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Sammanfattning
Det här är en rapport från ett examensarbete på C-nivå i elektronik vid Umeå 
universitet. Arbetets mål var att granska en schemaritning i syfte att hitta och 
rätta eventuella fel. Därefter skulle en beställningsklar mönsterkortslayout 
designas och i sista momentet skulle komponenter monteras på kortet. Projektet 
har genomförts i samarbete med Calmon Stegmotorteknik. Löpande handledning 
från företaget har gett författaren den kunskap som behövdes för att klara av 
arbetet. Teoriavsnittet syftar till att ge läsaren förståelse för ämnet så att denne 
kan tillägna sig rapportens innehåll.

Målen är uppnådda på två punkter av tre. Schemagranskningen ledde till att ett 
antal fel rättades och layouten är nu skickad som underlag för tillverkning. 
Däremot rymdes inte monteringen av komponenter inom tidsramen för 
projektet.

Abstract
This is a report for a bachelor degree thesis in electronics at Umeå university. The 
target was to design a fully functional PCB-layout and then solder components to 
it. In order to do that I had to first proofread a schematic of the system to find 
things that were not correct and correct them. The project is a cooperation 
between the author and the company Calmon Stegmotorteknik. During the whole 
project the people at Calmon supported the author with the appropriate 
knowledge to complete the tasks. 

The proofreading of the schematic resulted in a couple of corrected errors. The 
layoutdesign went well and the design is now sent to a PCB manufacturer. 
Unfortunately the soldering of components did not fit into the timeframe of the 
project.
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Akronymer

FPGA –  Field Programmable Gate Array 

En typ av programmerbar krets. 

BGA – Ball Grid Array

En typ av kåpa som innebär att en krets pinnar är placerade under kretsen i ett 
martismönster.

CPU – Central Processing Unit

En typ av programmerbar krets.

BOM – Bill Of Materials

I det här fallet en lista med ingående komponenter som ska beställas.

PCB – Printed Circuit Board

Mönsterkort

SDRAM – Synchronous Dynamic Random Access Memory

En typ av minne som man kan skriva till och läsa från utan att först läsa igenom 
hela eller andra delar av minnet. 

LVDS – Low Voltage Differential Signaling

Ett sätt att jobba med differentiella signaler som lämpar sig bra för mycket snabb 
kommunikation.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Det här projektet är ett samarbete mellan Calmon Stegmotorteknik AB och 
rapportförfattaren Peter Olsson. Det utförs som ett examensarbete i 
elektroteknik vid institutionen för Tillämpad fysik och elektronik vid Umeå 
universitet.

Calmon Stegmotorteknik AB utvecklar elektronik, mekanik, mjukvara och 
motorstyrningar till inbyggda system. Som namnet avslöjar så har de en 
specialisering mot stegmotorstyrningar. På det området anser de sig vara bland 
de främsta i landet.

Företaget har till ett av sina utvecklingsprojekt valt att samarbeta med studenter. 
Projektet är uppdelat i flera delprojekt där vissa delar då utgör till exempel 
examensarbeten. Studenternas uppdrag har varit att ta fram en 
konceptspecifikation och utifrån denna, och med handledning från Calmons 
personal, ta fram en fungerande prototyp. De studenter som anlitades innan 
författaren jobbade med att göra schemaritningen till det kretskort som är 
slutprodukten. Nästa steg var att gå från schemaritning till beställningsklar PCB 
layout och det är det arbetet som behandlas i den här rapporten.

1.2 Projektbeskrivning

Arbetet  inleds med att gå igenom konceptspecifikationen och schemaritningen i 
syfte att ge en förståelse hur systemet ska fungera och hur dess ingående 
komponenter hänger ihop. Även en inledande genomgång av vad det innebär att 
arbeta med mönsterkortslayout ges av Calmons personal.

Första uppgiften är att gå igenom schemat för att upptäcka eventuella fel. Det 
kan till exempel vara fel i hur komponenter är kopplade eller hur själva 
komponenten är ritad.

När schemaritningen är korrekturläst och eventuella fel är åtgärdade så går 
projektet in i sin huvudfas, arbetet med layouten. Den inleds med att rita upp 
kortets yta och därefter grovplacera alla komponenter för att sedan kunna gå 
över på att planera vart spännings- och jordplan ska placeras inuti kortet och hur 
de ska delas upp. När det är gjort ska alla router dras och i och med detta får 
komponenterna sin slutgiltiga placering.

Layoutarbetet ska resultera i ett underlag för kretskortstillverkning och BOM-
lista. När kortet är beställt och levererat ska komponenterna monteras och 
kortets funktion testas. 
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1.3 Målsättning

Målet är att uppfylla de krav beskrivs i projektbeskrivningen och förstudien. Det 
vill säga:

Få en korrekturläst schemaritning som grund till layoutarbetet.

Göra en layout som kan fungera som underlag till 
kretskortstillverkning.

Montera komponenter på det färdiga kortet och testa funktionen 
på utvalda delar av systemet.

3
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2 Teori 
Momenten under punkten Genomförande handleds löpande av Calmons 
personal och genom det får jag den kunskap jag behöver för att utföra arbetet. 
Information hämtas i de fall det behövs från datablad. Teoriavsnittet syftar till att 
belysa och förklara viktiga delar för läsaren så att denne kan tillägna sig 
rapportens innehåll.

2.1 Begrepp

För att kunna beskriva arbetet på ett bra sätt så behöver vissa begrepp förklaras.

Schemaritning

Det är alltså ett kopplingsschema. 
En ritning som beskriver hur olika 
komponenter i ett system ska 
kopplas ihop. Den har ingenting 
med det fysiska utseendet att göra 
utan ritas utifrån hur funktionerna 
är uppbyggda. Det man ser i 
schemat är symboler och 
kopplingar. 

