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Abstract 

This thesis has been carried out in cooperation with Saab Electronic Defence 
Systems in Jönköping which has a wide range of products, mainly for Avionic 
applications. In order to evaluate and verify their design it is often required to 
simulate behaviour and debug as early as possible. System simulation can enable 
software development and debug to commence long before a hardware prototype 
is available and also scale with the size and complexity of the system.  

Another benefit of simulation is to more easily determine root causes to system 
crashes, establish worst case execution time cases and making fault injection. 
Therefore this thesis will focus on evaluating simulators and emulators, as 
development- and testing tools. 

This report contains a marketing research, where ten emulators and simulators 
were found. Of these, two simulators were chosen for further investigation; Wind 
River Simics and Imperas OVPSim. The evaluations considered both usability and 
debugging features as well as comparative tests between real hardware and the 
simulated environment. The results show that simulators can help in product 
development, but they are not yet optimal for evaluating hardware. This is because 
deviations may occur in execution times between real and simulated hardware 
architectures. 

Keywords 
Simulators, emulators, PowerPC, embedded systems, avionics 
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Sammanfattning 

Uppdragsgivaren Saab Electronic Defence Systems i Jönköping erbjuder ett flertal 
produkter främst inom avioniksystem. För att kunna utvärdera och kontrollera 
produktens design i ett tidigt skede så kan en simulering av systemets beteende 
och att felsöka så tidigt som möjligt vara ett möjligt alternativ. En 
systemsimulering kan innebära att mjukvaruutveckling och felsökning kan 
påbörjas långt innan hårdvaruprototypen är tillgänglig, med samma storlek och 
komplexitet som systemet. 

Andra fördelar med simulering är att det går enklare att fastställa orsaken till 
systemkrasch, hitta de längsta exekveringstiderna och göra felinjiceringar. Syftet 
med detta examensarbete är att testa och utvärdera hur simulatorer och 
emulatorer är som utvecklings- och testverktyg. 

Rapporten innehåller en marknadsundersökning där tio stycken emulatorer och 
simulatorer hittades. Av dessa valdes två stycken ut, Wind River Simics och 
Imperas OVPSim. Tester utfördes för användarvänlighet, debugging, samt 
jämförande tester mellan riktig hårdvara och simulerad miljö. Resultatet visar att 
simulatorer kan hjälpa till vid produktutveckling, men att de ännu inte är så 
optimala för att utvärdera hårdvara i. Detta för att avvikelser kan förekomma i 
exekveringstider mellan riktig och simulerad hårdvaruarkitektur. 

Nyckelord 
Simulatorer, emulatorer, PowerPC, inbyggda system, avionik 
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Förkortningar och förklaringar 

Förkortning Förklaring 

AFDX Avionics Full-Duplex Switched Ethernet 

AIM Apple-IBM-Motorola 

ARINC Aeronautical Radio, Incorporated 

API Application Programming Interface 

ASIC Application-Specific Integrated Circuits 

BASH Bourne Again Shell 

CAS Cycle Accurate Simulation 

CPU Central Processing Unit 

CRT Cathode Ray Tube 

DRAM Dynamic Random Access Memory 

ECC Error-Correcting Code 

EDS Electronic Defence Systems 

EEMBC Embedded Microprocessor Benchmark Consortium 

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory 

EPROM Erasable Programmable Read Only Memory 

EUROCAE European Organisation for Civil Aviation Equipment 

GDB GNU debugger 

HDL Hardware description language 

I/O Input/Output 

IP Internet Protocol 

ISA Instruction Set Architecture 

ISS Instruction Set Simulation 

JIT Just In Time 

Kbps Kilobits per sekund 

LED Light-Emitting Diode 

MAC Media Access Control 

Mbps Megabits per sekund 

MinGW Minimal GNU for Windows 

MMU Memory Management Units 

MRAM Magnetoresistive Random Access Memory 

MSR Machine State Register 

MSYS Minimal System  

NVRAM Non-Volatile Random Access Memory 

OSI-modell Open Systems Interconnection model 

PowerPC Power Performace Computer 

PROM Programmable Read Only Memory 
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QEMU Quick Emulator 

RAM Random Access Memory 

RISC Reduced Instruction Set Computer 

ROM Read Only Memory 

RTCA Radio Technical Commission for Aeronautics 

RTL Register Transfer Level 

RTOS Realtidsoperativsystem 

SPE Special Purpose Register 

SRAM Static Random Access Memory 

TAS Timing Accurate Simulation 

TBL Time Base Lower 

TBU Time Base Upper 

UART Universal asynchronous receiver/transmitter 

UDP User Datagram Protocol 
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1 Inledning 
Syftet med detta examensarbete är att få förståelse hur simulatorer och emulatorer 
kan användas vid utveckling av säkerhetskritiska inbyggda system. Saab Electronic 
Defence Systems i Jönköping vill kunna använda sig av denna metod för att 
felsöka, utveckla och verifiera sina system i ett tidigt skede. Utvecklingen av 
avionik1 innebär att flertalet krav måste uppfyllas och verifiering av dessa system 
är ofta tidskrävande. Detta arbete speglar hur marknaden för simulatorer och 
emulatorer för PowerPC-processorer ser ut idag, samt visa möjligheter med att 
utveckla i en simulerad miljö. 

Detta examensarbete har utförts som en del i utbildningen vid Jönköpings 
tekniska högskola inom huvudområdet datorteknik. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Idag innehar flygindustrin komplexa avioniklösningar som ställer flertalet krav på 
utvecklarna och systemen för att kunna garantera ett säkert och hållbart 
flygsystem. Utvecklingen av dessa system är oftast väldigt tidskrävande för att 
kunna garantera de höga kraven för avioniken. Säkerheten är en viktig del, då 
avionik ska operera i påfrestande miljöer där tillförlitligheten är mycket viktig.  

Saab Electronic Defence Systems är en affärsenhet inom Saab AB, med 
verksamheter i både Sverige och Sydafrika. Saab EDS i Jönköping, benämns 
hädanefter ”Saab EDS”, har många projekt inom inbyggda system och kraven är 
stora på att både mjukvara och hårdvara uppfyller de standarder som krävs av 
flygindustrin. Under utvecklingen tas oftast hårdvaran fram först och mjukvara 
sedan. En tanke kan vara att utveckla mer parallellt eller mjukvaran först, där man 
sedan utför tester, för att därefter göra val av lämplig hårdvara under 
utvecklingens gång.  

Saab EDS har mycket att vinna på att utveckla och testa designen i ett tidigt skede 
och en simulerad miljö av systemet skulle ge en enklare möjlighet till sådana tester. 
Det kan vara att simulera fel som är svåra att testa på riktig hårdvara, exempelvis 
minnesfel, trasig databuss eller simulerad kosmisk strålning. Att utföra dessa tester 
skulle ge en klarare bild av hur systemet skulle bete sig ifall liknande fel skulle 
inträffa i den färdiga produkten. Detta görs för att man ska säkerställa att 
produkten uppfyller ställda krav och blir en säker slutprodukt. Att kunna utveckla 
på detta vis skulle innebära lägre kostnader för Saab EDS då man får större 
konfidens i att slutprodukten kommer att fungera och man därmed slipper sena 
ändringar.  

                                                 
1 Avionik är ett samlingsnamn för all elektronik som är betydande för ett flygplans säkra och effektiva 
framförande. 
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Simulatorer och emulatorer är två olika verktyg där man skapar en fungerande 
plattform för att kunna exekvera program och utföra olika simuleringstester på. 
Tanken är att använda sig av simulatorer och mjukvarubaserade emulatorer för att 
få en portabel utvecklingsmiljö. Detta skulle innebära att fler utvecklare av 
systemet har tillgång till utvecklingsmiljön, vilket medför färre begränsningar då 
ingen hårdvara behövs användas.  

Idag använder Saab EDS sig av den inbyggda simulatorn i Green Hills MULTI, 
men den stödjer i nuläget inte alla CPU(Central Processing Unit)-instruktioner och 
dess flyttalsemulering är inte tillräckligt tillförlitlig.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att först genomföra en marknadsundersökning 
och undersöka den befintliga marknaden för emulatorer och simulatorer för 
Freescales PowerPC-processorer. Frågor som kommer tas upp under 
marknadsundersökningen är: 

• Vilka emulatorer och simulatorer finns på marknaden? 

• Är programvaran för kommersiellt bruk eller är det öppen källkod? 

• Är det möjligt att kunna emulera egna modeller och periferikretsar?  

Efter marknadsundersökningen väljs de simulatorer och emulatorer som verkar 
mest intressanta ut. Installation och testning utförs där följande frågor ställs: 

• Är det möjligt att kunna utföra felinjiceringar i sina modeller? 

• Hur fungerar programvaran som ett debugverktyg? Går det att stega bakåt 
om fel upptäcks under exekvering? 

