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Abstract 
 

IEC 61508, ISO 26262, DO-254 and CENELEC EN 5012x are all standards for safety critical 

systems. These four are applicable to road vehicles (ISO 26262), Avionics (DO-254), railway 

(Cenelec EN 5012x) and industry (IEC 61508).  

 

This thesis will handle the FPGA design cycle according to the four standards above. 

A FPGA is in some ways hardware but the design flow has more similarities with a software 

flow.  

 

This thesis is separated in two parts. In the first part the standards and the FPGA flow are 

discussed and reviewed. How do they look at the FPGA:s, hardware or software? 

 

In part II we investigate methods for functional verification. Assertion Based Verification and 

coverage for test benches will be reviewed. Then a FPGA project in accordance to IEC 61508 

will be established. Here the verification part will be highlighted. Is the verification enough 

and what is supposed to be done in order to be certified according to the IEC 61508. We will 

also show how the different standards look at the FPGA design flow and give some 

recommendations about FPGA development for safety-critical systems. 

 

  



ii 

 

Sammanfattning 
 

IEC 61508, ISO 26262, DO-254 och CENELEC EN 5012x är alla standarder för utveckling 

av säkerhetskritiska system. Dessa fyra är applicerbara på bilar upp till 3.5 ton (ISO 26262), 

flyg (DO-254), tåg (Cenelec EN 5012x) samt IEC 61508 vilket är en standard för flertalet 

industrigrenar. 

 

När ett säkerhetskritiskt system skall implementeras i en FPGA så kan problem uppstå.  Detta 

för att en FPGA ibland räknas till hårdvara men utvecklingen följer samma mönster som 

mjukvaruutveckling. Detta examensarbetes huvuduppgift är att klargöra hur de olika 

standarderna ser på FPGA utveckling samt verifiering med hjälp av utökad funktionell 

verifiering. 

 

Uppsatsen är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar de säkerhetskritiska 

standarderna. Vi kommer att gå igenom dessa för att få en översikt samt visa vilka skillnader 

likheter som finns. Hur ställer de sig till FPGA, hårdvara eller mjukvara. 

 

Del två går igenom ett projekt i enlighet med IEC 61508, inklusive metoder för funktionell 

verifiering ingå. Dessa metoder är ABV (Assertion Based Verification) samt täckningsgrad 

för verifieringen. Har vi verifierat tillräckligt och vilka krav ställs på ett projekt enligt IEC 

61508. I den här delen går vi även igenom hur de olika standarderna ser på FPGA:er samt 

några rekommendationer gällande FPGA utveckling och säkerhetskritiska system.  
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1 Introduktion 
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Epsilon AB. Epsilon är ett konsulthus 

inom teknik- och systemutveckling. De arbetar inom branscher som energi, fordon, telekom, 

läkemedel, medicinteknik, IT och övrig industri. Under tiden av arbetet med uppsatsen blev 

Epsilon uppköpt av ÅF. Den nya ÅF-koncernen kommer att omfatta cirka 6 800 fast anställda 

och ett partnernätverk med cirka 14 000 konsulter. 

 

Arbetet kommer att behandla säkerhetskritiska standarder och FPGA. Det kan vara bra att 

först reda ut vad en FPGA är för något. FPGA är en fortkortning för Field-Programmable 

Gate Array. Det är en integrerad krets som kan programmeras efter tillverkning. En FPGA 

består av ett antal logiska celler vilka kan konfigureras efter behov. Konfigurationen av en 

FPGA sker oftast med ett hårdvarubeskrivande språk såsom VHDL och Verilog. 

 

1.1 Bakgrund 

När det gäller FPGA och funktionell verifiering så har Epsilon märkt ett behov hos sina 

kunder att få hjälp inom området funktionell verifiering av FPGA. Man har ofta en testmiljö 

som inte ger tillräckligt hög kvalitet på tester eller verifiering. Dessutom är graden av 

automation är låg. Att tyda resultatet av tester och simuleringar är ofta svårt för andra än 

konstruktören. Detta blir ett problem då man sent i designcykeln vill rätta fel eller göra tillägg 

Detta kan leda till att kvalitén på produkten blir låg och risken att buggar upptäcks sent i 

designcykeln eller i produktsläpp blir hög. I vissa fall får man bygga om mycket av testmiljön 

och kanske förändra designen. Riskerna blir stora i befintliga system som t.ex. redan finns hos 

kund. 

 

Det finns andra företag som har en ok testmiljö men som vill ”täcka mer” av den funktionella 

rymden, d.v.s. man vill vara säker på att hitta så många fel/buggar som möjligt. Då kan 

utökad funktionell verifiering vara värdefullt. 

  

Den tredje kategorin kunder har en säkerhetskritisk applikation med ett system med hög 

säkerhetsnivå. Man funderar på att bygga s.k. ”single” hw och då ställs högre krav på bl.a. 

bevisföring för funktionell verifiering. 
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1.2 Frågeställning 

Huvudfrågorna för den här uppsatsen är: 

 

 Vilka stora skillnader finns rent allmänt i de säkerhetskritiska standarderna när det 

gäller design och funktionell verifiering för FPGA?  

 Har standarderna specifika riktlinjer för FPGA eller hänvisar man till ett 

mjukvaruflöde eller hårdvaruflöde? 

 Vilka krav ställer standarderna på utvecklingsverktygen? 

 Vilka verktyg för funktionell verifiering är gångbara, d.v.s. bör ha stöd för 

SystemVerilog, e och/eller PSL. 

 Hur går en verifiering till i enlighet med IEC 61508? 

 

1.3 Upplägg 

Den här uppsatsen är uppdelad i två delar. Den första delen beskriver fyra olika standarder för 

säkerhetskritiska system samt går igenom ett designflöde för dessa. Den går även igenom hur 

vi väljer utvecklingsverktyg och avslutas med en jämförelse av dessa samt genomgång av 

projekt för plattformsoberoende. 

 

Del II går igenom Utökad funktionell verifiering samt dess användning. Vi börjar med en 

jämförelse emellan olika metoder och språk. Sedan går vi djupare in på SystemVerilog 

Assertions samt täckningsgrader för verifiering. Det avslutas med ett projekt som utvecklats i 

enighet med IEC 61508.   
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2 Säkerhetskritiska System och Standarder 
 

2.1 Historia 

En av de första säkerhetskritiska standarder uppkom som ett svar på flertalet svåra olyckor 

inom den kemiska industrin. Det var efter de stora katastroferna i Bhopal Indien 1984, (mer 

än 2000 döda), oktober 1989 Phillips Petroleum Company, Pasadena, (23 döda och 132 

skadade), IMC, Sterlington LA resulterade, 8 döda och 128 skadade [1]. I februari 1992 

lagstiftades det i USA om att processindustrin måste använda sig av PHA, Process Hazard 

Analysis. Lagstiftning klargör även att man måste identifiera och utvärdera säkerhetsriskerna. 

Utvecklingen ska också följa ”god teknisk praxis”, problemet med detta ligger dock i att ”god 

teknisk praxis” inte är klart specificerat.  

 

Genom detta började ögonen öppnas för de olika industrierna. Efter detta uppkom flertalet 

standarder vilket den närmaste efterföljande är ANSI/ISA S84.01 Numera ser vi att flertalet 

säkerhetskritiska system är i drift. Det kan vara allt från växlarna för tåg, bilarnas anti-sladd 

system, kärnkraft, flyg m.fl. Alla dessa är utvecklade i enighet med någon standard för 

säkerhetskritiska system, allt för att vi användare ska kännas oss säkra. Vi vill inte att 

kärnkraftverket får härdsmälta eller att bromsarna slutar fungera. Det är något vi har lärt oss 

att leva med.  

 

2.2 Komplexitet 

Framtidens system blir mer komplexa och kretsarna bara större. Det gör att riskanalyserna tar 

längre tid och kostar mer pengar. Dessa två faktorer vill man inom branscherna dock 

minimera. Man vill göra allt snabbt och billigt för att inte bli utkonkurrerad. Om vi tittar på de 

tre branscherna fordon, flyg och rymd. Vi kan här jämföra antal rader kod för en farkost inom 

branschen, så ser vi t.ex. problemet bilbranschen står inför. 
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2.3 Säkerhetsterminologin 

För att förstå de olika industristandarderna och den fortsatta delen av arbetet så kommer vi gå 

igenom säkerhetsterminologin. De flesta standarder har samma terminologi men 

definitionerna kan variera lite. Vi kommer nedan gå igenom terminologin inom funktionell 

säkerhet. Vi kommer även att nämna de engelska orden när vi översätter. Det finns en del ord 

som blir tvetydliga vid direkt översättning, därför kommer vi här att definiera dem och 

förklara vad vi menar med dessa ord. Definitionerna kommer att vara översatta och engelska 

definitionen finns att hitta i källorna.  

 

2.3.1 Definitioner 

Enligt Storey [2] så finns det tre aspekter på säkerhet: 

 

 Primär - Täcker direkta orsaker som elektriska stötar samt eldsvåda i hårdvara 

 Funktionell - Täcker in säkerheten på systemet, såsom riskreducering osv. 

 Indirekt - De indirekta konsekvenserna av ett fel, såsom otillgänglighet av datasystem 

p.g.a. haveri. 

 

Vad är då säker samt säkerhet? 

 

Säker är vanligtvis definierat som låg risk för att utsättas för fara eller skada. Ett system är 

säkert när det finns minimal risk för att det skall fallera. En person är säker när det finns liten 

risk för skada.  Säkerhet är definierat som “frihet från oacceptabel risk för människors hälsa 

eller för miljön” [3]. Så säkerhet är ett tillstånd när vi är befriade från fysisk skada eller 

förlust. I de säkerhetskritiska standarderna omnämns ofta ordet eng. hazard. Det finns 

definierat i ISO 26262 som ”Potentiell källa till fara” [4].  

 

Här har vi ett tvetydligt ord i svenskan och det är risk. Vid direktöversättning kan ordet 

hazard bli risk. Därför kommer ordet hazard numera översättas till riskkälla.  Om vi går över 

till ordet risk i säkerhetsterminologin så kan det förklaras som ”Risk är chansen eller 

sannolikheten att en person kommer att bli skadad eller få hälsoproblem om utsatt för en 

riskkälla. Det är även definierat till miljö och anläggning.” [5]   
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Skada (eng. harm) är definierat som ”dödsfall, fysik skada eller hälsorisk för personer” [4].  

 

Säkerhetsrisk (eng. safety risk) är definierat som ”kombinationen av sannolikheten av skada 

och hur allvarlig den skadan blir” [6]. Olycka (eng. accident) som ”en oplanerad händelse 

eller serie händelser som leder till skada” [6]. Sedan har vi incident (eng. incident) 

”Uppkommelsen av en riskkälla som kan leda till en olycka men inte gjorde det”. Fel (eng. 

Failure) ”Oförmågan för ett system eller komponenter att inom ett specifikt tidsspann utföra 

sina funktioner” [7] Ett fel kan uppkomma om en brist (eng. fault) uppstår ”En manifestation 

av ett fel som kan leda till ett haveri” [7].  

 

I funktionell säkerhet kan felen grovt delas upp i två undergrupper: 

 

Systematiska fel 

 Resultat av fel i design eller tillverkning 

Kan vara t.ex. vara fel i skriven kod 

Slumpmässiga fel 

 Resultat av slumpmässiga ”inbyggda” fel i komponenter  

Kan vara t.ex. slumpmässiga hårdvarufel  

 

Felen och felfrekvensen kan minimeras genom verifiering och validering. Validering “En 

process för att bestämma att de satta kraven är rätt samt att se till att de är kompletta” [7]. 