Part

En 'part' innehåller all relevant information om en verklig komponent. Parten 
anger vilken komponent som avses och vilka egenskaper den har. Till exempel 
ska det framgå vad det är för komponent, vilken som är tillverkaren, storlek, 
olika typer av elektriska egenskaper och hur komponentens pinnar är 
numrerade. Till parten kopplas sedan schemasymboler och PCB symboler. I 
Calmons bibliotek lägger man även till beställningsnummer från ELFA och 
Farnell.
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PCB-layout, mönsterkortslayout, kretskortslayout

När man är klar med sin schemaritning och vill 
övergå till att börja med layoutarbetet så sker 
detta automatiskt. Detta för att varje symbol 
som är knuten till en part dessutom hör ihop 
med en PCB-symbol. Denna beskriver 
symbolens fysiska form kan man säga. Det är 
de som placeras ut på mönsterkortet när man 
jobbar med en layout. När jag pratar om en 
layout i texten så menar jag alltså en ritning av 
hur kretskortet kommer att se ut i 
verkligheten. För att koppla ihop olika PCB-
symboler så används router, paddar och vior.

Pads, paddar

En pad är det kopparmönster som man 
löder fast en komponents pinnar på. Man 
använder även termen vid hålmontering, 
men i det här projektet används mestadels 
ytmonterade komponenter.  I varje PCB-
symbol finns alltså ett varierande antal 
paddar. Så när man placerar en symbol i 
ritningen är det i själva verket ett antal 
paddar man placerar, ett mönster, även 
kallat footprint. Det är därför mycket viktigt 
att paddarna är ritade på rätt sätt, annars 
kommer inte komponentens pinnar kunna 
lödas på plats. 

Router, tracks

Router är koppar som etsas fram i tunna 
band som fungerar som ledare. Det är med 
dessa man kopplar ihop de olika 
komponenterna. Router kan dras både på 
topp-, botten-, och innerlagren av ett 
mönsterkort.

5
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Bild 4: Område med många router i 
flera lager
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Via

En via är ett elektriskt ledande hål som 
används om man vill ansluta en rout mellan 
två lager. Man kan till exempel gå från 
översta lagret, in i ett mittlager för att sedan 
gå ut på det understa lagret. Detta för att 
möjliggöra routning på kortets alla lager. 

2.2 Mönsterkort

Den första typen av mönsterkort som tillverkades var enkelsidiga kort. Detta 
innebär att man har endast ett elektriskt ledande mönster på ena sidan.

Enkelsidiga kort blir mindre och mindre vanliga men används fortfarande i viss 
utsträckning eftersom de är mycket billiga att tillverka.

Behovet att kunna ha fler komponenter på en mindre yta drev utvecklingen 
framåt till dubbelsidiga kort. 

I och med detta uppstod behovet att på ett bra sätt kunna sammankoppla det 
övre och undre lagret. Lösningen blev borrade hål som man plätterade med 
koppar. Nu kunde man alltså belägga över- och undersidan med elektriskt 
ledande mönster och placera komponenter på båda sidorna av kortet. Men det 
räckte inte. I och med att alla komponenter utvecklades till att bli mindre och 
mindre så fick fler plats på samma yta och behovet av att kunna dra fler ledare 
ökade. Det man då gjorde var att bygga upp korten med en lamineringsteknik där 
ett kort i princip består av flera sammanpressade dubbelsidiga kort. På så vis 
kunde man lägga elektriskt ledande mönster även inuti ett mönsterkort 
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viahål

Bild 6: Schematisk bild över 
enlagerskort

Bild 7: Dubbelsidigt kort
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(Johansson, 2002). Idag är 6- och 8 lagerskort mer eller mindre standard men 
mönsterkort med upp till 30 lager kan tillverkas (Wikipedia, 2013).

Hur gör man då för att kunna belägga en yta med ett elektriskt ledande 
kopparmönster? Jag väljer här att göra en enklare sammanfattning av det som 
Johansson (2002) skriver i sin bok om tillverkning av enkelsidiga mönsterkort. 
Tillverkningen skiljer sig lite från att göra flerlagerskort men ger en bra grund för 
förståelse av processen.

Basmaterialet kan bestå av varierande material, men ofta ingår plast på ett eller 
annat sätt. Det viktiga är att basmaterialet inte är elektriskt ledande eller har 
andra egenskaper som gör att kortets prestanda försämras. Till exempel får det 
inte dra åt sig fukt eller påverkas för mycket utav värme. Laminatets yta beläggs 
med ett tunt kopparskikt. För att sedan kunna få fram det önskade mönstret så 
används en process där man ovanpå kopparytan lägger ett ljuskänsligt skikt i 
vilket man kan framkalla ett mönster som sedan blir kvar och fungerar som ett 
resistent skikt vid etsning. Framkallningen sker genom att man belyser det 
ljuskänsliga skiktet med starkt UV ljus genom en negativ film som avbildar det 
tänkta mönstret. Under framkallningen så härdas de delar av skiktet som 
exponeras för ljuset och resten kan sköljas bort. Kvar blir en etsresistent avbild 
av mönstret på kopparytan. Etsningen görs sedan med vätska som helt enkelt 
löser upp den koppar som inte belagts med etsresist. Därefter används ytterligare 
en vätska för att lösa upp och skölja bort även den. Kvar på laminatet är ett 
kopparmönster. För att göra kopparskiktet mindre känsligt mot bland annat 
nötning och kortslutingar så lackas ytan med den karakteristiska gröna lacken, 
denna lack kallas löd- och isolationsmask och den enda koppar som inte lackas 
över är den där komponenterna ska lödas fast, över denna koppar läggs ett tunt 
lager tenn för att skydda kopparn (Johansson, 2002).

2.3 Elektromagnetisk kompatibilitet

Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, innebär att elektronisk utrustning ska 
uppfylla vissa krav gällande elektromagnetiska fenomen. I Europa har man länge 
haft en avslappnad inställning till EMC men på senare år har kraven skärpts. De 
två grundläggande kriterierna som ska uppfyllas är att elektronisk utrustning 
inte ska generera så stor mängd elektromagnetiska störningar att annan 
utrustning inte kan fungera så som man har tänkt. Likaså så ska konstruktionen 
vara sådan att det finns ett inneboende skydd mot elektromagnetiska störningar 
(Williams, 2005).
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Williams (2001) menar att 90% av de EMC problem som uppstår beror på hur 
layouten har designats. En av de viktigaste punkterna är att jordningen är bra 
och genomtänkt. Layouten påverkar i stor utsträckning både hur känslig 
utrustningen blir mot störningar och hur mycket den avger störingar.