• Är det möjligt att kunna sammanlänka emulatorn eller simulatorn med 
utvecklingsmiljön Eclipse? 

• Hur användarvänligt är verktyget? Hur lätt är det att arbeta i och hur enkelt 
är det att lägga in nya modeller? Hur snabbt simulerar eller emulerar 
verktyget? 

Utöver dessa mål för produkttesterna, så kommer rapporten innefatta allmänna 
frågeställningar kring simulering och emulering för produktutveckling. 

• Skulle en simulator eller emulator kunna korta ner tiden för 
produktutvecklingen, från idé till färdig produkt? 

• Vad finns det för fördelar med simulatorer och emulatorer jämfört med 
utveckling i riktig hårdvara? 

• Skulle Saab EDS kunna dra nytta av att utveckla säkerhetskritisk avionik i 
en simulerad miljö?  
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1.3 Avgränsningar 

• Denna rapport kommer enbart fördjupas i mjukvarubaserade simulatorer 
och emulatorer. Inga hårdvaruprobar, så som ICE-, JTAG- eller OnCE-
emulatorer kommer utvärderas. 

• Rapporten kommer inte att handla om programmering av modeller eller 
egna periferikretsar, utan kommer enbart att innefatta hur en möjlig 
utveckling av egna modeller skulle kunna gå till i valda simulatorer och 
emulatorer.  

• Denna rapport förutsätter vissa kunskaper inom ämnet inbyggda system 
och rapporten kommer innefatta allmänna begrepp inom datateknik. 
Rapporten kommer således inte gå igenom grunder inom datateknik. 

• De processorer som är intressanta är Freescale MPC5554, MPC8245, 
MPC8378, MPC8548, MPC8641 och P4080.  

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i totalt fyra delar; teoretisk bakgrund, metod och 
genomförande, resultat och analys samt diskussioner och slutsatser. 

Teoretisk bakgrund ger läsaren en bättre förståelse om simulering och emulering 
samt tar upp skillnader däremellan. Vidare förklaras inbyggda system och hur 
kraven är för säkerhetskritisk avionik. 

Metod och genomförande beskriver arbetssättet från litteraturstudie och möten till 
genomföranden. 

Resultat och analys redovisar marknadsundersökning över befintliga emulatorer och 
simulatorer. En analys görs av de programvaror som valts att utvärderas. Här visas 
hur tester av emulatorerna och simulatorerna har gått till. 

Diskussioner och slutsatser beskriver kortfattat de viktigaste huvudpunkterna ur 
rapporten. Här diskuteras genomförande och metodval samt hur syftet och mina 
frågeställningar lyckades besvaras. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel tar upp den teoretiska bakgrunden kring examensarbetet. Här fås en 
bättre förståelse för inbyggda system och hur kraven är ställda för säkerhetskritisk 
avionik samt hur utvecklingen går till. Vidare så förklaras även vad simulering och 
emulering är, samt en introduktion om PowerPC. 

 

2.1 Vad är ett inbyggt system? 

Ett inbyggt system är baserat på mikroprocessorer som är speciellt byggda för att 
klara av ett eller flera syften, ofta med realtidskrav. Systemet förväntas kunna 
köras kontinuerligt i flertalet år utan risker för fel. Vissa inbyggda system sitter i 
säkerhetskritiska system som används i extrema miljöer och kräver därmed hög 
tillförlitlighet och resurssnålhet. [1] 

Idag finns det elektronik i form av inbyggda system överallt i vårt samhälle. 
Inbyggda system kan delas in i fyra olika kategorier enligt [2]; 
signalbehandlingssystem, säkerhetskritiska system, distribuerade styrningssystem 
och små system. Signalbehandlingssystem skulle kunna innefatta samtliga system, 
men omfattningen är definierad till radar, ekolod och realtidsvideo. 
Säkerhetskritiska system innefattar t.ex. avionik, rymd och kärnkraft. 
Distribuerade styrningssystem består av större nätverk, routrar och 
transportsystem. Små system innebär mobiltelefoner, digitalkameror, mp3spelare 
och liknande elektronikutrustning som oftast förknippas med inbyggda system. 

Ett inbyggt system består av i huvudsak processorer, minneskretsar, I/O-kretsar, 
samt mjukvara. [2] 
 

2.1.1 Realtidssystem 

Ett realtidssystem är ett system som reagerar på utomstående händelser och 
exekverar funktioner som är baserade på dessa händelser inom en viss tidsram. En 
korrekt funktionalitet innebär inte bara ett felfritt resultat, utan även en korrekt 
responstid på händelsen.  

Man brukar dela in realtidssystem i hård realtid och mjuk realtid. Hårt 
realtidssystem är när det finns risk för katastrofala följder vid missad deadline hos 
exekverande funktioner. Detta kan exempelvis vara ett styrsystem hos ett flygplan, 
om realtidskraven inte efterföljs så innebär det en fara som kan få förödande 
konsekvenser. Att ett system ska klara av deadlines är förmodligen det viktigaste 
arbetet i design- och utvecklingsprocessen. En deadline är således den tid då 
systemet senast ska ha reagerat på en händelse.  

Ett mjukt realtidssystem tillåter således överträdelser av realtidkravet vid 
exekvering. Det kan exempelvis vara en uttagningsautomat som tolererar ett antal 
sekunders fördröjning tills systemet reagerar.   
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När man designar ett program så sätter man olika prioritet beroende på hur 
säkerhetskritisk en händelse är. Ett exempel kan ses i figur 2-1, där två händelser 
inträffar med olika prioriteter. Händelse A har högre prioritet än B, men händelse 
A inträffar efter B. När händelse A inträffar stoppas exekveringen av B och 
fortsätts när händelse A är avklarad. Om händelserna A och B skulle inträffat 
exakt samtidigt så kommer A exekveras före B.  

 

 

Figur 2-1 Exempel på realtidssystem med två händelser med olika prioriteter. 

 

Schemaläggning av händelser är väldigt viktigt, främst vid användning av enkärnig 
processor och flera exekverande trådar. Exekvering av de olika prioriteringarna 
styrs av ett RTOS (realtidsoperativsystem). Det bestämmer även om exempelvis 
händelse B ska få exekvera klart innan händelse A kan börja, eller om händelse B 
ska pausas direkt. [3] 

 

2.1.2 Processor 

När en processor ska väljas för ett inbyggt system så bör man fundera på en rad 
olika kriterier. Valet beror bland annat på systemets krav, feltolerans och kapacitet 
hos processorn. En annan viktig egenskap hos en processor är energieffektivitet 
för att hålla nere värmealstringen. För hög värmeåtgång innebär att mer kylning 
måste tillföras och mer energi går åt för att hålla avioniken kyld. [2] 

Den senaste tidens utveckling av enkärniga processorer med allt högre 
klockfrekvenser har inneburit en hög energiåtgång. Att använda sig av flera 
processorkärnor med lägre klockfrekvens innebär en lägre energiåtgång då mer 
prestanda levereras per watt. Flerkärniga (multi-core) processorer är också 
intressanta för projekt inom säkerhetskritiska system, då möjligheten finns för 
särskiljning av funktioner emellan processorkärnorna. Att särskilja funktioner 
mellan olika kärnor kan säkerställa en isolering av säkerhetskritiska funktioner från 
mindre kritiska funktioner. [4] 

Vid utveckling av säkerhetskritiska system så är det till fördel att välja en processor 
som har god historik inom liknande system sedan tidigare. En ny processor måste 
testas för att garantera att den klarar av påfrestande miljöer. 
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2.1.3 Minne 

Minne och minneshantering är en viktig del i ett inbyggt system där programvara 
och temporär arbetsdata behöver lagras. Minnenas hastighet, storlek och 
energiåtgång beaktas för att få den mest optimala minneshanteringen. Skillnaden i 
hastighet för klockfrekvensen mellan processor och minne ökar allt mer. 
Minnenas klockfrekvens ökar med faktor 1,07 per år medan processorns 
klockfrekvens ökar med faktor 1,5 till 2 per år. Klockfrekvensökningen hos 
processorn har dock börjat avstanna och har numera övergått till utveckling av fler 
processorkärnor. Denna hastighetsskillnad mellan minne och processor måste tas 
hänsyn till vid val av minnen. Ett effektivt sätt att lösa detta problem är att 
använda en processor med cacheminnen för lokal åtkomst av instruktioner 
respektive data som används frekvent. Detta medför en ökad effektivitet vid 
programexekvering och mindre hastighetsskillnad mellan minne och processor. 
Nackdelen med cacheminne är att det medför långsammare exekveringar när 
processorn letar efter en instruktion som är lagrat i cachen. När processorn 
exempelvis inte kunnat hitta instruktionen i det snabbaste cacheminnet, L1, så går 
sökningen vidare till det långsammare cacheminnet, L2.  