Verifikation är ”Evaluering av en implementering av krav för att bestämma att det har 

uppnåtts” [7]. 

 

2.4 Cykel för utveckling av säkerhetskritiska system 

I följande avsnitt kommer en generaliserad säkerhetscykel för produktutveckling gås igenom, 

detta för att en förståelse för standarderna skall etableras.  
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2.4.1 Livscykel för säkerhetskritiska system enligt standard 

De flesta säkerhetsstandarder har IEC 61508 som grund och har därför liknande livscykler. Vi 

kommer i följande kapitel gå igenom en standard livscykel deriverad från IEC 61508. Om 

man generaliserar lite så har vi tre faser på en livscykel. Dessa tre är: 

 

 Analys 

 Konstruktionsfas 

 Användning 

 

I figur 1 ser vi en förenklad utvecklingscykel: 

 
Figur 2 - Förenklad bild av säkerhetslivcykel 
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2.4.2 Riskkällor och riskanalys 

Vi börjar med att gå igenom riskkällor samt riskanalysdelen av cykeln. Det finns idag inget 

gemensamt genomgångssätt för riskkällor och riskanalys. Men om man tittar på de olika 

standarderna så är flödet inte så olika. Det som brukar ingå är: 

 

 Identifikation av riskkällor 

 Riskutvärdering 

 Säkerhetskrav 

 

Figur 3 visar livscykeln från IEC 61508:2010 som är en generisk standard som flertalet andra 

utvecklats från. 

 

 
Figur 3 - Analysfas 
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2.4.2.1 Identifikation av riskkällor och risk 

 

Det första vi måste göra innan vi analyserar våra riskkällor är att vi måste analysera systemet 

och miljön den används i detta ska ställas samman så att vi får en bra översikt. Utan detta blir 

det svårt att göra en bra identifiering av risk och riskkällor.  

 

Kartläggningen av riskkällorna skall bestämma möjliga risker och serier av händelser som kan 

leda till olyckor. Riskkällor som identifieras på denna nivå skall dokumenteras och detta 

dokument uppdateras genom hela livscykeln. Riskkällorna ska identifieras i enlighet med 

standarden som ska appliceras.   

 

Analysen sker såklart mer djupgående men det ligger utanför den här uppsatsen. Det finns 

flertalet sätt att analysera funktionera, det kan göras med t.ex. HAZOP, FTA, FMEA, 

FMECA osv.  

 

2.4.2.2 Definition av säkerhetskrav 

När den första analysen genomförts skall definitionerna av säkerhetskraven framställas. Där 

skall riskreduktionen associerad till varje identifierad riskkälla ingå. Det finns även här små 

variationer mellan de olika standarderna, de grundläggande är [8]: 

 

 Säkerhetskrav med hela systemet som perspektiv 

 Härledda säkerhetskrav som finns med genom hela utvecklingsprocessen 

 Säkerhetskrav som specificerar tillförlitligheten på säkerheten. 

 

När det gäller säkerhetskraven så finns det beroende på standarder olika sätt att utvärdera 

dessa. Detta görs ofta med en kvantitativ metod. I IEC 61508 genomförs det med att sätta 

olika SIL. SIL är definierat ”en diskret nivå (ett till fyra) för att specificera säkerhetsnivån för 

en säkerhetsfunktion” [9]. SIL-nivåerna blir framtagna från identifieringen av riskkällor, men 

är inte ett mått på risk. Det är ett mått på tillförlitligheten på ett system eller funktion i ett 

system.  

 

I IEC 61508 så kan vi kategorisera dessa i två klasser. Låga och höga krav på drift. Låg 

frekvens avser säkerhetsfunktioner som inte oftare än en gång per år behöver sätta systemet i 

ett säkert läge. I denna nivå bestäms SILen av ett värde PFD (probability of dangerous failure 
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on demand) vilket är ett värde som beskriver risken att en säkerhetsfunktion fallerar när den 

triggas. 

 

I höga krav på drift så är alla säkerhetsfunktioner som kan användas mer än en gång per år 

eller som körs kontinuerligt. I detta fall så bestäms SILen av ett värde som kallas medelvärdet 

på allvarliga fel per timme PFH (Probability of Dangerous Failure per Hour). 

 

SIL Höga krav på drift (Farliga 

fel/timma)  

Låga krav på drift (Sannolikhet 

för fel på efterfrågan)  

4                                   

3                                   

2                                   

1                                   

Tabell 1 - Säkerhetsnivåer, IEC 61508 

 

Dessa nivåer appliceras sedan på delar av systemet. För system med delsystem som består av 

olika SIL-nivåer, får dessa den högsta SIL-nivån. Det går dock att undvika om man kan 

använda separata system. Beroende på SIL nivåer får vi i enlighet med IEC 61508 olika steg 

som ska genomföras, för att säkerhetsställa kvalitén och säkerheten på systemet. 

 

Det hela leder till att vi måste bevisa att våra funktioner lever upp till den satta SILen. Det 

finns olika sätt att göra detta beroende på mjukvara och hårdvara. Det vanligaste är dock att vi 

använder en kvantitativ metod. 

 
2.4.3 Säkerhetsställa säkerhetsnivåer, kravspecifikation 

Efter att vi identifierat och klassat våra system/delsystem så skriver vi en kravspecifikation 

för de olika säkerhetskritiska funktionerna.  

 

Detta dokument är till för konstruktionen samt även för valideringsprocessen för att kunna se 

vilka krav vi ska leva upp till samt verifiera. 
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2.4.4 Utvecklingsfas 

Utvecklingsfasen är där systemet och säkerhetsfunktionerna realiseras. Det är där produkten 

tas fram. Här utgår utvecklingen från kraven och säkerhetsaspekterna som deriverats i tidigare 

delar i utvecklingscykeln. I IEC 61508 finns det olika modeller och metoder beroende på om 

vi utvecklar hårdvara eller mjukvara.  

 

2.4.5 Säkerhetscertifiering 

För att certifiera vårt system i enlighet med vald standard måste vi kunna visa att vi har 

utvecklat det i överensstämmelse med de krav som den valda standarden innehåller. Beroende 

på standard finns ett antal steg som ska genomföras. Det beror även på om vi utvecklar 

mjukvara eller hårdvara.  

 

Granskningar av arbete genomförs av en s.k. assessor, vi brukar ha tre nivåer på dessa: 

 

 Oberoende person 

 Oberoende avdelning 

 Oberoende organisation 

 

 

2.4.6 Sammanfattning 

Om vi sammanfattar säkerhetslivscykeln så består den av tre steg 

 

 Specifikation/riskanalys - I den här delen av cykeln analyserar vi och sätter upp 

kraven det ska finnas på systemet 

 Konstruktionsfas - Det är här systemet konstrueras. Beroende på om det är hårdvara 

eller mjukvara finns ett antal steg som ska genomföras. 

 Produktfas - När vi har en färdig produkt. Här ingår installation, användning, service 

och slutligen skrotning 

 

I alla faser ingår analys, verifiering och verifikation. Det är också viktigt att vi specificerar 

och går igenom de olika nivåerna grundligt. Om ett fel upptäcks i de sista faserna kan det leda 

till att projektet måste gå tillbaka till tidigare faser. Detta leder då tills stora kostnader och 

tidsåtgång.  
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3 Genomgång av fyra standarder för säkerhetskritiska 

system 

 

 

3.1 IEC 61508 

 

3.1.1 Bakgrund 

IEC 61508 började utvecklas i mitten av 80-talet när IEC ACOS satte upp en arbetsgrupp för 

att införa en standardisering av programmerbara elektroniska system (PES). Vid den tiden 

hade många myndigheter förbjudit användningen av PES i säkerhetskritiska system. Detta 

ledde till att industrin inte kunde följa med i den tekniska utvecklingen. 

 
3.1.2 Användningsområde 

IEC 61508 kan appliceras på säkerhetskritiska system som tillhör klassen elektriska, 

elektroniska och programmerbara elektriska system (E/E/PE).  Den omfattar möjliga 

riskkällor som orsakas av E/E/PE systemen själva.  Den är allmänt specificerad och gäller för 

alla E/E/PE säkerhetsrelaterade system oavsett tillämpningen.  

 

3.1.3 Syfte 

Syftet med IEC 61508 är att införa en allmänt specificerad standard för säkerhetskritiska 

E/E/PE system. Den är applicerbar på de flesta E/E/PE säkerhetskritiska system eftersom flera 

krav, särskilt i IEC 61508-1, inte är branschspecifika. I själva verket kan tidiga 

utvecklingsfaser (t.ex. idé, totala omfattningen, definition, fara och riskanalys samt att ange 

de övergripande säkerhetskraven) äga rum innan besluten för plattform tagits. De senare 

faserna kan även appliceras på icke elektriska system, såsom mekaniska komponenter. 

 
Detta gör IEC 61508 till en överlappande standard som kan användas i flertalet applikationer. 

Den är även kallad ”modern” till de flesta moderna standarder såsom ISO 26262, ENV 5012x 

osv. 

 

IEC 61508 har följande ledord på risk [9]: 

 

 Det går aldrig att få ett system helt riskfritt 

 Säkerhet måste räknas in från början 

 De icke acceptabla riskerna måste vara så låga som är praktiskt genomförbart 
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3.1.4 Översikt 

IEC är en internationell standard för funktionell säkerhet i elektriska, elektroniska eller 

programmerbara system.  

 

IEC 61508 består av sju stycken delar: 

 

IEC 61508-1, General requirements  

IEC 61508-2, Requirements for E/E/PE safety-related systems 

IEC 61508-3, Software requirements  

IEC 61508-4, Definitions and abbreviations  

IEC 61508-5, Examples and methods for the determination of safety integrity levels  

IEC 61508-6, Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3  

IEC 61508-7, Overview of techniques and measures 

    
Här måste del 1-3 vara applicerade och delarna 4-7 är guider och förklaringar. 

Sambandet emellan dessa delar kan ses i figuren 4. 

 
Figur 4 - Översikt IEC 61508 
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3.1.5 SIL 

SIL står för Safety Integrity Level och är ett sätt för att bedöma risken på en vald del av 

systemet. SIL är ett sätt att utvärdera risken och sätta upp målvärden på en given funktion av 

systemet. Vi har en tabell nedan för de olika nivåerna. I IEC 61508 har vi två nivåer, High 

demand och Low demand. 

 

Safety-Integrity Level High demand rate 

(Dangerous failures/hr) 

Low demand rate 

(Probability of failure on 

demand) 

4                                   

3                                   

2                                   

1                                   

Tabell 2 - Säkerhetsnivåer, IEC 61508 

 

3.1.6 FPGA 

Programmerbar elektronik som FPGA, PLD samt CPLD tas upp i 61508-2 i Annex F och i 

tabell F.2. Förklaringar till påstående i tabell F.2 finns i 61508-7 Annex E. 

 

Vi kommer i tabell 3 ta upp en del viktiga punkter för utveckling av FPGA i 61508. 

