serializern [7]. Dessutom har den tillräckligt stort antal 

ledare [4] för att kunna överföra pekskärms-gränssnittet och de olika matningsspänningar som behövs 

för deserializern i ett och samma kablage, tillsammans med serializer-länken. Ett HDMI-kablage av 

kategori 2 skall klara av en överföringshastighet på 3,4 Gbps per par (10,2 Gbps totalt) [4] vilket 

antyder att ett sådant bör fungera utmärkt i denna applikation, som alltså får en maximal datahastighet 

på 1,4 Gbps (se ekvation 1).

4.2 Utvecklingen

4.2.1 Konstruktion

Konstruktionsarbetet utfördes som tidigare nämnts i gratisversionen av utvecklings-verktyget Eagle. 

Denna skiljer sig från den kommersiella versionen endast i begränsningar av kortstorlek

(100 x 80 mm), antal lager på kortet (två st) och i antal blad i ett schema (ett). I övrigt har de två 

varianterna samma funktionalitet. Utvecklingsarbetet gick relativt sakta framåt i början av projektet då 

arbetssättet i Eagle kändes lite ovant. Skulle ett likvärdigt arbete utföras igen så skulle det 

uppskattningsvis ta omkring en fjärdedel så mycket tid i anspråk.
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4.2.2 Fräsning

Efter att konstruktionsarbetet i Eagle blivit klart exporterades resultatet till fyra stycken filer i 

industristandardformat. Gerber 274X för kortets kantkontur, topplager och bottenlager samt Excellon-

format för borrhålen. Dessa filer har sedan bearbetats i programmet CircuitCAM och därifrån 

exporterats till programmet BoardMaster, som är det program som styr mönsterkortfräsen.

Fräsarbetet tog relativt lång tid då själva plattan som foliekortet fästs på i fräsen inte är helt stum. 

Detta resulterar i att fräsverktyget, som är koniskt, inte går lika djupt över hela kortet. För att undvika 

att fräsen fräser för djupt kortet måste olika områden av kortet fräsas med olika djupinställning. Denna 

inställning ändras manuellt, genom att skruva på ett vred, vilket gör att fräsningen tar mycket längre 

tid än om det bara hade varit att ladda in filen och köra. En viktig erfarenhet angående mönsterkorts-

design när kortet ska just fräsas är att fräsningen, och till viss del antagligen även lödningen, blir 

betydligt enklare om alla strukturer på kortet inte görs smalare än nödvändigt och att de inte heller 

läggs närmare varandra än nödvändigt. På ett etsat och maskinlött kort skulle dock detta inte vara ett 

problem.

4.2.3 Montering och lödning

Korten var tänkta att monteras och lödas av uppdragsgivarens personal i Sandviken som har tillgång 

till en ugn för lödning av ytmonterade komponenter. Främst på grund av att serializerns och 

deserializerns kapslar är av typen LLP (leadless leadframe package) [15], se figur 19, vilka inte har 

några egentliga ben och därför skulle bli väldigt svåra att löda för hand. 

Tyvärr så försvann paketet med mönsterkorten, alla komponenter och utskrivna ritningar någonstans 

på vägen mellan utfacket i Gävle och infacket i Sandviken. Handledaren har vidtagit alla möjliga 

åtgärder för att försöka komma fram till vart paketet tagit vägen men det förblir till dags datum

(2012-05-30) spårlöst försvunnet. På grund av att det dels inte riktigt funnits tid att göra om fräsnings-

arbetet och dels att vissa av komponenterna har en viss leveranstid (de har ännu inte dykt upp) så blev 

resultatet av arbetet något mindre påtagligt än vad som var meningen. Detta är bara att beklaga.
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5 Slutsatser

Bortsett från att projektet, av tidigare nämnd anledning, inte har lett till en fungerande prototyp så har 

ett komplett utvecklingsprojekt utförts. Komponenter har valts ut och en fullständig prototyp har 

konstruerats som, om man läser alla relevanta datablad och specificationer, bör uppfylla det som anges 

i uppdragsbeskrivningen. Projektet har varit mycket intressant och lärorikt, på flera olika sätt.