Idag finns det många minnestyper och alla har olika egenskaper. Vid valet av 
minne så väljs det mest effektiva alternativet för det tänkta syftet i det inbyggda 
systemet. Eftersom utvecklingen har pågått länge så skiljer sig 
uppbyggnadstekniken hos de olika minnestyperna mycket, figur 2-2 visar 
klassuppdelningen för olika minnestyper.  

 

 
Figur 2-2 Minnen och dess hierarkier. 

 

RAM (Random Access Memory) inkluderar statiskt RAM (SRAM) och dynamiskt 
RAM (DRAM). Den främsta skillnaden mellan dessa två minnen är tiden för 
datan som lagras. SRAM behåller datan så länge som ström går till chippet, om 
strömmen stängs av så förloras datan. Ett DRAM behöver uppdateras 
kontinuerligt för att inte förlora sitt innehåll. Uppdateringen görs med en DRAM-
kontroller vilket gör att DRAM får samma egenskaper som ett SRAM.  

När man bestämmer vilket RAM som ska väljas, så jämför man accesstider och 
kostnad. SRAM är ungefär fyra gånger snabbare än DRAM, men dyrare att 
producera. I vissa inbyggda system så använder man båda minnestyperna och då 
generellt används SRAM när snabb accesstid är viktigt för kritiska exekveringar 
och DRAM för mindre kritiska program. 



Teoretisk bakgrund 

14 

ROM (Read Only Memory) är minnen som enbart är läsbara och används idag allt 
mer sällan. Datan sparas på minnet och behålls även om strömtillförseln skulle 
fallera. Minnets programvara måste specificeras innan produktion.  

PROM (Programmable ROM) är ett minne som bara kan programmeras en gång 
med hjälp av en speciell programmerare. När väl programmeringen är utförd, så 
går det inte att ändra på innehållet eller skriva information till minnet. 

EPROM (Erasable PROM) är samma som PROM fast omprogrammerbart. För 
att kunna byta ut programvaran så belyser man minnet med ultraviolett ljus. Dessa 
minnen är dyrare än PROM, men på grund av omprogrammerbarheten så gör det 
mjukvaruutvecklingen och testningsprocessen enklare. 

Utvecklingen av minnen har gått alltmer framåt och skillnaden mellan RAM och 
ROM har minskat då de så kallade hybridminnena har tillkommit. Dessa minnen 
kan läsas och skrivas som ett RAM-minne, men även behålla datan utan 
strömtillförsel som ett ROM behöver. 

EEPROM (Electrically EPROM) är samma minne som EPROM fast skillnaden är 
att datat kan tas bort elektroniskt Dock innebär detta en högre kostnad för minnet 
och det tar betydligt längre tid att skriva till än för ett RAM. Så ett EEPROM är 
inte lämpligt att använda för ett huvudprogram. 

Flashminnen har låg kostnad, snabba (att skriva till men inte att läsa) och 
elektroniskt omprogrammerbara. Användning av flashminnen har ökat i inbyggda 
system då de anses ha många fördelar. Den största skillnaden mellan flash och 
EEPROM är att flashminnen bara kan ta bort en sektor åt gången, alltså inte byte-
för-byte. En sektor innebär 256 bytes till 16 kilobytes. Trots denna nackdel så är 
flashminnen mer populärt än EEPROM och ersätter i dagsläget många ROM i 
inbyggda system. 

NVRAM (non-volatile RAM) är som ett SRAM fast med batteri-backup. När 
minnet får ström så beter det sig som ett vanligt SRAM, men i avstängt läge så 
drar minnet tillräckligt med ström från batteriet för att behålla datan. NVRAM är 
dyrare än SRAM på grund av batteriet, så minnet används oftast till begränsade 
applikationer på några hundra bytes som inte kan sparas på något bättre vis. [2] 

MRAM (Magnetoresistive RAM) är ett minne som behåller sin data när strömmen 
slås av och är ett snabbare minne än flash. Minnet kan läsas och skrivas till 
obegränsat antal gånger. MRAM är även okänsligt mot minnesfel som exempelvis 
kan uppstå vid kosmisk strålning. [5] 
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2.1.4 Periferikretsar 

2.1.4.1 I/O 

Då ett inbyggt system kommunicerar med sin omgivning så används I/O 
(Input/Output) som beskriver dataflödet genom ett gränssnitt. I/O används för 
att styra och läsa av andra enheter i det inbyggda systemet. Antalet enheter som 
beskrivs som I/O är många och kan exempelvis vara: 

• Nätverk och kommunikation (Det fysiska lagret i OSI-modellen (Open 
Systems Interconnection model) )  

• Input (tangentbord, mus) 

• Grafiskt och Output (LED (Light-Emitting Diode), CRT (Cathode Ray 
Tube), skrivare) 

• Lagringsmedia (RAM, optiska diskar) 

• Debugging (JTAG, seriell port, parallell port) 

• Realtidsenheter (timer) 

Det finns två typer av I/O-överföringar; parallell och seriell. Ett system ansluter 
till externa fysiska enheter via parallella eller seriella I/O-portar. Att överföra data 
seriellt innebär att en bit åt gången överförs via en seriellport. Parallell 
dataöverföring innebär att fler än en bit kan överföras per cykel via en 
parallellport.[6] 

 

2.1.4.2 Bussar 

En buss används för att utbyta data, antingen på komponentnivå i systemet, eller 
för att kommunicera mellan olika system. Exempel på bussar kan vara: 

• Systembuss som kommunicerar mellan CPU och periferikretsar. 

• I/O-buss, exempelvis PCI och USB 

• Databuss som kommunicerar mellan olika system. 

Avioniken i ett flygplan består ofta av flera olika system som behöver 
kommunicera med varandra. Kommunikationen mellan de olika systemen i 
flygplanet sköts via databussar. En databuss för säkerhetskritiska system måste 
vara av hög tillförlitlighet, då utebliven eller försenad dataöverföring kan få 
förödande konsekvenser.  

ARINC 429 (Aeronautical Radio, Incorporated)[7] är en databuss från 1970-talet 
och är den mest använda databussen för flygplan. Överföringen sker i en riktning, 
enligt figur 2-3, vilket innebär en mycket enklare teknik än en multiplexbuss som 
kan överföra åt två håll samtidigt. Denna teknik innebär låg överföringshastighet, 
men med hög tillförlitlighet. ARINC 429 har en överföringshastighet på ungefär 
100 Kbps för upp till 20 samtidigt anslutna system.  

 



Figur 2-3 Enkelriktad kommunikation i d

ARINC 629 är en mycket snabbare databuss med en överföringshastighet på 2 
Mbps för upp till 120 samtidigt ansluta system. Den utvecklades 
större kapacitet och högre överföringshastighet, med syftet att ersätta ARINC 429. 
När väl ARINC 629 var färdig, så visade det sig att kostnaden blev högre än 
förväntat, vilket gjorde att intresset för Ethernet

AFDX (Avionics Full-Duplex Switched Ethernet) är en standard som definierar 
dataöverföringen mellan olika delsystem i t.ex. ett flygplan. AFDX är ett 
redundant nätverk som baseras på standard IEEE 802.3
MAC (Media Access Control)
Datagram Protocol). I AFDX ersätts varje koppling punkt
ARINC429, med ett nätverk av kopparkablar eller fiberoptiska kablar och 
Ethernet- switchar. Nätverket måste vara helt deterministiskt, dvs. det
finnas oförutsägbara variationer i sändning och mottagning. Konceptet AFDX 
utvecklades av Airbus för användning på passagerarflygplanet A380 och är 
numera definierat som en ARINC standard, ARINC 664 Part 7. [8]  

För militära flyg är MIL-
har stöd för totalt 31 uppkopplade system (remote terminal) med en 
överföringshastighet på 1 Mbps. Bussen består av tvinnade och avskärmade trådar 
som används i par. Detta gör att bussen får mycket hög till
skadas så finns det en reserv. Signaler kan bara överföras på en databuss åt gången 
och allt sköts av en bus controller, enligt figur 2
fiberoptisk version av 1553.[7]

 

Figur 
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Enkelriktad kommunikation i databuss ARINC 429

 

är en mycket snabbare databuss med en överföringshastighet på 2 
Mbps för upp till 120 samtidigt ansluta system. Den utvecklades av Boeing för 
större kapacitet och högre överföringshastighet, med syftet att ersätta ARINC 429. 
När väl ARINC 629 var färdig, så visade det sig att kostnaden blev högre än 
förväntat, vilket gjorde att intresset för Ethernet-teknologin ökade. [7]

Duplex Switched Ethernet) är en standard som definierar 
dataöverföringen mellan olika delsystem i t.ex. ett flygplan. AFDX är ett 
redundant nätverk som baseras på standard IEEE 802.3-protokoll som använder 
MAC (Media Access Control)-adressering, IP (Internet Protocol) och UDP (User 
Datagram Protocol). I AFDX ersätts varje koppling punkt-till-punkt, enligt 
ARINC429, med ett nätverk av kopparkablar eller fiberoptiska kablar och 

switchar. Nätverket måste vara helt deterministiskt, dvs. det
finnas oförutsägbara variationer i sändning och mottagning. Konceptet AFDX 
utvecklades av Airbus för användning på passagerarflygplanet A380 och är 
numera definierat som en ARINC standard, ARINC 664 Part 7. [8]  

-STD-1553 ett vanligt alternativ som seriell databuss. Den 
har stöd för totalt 31 uppkopplade system (remote terminal) med en 
överföringshastighet på 1 Mbps. Bussen består av tvinnade och avskärmade trådar 
som används i par. Detta gör att bussen får mycket hög tillförlitlighet ifall den ena 
skadas så finns det en reserv. Signaler kan bara överföras på en databuss åt gången 
och allt sköts av en bus controller, enligt figur 2-4. MIL-STD-1773 
fiberoptisk version av 1553.[7] 

Figur 2-4 Databuss MIL-STD-1553B. 