  Beskrivning 

i  
61508-7 

SIL 1 SIL 2 SIL 3 SIL 4 

Bevisad användning av 

utvecklingsmiljö 
E.4 HR HR HR* HR* 

Bevisad andvändning 
Simulatorer 

E.4 HR HR HR* HR* 

Funktionella test 
(testbänk) 

E.6 HR HR HR* HR* 

Funktionella test på 

modul-nivå 
E.9 HR HR HR* HR* 

Design för testbarhet, 
testtäckning i % 

E.11 R >95% R >98% R >99% R >99% 

Täckningsgrader  för  

verifieringsscenario 
E.21 R R HR HR 

Tabell 3 - Utdrag ur Annex F [10], NR = Not recommended R = recommended, 
HR = highly recommended, HR* = highly recommended, no design should 
exclude this technique or measure; 
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3.2 ISO 26262 

 

3.2.1 Bakgrund 

Den ökade komplexiteten i fordonsindustrin som vi gick igenom i inledningen har ställt krav 

på bilindustrin. Detta har lett till att en egen standard har utvecklats med IEC 61508 som 

grund. Det första utkastet av ISO-26262 släpptes i juni 2009. Den första versionen av 

dokumenten släpptes 11 november 2011. Dess huvudsyfte är att minimera riskerna på 

el/elektroniksystem. 

 

3.2.2 Användningsområde 

ISO 26262 är applicerbar på elektriska/elektroniska system på personbilar upp till 3500kg. 

Dess huvudsyfte är att minimera riskerna på el/elektroniksystem. Den är dock inte applicerbar 

på risker såsom brand, rök, värme, strålning, korrosion och liknande händelser. Dessa 

behandlas bara om de blir till genom att E/E systemen fallerar.  

 

ISO 26262 innehåller i grova drag [4] 

 

 Innehåller en säkerhetslivscykel för motorbranschen (utveckling, produktion, 

användning, service, avvecklingsplan) och hjälper till med aktiviteter under dessa 

faser 

 Delger specifika risknivåer för riskklassning av bilindustrin (ASIL) 

 Använder ASIL för att specificera nödvändiga säkerhetskrav för ingående system 

 Delger krav för validering samt försäkran att vi uppnått en acceptabel nivå av säkerhet 

 

3.2.3 Översikt 

Dokumenten består av tio delar: 

 Part 1 : Vocabulary  

 Part 2 : Management of Functional Safety  

 Part 3 : Concept phase  

 Part 4 : Product Development: System Level 

 Part 5 : Product Development: Hardware Level  

 Part 6 : Product Development: Software Level  

 Part 7 : Production and Operation  

 Part 8 : Supporting Processes  
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 Part 9 : ASIL-oriented and Safety-oriented Analyses  

 Part 10 : Guidelines on ISO 26262 

 

 

3.2.4 ASIL 

Liksom IEC 61508 klassar ISO 26262 in delar av systemet i olika klasser. De bestäms i 

början av utvecklingsprocessen och bestämmer vilken utvecklingsprocess funktionerna 

kommer att få. Delsystemen analyseras med avseende på av potentiella felkällor som leder till 

skada. Man frågar sig vad som händer om funktionen fallerar, vad händer med förare och 

andra resenärer. Risken bedöms med hjälp av tre faktorer, sannolikhet, kontroll av fordonet 

och allvarlighetsgraden om olycka inträffar. 

 

 

Figur 5 - Förklaring av framtagning av ASIL 

 

Vi bestämmer sedan vilket ASIL funktionen får. Vi har fyra nivåer A-D av vilka D är den 

mest säkerhetskritiska.  

  

Sannolikhet Kontrollbarhet Allvarlighetsgrad ASIL 
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3.2.5 FPGA 

Dokumentet ISO 26262-5 - Hårdvarukrav är applicerbar på både på hårdvara och 

programmerbar hårdvara, såsom ASIC, FPGA och PLD. För FPGA är även delarna i ISO 

26262-6, ISO 26262-8 paragraf 11 och ISO 26262-8, paragraf 12 applicerbara. Nedan följer 

en förklaring för dessa delar: 

 

ISO 26262-6, Produktutveckling på mjukvarunivå  

ISO 26262-8, klausul 11 - Förtroende för användning av mjukvaruverktyg  

ISO 26262-8, klausul 12 - Kvalificering av mjukvarukomponenter 

 

Så ISO 26262 specificerar inte ett mjuk- eller hårdvaruflöde utan vi får använda oss av en 

kombination av dessa. 
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3.3 DO-254 

 

3.3.1 Bakgrund 

DO-254 släpptes 19, april 2000. Den är skriven för att vara applicerbar på alla steg av 

elektronikutveckling.  Standarden blev godkänd av FAA i 5 juli 2005, då dock begränsad till 

komplex programmerbar elektronik. [10] Som de skrev i sitt dokument AC20-152 : “Den här 

ACn godkänner att riktlinjerna i RTCA/DO-254 används specifikt till komplexa 

programmerbara komponenter med hårdvarudesign DAL nivåer A,B och C, såsom ASICs, 

PLDs samt FPGAs”. 

 

Titeln på standarden är “Design Assurance for guidance for airborne electronic hardware”. I 

Europa går den under namnet EUROCAE ED-80. För mjukvara gäller standarden DO-178. 

Denna kommer inte gås igenom utan vi begränsar oss till DO-254.  

 

Enligt Mentor Graphics kan en applicering av DO-254 leda till en 25-400% ökning av 

kostnaden jämfört med ett projekt som inte ska vara DO-254 kompatibelt [11].  

 

 

3.3.2 Användningsområde 

DO-254 är till för att appliceras på hårdvara. Några exempel som omnämns är kretskort, LRU 

(line replaceable units), programmerbara kretsar och COTS. Det är dock inte låst vid dessa 

produkter utan kan sträcka sig till andra delar. Dock så begränsade FAA användningen till 

system som FPGA, ASIC, PLD [10]. 

 

3.3.3 Syfte 

Syftet med DO-254 är att införa ett flöde i designprocessen som gör att vi kan säkra kvalitén 

och minimera risken för olyckor.  

 

3.3.4 Översikt 

DO-254 består av ett dokument som är indelat i följande delar: 

1. Introduction 

2. System Aspects of Hardware Design Assurance 

3. Hardware Design Life Cycle 

4. Planning Process 

5. Hardware Design Processes 
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6. Validation and Verification Process 

7. Configuration Management Process 

8. Process Assurance 

9. Certification Liaison Process 

10. Hardware Design Life Cycle Data 

11. Additional Considerations 

- Appendix A. Modulation of Hardware Life Cycle Data Based on Hardware Design 

Assurance Level 

- Appendix B. Design Assurance Considerations for Level A and B Functions 

- Appendix C. Glossary of Terms 

- Appendix D. Acronyms 

 

 

3.3.5 Hjälpdokument 

DO-254 är i sig ett ganska tvetydligt dokument. Därför har FAA utfärdat flera dokument för 

att reda ut dess tvetydighet.  I september 2008 släpptes dokumentet Order 8110.105 som är en 

sammanfattning av de viktigaste delarna. De klarlägger även problemen med definitionerna 

av komplexa och icke-komplexa system. 

 

Vid en granskning av uppfyllande av DO-254 kommer den ansvarige att ha en utfrågning 

samt titta om man uppfyllt standarden. Det finns ett dokument CEH Job Aid, som används av 

certifieringsmyndigheten som ger ut certifikaten. Detta kan vara bra att använda sig av för att 

förbereda projektet för DO-254.  

 

3.3.6 DAL 

 

I DO-254 har vi fem säkerhetsnivåer vilka kallas DAL (Design Assurance Levels).  

 

Nivå A – Katastrofal 

Hårdvara som skulle orsaka eller bidra till ett fel i systemets funktion vilket resulterar i ett 

tillstånd där säker fortsatt flygning och landning inte kan garanteras. 
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Nivå B – Farlig/Skarpt läge 

Hårdvara som skulle orsaka eller bidra till ett fel i systemets funktion vilket resulterar i att 

minska förmågan hos flygplanet eller förmågan för besättningen att klara ogynnsamma 

driftsförhållanden, så att det skulle bli en stor minskning av säkerhetsmarginalerna. 

 

Nivå C – Allvarlig 

Hårdvara som skulle orsaka eller bidra till ett fel i systemets funktioner vilket resulterar i att 

minska kapaciteten hos flygplanet eller besättningen med ogynnsamma driftsförhållanden 

som skulle skapa en betydande minskning på säkerhetsmarginalerna eller kapaciteten, en 

betydlig ökning av besättningens arbetsbelastning, eventuellt med skador som följd. 

 

Nivå D – Smärre 

Hårdvara som skulle orsaka eller bidra till ett fel i systemet funktioner, vilket skulle innebära 

åtgärder från besättningen som ligger inom dess förmåga. Orsakar smärre minskningar av 

säkerhetsmarginaler eller kapacitet och liten ökning i besättningens arbetsbelastning. 

 

Nivå E – Ingen effekt 

Hårdvara som inte bidrar till någon effekt. Behöver inte följa DO-254. 
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3.3.7 FPGA 

Vi har i standarden ett bra flöde för FPGA, då den är specificerad till detta. I figur 6 går vi 

igenom ett flöde för FPGA enligt DO-254 

 

 
Figur 6 – Utvecklingscykel för FPGA DO-254 
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3.4 EN 5012x 

 

3.4.1 Bakgrund 

De Europeiska standarderna för järnvägar är utvecklade av CENELEC, vilket är den 

Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering. Det finns tre standarder vilket 

gäller för järnväg. De som ingår i familjen EN 5012X är: 

 

 EN 50126 “Railway Applications—Specification and demonstration of reliability, 

availability, maintainability and safety (RAMS)” 

 ENV 50129 "Safety related electronic systems for signaling" 

 EN 50128 "Software for railway control and protection systems" 

 

3.4.2 Användningsområde 

 

De tre standarderna som ingår i familjen kan appliceras på tung järnvägstrafik men kan även 

appliceras på lätt trafik samt lokaltrafik, såsom tunnelbana, spårvagn, etc.  

 

 

3.4.3 Översikt 

EN 50126 

Definierar ordet RAMS (Acronym for Reliability, Availability, Maintainability and Safety), 

samt dess användning och processer baserat på livscykeln för RAMS.  

 

EN 50128  

Specificerar arbetssätt och tekniska krav för utvecklingen av PES för användning i 

järnvägskontroll och skydd. Den är applicerbar på mjukvara och interaktionen mellan den och 

systemet den används i. 

 

ENV 50129 

Specificerar livscyklerna och aktiviteterna för dataöverföring, järnvägsstyrning och 

signalsystem. 
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3.4.4 SIL 

I EN 50128 specificeras SIL nivåerna för mjukvara. De är samma nivåer som i IEC 61508. 

 

3.4.5 FPGA 

I EN 50129-2 så står det att HDL ska behandlas som mjukvara och ska hanteras av standarden 

50128. Vi har alltså ett mjukvaruflöde för utveckling av FPGA. 

 

I den nya revisionen EN 50126:4-draft har vi i Annex E numera inkluderat en guide för 

programmerbar elektronik såsom FPGA, PLD, PAL osv. Där finns att läsa: 

 

”Om den programmerbara elektroniken kan köra applikations programvara, så ska denna 

mjukvara vara utvecklad under EN 50126-5. Detta gäller även för användningen av redan 

existerande programmerbar elektronik, inklusive mjuka kärnor. [3]” 

 

För de fallen där funktioner av den programmerbara elektroniken ska utvecklas med hjälp av 

ett språk som tillhandahålls av den programmerbara elektroniken ska de funktionerna 

utvecklas med hjälp av EN 50126-5. 

 

Sedan följer tabeller med krav och rekommendationer för HDL utveckling. Detta i likhet med 

IEC 61508 FPGA utveckling. 
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3.4.6 Revision 

Något som kan vara bra att tänka på är att en ny revision av standarden håller på att utvecklas. 