5.1 Vidareutveckling

En framtida vidareutveckling av prototypen skulle kunna bestå i att deserializern byggs ihop med en 

lämplig display-modul till en enhet, gärna i ett estetiskt tilltalande hölje av något slag. En möjlighet är, 

som tagits upp tidigare, att en pekskärms-kontroller då läggs till konstruktionen och att den dubbel-

riktade I²C-överföringen används till denna. Ytterligare funktionalitet i form av tryckknappar och olika 

ljud och ljussignaler skulle även det kunna adderas.

Serializer/deserializern skulle kunna bytas ut mot en liknande lösning som klarar av att överföra 24 

bitar RGB, om så önskas. I industriella tillämpningar som i maskinstyrningar och liknade kanske detta 

bara är onödigt men i video-tillämpningar kan det vara relevant.

Ett förslag till vidareutveckling är att utöka räckvidden. Detta bryter visserligen mot den ursprungliga 

uppdragsbeskrivningen men skulle i vissa utvidgade användningområden kunna vara relevant. Till 

detta föreslås Texas Instruments DS15BA101 och DS15EA101 vilket är en kretsuppsättning 

kabelförlängare (eng. cable extenders) [16] som kan utöka det maximala överföringsavståndet hos 

Texas Instruments SerDes-familj med en faktor på runt tre till fyra gånger [14].
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Alla figurer är skapade av författaren förutom följande:

• Figur 1. Sammansatt bild bestående av: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mirai_LCD_TV.JPG?uselang=sv

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HTC_Magic.jpg?uselang=sv

samt en bild tagen av författaren.

• Figur 4. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FTP_cable3.jpg?uselang=sv

Dessa tre bilder från Wikimedia Commons är publicerade som Public Domain av sina respektive 

upphovsmän, vilket innebär att de får användas godtyckligt.
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8 Bilaga A - Kretsscheman och mönsterkortslayouter.

Kretsschema, serializerkortet.................................................................................................................A2

Kretsschema, deserializerkortet.............................................................................................................A3

Mönsterkortslayout, serializerkortet. Båda sidorna...............................................................................A4

Mönsterkortslayout, serializerkortet. Toppsidan...................................................................................A5

Mönsterkortslayout, serializerkortet. Toppsidan, endast koppar..........................................................A6

Mönsterkortslayout, serializerkortet. Bottensidan................................................................................A7

Mönsterkortslayout, serializerkortet. Bottensidan, endast koppar........................................................A8

Mönsterkortslayout, deserializerkortet. Båda sidorna...........................................................................A9

Mönsterkortslayout, deserializerkortet. Toppsidan..............................................................................A10

Mönsterkortslayout, deserializerkortet. Toppsidan, endast koppar.....................................................A11

Mönsterkortslayout, deserializerkortet. Bottensidan...........................................................................A12

Mönsterkortslayout, deserializerkortet. Bottensidan, endast koppar...................................................A13

A1
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A2

Figur A1: Kretsschema, serializerkortet.
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A3

Figur A2: Kretsschema, deserializerkortet.
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A4

Figur A3: Mönsterkortslayout, serializerkortet. Båda sidorna.
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A5

Figur A4: Mönsterkortslayout, serializerkortet. Toppsidan.
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A6

Figur A5: Mönsterkortslayout, serializerkortet. Toppsidan, endast koppar.
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A7

Figur A6: Mönsterkortslayout, serializerkortet. Bottensidan.
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A8

Figur A7: Mönsterkortslayout, serializerkortet. Bottensidan, endast koppar.
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A9

Figur A8: Mönsterkortslayout, deserializerkortet. Båda sidorna.
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A10

Figur A9: Mönsterkortslayout, deserializerkortet. Toppsidan.
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A11

Figur A10: Mönsterkortslayout, deserializerkortet. Toppsidan, endast koppar.
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A12

Figur A11: Mönsterkortslayout, deserializerkortet. Bottensidan.
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A13

Figur A12: Mönsterkortslayout, deserailizerkortet. Bottensidan, endast koppar.
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9 Bilaga B - Komponentlistor, monteringsritningar och 

lödningsanvisning.