 
ARINC 429 

är en mycket snabbare databuss med en överföringshastighet på 2 
av Boeing för 

större kapacitet och högre överföringshastighet, med syftet att ersätta ARINC 429. 
När väl ARINC 629 var färdig, så visade det sig att kostnaden blev högre än 

teknologin ökade. [7] 

Duplex Switched Ethernet) är en standard som definierar 
dataöverföringen mellan olika delsystem i t.ex. ett flygplan. AFDX är ett 

protokoll som använder 
IP (Internet Protocol) och UDP (User 

punkt, enligt 
ARINC429, med ett nätverk av kopparkablar eller fiberoptiska kablar och 

switchar. Nätverket måste vara helt deterministiskt, dvs. det får inte 
finnas oförutsägbara variationer i sändning och mottagning. Konceptet AFDX 
utvecklades av Airbus för användning på passagerarflygplanet A380 och är 
numera definierat som en ARINC standard, ARINC 664 Part 7. [8]   
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2.2 Säkerhetskritisk mjukvara i avionik 

För att styra och stödja i utvecklingen av flygande säkerhetskritisk mjukvara, har 
det amerikanska organet RTCA, tillsammans med europeiska organet EURCAE, 
gett ut dokumentet DO-178B/ED-12B, Software Considerations in Airborne 
Systems and Equipment Certification. Syftet är att ge riktlinjer för hur 
specificering, utveckling, testning och distribution av mjukvara ska ske för 
säkerhetskritiska system. Standarden visar bästa sättet för att garantera en säker 
programvara och följer man de strikta processerna så kan man i ett tidigt skede av 
utvecklingen identifiera kommande problem. [9]  

Certifieringen av säkerhetskritiska system definieras i fem olika feltillstånd enligt 
tabell 2-1. Den högsta nivån är level-A som kan ge katastrofala följder om fel 
inträffar i ett sådant system, vilket kan äventyra en fortsatt säker flygning och kan 
resultera i krasch. Den lägsta nivån level-E ger ingen effekt säkerhetsmässigt om 
något skulle hända i ett sådant system. Högre nivå innebär att fler krav på 
processen måste uppfyllas enligt specificeringen. Level-A och B är svåra nivåer ur 
en teknisk och administrativ synpunkt, då de är tidskrävande och tar mycket 
resurser. [10] 
 

 

Säkerhetsnivå Effekt om feltillstånd sker Antalet krav 

Level-A Katastrof 66 

Level-B Farligt 65 

Level-C Allvarligt 57 

Level-D Lindrigt 28 

Level-E Ingen 0 

Tabell 2-1 Säkerhetsnivåerna i DO-178B för avionik 

 

Mjukvaruutveckling enligt RTCA/DO-178B har flera processer som måste gås 
igenom och samtliga aktiviteter inom projektet måste dokumenteras. Verifiering 
av programvaran utgör två tredjedelar av utvecklingsaktiviteterna, där flertalet 
testfall är nödvändiga för att täcka in alla möjliga scenarion. Analysering av all kod 
är nödvändig då varje kodrad ska ha ett syfte och vara kravställd eftersom ingen 
främmande kod får inkluderas. Kravbaserad testning ska användas för att få full 
kodtäckning. De olika kraven kan ses i figur 2-5 där man tydligt kan se att 
verifieringsprocessen är det mest krävande steget i utvecklingen. Enligt staplarna 
tycks det skilja ett enda krav mellan nivå A och B, men i själva verket så har varje 
nivå olika höga krav som måste uppnås på samma mål. 
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Figur 2-5 De olika kraven för respektive nivå enligt RTCA/DO-178B. [9] 

 

Efter varje steg i processerna så sparas dokumentation, datablad och programkod, 
för att underlätta framtida utveckling. Ifall fel uppstår under processens gång så 
underlättar dokumentationen, då man enkelt kan gå tillbaka och återkoppla vad 
som gått fel i respektive krav.  

Att följa RTCA/DO-178B gör inte att produkten blir säker, utan hjälper endast till 
att få fram bevis på att alla aktiviteter är genomförda. Det behövs också gott 
ingenjörskunnande och omdöme tillsammans med att kraven uppfylls. [9] 
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2.3 PowerPC 
2.3.1 Bakgrund 

RISC (Reduced Instruction Set Computer) är en processorarkitektur utvecklad av 
IBM som ett forskningsprojekt under sent 1970-tal. RISC framtogs för att med 
optimerade instruktioner kunna få en högre prestanda.[11] En RISC-processor 
skulle exekvera färre instruktioner, och därmed ha bättre prestanda.  

PowerPC är en RISC processor skapad av Apple-IBM-Motorola (AIM) 1991. För 
att få en bra start för PowerPC så ville man välja en RISC-arkitektur som redan 
hade en stor marknad. Valet föll på IBM’s RISC System/6000 (RS/6000) från 
1990 som är baserad på POWER-arkitekturen. Apple, IBM och Motorola 
utvecklade tillsammans POWER och ett antal ändringar av RS/6000 gjordes för 
snabbare och enklare arkitektur. Målet var att reducera antalet instruktioner för att 
få så många som möjligt på varje klockcykel. Resultatet blev PowerPC (Power 
Performance Computing) [12]. 

År 1993 lanserade AIM den första processorn, en 32bitars PowerPC 601 med en 
klockhastighet på 66Mhz. 601 var baserad på IBM:s äldre RISC-processor och 
byggdes främst för att vara en övergångsprocessor mellan POWER och PowerPC. 
Processorn stödde instruktioner från båda arkitekturerna för att underlätta 
övergången för applikationsutvecklare. Även att processorn utvecklades på bara 
12 månader så var den en fullt utvecklad RISC-processor för sin tid. PowerPC 601 
användes första gången i Apples PowerMac 6100 med mycket goda recensioner 
som följd och det gav Apple ledningen över deras motståndare med x86-
processorer.  

Under tiden som 601 utvecklades så jobbade ett annat team på den andra 
generationen av PowerPC - 603. Det var inte stor skillnad mellan de båda 
processorerna och klockhastigheten var 75-100Mhz beroende på version. Den 
nyutvecklade processorn var billig och designad för att vara strömsnål, detta för 
att Apple behövde en processor till sina bärbara datorer. Den första processorn 
med 64bitars stöd var PowerPC 620 [13]. 

År 2004 fick företaget Freescale Semiconductor, Inc, som är en avknoppning från 
Motorola, fortsätta utvecklingen av PowerPC. Samma år sålde IBM deras 4xx-
produktserie till företaget AMCC, som fortsatte att utveckla produktserien baserad 
på IBM:s teknologi. [14] För att främja utveckling och tillväxt runt POWER-
arkitekturen så var femton företag med och skapade samlingsforumet Power.org, 
däribland Freescale, AMCC och IBM. Tanken var att samla alla specifikationer 
och göra dem tillgängliga för att underlätta skapandet av nya system och 
komponenter för POWER-arkitekturen. [15] 

Idag finns det två aktiva förgreningar av PowerPC-arkitekturen, PowerPC AS och 
PowerPC Book E. Ett samarbete mellan IBM och Motorola skapade Book E 
speciellt anpassad för marknaden för inbyggda system.  

PowerPC stödjer både 32- och 64bitars versioner, med möjlighet att kunna köra 
32bitars applikationer på ett 64bitars system. [16] 
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2.3.2 Arkitektur 

Meningen med att använda sig av en RISC-arkitektur är att hålla CPU:n upptagen 
så att exekveringscykler inte går till spillo. Detta uppnås genom att använda sig av 
superskalär design och pipeline. Att använda sig av en superskalär design innebär 
att CPU:n kan exekvera flera instruktioner parallellt, så länge som de inte är 
beroende av varandra.  