Den kommer gå under namnet EN 50126-1:201X till EN 50126-5:201X. En omröstning om 

standarden sker 2013-03-31.  Om röstningen går igenom kommer den att ersätta de tidigare 

järnvägsstandarderna. Medlemmarna av CEN kommer då att ha sex månader att anpassa sig 

till den nya standarden på nationell nivå. Figur 7 förklarar hur de olika delarna går in i den 

nya standarden. [12] 

 
Figur 7 - Revision EN 50126 
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4 Utvecklingsverktyg 

När utvecklingsverktygen för projektet skall väljas gäller det även här att den 

säkerhetskritiska modellen skall följas. Kan verktygen införa fel? Detta gäller både fel i utdata 

samt fel i verifiering av kod. Detta leder till att vi måste göra en analys av våra 

utvecklingsverktyg. Utan fördjupning i någon särskild standard ser tillvägagångssättet ut 

enligt följande: 
 

1. Kan verktyget påverka säkerheten på slutprodukten?  

2. Om den kan påverka slutresultatet får vi en klassificering som beror på standarden. 

3. Om klassificeringen blir säkerhetskritisk måste verktygen genomgå kvalificering och 

dessa kan sedan bli certifierade. 

 

När vi väljer våra utvecklingsverktyg vill vi gärna att de ska vara kvalificerade enligt den 

standard som ska användas. Annars kan vi få genomföra en verifieringsprocess av verktygen. 

De flesta standarder är väldigt tvetydliga vad som gäller och vilka utvecklingsverktyg som 

ska certifieras. 

 

Om vi använder oss av verktyg som genererar kod gäller att de ska generera kod som 

uppfyller våra SIL/ASIL/DAL. Där ska även certifiering av programvaran genomföras. 

 

Vi kommer i följande kapitel gå igenom hur de olika standarderna ser på utvecklingsverktyg 

samt hur dessa kvalificeras samt certifieras. 

 

4.1 IEC 61508 

IEC 61508 delar in utvecklingsverktygen i fyra delar. Den första klassen är online, vilket kan 

påverka det säkerhetsklassade systemet under körning, i den klassen ingår t.ex. 

operativsystem. Sedan finns även off-line systemen vilka är indelade i tre underklasser: 

 
T1 - Genererar ingen kod t.ex. texteditorer 

T2 - Programvara som kan testa eller verifiera design eller kod t.ex. verktyg som undersöker 

timing, osv 

T3 - Programvara som genererar kod t.ex. kompilatorer, syntetiserare osv. 

 

I klausul 7.4.4 I IEC 61508-3 finns det beskrivet några grundläggande krav för verktygen i 

klass T1-T3. Det står där skrivet att utvecklingsverktygen ska väljas som en del av 

mjukvaruutvecklingsflödet.  
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Sedan ska även val av utvecklingsverktygen kunna motiveras. Standarden kräver även att 

verktygen i klass T2 samt T3 ska ha en produktmanual som definierar verktygets beteende 

samt instruktioner och begränsningar av verktyget.  

 

För verktyg i klassen T3 skall bevis finnas tillgängliga för att de genomför sina 

specifikationer. Det sker genom att verktyget måste valideras. Det finns beskrivet i klausul 

7.4.4.7 i IEC 61508-3. Detta kan göras genom att visa att vi använt programvaran tidigare i 

liknande fall eller att en valideringsfas genomförs. Nedan följer en lista vad som behöver 

genomföras: 

 

 En kronologisk förteckning för valideringsprocessen 

 Versionen av verktyget och manual som används 

 Verktygets funktioner skall valideras 

 Verktyg och utrustning som använts för valideringen 

 Resultaten av valideringen, dokumenterade resultat, ifall valideringen lyckats eller 

varför det misslyckats 

 Testfall och deras resultat för efterföljande analys 

 Skillnader mellan förväntade och faktiska resultat 

 

Varje ny version av verktygen skall certifieras. Detta kan förlita sig på bevisning för tidigare 

versioner om: 

 tillräckliga bevis anges  

 de nya ändringarna inte påverkar verktygets kompatibilitet med resten av verktygen i 

verktygskedjan  

 att den nya versionen osannolikt kommer att innehålla betydande nya, okända fel 
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4.2 ISO 26262 

ISO 26262 kräver att vi ska klassificera våra verktyg. Detta görs genom att vi analyserar om 

verktyget kan ha inverkan samt verktygets förmåga att hitta fel. Den processen finns nedan. 

 

Vi börjat med att analysera TI – Tool impact. Där har vi två nivåer TI0-TI1. Då analyseras 

mjukvaran på avseende av inverkan. Om det inte finns någon möjlighet att 

utvecklingsverktyget kan ändra eller producera några fel får den TI0 i alla andra fall TI1. 

 

TI 0 – Ingen inverkan 

TI 1 – Kan ha inverkan 

 

När detta är gjort går vi over på TD – Tool Error Detection 

 

Nu analyserar vi utvecklingsverktyget med avseende på om den har möjlighet att upptäcka fel 

samt rätta fel som beror på programvaran själv. Vår tillförlitlighet på att programvaran 

producerar rätt utdata eller att felaktig data kan detekteras. Där finns fyra nivåer TD1-TD3. 

Där TD1 har möjlighet att upptäcka nästan alla fel och TD4 bara upptäcker fel slumpmässigt. 

 

När dessa nivåer är valda kan vi få ut TCL - ”Tool Confidence Level” enligt tabell nedan: 

 
TD1 TD2 TD3  

TCL1 TCL1 TCL1 TI0 

TCL1 TCL2 TCL3 TI1 

Tabell 4 - TCL nivåer ISO 26262 

 

Efter detta steg får vi beroende på SIL klass olika sätt att kvalificera våra utvecklingsverktyg. 

De verktyg som är klassade TCL1 behöver inte genomgå någon kvalificering. De allmänna 

kraven finns i 26262-8 klausul 11.4.6. För klasserna TCL2 samt TCL3 i kombination med en 

ASIL D så krävs det att verktyget är utvecklat i enlighet med en säkerhetsstandard t.ex. IEC 

61508 eller ISO 26262. Sedan skall även en certifiering enligt ISO 26262 genomföras.  
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4.3 EN 5012x 

I EN 5012x serien hittar vi följande dokumentation.  

 

I EN 50128 klausul 10.4.8 så finns det skrivet att för utvecklingsverktyg så ska automatiska 

testverktyg användas. Vidare så finner vi i Annex B som är en informativ att verktygen ”ska 

certifieras så att någon nivå av förtroende kan antas med omtanke av korrektheten av utdata”. 

[13] Den kan oftast certifieras av en oberoende part, vi kan där använda oss av IEC 61508. 

[14] 

 

I den nya revisionen av 50126:201X kommer verktygen att få samma klassningar som IEC 

61508. De kommer alltså att klassa i TCL1-TCL3. 

 
 

4.4 DO-254 

I DO-254 står det att man inte behöver kvalificera verktygen men en verktygsvalidering(eng. 

Tool Assessment) måste genomföras. Det står även omnämnt att man ”kan” kvalificera sina 

verktyg, så där är DO-254 lite luddigt. Vi kommer nedan gå igenom en verktygsutvärdering 

och förklara vad som behöver göras med tanke på DAL.  

 

Verktygsvalidering ingår i DO-254 utvecklingsflöde och måste genomgås. Den finns 

omnämnd i klausul 11.4 DO-254. För verifieringsverktyg krävs det på DAL A och B att en 

verktygsvalidering måste genomgås, på de andra nivåerna behövs detta inte. För 

utvecklingsverktygen krävs en validering på nivå A, B och C. 

 

Det första steget i verktygsvalideringen är att identifiera vilka verktyg som används, vilken 

version samt vilken miljö den körs i. När vi identifierat våra verktyg kan vi ta en av följande 

punkter beroende på nivå och projekt. [15] 

 

1. Oberoende utdatakontroll: Kan utdata från verktyget verifieras helt oberoende? Några 

möjligheter inkluderar manuell kontroll av utdata, jämförelse med ett liknande 

programs utdata och kontroll mellan RTL/gate simulering och FPGA. 

 
2. Relevant historia: Har verktyget väldokumenterad användarhistorik där det bevisat har 

producerat rätt utdata? Användarhistoriken kan innehålla både flyg och andra 

applikationer.  
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3. Standard verktygsvalidering: Är en process som kräver flertalet steg och resulterar i en 

rapport ”Tool Qualification Accomplishments Summary (TQAS)”. 

Verktygsvalideringen ska bara genomföras om de två punkterna innan inte går att 

applicera. 

 

 

4.5 Slutsats 

Jag skulle föreslå att man försöker hitta verktyg som använts och gärna kan lämna 

dokumentation eller certifikat enligt vald standard. Såsom vi konstaterats tidigare vill vi 

undvika de enorma kostnader som kan uppstå vid fel som upptäcks sent i designcykeln.  

 

De flesta tillverkare av utvecklingsverktyg kan även lämna ut bevis och hjälpa till att göra 

processen lätt, så det är bättre att vara på säkra sidan än att försöka hitta ett kryphål. Lägger vi 

ned enorma pengar på utvecklingsprocessen så varför fallera på utvecklingsverktygen. 

 

Om vi har hittat ett certifierat utvecklingsverktyg för en standard borde inte steget vara långt 

att verifiera den för den andra standarden. 
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5 Jämförelse standarder 

5.1 Inledning 

När det kommer till att jämföra de olika standarderna och se om det går att applicera dem på 

varandra hittar vi några svårigheter. De flesta standarder är utvecklade från ”modern” IEC 

61508. Därför innehåller de ganska lika livscykler och definitioner. Men sedan kommer vi till 

de olika domänerna. Där har vi stora skillnader. Om vi jämför ISO26262 och IEC 61508, så 

kan man i 61508 livscykeln verifiera efter installation. Detta går dock inte att applicera på 

26262. När bilarna lämnar fabriken ska de vara säkra. Vi kan inte gå och ändra saker i 

efterhand. Även för riskbedömningen finns det skillnader.  

 

5.2 Projekt för plattformsoberoende 

Projekt för plattformsoberoende [16] [17] 

 

CESAR (Cost Efficient methods and processes for Safety Relevant embedded systems) är ett 

JU ARTEMIS projekt som samlar 50+ partners från universitet, industri och teknologi. Målet 

är att utveckla gemensamma processer, metoder och verktyg integrerat i en gemensam 

"Reference Technology Platform".  

 

OPENCOSS (Open Platform for EvolutioNary Certification Of Safety-critical Systems). 

Målet med projektet är konstruera en gemensam certifieringsstruktur som kan användas på 

olika domäner såsom järnväg-, flyg- och bilbranschen. De vill också uppnå en gemensam 

certifieringsinfrastruktur.  

 

pSafeCer (pSafety Certification of software-intensive systems with reusable components), har 

som mål att delge support när det gäller systemsäkerhet. De vill ge support för effektiv 

återanvändning av certifiering och starkare länkar mellan certifiering och utveckling, de vill 

att återanvändning av komponenter ska kunna genomföras mellan olika plattformar.  

 

MBAT (Combined Model-Based Analysis and Testing of Embedded Systems). De vill först 

och främst uppnå en Reference Technology Platform (RTP) för transportsektorn, såsom bil, 

flyg och tåg.  
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ACROSS “A cross-domain approach for mixed-criticality integration based on heterogeneous 

MPSoCs”. De har som mål att utveckla och implementera en plattformsoberoende 

referensstruktur för inbyggda system. Deras plattform kommer att kunna appliceras på bil, 

flyg och kontrollfunktioner för industrin. ACROSS kommer att resultera i den design för en 

plattformsoberoende modul som först kommer att implementeras i en FPGA. 