Komponentlista, serializerkortet............................................................................................................B2

Komponentlista, deserializerkortet........................................................................................................B3

Placeringsritning, serializerkortet. Toppsidan.......................................................................................B4

Placeringsritning, deserializerkortet. Toppsidan....................................................................................B5

Placeringsritning, deserializerkortet. Bottensidan..................................................................................B6

Lödningsanvisning.

Observera att två anslutningar på serializerkortet är tänkta att anslutas med så kallad strap-tråd på 

bottensidan av kortet. Dessa är markerade med tunna gula linjer på bottensidan i mönsterkorts-

layouten, här kraftigt förtydligade i figur B1.

Övriga vior ska lödas på båda sidor. Där anslutande ledningsbana saknas ska via-tråden lödas direkt i 

jordplanet.

Observera konstruktionsmissen som beskrivs i sektion 3.2.2.

B1

Figur B1: Straptrådar på serializerkortet. Markerade med gult.
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Komponentlista, serializerkortet.

B2

Partlist

Exported from iMX53board_to_serial.sch at 20120529 16:11

EAGLE Version 6.1.0 Copyright (c) 19882012 CadSoft

Assembly variant: 

Part     Value            Device           Package                Library           Sheet

C1       0.1µ             CAP0603CAP      0603CAP               SparkFunPassives 1

C2       0.1µ             CAP0603CAP      0603CAP               SparkFunPassives 1

C3       0.1µ             CAP0603CAP      0603CAP               SparkFunPassives 1

C4       0.1µ             CAP0603CAP      0603CAP               SparkFunPassives 1

C5       0.1µ             CAP0603CAP      0603CAP               SparkFunPassives 1

C6       0.1µ             CAP0603CAP      0603CAP               SparkFunPassives 1

C7       0.1µ             CAP0603CAP      0603CAP               SparkFunPassives 1

C8       0.1µ             CAP0603CAP      0603CAP               SparkFunPassives 1

C9       0.1µ             CAP0603CAP      0603CAP               SparkFunPassives 1

C10      4.7µ             CAP_POL1206KIT  EIA3216KIT            SparkFunPassives 1

C11      4.7µ             CAP_POL1206KIT  EIA3216KIT            SparkFunPassives 1

C12      4.7µ             CAP_POL1206KIT  EIA3216KIT            SparkFunPassives 1

C13      4.7µ             CAP_POL1206KIT  EIA3216KIT            SparkFunPassives 1

C14      68µ              CAP_POL7343      EIA7343                SparkFunPassives 1

C15      68µ              CAP_POL7343      EIA7343                SparkFunPassives 1

J1       QTH060XXLDA QTH060XXLDA QTH06001XDA       samtecQSH060     1

J2       FCI 10029449     HDMITYPEA      FCIHDMITYPEARECEPT hdmi              1

L1       1k               WECBF_0805      0805                   wuerthelektronik 1

L2       1k               WECBF_0805      0805                   wuerthelektronik 1

L3       1k               WECBF_0805      0805                   wuerthelektronik 1

L4       1k               WECBF_0805      0805                   wuerthelektronik 1

L5       1k               WECBF_0805      0805                   wuerthelektronik 1

R1       4.7k             RESISTOR1206     1206                   SparkFunPassives 1

R2       4.7k             RESISTOR1206     1206                   SparkFunPassives 1

R3       10k              RESISTOR1206     1206                   SparkFunPassives 1

R4       RID              RESISTOR1206     1206                   SparkFunPassives 1

R5       18k              RESISTOR1206     1206                   SparkFunPassives 1

R6       130k             RESISTOR1206     1206                   SparkFunPassives 1
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Komponentlista, deserializerkortet.