Pipeline är uppdelning av instruktionen i olika steg, så att resultatet i det ena steget 
blir indatat i efterkommande steg. PowerPC-arkitekturens pipeline varierar från 
processor till processor, men en vanlig pipeline är enligt följande: 

1) Fetch1, Fetch2: Första steget är att hämta programinstruktion från 
cacheminnet. Beroende på uppbyggnaden så kan antalet instruktioner som 
hämtas varje cykel variera. 

2) Decode: När instruktionen har hämtats så avkodas den. 
3) Dispatch: Här avgörs vart instruktionen lämpligen ska skickas.  
4) Execute: Exekvering av instruktionen görs.  
5) Complete: Spårar vilken instruktion som exekverats, så att den kan 

avslutas. 
6) Write-back: Resultatet skrivs till lämpligt register eller minnesutrymme. 

[13] 

Ett exempel på en pipeline för PowerPC kan ses i figur 2-6. 

 

 
 

 

PowerPC stödjer datatyperna byte (8bitar) upp till doubleword (64bitars) och stödjer 
hantering av strängar upp till 128 bytes i längd. Vid felaktig dataåtkomst så varierar 
åtgärden processorerna emellan, vissa genererar undantag och andra hanterar 
åtkomsten med en eller flera operationer i hårdvaran.  

Figur 2-6 Exempel på en pipeline för PowerPC. 
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De flesta versioner av PowerPC har en 64-bitars timer, som kan läsas via två 32-
bitars- eller ett 64-bitars register. Hur snabb timern är varierar beroende på vilken 
version av PowerPC som används. Därmed bör man vara försiktig med 
integrering av timers mellan olika versioner av processorer, då det kan ge 
varierande resultat.  

IBM ger även rådet att använda sig av C-kod vid utveckling med PowerPC, 
eftersom vissa assemblerinstruktioner är processorspecifika. C-kompilerad kod ger 
nästintill samma prestanda som egenskriven assemblerkod, och fördelen är att 
koden genererar korrekt processorspecifik assemblerkod. [16] 



2.4 Utveckling och testning av inbyggda system

2.4.1 Emulatorer 

En emulator är designad för att virtuellt återskapa ett sys
båda accepterar samma data, exekverar samma program och får samma resultat. 
Emulatorer kan virtuellt härma hårdvara, mjukvara eller en kombination av dessa 
två.  

Emulering är när man efterliknar ett system genom att köra det i ett 
Denna process sköts via en emulator som virtuellt återskapar ett likt system. Med 
’virtuellt återskapas’ menas att emulatorns funktioner är som originalsystemet
men fysiskt är det inte det. Utvecklare tillåts att i realtid se samverkan mell
hårdvaru- och mjukvarumodeller. 

Emulering är en teknik för att skapa en virtuell miljö ovanpå en existerande miljö. 
Denna teknik kan ske på tre olika nivåer; på applikationsnivå, operativsystemnivå 
och på hårdvarunivå, enligt figur 2

Att emulera på applikationsnivå innebär att ett program emulerar vad ett annat 
program skulle ha gjort. På operativsystemnivå innebär det att man emulerar ett 
operativsystem och på hårdvarunivå innebär det att man efterliknar arkitekturen 
av hårdvaran, detta kan äv

 

 

Nedan följer anledningar till att använda sig av emulatorer:

• Bakåtkompatibilitet gör att äldre mjukvaror kan användas på nyare 
hårdvara, genom emulering av den äldre hårdvaran. Den äldre mjukvaran 
kan även emuleras så den kan köras på den nyare hårdvaran. Denna 
egenskap förknippas ofta med äldre spel, program eller operativsystem som 
inte fungerar i nyare datorsystem.
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Utveckling och testning av inbyggda system

mulator är designad för att virtuellt återskapa ett system med ett annat så att 
båda accepterar samma data, exekverar samma program och får samma resultat. 
Emulatorer kan virtuellt härma hårdvara, mjukvara eller en kombination av dessa 

Emulering är när man efterliknar ett system genom att köra det i ett 
Denna process sköts via en emulator som virtuellt återskapar ett likt system. Med 
’virtuellt återskapas’ menas att emulatorns funktioner är som originalsystemet
men fysiskt är det inte det. Utvecklare tillåts att i realtid se samverkan mell

och mjukvarumodeller.  

Emulering är en teknik för att skapa en virtuell miljö ovanpå en existerande miljö. 
Denna teknik kan ske på tre olika nivåer; på applikationsnivå, operativsystemnivå 
och på hårdvarunivå, enligt figur 2-7. 

ra på applikationsnivå innebär att ett program emulerar vad ett annat 
program skulle ha gjort. På operativsystemnivå innebär det att man emulerar ett 
operativsystem och på hårdvarunivå innebär det att man efterliknar arkitekturen 

detta kan även kallas för full emulation. [17] 

 
Figur 2-7 Mjukvaruemulering 

Nedan följer anledningar till att använda sig av emulatorer: 

Bakåtkompatibilitet gör att äldre mjukvaror kan användas på nyare 
emulering av den äldre hårdvaran. Den äldre mjukvaran 

kan även emuleras så den kan köras på den nyare hårdvaran. Denna 
egenskap förknippas ofta med äldre spel, program eller operativsystem som 
inte fungerar i nyare datorsystem. 

Utveckling och testning av inbyggda system 

tem med ett annat så att 
båda accepterar samma data, exekverar samma program och får samma resultat. 
Emulatorer kan virtuellt härma hårdvara, mjukvara eller en kombination av dessa 

Emulering är när man efterliknar ett system genom att köra det i ett annat system. 
Denna process sköts via en emulator som virtuellt återskapar ett likt system. Med 
’virtuellt återskapas’ menas att emulatorns funktioner är som originalsystemets, 
men fysiskt är det inte det. Utvecklare tillåts att i realtid se samverkan mellan olika 

Emulering är en teknik för att skapa en virtuell miljö ovanpå en existerande miljö. 
Denna teknik kan ske på tre olika nivåer; på applikationsnivå, operativsystemnivå 

ra på applikationsnivå innebär att ett program emulerar vad ett annat 
program skulle ha gjort. På operativsystemnivå innebär det att man emulerar ett 
operativsystem och på hårdvarunivå innebär det att man efterliknar arkitekturen 

Bakåtkompatibilitet gör att äldre mjukvaror kan användas på nyare 
emulering av den äldre hårdvaran. Den äldre mjukvaran 

kan även emuleras så den kan köras på den nyare hårdvaran. Denna 
egenskap förknippas ofta med äldre spel, program eller operativsystem som 
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• Mjukvaruutveckling förenklas genom att programmering sker på system 
man redan är van vid. Emulatorn gör att testning av programvaran kan ske 
på andra maskiner och system virtuellt. Ekonomiskt blir det en skillnad att 
införskaffa ett enda system och en emulator som klarar av att emulera flera 
olika system. 

• Emulatorer ger en viss bekvämlighet och kan vara ett mer praktiskt 
alternativ att använda sig av än riktig hårdvara, exempel på detta kan vara 
en emulerad kalkylator. [18] 

Vissa emulatorer, främst från processortillverkare, är cycle-accurate, vilket menas att 
de är cykeltrogna och därmed exekverar instruktioner i en emulerad miljö på lika 
många cykler som det skulle ha gjort på den riktiga hårdvaran. Dessa emulatorer 
exekverar inte bara instruktionerna utan även pipeline och cacheminnen på 
processorn. Nackdelen är att cykeltrogna emulatorer ofta exekverar långsamt.[19]  

 

2.4.1.1 Just In Time 

Just In Time (JIT) är en kompilator där kompilering av instruktioner sker först när 
det krävs. Det är en metod för att tolka byte-kod från exempelvis en emulerad 
instruktion, som översätts till den riktiga instruktionen med detsamma. Istället för 
att tolka och emulera varje instruktion för sig, så konverterar den sekvenser av 
instruktioner och läggs i cacheminnet. En emulerad virtuell maskin med JIT-
kompilator kommer därmed att exekvera instruktioner med förbättrad hastighet. 
[19] 
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2.4.2 Simulatorer 

En simulator är designad för att ge användaren möjlighet att bygga upp sitt egna 
system och designa det i programvarumiljö innan man bestämt sig för den 
slutgiltiga arkitekturen. Möjligheter finns att modifiera kringutrustning, minnen 
och registervärden för att enklare kunna utföra tester under exekveringen.  