Jag och min handledare på Calmon1 diskuterade elektromagnetiska fenomen 
löpande under arbetet och en av de saker vi pratade om var att tänka på att den 
ström som induceras av att man skickar signaler i ledningar, måste återledas 
någonstans. Den bästa återledaren ansåg han vara ett massivt jordplan och att 
man därför med fördel kunde placera routinglager närmast ett jordplan. Även 
spänningsplan fungerar bra som återledare, men det då bör man tänka på är att 
helst inte leda snabba signaler över ett brutet spänningsplan. Alltså över en 
övergång mellan två olika spänningsnivåer. Det innebär ett brott även i 
återledaren och när strömmen inte fritt kan återledas så bildas störningar. Vi 
pratade även om fördelen med användningen av differentiella par för snabba 
signaler. Dessa par routas nära varandra och fungerar som varandras återledare. 
Detta gör att utsända störningar minskar och signalerna blir mindre känsliga. 

1 Löpande samtal och handledning med Magnus Larsson under april och maj 2013.
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3 Genomförande

3.1 Genomgång av schema, symboler, parter och komponenter

Syftet med det här momentet är att gå igenom schemat och dess ingående delar 
för att kunna upptäcka eventuella fel som har gjorts under det tidigare arbetet. 
Detta för att det är mycket enklare att rätta till felen i det här stadiet än när man 
har kommit en bit in layoutarbetet.

Den här fasen började med att gå igenom alla integrerade kretsar för att stämma 
av mot dess datablad så att storlek på paddar och avståndet mellan paddar 
stämmer. Det var även viktigt att kontrollera så att pinningen var stämde överens 
mellan datablad, schemasymbol och PCB-symbol. Ett fel i paddarna resulterar i 
värsta fall i att komponenten inte kan monteras på det givna mönstret. Om 
pinningen inte stämmer mellan datablad och PCB-symbol så kommer det visa sig 
i att det komponenten inte fungerar som den ska när den väl är monterad, 
eftersom den är felkopplad. I huvudsak är det här alltså ett sökande efter fel som 
finns i det bibliotek av komponenter man använder sig av för att göra 
ritningarna. Jag uppmanades även att se över tillgängligheten hos tillverkaren. 
Detta helt enkelt för att arbetet med den här prototypen har pågått en tid och 
utvecklingen går fort fram och komponenter byts ut och försvinner ur 
sortimentet.

När detta var gjort så gick jag över till att kontrollera så att rätt signaler kom in 
till rätt ställe. Inte på alla komponenter men på några av de som har flest 
anslutningar. Jag kontrollerade en CPU med 100 pinnar och tre stycken 
kontaktdon med 80 pinnar vardera. De signaler som var anslutna till dessa 
komponenter prickades av mot dokument som Calmon har tagit fram. Systemet 
innehåller även en 484 pinnars FPGA krets, men eftersom flera av dess pinnar 
kan byta funktion så är det ingen idé att kontrollera dessa. De fel som kunde 
komma att upptäckas här består i att den som har ritat schemat på något sätt 
begått ett misstag som resulterar i att fel pinnar har blivit ihopkopplade.
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För att kunna avsluta den här fasen och övergå till att jobba med layouten så 
återstod att gå igenom konceptspecifikationen och verifiera att det man har 
bestämt ska finnas på kortet verkligen finns med. Dessutom kontrollerades det 
omvända förhållandet, om det fanns komponenter eller funktioner på kortet som 
inte finns med i specifikationen.

3.2 Layoutarbetet

Till att börja med ska jag ta upp några av de designregler och ramar som har valts 
för kortet. Jag har själv inte varit med vid dessa val och kan därför inte 
kommentera valet i sig. Men de utgör en central och återkommande del i arbetet 
och bör därför behandlas i rapporten.

Kretskortet är ett 8-lagers kort med dubbelsidigt montage. Storleken är 70 x 100 
mm. I varje hörn finns två hål avsedda för montering. Bredden på router för 
signaler är satt till 0.1 mm och för jord och matning till 0.5 mm. Ofta används 
dock den minimala bredden för jord och matning som är 0.3 mm. Avstånd 
mellan router och övriga delar på kortet är generellt 0.15 mm, men vissa 
undantag finns. 

På vior finns två storlekar, 0.3 mm och 0.2 mm. Den större vian är standard för 
kortet men den mindre används under FPGAn eftersom det annars skulle bli 
svårt att få plats med avkopplingskondensatorer på motsatta sidan. Inga dolda 
eller begravda vior används utan alla går helt igenom. 

Eftersom kortet har dubbelsidigt montage så används i huvudsak ytmonterade 
komponenter. De flesta resistanser är av storleken 0603 och  kondensatorerna är 
både av 0603 och den mindre storleken 0402. Mindre än så används inte då allt 
ska lödas för hand.