 

5.3 Slutsats 

Det finns en del stora problem när det gäller att applicera de olika standarderna på varandra. 

Detta för att de gäller för så olika delar av industrin samt att de har olika tillvägagångssätt 

samt olika SIL/ASIL/DAL nivåer. Det finns dock en del intressanta projekt som lurar i 

vassen. Dessa skulle kunna hjälpa till att minimera kostnaderna och minimera 

utvecklingscykeln, samt att man kan använda samma tillvägagångssätt oberoende standard. 

Så min slutsats blir att det blir onödigt jobb, samt risker vid att försöka applicera de olika 

standarderna på andra domäner.  

 

Däremot skulle vi kunna använda oss av en säkerhetskritiskmodell för att utveckla inte 

säkerhetskritiska system. Detta för att kunna säkerhetsställa kvalitén och leverera en ”säker” 

produkt. 
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6 Utökad Funktionell Verifiering med ABV 

 

6.1 Inledning 

 

När det gäller funktionell verifiering så har utvecklingen kommit till en brytpunkt. Systemen 

har blivit så stora så att vanliga verifieringsmetoder inte riktigt räcker till. En FPGA kan idag 

bestå av två miljoner logiska celler [18]. Detta leder till att verifieringsprocesserna kan bli 

väldigt långdragna. Att verifiera RTL kan ta uppemot 70% av utvecklingstiden [19] och enligt 

Richard Goering [20] som gjort en enkätundersökning så ligger siffran runt 22%. 

Verifieringsprocessen tar alltså 22-70% av utvecklingstiden.  

 

När det kommer till säkerhetskritiska standarder och verifiering så finns det ett antal krav 

kopplade till metoder samt utförande. Vi hittar t.ex. i IEC 61508 vilken behandlar FPGA 

såsom mjuk/hårdvara, att utökad funktionell verifiering skall utföras på SIL nivåerna 2-4. 

Kravet återfinns i IEC 61508-3:2010 ,Tabell A.9.  

 

I enlighet med kraven från standarderna för säkerhetskritiska system går det att derivera ett 

antal krav som måste genomföras. Detta driver oss till att använda utökad funktionell 

verifiering, för att kunna garantera att konstruktionen uppfyller kraven samt att de lever upp 

till de satta säkerhetsnivåerna. Detta gör att metoder såsom ABV, formella bevis, osv krävs 

för att kunna garantera tillräckligt bra verifiering. 

 

Det är p.g.a. detta som FPGA utvecklingen har börjat titta på ASIC-världens 

verifieringsmetoder. De har använt sig av utökad funktionell verifiering. Inom detta område 

finns det ett antal olika metoder. De tre vanligaste kommer nedan gås igenom [21]. 

 

6.2 Assertions 

Assertions är ett påstående eller regel som beskriver en begränsad sekvens av logiska 

händelser under ett definierat antal klockcykler. Assertions kan användas till att specificera 

vissa funktioner av implementationen samt att kontrollera dessa.  

 

Assertions använder utvärdera booleska uttryck. Ett booleskt uttryck är ett påstående som kan 

valideras i sant eller falskt. En signal A valideras som sann ifall den har värdet 1 och falsk vid 

värde 0. Det finns ett antal uttryck för att bygga booleska uttryck nedan visas några av dessa. 
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Funktion Operator Förklaring Sanningstabell 

Och && Sant om båda sidor är 

sanna 

A   B    Och 

0   0       0 

0   1       0 

1   0       0 

1   1       1 

Eller || Sant ifall båda sidor är 

sanna eller om någon 

sida är sann 

A   B    Eller 

0   0       0 

0   1       1 

1   0       1 

1   1       1 

Inte ! Ändrar sant till falskt 

och falskt till sant 

A    Inte 

0      1 

1      0 

Exklusiv disjunktion 

(XOR) 

^ Sant ifall A och B är 

skilda 

A   B    Eller 

0   0       0 

0   1       1 

1   0       1 

1   1       0 

 

Det finns även ett antal aritmetiska uttryck vilka kan användas till våra assertions. 

 

< Mindre än 

<= Mindre eller lika med 

== Lika med 

!= Inte lika med 

>= Större eller lika med 

> Större än 

 

Ett exempel som utvärderar ifall signalerna är lika 

 

if (A == B) ...  // Kontrollerar om A och B är lika 

assert (A == B); // Assertion för att kontrollera villkoret,   

om A och B är lika genereras ett fel 

 

En assertion kan även användas för att kontrollera interna tillstånd i designen. Vi kan 

kontrollera sekvenser av händelser kopplade till t.ex. FIFO, minne, buss osv. Vi kan alltså 

kontrollera interna tillstånd vilket leder till att vi kan hitta buggar som inte hade propagerat till 

utgångarna. I avsnitten nedan kommer en genomgång av assertions i ett antal språk. Detta för 

att få en djupare förståelse samt att kunna jämföra språken. 
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Assertions används med fördel då utökad funktionell är ett krav, bla för att de kan bidra med 

test resultat som behövs för att visa på hög säkerhetsnivå i konstruktionen. 

 

6.3 Metoder för ABV 

Assertion baserad verifiering är en metod vilket designern använder sig av assertions för att 

kontrollera designavsikten genom att antingen simulera, formellt bevisa eller emulera dessa 

assertions.  

 

ABV är en strategi som ger oss möjligheter att kontrollera specifikationerna mer effektivt. 

Assertions öppnar upp metoder för simulering samt formella bevis. Det finns ett antal språk, 

bibliotek samt verktyg vi kan använda oss av för att applicera metoderna. Valet av språk samt 

verktyg brukar bero på företag, o.s.v. 

 

 

6.3.1 Design Avsikt Kontroll/ABV 

Vid designkontroll utförs en verifiering av delfunktioner, block och vi vill visa att dessa håller 

vid simulering. Detta görs med hjälp av ABV. Vi skriver assertions utifrån kravspecifikation, 

det kan vara busskontroller, minneshantering, felhantering, osv. Assertions är ett sätt att 

skriva regler för hur vår kod skall fungera som sedan utvärderas i sant eller falskt. Vi 

specificerar hur vi vill eller tänkt oss vad koden skall göra och skriver påståenden. Sedan 

simulerar vi koden och ser om våra antaganden håller. Assertions kan skrivas i HDL men det 

finns även HVL som är verifieringsspråk. I denna grupp ingår t.ex. SystemVerilog samt PSL. 

 

6.3.2 Formella bevis 

Assertions kan alltså användas till att verifiera funktionaliteten på en design. Dessa assertions 

kan också användas för att formellt bevisa att det beskrivna uttrycket är riktigt. Formella bevis 

är ett sätt att matematiskt bevisa att funktionerna är riktiga. Formella metoder är statiska och 

kräver ingen simulering.  

 

6.3.3 Constrained Random 

Constrained Random är ett sätt att bygga testbänkar vilka själva genererar stimuli enligt satta 

krav. Dessa kan få feedback från systemet vilket gör att det går att optimera stimuli 

automatiskt. Denna metod tillsammans med assertions samt täckningsgrader gör att en 

dynamisk testbänk som kontrollerar även hörnfallen kan skapas.  
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6.4 Jämförelse av Assertions 

I denna del kommer en jämförelser av sex olika språk att göras. De språk som kommer att gås 

igenom är VHDL, Verilog, Specman e, PSL, OpenVera samt SystemVerilog. Detta görs för 

att vi ska få en översyn på storlek och hur de olika språken hanterar assertions. Det kommer 

även nämnas lite kort historia om språken. Olika språk kan alltså användas till att skriva 

assertions. De uppnår ungefär samma sak, men olika verktyg stödjer olika språk. Det är därför 

bra med en genomgång av dessa. Det är även skillnad på antal kodrader för att uttrycka 

samma sak. 

 

Det exempel som kommer gås igenom är en sekvens beskrivet av en funktion som verifierar 

att om req blir hög, skall ack också bli hög mellan 1 till 3 cykler senare. 

 

 

6.4.1 VHDL 

 

I VHDL finns en funktion för assertions. Den ser ut enligt följande: 

 

[label:] assert boolean_condition [report string] [severity 

name]; 

 

Ett exempel på en funktion som verifierar att ”om req blir hög, skall ack också bli hög mellan 

1 till 3 cykler senare”. [22] 

 

Sample_inputs : process(clk) 

Begin 

  If rising_edge(clk) then 

 STROBE_REQ <= REQ; 

 STROBE_ACK <= ACK; 

  End if; 

End process; 

 

Protocol: process 

   Variable CYCLE_CNT : Natural; 

Begin 

 Loop 

   Wait until rising_edge(clk); 

   Exit when (STROBE_REQ = ‘0’) and (REQ = ‘1’); 

 Exit loop; 

CYCLE_CNT := 0; 

Loop 

   Wait until rising_edge(clk);  

   CYCLE_CNT := CYCLE_CNT+1; 



36 

 

   Exit when ((STROBE_ACK = ‘0’) and (ACK = ‘1’)) or 

(CYCLE_CNT =3); 

End loop; 

 

If ((STROBE_ACK = ‘0’) and (ACK = ‘1’)) then 

  assert “Assertion success” severity Note; 

Else 

  assert “Assertion Failure” severity Error; 

End if; 

End process protocol; 

 

6.4.2 Verilog 

Verilog är liksom VHDL ett hårdvarubeskrivande språk. Det är standariserat som IEEE 1364-

1995. Testfallet i Verilog ser ut enligt följande: 

 

always @(posedge req) 

begin 

 

repeat (1) @(posedge clk); 

  fork: req_to_ack  

 

begin  

@(posedge ack)  

$display ("SUCCESS: ack arrived in time\n", $time);  

disable req_to_ack;  

end 

 

begin 

repeat (3) @(posedge clk); 

$display ("ERROR: ack did not arrive in time\n", $time);  

disable req_to_ack; 

end 

 

join 

end 

 

 

6.4.3 Specman e 

Språket e utvecklades av Verisity som en del av deras produkt Specman, vilket är en product 

för att skriva testbänkar. Cadence köpte upp Verisity 2005 och fortsatte utvecklingen av e. 

Språket innehåller konstruktioner för att skriva avancerade testbänkar, täckningsgrader samt 

assertions. 

Sättet för att skriva en kontroll av vårt testfall enligt e: 

expect @req => {[..2]; @ack};  
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6.4.4 PSL 

PSL är en förkortning för Property Specification Language. Det är utvecklat av IBM och 

kallades tidigare Sugar. Språket kallas nu PSL och blev standardiserat av IEEE september 

2005 och går under namnet IEEE 1850. PSL är ett språk för att specificera egenskaper eller 

assertion för HDL. Det innehåller även möjligheten att specificera täckningsgrader. 

 

Sättet för att skriva en kontroll av vårt testfall enligt PSL: 

 
always (req -> next_e [1 to 3] (ack)) 

 

6.4.5 OpenVera 

Vera började utvecklas i mitten av 90-talet av System Science Inc. Det utvecklades först och 

främst som ett språk för att skriva testbänkar. Synopsys köpte upp bolaget 1998 och släppte 

sin version OpenVera i 2001. Det innehåller konstruktioner för att skriva testbänkar, 

assertions och täckningsgrader. 