Det finns idag stora valmöjligheter på marknaden vad gäller processorer, med 
både enkel- och flerkärniga varianter. Att välja processor kan anses vara en svår 
uppgift innan mjukvaran är färdigutvecklad. En simulator gör det möjligt att 
kunna utveckla programvaran först och sedan göra arkitekturval som passar 
systemet bäst. Detta skulle reducera tidsåtgång och kostnader för företag att 
utveckla komplexa system. [20]  

Med hjälp av en simulator kontrollerar man hur koden fungerar i ett system där 
kringutrustningen är simulerad. Genom att strukturera upp systemet och simulera 
dess beteende kan man genom resultatet analysera ifall ens system är tillräckligt 
anpassat för det tänkta ändamålet. När man har en optimal systemmodell som 
tillräckligt bra beskriver systemet så kan det användas till problemlösande syften. 
En simuleringsmodell kan ha olika abstraktionsnivåer, exempelvis att vissa 
periferimodeller inte är simulerade på samma nivå som övriga vilket kan ge 
avvikande resultat. En möjlighet är att simulera utifrån bestämda villkor och via 
resultatet bestämma det beteende som anses bäst enligt angivna kriterier.  

Eftersom hårdvaran är simulerad så finns det möjlighet till felinjicering i systemet 
som annars är svårt att testa, detta kan t.ex. vara felskrivningar vid 
minneshantering eller trasig databuss. Genom dessa tester är det möjligt att se hur 
systemet beter sig om liknande fel skulle inträffa. En deterministisk simulering är 
modeller som har förutbestämda beteenden med angivna startvärden. En 
stokastisk modell innehåller slumpelement som är användbart för felinjiceringar. 
Det är vanligt att man simulerar med stokastiska modeller, då det är svårt att ha 
kunskaper hur ett system fungerar vid hårdvarufel. Genom att kunna analysera ett 
resultat så kan man studera beteendet hos systemet under önskade 
omständigheter. [21]  

 

Figur 2-8 Simulering ur en systemanalytisk vinkel. 
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Ur en systemanalytisk vinkel kan simulering förklaras enligt figur 2-8. Tanken är 
att genom avbildning av systemet skapa en simulerad modell där man avser att 
studera beteenden i vissa situationer. Ett system är ofta inte isolerat från 
omvärlden utan utsätts för vissa påfrestningar, så som väder och vind, eller 
kosmisk strålning för avionik. Utifrån hur systemet är uppbyggt uppvisar systemet 
ett visst beteende utifrån påverkan.  

Den simulerade modellen är alltid en förenklad version av det verkliga systemet. 
Syftet med simuleringen bestämmer hur omfattande modellen ska vara. I den 
simulerade miljön så utförs simuleringsexperiment, exempelvis felinjiceringar. 
Syftet med simuleringsexperimentet är att lösa ett befintligt problem. Genom 
sammanställning av resultatet så kan slutsatser dras om lösningen på det 
definierade problemet. Slutsatserna ger oss information om hur det riktiga 
systemet skulle ha fungerat i en liknande situation.  [21] 

 

2.4.2.1 Full-system simulation 

En stor utmaning vid skapandet av komplexa elektroniska system är utvecklingen 
och testningen av mjukvaran. Kostnader och konkurrens företag emellan har gjort 
att utvecklingstekniken med simulatorer har ökat. Detta har troligen påverkat 
processen för framtagning av ett system. [22] 

Full-system simulation innebär simulering av ett helt system och är väldigt användbart 
vid utveckling av datorbaserade system av alla slag. Att simulera ett fullt system 
innebär att man använder sig av modeller för processorer, minnen, periferikretsar, 
bussar och nätverk. Mjukvaran som exekveras kommer därmed ha samma 
beteende i den simulerade miljön, som i en fysisk. [23] 

Att virtuellt skapa en testmiljö kan första gången innebära en viss kostnad, men att 
duplicera och skicka den färdiga testmiljön mellan utvecklarna innebär ingen 
kostnad alls. Detta gör att man får en portabel utvecklingsmiljö och fler utvecklare 
har tillgång till den plattform som utvecklingen sker i. Möjligheten att kunna 
utveckla i testmiljö i ett tidigt stadium gör att utvecklingen av hårdvara och 
mjukvara överlappas i ett tidigt skede, se figur 2-9. Detta innebär också att en 
reducering av time-to-market är möjlig till följd av en mer överlappad utveckling.  

 

 
Figur 2-9 Traditionell respektive simulerad utveckling. [20] 
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Många problem uppkommer när interaktion mellan olika system sker, vilket är 
väldigt svårt att testa med riktig hårdvara. Med ett fullt simulerat system är det 
möjligt att integrera och testa för eventuella problem som skulle kunna 
uppkomma. Att kunna stoppa exekveringen och gå tillbaka för att undersöka en 
bugg i programvaran gör felsökningen mycket effektivare.  

Arbetsdatorer blir allt billigare och snabbare och simuleringstekniken blir allt mer 
utvecklad. Detta gör att simulering kommer underlätta mycket då utvecklingen 
kan ske virtuellt via arbetsdatorer. Främst när inbyggda system väljer allt mer 
avancerade flerkärniga processorer för deras programvaror.[22]  

Processorsimulatorer kan delas in i två kategorier; ISS och CAS: [24] 

 

2.4.2.2 Instruction set simulation (ISS)  

En instruktionsriktig simulator simulerar instruktioner samt minnes- och 
registervärden utan att bry sig om hur cykeltroget det är. Denna 
processorsimulator kan inte modellera pipelinefördröjningar, väntelägen eller 
cacheaccess. Då denna simulator inte är cykeltrogen så är det den snabbaste 
processorsimulatorn som ofta används för ren simulering och debugging av 
mjukvara. [24] 

 

2.4.2.3 Cycle accurate simulation (CAS) 

En cykeltrogen processorsimulator kan simulera instruktioner, pipeline och den 
lokala cachen av en processor. Dock så är en CAS-simulator ofta långsammare vid 
exekvering än en ISS-simulator. Utöver mjukvarusimulering så går det att använda 
simulatorn till att integrera modeller med hårdvarukomponenter, dock kan det bli 
felaktigheter tidsmässigt modellerna emellan. [24] 
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2.4.3 Vad är skillnaden mellan en simulator och en emulator? 

Emulatorer och simulatorer är nära besläktade med varandra, men det finns vissa 
olikheter. En emulering av ett system ger samma beteende och resultat som det 
riktiga system, men är inte likadant uppbyggt. En simulator analyserar hur 
systemet fungerar med hjälp av detaljerade modeller av hårdvaran, vilket ska ge ett 
visst beteende och ett resultat. [25] 

Med en simulator så byggs modeller av hårdvaran upp i mjukvara som tester ska 
utföras på. Med hjälp av simulatorn så observerar man beteende och utnyttjar 
resultatet till att modifiera processen. En simulator används oftast innan färdig 
hårdvara är tillgänglig. 

En emulator kör den riktiga programkoden oberoende av processorn. Skillnaden 
är att en emulator inte är en modell utan används bara för att testa den aktuella 
mjukvaran. [26] 

När man säger att ett system emuleras så betyder det att systemet får exakt samma 
resultat, men utförs förmodligen inte med samma hastighet som originalsystemet. 
Ett typexempel är att testa funktionen av en dator på en annan dator. En emulator 
väljer man om man vill ersätta systemet, medan en simulator väljs om man vill 
analysera hur bra systemet är uppbyggt. 

• Ett system X emulerar ett system Y om beteendet av X är detsamma som 
Y. Detta innebär att samma indata ger samma utdata i de båda systemen 
under likvärda villkor, men de har olika beräkningssätt att komma till 
resultatet. En emulator används när man vet hur indata och utdata ska 
vara, men inte hur proceduren ska gå till.  

• Ett system X simulerar ett system Y när en modell av proceduren av 
originalsystemet Y används för att göra beräkningar på X. Simulering 
används för att ta reda på hur ett tänkt system beter sig beroende på indata. 
[27] 

Det är även sant att emulering kan användas i en simulering. Faktiskt så är 
emulering den ultimata simuleringen då det demonstrerar hur det slutgiltiga 
resultatet och beteendet av ett system kommer vara. [26] 

 

2.4.4 Modelleringsspråk för simulatorer/emulatorer 

Om mjukvaran utvecklas i programmeringsspråken C eller C++, och hårdvaran 
byggs upp i ett hårdvarubeskrivande språk (HDL-språk), så är det svårt att 
använda sig av en testmiljö då systemet är uppbyggt i två helt olika språk. Varken 
C eller C++ kan användas för att modellera hårdvara. För att lösa detta problem 
så skapades och infördes ett klassbibliotek för C++ kallat SystemC.  
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SystemC har stort stöd från både kommersiellt och akademiskt håll som 
modelleringsverktyg för design på systemnivå. Med hjälp av SystemC kan 
inbyggda system beskrivas som många samtidiga processer. Modeller i SystemC är 
uppbyggda av olika moduler som kommunicerar via portar med andra moduler 
eller processer. SystemC stödjer både modellering av hårdvara och mjukvara och 
har support för modellering på lågnivå. [28] 

 

2.4.4.1 Fördelarna med användning av SystemC för modellering 

SystemC skapades då man ville ha ett gemensamt språk för modellering i både 
mjukvara och hårdvara. Genom att införa SystemC som klassbibliotek förenklades 
möjligheterna för testning då programmeringen av mjukvara och hårdvara gjordes 
i samma språk. 