B3

Partlist

Exported from Serial_to_LCD_(URT).sch at 20120529 16:11

EAGLE Version 6.1.0 Copyright (c) 19882012 CadSoft

Assembly variant: 

Part     Value          Device          Package                Library             Sheet

C1       0.1µ           CAP0603CAP     0603CAP               SparkFunPassives   1

C2       0.1µ           CAP0603CAP     0603CAP               SparkFunPassives   1

C3       0.1µ           CAP0603CAP     0603CAP               SparkFunPassives   1

C4       0.1µ           CAP0603CAP     0603CAP               SparkFunPassives   1

C5       0.1µ           CAP0603CAP     0603CAP               SparkFunPassives   1

C6       0.1µ           CAP0603CAP     0603CAP               SparkFunPassives   1

C7       0.1µ           CAP0603CAP     0603CAP               SparkFunPassives   1

C8       0.1µ           CAP0603CAP     0603CAP               SparkFunPassives   1

C9       0.1µ           CAP0603CAP     0603CAP               SparkFunPassives   1

C10      0.1µ           CAP0603CAP     0603CAP               SparkFunPassives   1

C11      0.1µ           CAP0603CAP     0603CAP               SparkFunPassives   1

C12      0.1µ           CAP0603CAP     0603CAP               SparkFunPassives   1

C13      4.7µ           CAP_POL1206KIT EIA3216KIT            SparkFunPassives   1

C14      4.7µ           CAP_POL1206KIT EIA3216KIT            SparkFunPassives   1

C15      4.7µ           CAP_POL1206KIT EIA3216KIT            SparkFunPassives   1

C16      4.7µ           CAP_POL1206KIT EIA3216KIT            SparkFunPassives   1

C18      68µ            CAP_POL7343     EIA7343                SparkFunPassives   1

C19      68µ            CAP_POL7343     EIA7343                SparkFunPassives   1

J1       FCI 10029449   HDMITYPEA     FCIHDMITYPEARECEPT hdmi                1

J2       522070460     522070460      522070460              molex               1

J3       XF2M40151F   XF2M40151F    XF2M40151F           conomron           1

JP1      TP1            TESTPOINT3     PAD.03X.03             SparkFunPassives   1

JP2      TP2            TESTPOINT3     PAD.03X.03             SparkFunPassives   1

JP3      BISTEN         M01PTH          1X01                   SparkFunConnectors 1

JP4      PASS           M01PTH          1X01                   SparkFunConnectors 1

JP5      SCL            M01PTH          1X01                   SparkFunConnectors 1

JP6      SDA            M01PTH          1X01                   SparkFunConnectors 1

L1       1k             WECBF_0805     0805                   wuerthelektronik   1

L2       1k             WECBF_0805     0805                   wuerthelektronik   1

L3       1k             WECBF_0805     0805                   wuerthelektronik   1

L4       1k             WECBF_0805     0805                   wuerthelektronik   1

L5       1k             WECBF_0805     0805                   wuerthelektronik   1

L6       1k             WECBF_0805     0805                   wuerthelektronik   1

LED1     Lock           LEDCHIPLED_1206 CHIPLED_1206           led                 1

R1       4.7k           RESISTOR1206    1206                   SparkFunPassives   1

R2       4.7k           RESISTOR1206    1206                   SparkFunPassives   1

R3       10k            RESISTOR1206    1206                   SparkFunPassives   1

R4       RID            RESISTOR1206    1206                   SparkFunPassives   1

R5       56             RESISTOR1206    1206                   SparkFunPassives   1

R6       0              RESISTOR1206    1206                   SparkFunPassives   1

R7       0              RESISTOR1206    1206                   SparkFunPassives   1
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Figur B2: Placeringsritning, serializerkortet. Toppsidan.
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Figur B3: Placeringsritning, deserializerkortet. Toppsidan.
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Figur B4: Placeringsritning, deserializerkortet. Bottensidan.