Nu har arbetet kommit till den punkt där det är dags att omvandla schemat till 
en PCB-ritning.  I CadStar sker det med en funktion som heter ECO Update. Det 
som händer då är att alla schemasymboler byts ut till PCB-symboler och en 
annan editor startas. Det första som görs är att sammanställa de mekaniska 
riktmärken och mått som finns i konceptspecifikationen. När det var gjort så 
ritades kortets konturer och hål för montering upp. Därefter placerades de tre 
kontaktdonen in, detta eftersom deras placering var bestämd sedan innan. 
Resten av komponenterna hamnade efter övergången ovanpå varandra i ena 
hörnet av arbetsytan. Därför måste man sortera upp dessa och forma grupper av 
komponenter som hör ihop eller av annan anledning bör placeras nära varandra. 
Detta görs lämpligast genom att titta i schemat och sedan markera en grupp där 
för att sedan flytta ihop dom i layouten. Nu ser arbetsytan ut som ett enda 
virrvarr av streck med komponenter utspridda överallt.
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3.2.1 Grovplacering av komponenter

Det här stadiet i arbetet handlar om att planera layouten. De två komponenter 
vars placering kommer vara mest avgörande för resten av arbetet är CPUn och 
FPGAn. Detta eftersom de har flest pinnar och kommer ha signaler som sträcker 
sig över hela kortet. Jag börjar därför med att placera dessa. På FPGAn så finns 
möjlighet att delvis välja vilka funktioner som olika pinnar ska ha, så när 
schemat ritades har man grupperat signaler som har likande funktion och ska åt 
samma håll för att routerna ska bli så korta som möjligt. Det visade sig att den 
bästa lösningen var att placera FPGAn ungefär mitt på undersidan av kortet.
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Bild 10: Layouten i ett tidigt skede

Bild 11: Kopplingar vid FPGAn
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På Bild 11 kan man ana att många av de kopplingar som ska ut till vänster ligger 
på vänster sida, de som ska ut till höger ligger på höger sida och de som ska ut 
uppåt  är högst upp. Undantaget är nedre kanten. Därifrån kommer inte så 
många signaler som ska neråt, utan de flesta försvinner till höger och vänster.

Placeringen av CPUn var inte lika självklar. Dels så sprider den signaler över hela 
kortet även den. Men hänsyn skulle också tas till att många andra komponenter 
skulle få plats och att signalerna från FPGAn är så pass många att de behöver 
plats att ta sig ut. Lösningen blev att lägga även CPUn på undersidan, men 
förskjuten uppåt till vänster. 

Ovanför FPGAn syns två stycken SDRAM-minnen som ligger på varsin sida 
kortet. Även dessa är tidigt placerade eftersom de dels tar stor plats men även för 
att de hör till FPGAn och mellan dom kommer det gå snabba signaler som bör ha 
så kort routlängd som möjligt. 

För att komma vidare nu så grovplaceras resten av komponenterna på kortet 
utifrån hur de ska vara kopplade för att få så korta router som möjligt. Momentet 
går ut på att testa sig fram och få en känsla för vilka komponentgrupper som bör 
ligga vart. 
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Bild 12: Grovplacering av de första komponenterna
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3.2.2 Val av lagerfunktioner och uppdelning av spänningsplan

För att sedan kunna slutplacera komponenterna måste spänningsplan väljas och 
delas upp på ett lämpligt sätt. Det faller sig då naturligt att först bestämma vilka 
funktioner de olika lagren i kortet ska ha.

Kortet är ett 8-lagers kort med komponenter på båda sidorna. Det betyder att 
valet av jordplan bör ligga någonstans i mitten för att både topp- och bottenlager 
ska ha ungefär lika långt till jord. Därför väljs lager 4 till jordplan. Vidare så 
kommer det att behövas två lager för att kunna tillgodose behovet av olika 
spänningar. Det betyder att det återstår tre lager för signalroutning förutom 
topp- och bottenlager. Eftersom kortet är rektangulärt med kontaktdonen 
placerade på vardera kortsidan så kommer det att vara mest routing i x-led, det 
gör att två lager används för x-routing och ett lager för y-routing. De två x-lagren 
placeras på vardera sida om jordplanet eftersom det ur EMC synpunkt är 
fördelaktigt med ett massivt jordplan närmast ett signalplan. 

Nu när lagerstackens utseende är bestämt så återgår fokus till att dela upp 
spänningsplanen. Detta är de huvudsakliga spänningar som ska finnas på kortet:

Förbrukare

3.0 V CPU, FPGA, regulatorer

3.3 V SDRAM, regulatorer

5.0 V Inspänning, regulatorer

1.2 V FPGA

1.2 V analog FPGA

2.5 V FPGA

2.5 V analog FPGA

Fyra variabla 
spänningar

FPGA
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Det man direkt kan avgöra är att det största problemet att lösa är hur planen ska 
utformas under FPGAn. 

Såhär såg en av de tidigare skisserna ut:

Det stora gula fältet är 3.0V och det mindre är 1.2V, de ligger på lager 7. De blå 
fälten är de variabla spänningarna och ligger på lager 2. Tanken här var att börja 
med att ringa in ett slags minimum för spänningarna för att kunna identifiera 
vart problemen kan komma att uppstå. Under den här processen så flyttas övriga 
komponenter runt en hel del för att till slut hitta en plats där de kan 
spänningsmatas med rätt spänning och där de ligger strategiskt i fråga vart dess 
signaler ska ta vägen. 
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Bild 14: Tidig skiss över spänningsplan
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En senare revidering av lager 7  ser ut såhär:

Det man ser här är att de fyra variabla spänningarna nu delar lager med 3.0V 
planet som går rakt ner genom mitten på FPGAn. Det andra stora planet i kortets 
nederkant är 5.0V. Lager 2 från samma revidering ser ut såhär:
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Bild 15: Lager 7 i sin näst sista revidering

Bild 16: Spänningsplan på lager 2
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Under FPGAn på det här lagret finns spänningarna 1.2V och 1.2V analog. Planet i 
nederkant  är VDDA och över resten av lagret ligger 3.3V. Det som återstod att 
lösa var ett plan för 2.5V analog spänning under FPGAn. Lösningen blev att lägga 
in ett spänningsplan på ett av routinglagren. Detta var möjligt eftersom det 
under FPGAn skulle vara ett begränsat behov av routning då de flesta pinnar 
kopplas in med ett spännings- eller jordplan med en via.

Nedan är en bild av lager 5:

Här ser man att det ligger ett spänningsplan under FPGAn. Det fick sin form för 
att optimera möjligheterna till routning på lagret. Denna form ändrades senare 
när man kunde se vilket behov som fanns av routning.

Nu när det var bestämt hur alla spänningsplan skulle se ut så justerades 
resterande komponenter en sista gång.