Fördelarna med SystemC jämfört med andra programmeringsspråk är: 

• SystemC är ett klassbibliotek till C++, vilket betyder att det ärver alla 
funktioner och därmed gör det enklare att utveckla i. 

• SystemC är rik på datatyper, inte minst från C++, utan även typer som ofta 
används av ingenjörer inom hårdvara. 

• En bra simuleringskärna medföljer vilket förenklar möjligheten till att 
skriva testbänkar och att simulera. Detta är bra för att verifiera egna 
modeller man har byggt. 

• SystemC introducerar tidsbegrepp för C++ så synkrona simuleringar av 
hårdvarudesigner är möjliga. Detta är redan möjligt i HDL-språk. 

• Support för RTL (Register Transfer Level) finns. Detta innebär att större 
system kan modelleras upp. [29] 

SystemC har vissa likheter med flertalet modellerings- och designspråk. VHDL 
och Verilog är två HDL-språk som används för att simulera digitala kretsar. 
SystemVerilog är ett nytt språk som utvecklats från Verilog för funktionell 
verifiering av komplexa ASICs (Application-Specific Integrated Circuits). 
MATLAB används bland annat för att utveckla algoritmer för signalbehandling. 
[30] 

2.4.5 Testning och verifiering 

Moore’s lag säger att antalet transistorer i en processor dubbleras vartannat år. Allt 
fler inbyggda system övergår till flerkärniga (multi-core) processorer och måste 
därmed lägga mer fokusering på mjukvaruutvecklingen. Denna fokusering måste 
göras då svårigheten anses öka med antalet processorkärnor. Att hitta fel och 
buggar i kod blir allt svårare, mer utvecklingstid måste läggas på testning och 
debugging för att göra systemet så effektivt, tillförlitligt och predikterbart som 
möjligt. För att kunna utnyttja processorerna maximalt så krävs det flera trådar 
som exekveras parallellt. Samtidigt så måste utvecklingen enligt certifieringskrav 
och standarder efterföljas, genom verifiering med olika testfall. [4] 
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Figur 2-10 Fel som upptäcks och kostnaden att åtgärda anses vara exponentiell. 

 

Något som är tidskrävande är när fel riskerar att uppkomma, för att undvika detta 
så bör man göra funktionstester på sitt system för att reducera riskerna. 
Kostnaden för att ordna ett fel kan jämföras med en exponentiell funktion (figur 
2-10) ju längre in i projektet man har kommit. Därför vill man så tidigt som 
möjligt hitta sina mjukvaru- eller hårdvarufel för att hålla nere kostnader och 
reducera ”time to market”. Innan man börjar med tester så bör man ha en 
förståelse för vad man testar för. 

• För att hitta fel och buggar i koden 

• Minska risken för användare och företaget 

• Minska undersöknings- och utvecklingskostnader. 

• Förbättra prestanda 

En del inbyggda system kräver hög säkerhet och tillförlitlighet, och därmed måste 
man försäkra sig om att systemet inte har några svagheter eller buggar. Att hitta så 
kallad död kod2 och förbättra algoritmer i programkoden kan leda till 
prestandaökningar och att mjukvaran använder hårdvaran mer effektivt. 

Då många faktorer spelar in för utvecklingstiden, så gäller det att reducera 
möjligheterna till fel så mycket som möjligt. Att aktivt kunna göra val av 
processor, minnen och periferiutrustning under tiden man utvecklar mjukvaran 
skulle minska möjligheten till fel när integrering av mjuk- och hårdvara ska ske. 
Att använda sig av simulatorer eller emulatorer som simulerar hårdvaran skulle 
vara ett möjligt alternativ för att reducera ”time to market”. [1] 

Utformning av testfall utgår från krav i specifikationen. Analysering av koden görs 
för att hitta kod som inte exekverats. Detta görs för att deaktiverad kod ska få 
testfall för att kunna exekveras och förekommande död kod tas bort.  

                                                 
2 Död kod innebär att programmet inte exekverar den funktionen eller koden under programkörning. 
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Nedan följer exempel på tester för verifiering av korrekt funktionalitet och hitta 
villkor där potentiella fel kan upptäckas hos inbyggda system. 

• Testa prioritering av felhanteringar, om två eller fler fel skulle inträffa 
samtidigt.  

• Tillförlitlighetstester för att säkerställa att ens system är säkert och att inga 
brister upptäcks.  

• Tester för kända fel och för potentiella användarfel. 

• Robusthetstester för att undersöka hur systemet reagerar på onormala 
värden eller tillstånd.  

Testfallen kan användas på olika nivåer i utvecklingen; enhetstestning, 
regressionstester eller under integrering. [31] 

 

2.4.5.1 Enhetstestning 

Enhetstestning görs ofta med stubbad3 kod och testen fokuserar mest på den 
logiska uppbyggnaden för att se hur koden hanterar olika värden på variabler. 
Sällan ger dessa tester tillräcklig information för hur det slutgiltiga systemet 
kommer bete sig med liknande parametrar. [1] 

 

2.4.5.2 Regressionstestning 

Det räcker inte alltid att klara ett test en gång och vid ändring av kod så kan det 
ursprungliga resultatet vara förlegat. Därmed bör man utföra regressionstester där 
upprepade tester utförs och resultatet jämförs mot ett väntat resultat. När något 
ändras i koden så utförs regressionstester för att se till att inga fel har skett till följd 
av ändringen. [1] 

 

2.4.5.3 Integrationstestning 

Integrationstestning görs för att hitta fel när de olika enheterna integreras med 
varandra. 70 procent av alla buggar upptäcks först när integreringen görs i slutet 
av utvecklingen. Detta beror på att kod som inte har kunnat exekveras tidigare 
inte heller ha kunnat testas under enhetstesterna. [1] 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Stubbad kod innebär hårdkodade variabler eller funktioner. 
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet har genomförts samt metoder för hur teoretisk 
information har samlats in. Denna del kommer inte beskriva 
marknadsundersökningen eller testningen, då det är en väsentlig del av denna 
rapport så beskrivs detta under kapitlet ”Resultat”.  

 

3.1 Litteraturstudier 
Löpande under examensarbetets gång samlades teori och information in genom 
litteraturstudier. För att uppnå examensarbetets syfte och mål så har insamling av 
litteratur utförts med hjälp av: 

• Litteratur från högskolebiblioteket i Jönköping. 

• Vetenskapliga artiklar från ACM Digital Library, Google schoolar och E-
library 

• Artikelsökningar i MetaLibs databaser. 

• Google har använts för att hitta simulatorer och emulatorer för PowerPC-
processorer. Därefter har relevanta hemsidor för respektive simulator och 
emulator använts för att inhämta information angående givna kriterier. 

• Mailkontakt med Imperas och möte med Wind River för att samla in 
information angående deras simulatorer. 

• Tilldelat material från Saab EDS i form av produktbeskrivningar, datablad 
och äldre examensarbeten gjorda på Saab EDS. 

Utifrån litteraturstudien har teoretisk bakgrund och resultat kunnat skrivas. 
Respektive källa har kontrollerats för att verifiera att det är en pålitlig källa för att 
få en god validitet och reliabilitet på rapporten. 

 

3.2 Möten  

Parallellt med skrivandet av rapporten så har frekventa möten gjorts med 
handledarna på Saab EDS. Dessa mötens syfte har varit att sammanfatta hur 
arbetet hittills har gått, samt frekventa granskningar av rapportens validitet och 
reliabilitet.  

Möten med handledarna har gjorts under tiden som marknadsundersökningen har 
pågått för att granska de simulatorer och emulatorer som påträffats. En 
sammanställning har förts angående egenskaperna hos respektive programvara, 
samt en jämförelse med Saab EDS kriterier. Genom dessa möten diskuterades det 
fram vilka programvaror som jag och handledarna på Saab EDS ansåg vara mest 
intressanta och ska utvärderas mer. Med utvärdering menas att valda simulatorer 
och emulatorer ska installeras, testas och mer fakta ska tas fram angående hur 
lämplig programvarorna är. 



Metod och genomförande  

32 

Möte har även utförts på Saab EDS med företaget Wind River angående deras 
simulator Simics. Mötet var dels till för att få en presentation om Simics, men även 
få information om utvärderingslicens för testning av programvaran.  