 

Sättet för att skriva en kontroll av vårt testfall enligt OpenVera: 

 
unit arbiter_check (logic req, logic reset, logic 

clk,logic ack); 

 

clock posedge clk { 

bool valid : posedge req && (! reset); 

event ack_after_req : 

if valid then (! ack) *[2..4] #1 ack; 

} 

assert ack_after_req_2_4: check( ack_after_req ); 

endunit 

 

6.4.6 SystemVerilog 

SystemVerilog är ett kombinerat HDL och HVL språk vilket är baserat på Verilog. Det är 

standardiserat under IEEE 1800.Sättet för att skriva en kontroll av vårat testfall enligt 

SystemVerilog: 

 
Req_ack_chk: assert property @(posedge clk) $rose(req) |-> 

##[1:3] $rose{ack));



38 

 

 

6.5 Utvecklingsverktyg för de olika språken 

 
Questa ModelSim DE Cadence Incisive FV Synopsys VCS Aldec Active-HDL 

      

      ASSERTION LANGUAGE SUPPORT 
     SystemVerilog Asseertions (SVA) X X X X X* 

SystemC X X* 
 

X 
 Property Specification Language (PSL) X X X   X* 

OpenVera (OVA) 
   

X X* 

Specman (e)       X*     

      

      ASSERTION LIBRARY SUPPORT 
     Open-source SystemVerilog verification methodology (OVM) X X   X X* 

The Universal Verification Methodology (UVM) X X 
 

X X* 

Incisive Assertion Library (IAL)     X     

Open Verification Library (OVL) 
  

X 
  

      
      Code coverage, functional coverage 

     SVA X X X X X* 

Embedded** X X X X X* 

      

      ** Vanligtvist: Statement, Branch, FSM, Expression, Condition 
     

 

   
   

Figur 8 - Verifieringsverktyg och stöd
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6.6 Slutsats 

Det finns som vi gått igenom ett antal språk för att skriva våra assertions. Det finns inte några 

enorma skillnader mellan dessa om vi inte räknar in VHDL och Verilog. Så när det kommer 

till att välja verifieringsspråk så tycker jag att det är viktigt att kontrollera vilka kunskaper 

som finns tidigare och vilka verktyg finns att tillgå.  

 

För de fortsatta delarna i arbetet har jag valt att gå vidare med SystemVerilog för 

verifieringen. Detta p.g.a. att det är ett väl utbrett språk samt att det finns mycket litteratur om 

språket. Det finns även ett väl utbrett stöd för SystemVerilog i de flesta utvecklingsverktyg. 
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7 SystemVerilog Assertion 

 

7.1 Uppbyggnad 

I denna avdelning kommer syntaxen för assertion delen av SystemVerilog gås igenom. Vi 

kommer inte att lägga någon vikt på språket i sig själv utan bara förklara de delar vi behöver 

veta för att klara verifieringen samt att skriva assertions. Det finns självklart mycket mer som 

kan göras, men de viktigaste byggblocken tas upp. 

 

7.1.1 Direkta och samverkande assertion 

 
I SystemVerilog finns det två olika sätt att skriva assertions. Det är direkta eller 

klockbaserade assertions. 

 

Direkta assertions 

 
I direkta assertions baserar vi dessa på antagen som alltid eller aldrig ska ske. Vi kan jämföra 

dessa med en if sats. 

 
if (A==B)  //Kollar om A är lika med B 

assert (A==B)  //Antar att A är lika med B om inte är fallet 

får vi ett felmeddelande.  

 

Vi kan även välja att visa felmeddelande med hjälp av assert kommandot. 

 
  assert(A==B) $display ("Ok, A är lika med B") 

 else $error ("Fel. A är inte lika med B") 

 

 

Samverkande assertions 

 

Samverkande assertions är baserade på en klockcykel, det finns även möjligheter att basera 

dessa på andra signaler. De kan valideras på flankerna av den satta signalen.  Nedan följer en 

samverkande assertions som kollar samma villkor som den direkta i exemplet ovan.  

 

p_AB: assert property (@(posedge clk) not (A==B)); 

 

 

Skillnaden mot den direkta är att det kollas på varje uppgående klockflank istället för konstant 

som i det första exemplet. 
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7.1.2 Uppbyggnad av assertionblock 

 

I SystemVerilog finns det ett antal sätt att bygga upp våra assertionblock. Vi går i den här 

delen igenom de vanligaste. När vi skriver våra assertions vill vi gärna specificera specifika 

sekvenser som alltid skall gälla. Dessa byggs upp genom: 

 
sequence namn_på_sekvens; 

 <test sekvens>; 

endsequence 
 

Dessa kan sedan användas i egenskapsblock 

 
property namn_på_egenskap; 

 <test antagande>; eller 

 <test sekvens>; 

endproperty 
 
 

Det är sedan dessa som verifieras under körning. Dock så måste vi stoppa in dem i ett assert 

block för att de ska gå igenom kompilering. 

 

Assertion_namn: assert property  (property_namn); 
 

Nu när vi vet hur en assertions är uppbyggd kan vi jobba vidare med att skriva dessa. 

 

7.1.3 Sekvenser 

I följande avdelning kommer vi gå igenom sekvenser och vilka delar vi kan bygga upp dessa 

med. Det finns ett antal fördröjningsoperatorer samt inbyggda funktioner som kan användas.  

 

7.1.3.1 Följdoperatorer  

 

Det finns två följdoperatorer i SystemVerilog en överlappande samt en icke-överlappande. 

Den överlappande operatorn ser ut enligt följande |-> och definierar en sekvens som: 

 
A |-> B  

 

Om A blir sant så skall B vara sant på samma klockcykel. Den utvärderas inte förrän A har 

blivit sann. 
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Vi har även en icke-överlappande operator som ser ut enligt följande |=> och den definierar 

en sekvens enligt följande: 

A |=> B 

 

Om A är sann så skall B bli sann en klockcykel senare. 

 

7.1.3.2 ## - Fördröjningsoperator 

 

## används för att specificera olika fördröjningar i sekvenser. Följande antagande ##1 menar 

att från starten skall följande fall inträffa en klockcykel senare.  

 

A ##1 B - Menas att B händer en klockcykel efter A 

A ##0 B - Menas att B händer på samma cykel som A 

A ##[0:3] B - Menas att B händer 0-3 cykler efter A 

A ##[0:$] B - Menas att B händer någonstans under simuleringen efter A 

 

7.1.4 Repetitionsoperatorer 

I följande avdelning kommer repetitionsoperatorer att tas upp. 

 

7.1.4.1 [* Följdriktiningsoperator  

 
[*x] används för att specificera olika repetitioner i sekvenser. Ett sätt för att kolla repetition på 

signaler. 
 
A ##1 B [*2] ##1 C - Menas att A sedan 1 cykel senare B i 2 cykler sedan 1 cykel 

senare C 

A ##1 B [*1:3] ##1 C - Menas att A sedan 1 cykel senare B i 1-3 cykler sedan 1 cykel 

senare C 

 

7.1.4.2 Goto repetition  

[-> - Är ett sätt att kontrollera om en signal är sann ett antal gånger, behöver dock inte vara i 

följd. 

 

A ##1 B [->1:3]  ##1 C - menas att A är sann följd av X-antal cykler när C är falsk 

och B är sann 1-3 ggr. Ex: A !B B !B !B B B C 
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7.1.4.3 Non-consecutive  

 

[= Fungerar nästintill som Goto med undantag för att den utvärderas på negativ. 

 

A[=2] ##1 B 

Om vi utvärderar första antagandet så får vi följande sekvens: 

A[=2] == !A[*0:$] ##1 A  ##1 !A[*0:$] ##1 A ##1 !A[*0:$] 

A ##1 B [=1:3] ##1 C Ex. A !b b b !b !b b !b !b !b c - Sant 

 
 

7.1.5 Inbyggda sample funktioner 

 

$rose  - Returnerar sant när LSB ändras till 1 

$fell  - Returnerar sant när LSB ändras till 0 

$stable   - Returnerar sant om värdet inte ändrats sedan tidigare klockcykel 

$past  - Returnerar värdet på n klockcykler tidigare 

 

7.1.6 Inbyggda kontrollfunktioner 

 

Det finns ett antal inbyggda kontrollfunktioner för SV. Ibland dessa finns: 

 

$onehot(uttryck)  - Sant ifall bara en bit är uttrycket är satt 

$onehot0(uttryck) - Sant ifall bara en bit är noll i uttrycket 

$isunknown(uttryck) - Sant ifall någon bit av uttrycket är X eller Z 

$countones(uttryck) - Returnerar antal 1:or i uttrycket 

 

7.1.7 Kombination av sekvenser 

I SV finns det även sätt att kombinera sekvenser. De konstruktörer som används då är 

följande: 

 

 And – När båda sekvenser är tänkta att matcha varandra, samma starttid, men behöver 

inte ha samma sluttid. 

 Intersect – När båda sekvenserna förväntas matcha varandra, samma starttid och 

sluttid. 

 Or – När minst en av sekvenserna måste matcha 
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7.2 Knyta ihop SystemVerilog till VHDL 

När det gäller verifiering av befintlig RTL så skall det helst undvikas att modifiera koden för 

att lägga in assertions. Det finns dock hjälp för detta genom bind i SystemVerilog.  

Följande VHDL kod skall verifieras: 

architecture rtl of Test is 

   signal A, B, C : std_logic; 

... 

Begin 

... 

end rtl; 

Följande SystemVerilog program innehåller våra skrivna assertion:  

program SVA (input a, b, clk); 

… 

sequence s1; 

   @ (posedge clk) a ##2 b; 

endsequence 

cover property (s1); 

… 

endprogram 
 

 

För att knyta ihop dessa två skriver vi en modul i SystemVerilog som länkar ihop filerna. 

Detta görs genom att använda kommandot bind. Här knyter vi ihop test(VHDL) till 

SVA(SystemVerilog) och skapar en ny instans som heter sva_bind. Vi måste knyta ihop 

portarna mellan VHDL samt SV. Har portarna samma namn kan vi använda oss av (.*), vilket 

är ett jokertecken som knyter ihop alla portar med samma namn. Eller så kan vi själva mappa 

med (.SV_port(VHDL_port),…) 

 

module sva_wrapper; 

   bind test SVA  sva_bind( .a(A), .b(B), .c(C) ); 

endmodule 

 
 

För att kunna simulera så måste vi ladda in flera topmoduler i simulatorn. Detta görs enligt 

följande i Questa: 

vlib work 

vlog *.sv 

vcom *.vhd 

vsim test sva_wrapper 
 

Detta binder ihop SV programmet till VHDL koden. Det görs med hjälp av sva_wrapper. 
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8 Täckningsgrader Assertion 

 

När vi bygger upp våra testbänkar vill vi att de ska täcka in så mycket av den funktionella 

rymden som möjligt. Vi eftersträvar att testa alla delar i designen. Detta blir dock ett problem 

när vi skriver mer och mer avancerad HDL. Vi får bygga större testbänkar samt de får 

generera mer stimuli. Förhoppningsvis leder detta till att mer av koden testas, men det är inte 

säkert. Det beror nästan helt på om designern av testbänken förstår sig på den övriga 

designen. Det är här täckningsgraden kommer in. Vi vill kunna bevisa att vi har täckt in hela 

designen samt så vill vi kunna ”bevisa” en funktion. Vi kommer alltså få ett mått på hur väl 

funktionalitet ”täcks” in. Detta kan vi göra med hjälp av täckningsgrad. Täckningsgraden 

kommer ge oss ett procenttal på hur väl vi har kört igenom koden. Dock är det inte säkert att 

100% täckningsgrad ger felfri kod.  