16

TFE UMU 2013-06-05

Examensarbete i Elektronik
Peter Olsson

Bild 17: Spänningplan och router på lager 5
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3.2.3 Slutplacering och routning av komponenter 

Som layouten ser ut nu så är de allra flesta av komponenterna placerade på 
kortet och mellan dessa finns de kopplingar som ska routas. Det betyder att det 
är väldigt många kopplingar och att det på grund av detta så ser det mycket rörigt 
ut och det är svårt att hitta ett systematiskt sätt att börja routingarbetet. 

Strategin för att komma igång blev att routa så 
mycket som möjligt av spänningsmatning och jord. 
Detta är enkelt eftersom de flesta komponenter är 
placerade ovanpå det spänningsplan som de matas 
ifrån och jordplanet ligger över hela ytan. Det man 
gör då är att dra en kort rout från padden och sedan 
sätta en via som går igenom kortet och ansluter på 
rätt plan. Tydligaste exemplet på detta är under 
FPGAn där näst intill alla pinnar är jord eller 1.2V 
spänning.

De röda ringarna är paddar och de vita är vior. 
Detta ledde till att antalet kopplingar minskade 
synbart. Speciellt kring FPGAns mitt. Jag valde sedan att gå vidare med att 
placera avkopplingskondensatorer. Placeringen av dessa är av stor vikt eftersom 
de bidrar till att minska störningar som kommer in i de integrerade kretsarna. 
För FPGAns del är inkopplingen av avkopplingskondensatorer helt avgörande 
eftersom kretsen troligtvis inte skulle fungera utan eller med dåligt placerade 
kondensatorer. De ska kopplas in mellan spänning och jord så nära 
komponentens pad som möjligt.
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Bild 18: Del av layouten 
under FPGAn 

Bild 19: Inkoppling av avkopplingkondensator
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Helst ska kondensatorn och kretsen ligga på samma sida, men det är inte alltid 
möjligt av olika orsaker. Anledningen till att dessa kondensatorer finns är för att 
leda bort störningar från kretsen innan de kommer ut på spänningsplanet. Det är 
särskilt viktigt om man har att göra med små signaler och höga frekvenser. 
Således är den viktigaste komponenten i det avseendet för det här projektet 
FPGAn. Eftersom den dessutom behöver flera olika typer av matning så behövs 
fler kondensatorer. 

Jag valde sedan att gå vidare med att planera inför den fortsatta routningen för 
att kunna ha en övergripande strategi att luta mig mot. Delar av planen växte 
fram senare men under större delen av layoutarbetet har den i grova drag sett ut 
enligt nedan.
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Bild 21: Routingstrategi

Bild 20: FPGAns 
avkopplingskondensatorer
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Routningen började sedan mellan FPGAn och uppåt mot SDRAM minnet för att 
sedan gå vidare medurs runt FPGAn. Löpande under tiden så slutplacerade jag 
och routade de övriga komponenterna som fortfarande låg grovplacerade.

För att komma ut med alla router från FPGAn krävdes lite eftertanke. Det är inte 
helt självklart att lyckas med detta då endast en rout får plats mellan raderna av 
vior. 

Från de två yttersta raderna av paddar 
så är det möjligt att gå direkt dit man 
ska utan använda en via och byta 
lager.

För att komma ut med den tredje 
raden så måste man byta lager och gå 
ut antingen där paddarna är på 
bottenlagret eller där routerna ligger.

För resterande rader inåt mot mitten så är även utrymmet mellan paddarna 
blockerade på alla lager av vior och då återstår enbart att gå ut där paddarna är. 
Då endast med en rout per lager eftersom det inte får plats mer. De här 
strategierna för att routa BGA kretsar kallas för fan-out strategier. Jag blir hjälpt 
i mitt arbete av att det är många paddar som kopplas till spänningar och jord, 
vilket betyder att inga router behöver komma ut från de paddarna. Vidare så 
används inte alla paddar vilket även det bidrar till att förenkla arbetet och gör att 
jag inte strikt behöver hålla mig till en fan-out strategi.

För att ytterligare underlätta routningen fanns möjlighet till pinswapping på 
vissa pinnar. Det betyder att pinnarna är funktionellt ekvivalenta och att man 
kan byta funktioner mellan dem. Fördelen med detta är att jag till exempel kan 
placera signaler som ska ut till vänster, lite längre till vänster på kretsen. Mycket 
arbete med att trassla ut signaler försvinner då, dessutom förkortas längden på 
routen vilket alltid är bra.

Pinswapping görs genom att först se i PCB-layouten vilka pinnar som ska byta 
plats och därefter gå in i schemat och göra bytet där för att sedan uppdatera 
layouten. Det finns möjlighet att pinswappa direkt i PCB editorn, men i det här 
fallet är schemasymbolen ritad på ett sådant sätt att det inte fungerar. Därför har 
Calmon valt att använda sig av den här metoden för pinswapping. 
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Bild 22: FPGA routing 
1

Bild 23: FPGA routing 2
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För att routa mellan FPGAn och minnena så har jag använt topp- och 
bottenlagret och y-routinglagret.

Grönt är topp, rött är botten och vitt är lager 6. Jag har här pinswappat så att jag 
kunde dra så mycket som möjligt direkt till minnet utan att använda vior. De 
signaler som går från FPGAn till den övre raden paddar på högersidan måste 
byta lager för att komma förbi paddarna. Därför valde jag att pinswappa de 
signalerna så att de ligger långt in i FPGAn och sedan routade jag dom på lager 6.

Från FPGAns högra och vänstra sida har man valt att lägga differentiella par som 
kan användas för LVDS (low voltage differential signaling) signaler. Fördelen 
med den typen av signaler är att de sänder ut mindre elektromagnetisk strålning 
och är mindre känsliga för störningar än 'vanliga' signaler och kan med fördel 
användas för snabb kommunikation. De är placerade i par och ska routas nära 
varandra i paren. För att pinswappa dessa måste hela paret byta plats. Det går 
alltså inte att byta plats på enstaka signaler. Jag bytte plats på några par för att 
de skulle komma i rätt ordning till kontakten.

Nedre högra hörnet mellan FPGAn och kontaktdonen var ett av de ställen där 
flest router skulle passera.För att klara av att routa detta hörn så använde jag alla 
tillgängliga lager. Dels så är det många signaler som ska ut från FPGAn, men det 
är också ett flertal som kommer uppifrån som ska passera förbi ut till vänster. 
Dessa kommer först att gå på y-routing lagret, lager 6, för att sedan byta lager till 
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Bild 24: Routing mellan FPGA och SDRAM
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ett av lagren för routing i x-led. Då måste hänsyn tas till att det kan bli ont om 
plats för att placera vior och att man dessutom inte vill gå onödigt lång väg med 
signalerna.

Första steget blev att routa så mycket som möjligt på det röda bottenlagret till 
första raden på den närmsta kontakten. Efter det gick jag med ett flertal router 
rakt ut till höger på de båda x-lagren, så högt upp som möjligt. Sedan kunde jag 
fylla på med router på det gula lagret med signaler som kom från FPGAns 
vänstra sida. De signaler som gick från paddar högt upp på kontakterna och som 
ska fortsätta ut till vänster i nederkant routade jag först på det blå y-lagret för att 
sedan byta till det gula x-lagret. Det gröna topplagret används även det, 
mestadels till lokal routing mellan de övriga komponenterna och till vissa 
signaler som inte passar in i det mönster jag hade tänkt mig. Det kan till exempel 
röra sig om klocksignaler, de har sina givna platser på FPGAn och går inte att 
pinswappa. Därför var det ibland svårare att routa dessa signaler enligt 
förutbestämda strategier vilket gjorde att det krävdes 'nödlösningar' i form av att 
till exempel routa dom fritt på det gröna topplagret.

På nedre långsidan av kortet har många komponenter placerats. Dessa 
slutplaceras och routas nu. Likaså de komponenter som ligger på FPGAns 
vänstra sida nedanför CPUn slutplaceras. Den mesta lokala routningen sker på 
det gröna topplagret eftersom merparten av komponenterna placeras på 
topplagret för att i viss mån undvika att placera vior som tar upp plats på alla 
lager. Speciellt på kortets vänstra sida räknade jag med att det skulle kunna bli 
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Bild 25: Routingstrategi nedre högra hörnet
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trångt på grund av att det dels ska placeras en hel del komponenter där, och för 
att det kommer att vara mycket routing både i x-led och y-led.

Som tidigare så är gult och grått x-routinglagren 3 och 5, turkost är y-
routinglagret och rött är bottenlagret. Routingen på det grå lagret är mestadels 
differentiella par så därför började jag med att routa dom. Därefter signalerna på 
det gula lagret. Utmaningen på den här sidan av kortet var att få till routingen i 
y-led. Anledningen till det var att det dels var många signaler, dels så började det 
bli ont om plats att få ner vior och dels så korsar signalerna varandra. De signaler 
som kom in från höger på det gula lagret kunde jag i stor utsträckning välja vart 
jag ville byta lager och gå uppåt med så en stor del av dessa kunde till exempel 
dras nära FPGAn upp till CPUn. Många av de resterande signalerna kunde gå i 
stort sett rakt upp i y-led. Men det var fortfarande ett flertal kvar som behövde 
korsas. Detta görs lämpligast vid någon av ändarna. 
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Bild 26: Routing vänster sida
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Bilden visar hur korsande av router kan se ut. Vissa router fick även byta lager 
flera gånger. 

Grönt   Blått Y   Gult X  Rött→ → →
Sista delen av routingarbetet berörde CPUn. Problemen låg i att det var trångt 
nära CPUn och att många signaler skulle korsa hela kortet. Taktiken blev att dra 
så många signaler som möjligt mellan FPGAn och SDRAM-minnena för att sedan 
fylla på uppåt under dom och  byta lager till y-lagret och det gröna lagret och 
routas till respektive paddar på kontaktdonen. 
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Bild 27: Gröna router 
som behöver korsas

Bild 28: Routingstrategi CPU --> Kontaktdon
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Den här strategin ändrades dock under arbetets gång då det visade sig att nästan 
alla router fick plats mellan FPGAn och minnena och att det var möjligt att 
fortsätta i y-led på det gula lagret ner till paddarna.

3.2.4 Genomgång och felsökning

Sista steget i layoutarbetet innebär att gå igenom alla lager och se så att routerna 
är dragna på ett vettigt sätt och att köra en automatisk felsökning som varnar för 
och listar alla punkter där man har brutit mot designreglerna. 

Jag tänkte nedan visa på ett par typiska ställen där man kan routa på ett 
annorlunda sätt för att förbättra designen.
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Bild 29: Reviderad strategi

Bild 30: Förslag till förbättring
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Den blå pilen visar en väg som är kortare och fullt möjlig att använda sig av 
istället eftersom det tillslut visade sig vara ganska tomt på det grå lagret just där. 

I fallet till höger finns ingen anledning att gå ut så 
långt till vänster. Utan det är helt klart att föredra att 
gå mer rakt upp och sedan flytta efter de två yttersta 
routerna.

Det som också kontrolleras är hur spänningsplanen 
ser ut efter att man har lagt på ett lager koppar. Risken är att viorna ligger för 
nära varandra så att det inte kan komma koppar mellan dom. Det kan även vara 
så att man av misstag har routat på planet och på så sätt skurit av en del.

I det här exemplet ser man hur en rad av vior begränsar det gröna kopparplanets 
bredd till en tredjedel av den tänkta. Upptäckten av den här typen av fel ledde till 
att designreglerna ändrades så att man tillåter kopparen att komma närmare 
vian och på så sätt begränsas inte bredden lika mycket.

Den automatiska felkontrollen upptäckte en hel del fel, men många går att bortse 
från. Till exempel så sitter de yttersta kontakterna för nära kanten enligt de 
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Bild 31: 
Förslag till 
förbättring 2

Bild 32: Nästan avskuret 
spänningsplan
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designregler som har använts, men eftersom det är medvetet och planerat så kan 
dessa varningar ignoreras. Vidare så kommer en hel del varningar som säger att 
två router inom samma nät ligger för nära varandra. Men eftersom dessa är inom 
samma nät så kommer det inte leda till någon kortslutning och i de flesta fall 
kommer varningen för att man har gjort en för snäv böj. 