 

När det gäller de olika standarderna finns det olika krav på täckningsgrader. IEC 61508 kräver 

att kodtäckning genomförs på nivåer SIL 3-4. DO-254 på SIL nivåer A-B. EN-50126:201X 

har krav på SIL 3-4. I ISO 26262 finns det också krav men inte kopplat till ASIL nivåer. 

 

Det finns flertalet olika sätt att titta på täckningsgraden. Nedan följer de vanligaste: 

 

8.1 Olika mått på täckning 

Programradstäckning (Statement coverage, line coverage) 
Är ett sätt att mäta om funktioner har blivit testade. Enkelt förklarat så kör den igenom koden 

och tittar så att alla funktioner/rader har blivit genomkörda. Det är ett väldigt enkelt test men 

kan generera väldigt mycket bra information. 

 
Block/Segment-täckning (block coverage) 
Här sätter vi ihop delfunktioner till blockfunktioner. T.ex. om vi har en if sats leder det till att 

den blir en funktion. Detta leder till att färre block att gås igenom samt att vi minimerar 

komplexiteten.  

 
Förgrenings/besluts-täckning (branch coverage, decision coverage) 
Här går vi igenom de olika grenarna i case if/then/else satserna. 
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Beslutsvägstäckning (path coverage) 
Går vi igenom de olika vägarna vi kan ta. Om vi tar ett exempel med en if sats enligt nedan. 

If(a) 

.. 

End 

If(b) 

.. 

End 

 
Så får vi i branch 100% täckning om a=b=0 samt a=b=1 men i path får vi 50%. 

 

Flipp-täckning (toogle coverage) 
Toogle coverage täcker in om en bit har ändrats. Det brukar ofta vara från 0 till 1 eller 

tvärtom.  

 
Assertions-täckning 
Täcker in om de skrivna assertion täcks in. 

 

FSM-täckning (Finite State machine coverage) 
Kollar igenom våra tillståndsmaskiner och tittar om alla övergångar, tillstånd samt 
vägar blivit testade. 
 

 

8.2 Täckning genom SV 

Med hjälp av SystemVerilog kan vi skapa ett antal olika täckningsgrader. När det gäller SV så 

finns väldigt stor frihet gällande täckningsgrad. Det går att täcka in variabler och uttryck, samt 

korstäckning mellan dem. Det finns även möjlighet att definiera egna sekvenser, övergångar 

samt mycket mer.  

 

 

8.2.1 Täckningsgrad och Covergroups  

När användning av täckningsgrader är nödvändigt finns det några olika sätt att skriva dessa i 

SV. Det kan ske med covergroup eller property. En property deklareras enligt följande:  

 
property p_new_cycle_next;                                  

  $fell(new_cycle_next) |=> pwm_out; 

endproperty 

always @(posedge clk) cover property (p_new_cycle_next); 
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Covergroup är ett sätt att kapsla in våra olika täckningsgrader i en grupp. Dessa kan innehålla 

coverpoints eller crosscover.  

 
covergroup motorcontroller @(posedge clk_pwm); 

 

//Coverpoints 

duty_cycle_cover_: coverpoint duty_cycle;      

//Cross Cover     

in_a_b_motor_cross: cross ina_motor, inb_motor;  

 

endgroup 

 

8.2.2 Coverpoint 

Gällande Coverpoint eller täckning för variabler så kontrolleras alla tillstånd för denna. Så i 

exemplet nedan så skapar vi en täckningspunkt för states som kontrollerar rapporterar antal 

procent på täckning för states.  

 
enum { S1, S2, S3 } states; 

covergroup g1 @(posedge clk); 

s: coverpoint states; 

endgroup 

 

8.2.3 Crosscover 

Crosscover eller korstäckning är ett mått på kombinationen mellan ett antal variabler. Detta 

kan vara bra att använda när intressanta kombinationer skall testas. Det kan ske emellan olika 

coverpoint. Sekvenser kan inte appliceras. Det är användbart i exempel som, ifall alla tillstånd 

testades när FIFO_full var hög eller liknande situationer.  

 

bit [2:0] a, b; 

covergroup cov @(posedge clk); 

aXb : cross a, b;  

 

I det här exemplet skapas åtta hinkar för a och b, samt 64 för korstäckningen. 
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8.2.4 Sekvenser 

 

Kontrollerar om vi kört igenom våra olika sekvenser. 

 
property p_new_cycle_next;                                  

  $fell(new_cycle_next) |=> pwm_out; 

Endproperty 

always @(posedge clk_pwm) cover property (p_new_cycle_next); 

 

8.2.5 Övergångar 

 

Vi kan även definiera övergångar i våra covergroups. Dessa kan vara intressanta för att täcka 

in de övergångar vi är intresserade av. Nedan följer ett exempel på detta.  

 
covergroup address_cov () @ (posedge clk); 

   ADDRESS : coverpoint addr { 

     bins adr_0_to_1           = (0=>1); 

     bins adr_0_1_2_3          = (0=>1=>2=>3); 

     bins adr_1_7            = (1=>7); 

   } 

 Endgroup 
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9 Ett projekt inom ramarna för IEC 61508 

Epsilon har ett internt projekt, som går ut på att bygga en robot som går under namnet Digital 

Lobster. Hjärtat i roboten är ett Xilinx Zynq utvecklingskort. Den består av en ARM 

processor och ett FPGA block på samma chip. Roboten kommer att ha motorstyrningen 

implementerad i FPGA:n. Det finns även krav att denna del ska uppfylla kraven i IEC 61508 

och säkerhetskrav SIL 3. För detta kommer vi att använda oss av ABV samt funktionell 

täckning för att klara SIL-3 kraven. 

 
Motorblocket är skrivet i VHDL och består av tre delar: 

 

MotorController 

PMW_generator 

One_MotorController 

 

Vi kommer använda oss av Mentor Graphics Questa, vilket är en avancerad simulator för 

verifiering av HDL. Den klarar av VHDL, Verilog, SystemC, PSL samt SystemVerilog. 

 

 

9.1  Inledning 

Under vårt projekt med Digital Lobster har vi gått igenom en livscykel enligt 61508. Enligt 

denna standard får vi ett antal punkter och steg för att utveckla ett säkert system. Vi följer 

modellen för IEC 61508 enligt vad som förklaras i del I. Vi går här igenom de olika stegen i 

vårt projekt samt vilka dokument vi har producerat. 

 

9.1.1 Konceptfas/ Specifikationsfas  

Vi började projektet med vår konceptfas samt specifikationsfas. Det är här produkten kommer 

att systemeras. Det är även här vi skriver vår kravspecifikation: Vad ska byggas, vilka 

funktioner måste vi uppnå. Ur denna fas kommer det produceras flera dokument. Dessa 

dokument kommer att hållas levande under utvecklingsfasen. Specifikationerna och kraven 

kommer med all sannolikhet att ändras under projektets gång. 
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9.1.2 Riskanalys/ Kravhantering 

Det är i den här fasen vi bryter ned våra funktioner och system. Vi bryter här ned funktionerna 

och delarna och analyserar sedan varje delfunktion och säkerhetsklassar dessa. Detta gör att vi 

får ett väldigt bra dokumenterat system. Detta är för de övergripande funktionerna och 

delsystemen. 

 

9.1.3 Implementation – Systemering 

Implementationsfasen består av själva utvecklingen. Vi börjar den här fasen med att bryta ned 

säkerhetsfunktionerna och specificera för vår FPGA. Vi delar här in i olika delsystem. Vår 

motorkontroll blir en del med ett antal krav som måste klaras. Vi utvecklar hårdvara och får 

följa IEC 61508-2. I den finns följande modell för FPGA utveckling: 

 

 
Figur 9 - Designcykel FPGA 

 

9.1.4 Verifiering 

Verifieringsstegen är inte låsta till en fas utan löper parallellt med hela projektet. Vi tar upp 

den i det här steget för att det är här vi kommer att göra det största jobbet. Det är här vi 

validerar och bevisar att vårt motorblock lever upp till kraven för 61508. Denna verifiering 

kommer att ske med hjälp av Assertion baserad verifikation.  
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9.1.5 Övergripande säkerhetsvalidering 

Efter implementation och verifiering av vårt system kommer några faser gällande installation, 

underhåll, övergripande validering, användning samt reparation och skrotning. 

 

9.1.6 Granskning av assessor 

Om alla dokument och processer enligt IEC 61508 är kompletta, så skapar vi ett dokument 

som innehåller ett säkerhetsfall. Säkerhetsfallet är ett systematiskt dokument som visar varför 

ett system är tillräckligt säkert och bevisföring varför. Detta säkerhetsfall kommer sedan att 

granskas av en assessor. Hur oberoende assessorn behöver vara beror på säkerhetskraven. När 

säkerhetsfallet är bedömt som riktigt och komplett, skrivs en certifieringsrapport som 

beskriver vilka granskningar och resultat som assessorn kommit fram till. Dokumentet lämnas 

sedan vidare till en oberoende revisor. När revisionen är färdig utfärdas ett certifikat. 

 

9.1.7 Dokumentationsplan 

När det gäller dokumentation och IEC 61508 skall följande efterföljas för all dokumentation. 

 

 Författare av dokument 

 Versionsnummer 

 Datum 

 Historia 

 Referensdokument 

 Tydlig filstruktur 

 Entydiga och standardiserade dokumentnamn 

 Tydliga tilldelningar på projektsteg 

 

Vi kommer under de olika delarna av livscykeln sammanställa ett antal dokument. Översikten 

av dessa finns att hitta i tabell 5-6. Den första tabellen innehåller delarna för den övergripande 

livscykeln. 
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Dokumentation för livscykel Information 
Koncept Beskrivning av projektets koncept 

Övergripande systemering Beskrivning av övergripande krav 

Riskkällor och riskanalys Analys av riskkällor och risker 

Övergripande säkerhetskrav Specifikationer av övergripande säkerhetskrav, vilka 
säkerhetsmekanismer samt krav säkerhetsnivåer 

Övergripande användning och 
underhåll 

Plan 

Övergripande 
säkerhetsvalideringsplan 

Plan 

Plan för övergripande installation 
och inkörning 

Plan 

E/E/PE systemsäkerhetskrav Specifikation 

E/E/PE genomförande Se tabell nedan 

Övergripande installation och 
inkörning 

Rapport för dessa 

Övergripande säkerhetsvalidering Rapport 

Övergripande installation och 
inkörning 

Logg 

Avveckling samt skrotning  

Gäller alla faser Plan (Säkerhet) 
Plan (Verifiering) 
Rapport (Verifiering) 
Plan (Funktionell säkerhets utvärdering) 
Rapport (Funktionell säkerhets utvärdering) 

Tabell 5 – Övergripande dokumentation för projektet 

 
9.1.7.1 Utvecklingsfasen för FPGA 

 

Dokument Beskrivning 
FPGA designkrav specifikation Specifikation (Kravspecifikation för plattform FPGA, 

arkitektur för delsystem) 

FPGA säkerhetsvalideringsplan Plan (valideringsplan för motorkontroller) 

FPGA design och utvecklingsplan Plan för design och utveckling av säkerhetsfunktioner i 
enlighet med specifikationen.  
 