Vilka fel ska då rättas till? I stort sett kan man säga att de fel som inte får tillägget 
same net ska ändras. Det kan exempelvis innebära vior som ligger för nära 
varandra eller en via och en pad som är för nära. Den mest omfattande 
felrättningen kom ändå att gälla så kallade acid traps. En acid trap bildas när 
man får vinkar i designen som är mindre än 90 grader. Oftast inträffar de mellan 
en pad, eller via, och en rout.

Det man vill undvika är att etsningsvätska ska fasta i den skarpa vinkeln under 
tillverkningsprocessen och på så vis förstöra hela eller delar av just det mönstret.
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Bild 33: Acid 
trap 1

Bild 34: Acid trap 3Bild 35: Acid trap 2
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4 Resultat

4.1 Genomgång av schema, symboler, parter och komponenter

Genomgången av de integrerade kretsarna gick i det stora hela bra och endast 
mindre fel upptäcktes. Några saker behövde dock rättas till. 

Jag hittade en komponent som inte längre tillverkades. Frågan hade kommit upp 
tidigare under projektet men blev i och med min genomgång verifierat. En 
utbyteskomponent letades fram och lades in i schemat. Vidare så 
uppmärksammade jag en pin-numrering som gjorde en PCB-symbol otydlig och 
svårtolkad mot databladet. Detta ändrades och uppdaterades i biblioteket. 

I ett par PCB-symboler hittade jag en streckad linje som låg utanför symbolen 
och inte verkade fylla någon funktion. Efter en koll mot databladet konstaterades 
att de inte gjorde det och togs således bort. Förmodligen en rest från när 
symbolen ritades. Beroende på vilken typ av linje det är så kan sådant skräp få 
betydelse för layoutarbetet då det finns risk att den påverkas av de designregler 
som sätts upp för layouten.

I FPGA kretsen upptäckte jag några pin-namn i schemasymbolen som inte 
stämde överens mot tillverkarens datablad. 

I nästa fas av momentet så gick jag igenom de signaler som kopplas till CPU och 
kontaktdon för att se att rätt signaler kommer till rätt ställe.  På CPUn upptäcktes 
5 pinnar som var felkopplade. Dessa kontrollerades sedan mot datablad och 
pinningdokument och kopplades sedan om så att allt blev rätt.

Vid genomgången av portarna, kontaktdonen, så upptäcktes fel i två pinnar. 
Varav ett av felen visade sig komma från ett fel i det dokument som berättar vad 
som ska kopplas in vart. Så felet rättades genom att ändra i dokumentet. Utöver 
detta så upptäcktes att kontakternas paddar var felritade PCB-symbolen. Något 
såg fel ut och vid jämförelse med databladet så konstaterade jag att de var vridna 
90 grader men att de i övrigt stämde. När jag ändrade i symbolen så upptäckte 
jag även att det saknades borrade hål i varje ände av kontakterna. Dessa används 
för att styra kontakten och hålla den på plats med hjälp av två plast tappar på 
undersidan av varje kontakt.

Sista delen i korrekturläsningen av schemat var att verifiera komponenter och 
funktioner mot konceptspecifikationen. Jag gick först igenom specifikationen och 
kollade av mot schemat. Jag hittade inget som fanns specificerat men inte fanns 
med i ritningen. Dock var det lite oklart hur många testpunkter och LED 
indikationer som skulle finnas, och hur många som fanns. Det ledde till en 
inventering av dessa och när jag sedan tittade över om det fanns något i schemat 
som inte fanns i specifikationen så hittade jag fyra testpunkter som inte var 
omnämnda. Det beslutades att dessa skulle behållas och vara kvar under 
layoutarbetet utan att placeras in. Sedan skulle nytt beslut tas senare i processen 
när man kunde avgöra om de fick plats eller inte. Dessutom så flyttades en LED 
till ett annat blad i schemat för att klargöra vilken funktion den hörde ihop med.
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4.2 Layoutarbetet

I detta avsnitt visas bilder från alla lager som visar hur den slutliga routningen 
och spänning respektive jordplanen ser ut. Man kan se att lager 3 och 5 i 
huvudsak är för x-routing och lager 6 är y-routing. I en automatiskt genererad 
rapport som görs i routingeditorn kan man bland annat se att samtliga av de 
1654 kopplingarna är routade och att kortet innehåller 240 komponenter. Vidare 
kan man läsa att det finns 1096 viahål och att den totala routlängden är 14936 
mm. Rapporten i sin helhet finns i Appendix I.

Lager 1: Komponenter och fri routing

28

TFE UMU 2013-06-05

Examensarbete i Elektronik
Peter Olsson

Bild 36: Lager 1
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Lager 2: Spänningsplan

Lager 3: X-routing
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Bild 37: Lager 2

Bild 38: Lager 3
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Lager 4: Jordplan

Lager 5: X-routing och spänningsplan

30

TFE UMU 2013-06-05

Examensarbete i Elektronik
Peter Olsson

Bild 39: Lager 4

Bild 40: Lager 5
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Lager 6: Y-routing

Lager 7: Spänningsplan
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Bild 41: Lager 6

Bild 42: Lager 7
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Lager 8: Komponenter och direktrouting

4.3 Montering av komponenter och funktionstester

På grund av att den ursprungliga tidsplanen inte kunde hållas så rymdes inte 
detta moment inom tidsramen för projektet.
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Bild 43: Lager 8
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5 Slutsats
Jag tycker att arbetet har gått bra och jag är nöjd med resultatet. Under 
schemagranskningen framkom ett antal fel som kunde rättas och på så vis 
förenklades arbetet med layouten och problem kunde på ett tidigt stadie 
förebyggas, så det målet är helt klart uppnått. 