Plan (Integration för FPGA med delsystem) 
 
Beskrivning (integration mellan FPGA samt andra 
delar i roboten, processor samt mjukvara) 

E/E/PE systemintegration  Integration av säkerhetsrelaterade funktioner i E/E/PE 
systemet 
 
Resultat av tester för integration 

Installation, underhåll, användning 
procedurer 

Plan för installation, underhåll och drift av systemet 

Validering/Verifiering Plan / Resultat av validering och verifiering av 
motorblock 

Funktionell granskning plan Förberedande granskningsplan 

Funktionell granskning Resultat av säkerhetsgranskning 

Tabell 6 - Dokumentation FPGA  
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9.2  Utdrag ur verifieringsrapport 

I den här delen kommer resultatet från verifieringen att gås igenom. Verifieringen följer vår 

verifieringsplan som är specificerad i tabell 6. Dokumentationen från projektet innehåller fler 

delar. Men för att hålla ned antalet sidor har vi tagit bort en del. Dessa delar är inställningar 

för simulering, programvara, djupgående information av testbänk samt ingående filer och 

bibliotek. 

 
 

9.2.1 Testbänk 

 
Testbänken kommer från OpenCores och är automatgenererad. Den skapar en testbänk som är 

möjlig att skripta. Grundläggande kommandon skapas av testaren som sedan använder dessa 

komplexa skript-instruktioner för att testa alla fall. 

 
För denna testbänk har speciella instruktioner för att styra pwm-frekvens, duty-cycle, på/av, 

fram/bak, bromsar etc. skapats. Dessa har sedan kodats ihop till nedan nämnda testfall. 

 

I testbänken finns också stöd för att kontrollera vissa saker m.h.a. assertions. Där kontrolleras 

kraven FW010, FW007 samt att den tid PWM-signalen är hög är korrekt. Dock sker fler 

kontroller m.h.a. assertions vidare i system-verilog-koden. Kraven samt testfallen finns 

beskrivna i 9.2.2. 

 

Utökad verifiering kommer att ske med hjälp av assertions. Det är med hjälp av dessa vi kan 

kolla hörnfallen samt se interna buggar som kanske inte propagerar till utgångarna. 

 

9.2.2 Testfall 

Testfallen är skrivna för att verifiera de olika kraven. Kraven återfinns i dokumentet FPGA 

designkrav specifikation i tabell 6. Testfallen är skrivna utifrån specifikationen och därför har 

det varit möjligt att testa i ett tidigt utvecklingsskede.  

 

9.2.2.1 Testfall 1 

Köra framåt, sänka hastigheten gradvis, backa, kritisk broms, återställning. Köra framåt, 

bromsa en cykel, släpp bromsen, kör slumpmässig hastighet framåt. 
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9.2.2.2 Testfall 2 

Loop: 

    PWM_freq = 0 till 31 kHz do 

      slumpa en pwm-cykellängder, kör tre cykler 

End loop 

 

9.2.2.3 Testfall 3 

Gå igenom alla tillstånd i FSM för motorkontrollern. Köra framåt, backa, bromsa, kritisk 

broms och stillastående. Se till att köra igenom alla med olika cykeltider. 

 

9.2.3 Resultat 

 
I följande avsnitt går vi igenom PWM-blocket för vår motorkontroll. Detta görs genom 

kodtäckning samt assertions. 

 

En 100 % kodtäckning kan för sig själv inte bevisa att vi har ett säkert system. Det kan bevisa 

att vi stimulerat varje del av koden samt att vi täckt in hela designen.  

 

9.2.4 PWM-block 

 

9.2.4.1 Översikt Täckning PWM 

 
Vad gällande kodtäckning har vi fått följande siffror i PWM-blocket. Delresultaten kommer 

att gås igenom i varje delblock. 

 

 
Figur 10 - Täckningsgrader PWM-block 

 

9.2.4.2 Statement 
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Gällande statement täckning kommer vi upp i 100 %. Detta menas att vi täckt in alla rader 

som slutar med ”;”. Testbänken täcker alltså in alla rader kod. 

 

9.2.4.3 Branch 

Branch ger oss en täckning på 94.73 %. I denna täckningsgrad ingår alla våra ”if” satser. 

Dessa täcker vi med 94.73%. Det undantaget som gör att vi inte når upp i 100% är: 

 

 

Figur 11 - Täckningsgrader branch 

 

Detta kan då exkluderas då pwm_out alltid skall ha ett värde och alltid klockas ut. Detta gör 

att vi i även detta fall kommer upp i 100 %. 

 

9.2.5 Assertions 

 
När det kommer till våra assertions så täcker vi även in där 100 %. I och med detta så kan vi 

visa att vi täckt in i stort sett hela den funktionella rymden för pwm-blocket. Dessa 

antaganden har deriverats utifrån specifikationen samt ur den skrivna koden. I tabell 8 så finns 

beskrivning av varje antagande samt länkning av kraven. 

 

 
Figur 12 - Assertion täckningsgrad 

 
 

Antagande Förklaring Bevisad 

p_reset_counter_test;  När reset blir låg skall X 
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(!reset_n) |-> ((counter == 0) && !en_reg && 
!high_ticks_reg && idle); 

counter nollställas, 
en_reg och 
high_ticks_reg bli 0 
samt idle sättas till ett 

p_new_cycle_next;                                  
$fell(new_cycle_next) |=> pwm_out; 

När new_cycle_next 
skall pwm_out bli ett 
ifall inte duty_cycle är 
noll 

X 

p_en_reg;                                  
en_reg && counter == counter_max |-> 
new_cycle_next; 

Om PWM blocket är 
igång samt counter 
nåt sitt max skall 
new_cycle_next sättas 

X 

p_pwm_generator_idle_check; 
  $fell(en_reg) |=> idle; 

När en_reg får en 
nedåtflank skall idle 
sättas på samma 
cykel 

X 

p_pwm_generator_idle_check2; 
$rose(en_reg) |=>  !idle; 

När en_reg får en 
uppåtflank skall idle 
nollställas på samma 
cykel 

X 

p_counter_max; 
counter == counter_max |=> 
$countones(counter)==0 ; 

Om counter når sitt 
max skall den 
nollställas. 

X 

p_pwm_out; 
pwm_out_reg |=> pwm_out; 

När pwm_out_reg 
sätts skall pwm_out 
sättas en klockcykel 
senare  

X 

p_reg_input; 
(!reset_n || !en_reg || counter == counter_max) 
|-> register_inputs; 

Om reset_n eller 
en_reg är noll eller 
counter nått sitt max 
skall register_inputs 
sättas till 1 

X 

p_idle_check; 
!reset_n |-> idle == ~en_reg; 

Om reset_n är noll 
skall idle vara inversen 
till en_reg 

X 

Tabell 7 - Assertions kopplade till krav 
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9.2.6 Funktionell täckning och bevisning 

 
Vi kan med hjälp av täckningsgraden, testbänkskontrollen samt våra antagen, visa att vårt 

delblock är säkert och lever upp till specifikationen. Vi har i 9.2.4 visat att vi simulerat alla 

delar av designen och med hjälp av 9.2.5 visa att vi täckt in alla funktioner av designen. Detta 

leder till att vi kan klargöra att vårt pwm-block är säkert.  

 

Specifikation krav Kontrollerat 

FW005 X 

FW006 X 

FW007 X 

FW009 X 

FW010 X 

FW011 X 

FW013 X 

Tabell 8 - Kravspecifikation kontroll 
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10 Slutsatser 

10.1  FPGA och utveckling  

När det gäller FPGA utveckling i enlighet med de säkerhetskritiska standarderna som jag gått 

igenom så finns det vissa hål att fylla upp. DO-254 tar upp FPGA som ren hårdvara, IEC 

61508 såsom en blandning av dessa med stödkapitel för utveckling, ISO 26262 som en 

blandning av hård/mjukvara, samt CENELEC EN5012x som mjukvara.   

 

Baserat på arbetet i uppsatsen kan följande slutsatser dras: 

 

 FPGA utvecklingen borde följa en blandning av mjukvaru- samt hårdvaruutveckling. 

Detta för att utvecklingen av dessa följer en mjukvaruutveckling. De är statiska när de 

programmerats vilket gör att de kan behandlas som hårdvara. Men vill vi utveckla ett 

system med hög kvalitet samt säkerhetskritiskt-funktionellt behöver vi även täcka in 

en mjukvaruutvecklingsdel. 

 

 I uppstarten av ett projekt rekommenderas att olika tillverkare samt deras support för 

de olika standarderna kollas upp. Det finns flera tillverkare som kan hjälpa till med 

utvecklingen av FPGA:er. Detta genom att de genomfört t.ex. verktygscertifiering 

samt har tabeller på felfrekvens och liknande. Detta kommer leda till en lättare 

utvecklingscykel och kortare utvecklingstid, då vissa steg kan underlättas nämnvärt. 

 

 När det gäller högre säkerhetskrav rekommenderas utökade verifieringsmetoder. Att 

kontrollera sin design till 100 % kräver oerhört mycket jobb och tid. Därför kan 

Constrained-Random metoden på testbänkar tillsammans med ABV samt Formella 

bevis spara mycket tid och säkerhetsställa projektets funktionalitet.  

 

 Ett säkert system byggs upp genom en genomtänkt projektplan och genomgång av 

säkerhetslivscyklerna. Därför rekommenderas att alla led i utvecklingen följs och 

dokumentationen skall vara spårbar samt tydlig för alla inblandade i utvecklingen. 

 

 De säkerhetskritiska standarderna börjar ta upp FPGA som utvecklingssystem. Det 

verkar därför som det är ett skifte på gång vilket kommer leda till att vi får se flera 

FPGA applicerade på dessa system. Dock så är de inte helt fullständiga i FPGA 
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utvecklingen, utan det finns ett antal hål att fylla igen. Därför skulle jag 

rekommendera att användningen av ”Review Guidelines for Field-Programmable 

Gate Arrays in Nuclear Power Plant Safety Systems” [23] som tar upp FPGA 

utveckling och säkerhetskritiska system i kärnkraften. 

 

 

 När det gäller FPGA utveckling så finns det några problem vi stöter på. Ett av dessa är 

att det inte finns några speciella riktlinjer för bristerna i VHDL och Verilog som språk. 

Därför rekommenderas att förutom de riktlinjer som ges i den valda standarden följa 

riktlinjerna i ”Review Guidelines for Field-Programmable Gate Arrays in Nuclear 

Power Plant Safety Systems” [23]. Då jag anser utveckling i enlighet med dokumentet 

vara ”Best engineering practice”. Om vi tar C som exempel så finns det Misra C vilket 

är en standard för C utveckling för säkerhetskritiska system.  

 

 När det gällde verifieringen av motorblocket så fann vi ett antal buggar samt upptäckte 

några problem med att motorstyrningen kunde fastna i ett läge där mjukvaran var 

tvungen att återställa systemet, men inte fick någon återkoppling att den befann sig 

där.  

 

Blocket som verifierades var ett relativt litet block. Det gick att bevisa att 

funktionaliteten var sann genom att bara köra täckningsgrad samt assertions. Detta för 

att vi kunde täcka upp den funktionella rymden samt visa att vi täckte in alla delar av 

koden  

 

10.2  Förslag på fortsatta arbeten 

Utifrån detta arbete så har ett antal förslag för fortsatta arbeten uppkommit. 

 

 Utveckla en designcykel för FPGA som fungerar för flertalet standarder för 

säkerhetskritiska system 

 Gå igenom den nya standarden för järnvägar 

 Framställa riktilinjer för säker VHDL kodning, gå igenom VHDL som 

utvecklingsspråk för säkerhetskritiska system.  
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