Vad gäller layoutarbetet så har även det målet uppnåtts, layouten är klar och den 
ska skickas iväg som underlag för mönsterkortstillverkning. Det man skulle 
kunna gå vidare med är att fortsätta arbetet med att optimera routningen. 
Kanske kan man även se över placeringen av komponenter för att eventuellt hitta 
bättre sätt att routa och dela upp spänningsplanen. Innan man kunnat testa 
kortets funktion så är det svårt att avgöra om layouten har några brister. Det är 
ett arbete som ständigt innebär avvägningar och kompromisser mellan olika 
faktorer vilket gör att en kedjor av många små beslut blir avgörande för 
resultatet.

Monteringen av komponenter och test av kortet rymdes till slut inte inom 
tidsramen för projektet så det målet är inte uppnått. Anledningen till det ligger 
enligt mig i planeringen snarare än i min arbetsinsats. Dels så är det svårt för 
Calmon att avgöra hur lång tid saker kommer att ta och dels så kunde jag ha gjort 
en bättre tidsplanering för att innan starten av projektet kunna göra en snävare 
avgränsning av arbetsmoment.

Något man kan jobba vidare med är att försöka krympa kortet. Det finns ett 
önskemål från Calmon göra långsidorna åtminstone 10 mm kortare. Jag tror inte 
att detta skulle medföra jättestora problem. I dagsläget används inte utrymmet 
på topplagret där kontaktdonen sitter på bottenlagret. Detta är en yta som skulle 
kunna nyttjas betydligt bättre. Likaså skulle man kunna packa 
komponentgrupperna bättre genom att ha fler komponenter på bottenlagret. Vad 
gäller routningen så finns även där utrymme för en kompaktare design. Om man 
utifrån den befintliga layouten arbetar fram en ny routingstrategi kan man säkert 
krympa kortet med 10 mm. Ytterligare hjälp skulle kunna vara att se över om 
man ska gå ner på den mindre vian över hela kortet eller kanske använda dolda 
och/eller begravda vior.
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Appendix I – Board properties report

Board Properties Report
         =======================
Report generated at Fri May 24 16:06:49 2013

Total number of components      : 240
Total number of nets            : 357
Total number of connections     : 1654
Number of connections remaining : 0
Routing completion              : 100.00%
Total number of vias            : 1096
Total number of blind vias      : 0
Total number of buried vias     : 0
Total number of track segments  : 6614
Total track length              : 14936.60
Total angled track length       : 4050.69
Total 45 deg track length       : 4049.96
Total wrong way track length    : 978.20
Total number of modified nets   : 2

TRACK LENGTH PER LAYER
========================
        | Apparent | Defined |
  Layer |   Bias   |   Bias  | Length 
--------------------------------------
    1   |    Y     |    U    | 1670.48
    3   |    X     |    X    | 4315.90
    4   |    X     |    Y    | 0.10
    5   |    X     |    U    | 3358.13
    6   |    Y     |    U    | 2651.12
    7   |    X     |    U    | 1.42
    8   |    X     |    U    | 2939.45

VARIANT
====================
Current Variant                 : None

COMPONENT AREA USAGE
====================
Available area on top side      : 7000.0
Component area on top side      : 2641.7
Utilisation of top side         : 37.74 %
Available area on bottom side   : 7000.0
Component area on bottom side   : 3306.2
Utilisation of bottom side      : 47.23 %
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PLACEMENT
=========
Total number placed             :     240 (100 %)
   ...number fixed              :      28 ( 12 %)
   ...number unfixed            :     212 ( 88 %)

Total number unplaced           :       0 (  0 %)
   ...number fixed              :       0 (  0 %)
   ...number unfixed            :       0 (  0 %)

COMPONENTS ON TOP SIDE                number   |             area   
======================              
-----------|--------------------------------
Total placed                       189 ( 79 %) | 2375.1 ( 34 %)
   ...fixed                         22 (  9 %) | 899.5 ( 13 %)
   ...unfixed                      167 ( 70 %) | 1475.6 ( 21 %)
                                               |
Total unplaced                       0 (  0 %) | 0.0 (  0 %)
   ...fixed                          0 (  0 %) | 0.0 (  0 %)
   ...unfixed                        0 (  0 %) | 0.0 (  0 %)
                                               
Number held on side                189 ( 79 %)
                                               
COMPONENTS ON BOTTOM SIDE                      |
=========================           
-----------|--------------------------------
Total placed                        51 ( 21 %) | 2968.5 ( 42 %)
   ...fixed                          6 (  2 %) | 2377.0 ( 34 %)
   ...unfixed                       45 ( 19 %) | 591.5 (  8 %)
                                               |
Total unplaced                       0 (  0 %) | 0.0 (  0 %)
   ...fixed                          0 (  0 %) | 0.0 (  0 %)
   ...unfixed                        0 (  0 %) | 0.0 (  0 %)
                                               |
Number held on side                 51 ( 21 %)
                                               
COMPONENTS ON TOP SIDE                         |
 WITH BOTTOM AREA                              |
======================             
------------|--------------------------------
Total placed                        44 ( 18 %) | 337.7 (  5 %)
Total unplaced                       0 (  0 %) | 0.0 (  0 %)
                                               |
COMPONENTS ON BOTTOM SIDE                      |
 WITH TOP AREA                                 |
=========================          
------------|--------------------------------
Total placed                         3 (  1 %) | 266.7 (  4 %)
Total unplaced                       0 (  0 %) | 0.0 (  0 %)
                                               |
COMPONENTS WITH TOP BIAS                       |
===========================        
------------|--------------------------------
Total on top side                  189 ( 79 %) | 2375.1 ( 34 %)
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Total on bottom side                51 ( 21 %) | 2968.5 ( 42 %)
                                               |
COMPONENTS WITH BOTTOM BIAS                    |
===========================        
------------|--------------------------------
Total on top side                    0 (  0 %) | 0.0 (  0 %)
Total on bottom side                 0 (  0 %) | 0.0 (  0 %)
                                               |

Error Summary
-------------

**********************************
***  Dimensional Error Report  ***
**********************************

Total number of errors : 0
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