 

3.3 Utrustning för simulering och emulering 

Resultatet av marknadsundersökningen blev tio stycken funna simulatorer och 
emulatorer och utifrån dessa valdes två stycken att utvärderas mer. För att kunna 
installera och använda programvarorna behövs det en licens från respektive 
företag. 

Testning har utförts på en persondator med operativsystemet Microsoft Windows 
XP Service Pack 3. Datorn har haft följande konfiguration: 

• Intel Core2 Duo CPU E7400 @ 2.79Ghz 

• 3,21GB RAM 

De programvaror som använts är enligt följande lista. En mer detaljerad 
beskrivning ges i kapitlet ”Resultat”. 

• MSYS-1.0.11.exe 

• MinGW-5.1.3.exe 

• powerpc.toolchain.20110223.0.exe 

• OVPsim_demo_powerpc32.20110223.0.exe 

• OVPsim.20110223.0.exe 

• simics-pkg-1000-4.4.32-win32.exe 

• simics-pkg-1010-4.4.18-win32.exe 

• simics-pkg-2023-4.4.4-win32.exe 

• simics-pkg-4005-4.4.7-win32.exe 

• Eclipse Galileo och Eclipse Helios 

• Green Hills MULTI 

• Diverse testfiler och modeller för genomförande av testfall.  

Medan utvärderingen har utförts så har support kunnat fås via mail med Larry 
Lapides på Imperas och med Mikael Bergqvist på Wind River. Frågor har även 
kunnat ställas via respektive företags forum för support och hjälp under 
utvärderingens gång. Vidare har telefonmöten hållits med Mikael Bergqvist då 
oklarheter framkommit under testning av Simics. 

Den utrustning som vi valt att utvärdera är en modell som innehåller följande 
konfiguration. 

• Freescale MPC8548 (e500) @ 1,00 Ghz 
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• DDR2-minn 

• Ethernet 

• I2C-minne 

Simulatorn OVPSim konfigurerades med en e200-kärna (MPC55xx) från 
Freescale samt RAM. Simulatorn Simics konfigurerades med en e500-kärna 
(MPC8548) från Freescale, DDR2-minne och ethernet. Simics använde sig av 
programvaran U-boot och konfiguration enligt tabell 3-1. 

Anledningen till att två olika processorkärnor valdes beror på att OVPSim enbart 
har e200-kärnan som modell från Freescale. Simics har fler processormodeller, 
men e500-kärnan valdes för att samma modell fanns att tillgå som riktig hårdvara. 
 

 Simics Riktig hårdvara 

CPU MPC8548, 990 Mhz MPC8548E, 999 Mhz 

DDR 1024 MB, 198Mhz 1024 MB, 199Mhz 

L1-cache 32 kB 32 kB 

L2-cache 512 kB 512 kB 

Tabell 3-1 Jämförande tabell över konfiguration i Simics och riktig hårdvara. 

 

3.4 Utförandet av testning  
Handledarna från Saab EDS har bistått med hjälp och support för testning och 
integrering av modeller i respektive programvara.  

På simulatorn OVPSim har tester utförts för hur modellering av ett system går till 
samt hur debugging och stegning är möjlig.  

Testning av Wind River Simics har skett med benchmarktester från EEMBC 
(Embedded Microprocessor Benchmark Consortium) som testar mjukvara och 
hårdvara som används i inbyggda system. Andra tester för debugging, stegning, 
enklare modellering och minnestest har även genomförts. 

De tester i Simics som utförts är följande:  

• Några tester från EEMBC testsvit AutoBench version 1.1 valdes ut, se 
avsnitt 4.4.7.1. Testerna eller processorprestandatesterna bygger på 
algoritmer som förekommer i verkliga tillämpningar. Testerna kördes flera 
gånger för att eliminera engångseffekter vid exempelvis uppstart. 

• Testproj_0 som är ett minnestest. Testet loopar igenom en angiven storlek 
minnesutrymme och samtidigt räknar antalet klocktick som det tar. På så 
vis får man fram hur pass bra simulatorn överensstämmer med den riktiga 
hårdvaran vad gäller cykeltrogenhet.  
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel så redovisas marknadsundersökningen över befintliga emulatorer 
och simulatorer. Vidare följer en analysering och utvärdering av de programvaror 
som valts att utvärderas. 

 

4.1 Marknadsundersökning 

De emulatorer och simulatorer som hittats under marknadsundersökningen är 10 
stycken. Här nedan följer en sammanfattning över vad programvarorna klarar av. 

4.1.1 QEMU 

QEMU (Quick Emulator) är en emulator med öppen källkod som har två olika 
emuleringslägen; full system mode och user mode. Full system mode kan emulera ett helt 
system inklusive processer och kringutrustning, medan user mode kan enbart köra 
processer för en CPU på en annan CPU. Denna emulator kan användas för att 
testa operativsystem, testa programvaror och köra applikationer under annan 
plattform. Emulatorn utvecklas under linux, men det finns utomstående projekt 
som har gjort windowsbaserade versioner. I user mode så stödjer emulatorn 
PowerPC 32 och 64 bitars versioner. QEMU är en emulator som är under aktiv 
utveckling.  

Utöver emulatorn så finns det även vissa tillägg: 

• QEMU-KVM (Kernel Virtual Machine) kan bara köras på linux. Detta är 
ett tillägg för att kunna hårdvaruvirtualisera olika processorer, stödjer bland 
annat PowerPC 440 (32 bitars) och PowerPC 970 (64 bitars). 

• QEMU-System-C är ett projekt av GreenSocs som gör att användning av 
SystemC till QEMU är möjlig. Med detta tillägg möjliggörs simulering av 
moduler i SystemC och ansluta dessa till systembussen. [32] 

 

4.1.2 PTLSim 

PTLSim är en cycle accurate simulator för fullständig simulering av Intel och AMD-
processorer. Simulatorn har öppen källkod och körs under Linux. PTLSim klarar 
av modeller för processorer, minne, cache och annan hårdvara som stöds. Klarar 
av full system simulation. Har ingen support för PowerPC. [33] 

 

4.1.3 PearPC 

PearPC är en PowerPC-emulator för x86-processorer. Emulering av ett PowerPC-
system är möjligt i Windows, Linux och BeOS. Emulatorn använder sig av JIT-
kompilering, som dynamiskt översätter delar av programkoden först när det 
behövs, vilket snabbar upp emulatorn. Senaste utgåva 0.4.0 av PearPC kom 20 
december 2005, ingen mer utveckling är planerad. [34] 
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4.1.4 GxEmul 

GxEmul är en emulator som främst används för att köra operativsystem på. 
Emulatorn är instruktionsriktig, men emulerar inte pipeline eller cacheminne. De 
processorer som emulatorn stödjer är ARM, MIPS, Motorola 88000, PowerPC 
och SuperH. [35] 

 

4.1.5 Simics 

Simics är en full system simulator utvecklad av Wind River som kan simulera flertalet 
plattformar med olika operativsystem och olika processorarkitekturer. Simulatorn 
stödjer samtliga PowerPC-processorer från Freescale. Det går även att inkludera 
egna SystemC-modeller i Simics. Simulatorn kan köras på Windows och 
Linux.[36] 

 

4.1.6 OVPSim Simulator 

OVPSim är en simulator utvecklad av företaget Imperas. Simulatorn är gratis för 
akademisk studie, men kräver licens för kommersiellt bruk. Har två 
simulatorlägen; virtual platform och full system simulator. Kan köras under Linux och 
Windows. OVPSim har stöd för PowerPC e200, med möjlighet till utveckling av 
fler PowerPC-kärnor. Kan anslutas till Eclipse för debug av programkod. 
Använder sig även av SystemC TLM 2.0.  Imperas hemsida tillhandahåller olika 
hårdvarumodeller som är öppen källkod. OVPSim är en instruction set simulator, och 
därmed är ingen tids- eller prestandainformation tillgänglig. Felinjicering samt 
andra tester är möjlig genom att programmera egen periferimjukvara. [37] 

 

4.1.7 SimOS/SimOS-PPC 

SimOS är en simulator utvecklad 1992 vid Stanford University. SimOS skiljde sig 
från de flesta andra simulatorer på den tiden, genom att den kunde simulera 
hårdvara i full system mode. SimOS har även simulerade hårdvarukomponenter, 
så som processor, MMU (Memory Management Units), cacheminne och diverse 
I/O-gränssnitt. Senaste versionen 2.0 kom 1998, och utvecklingen är sedan dess 
helt nerlagd.[38] 

SimOS-PPC var utvecklad vid IBM Austins forskningslaboratorium utifrån 
SimOS. Simulatorn stödjer PowerPC ISA (Instruction Set Architecture), och man 
kan via TCL-script konfigurera bland annat minnesstorlek och antalet processorer. 
Simulatorn SimOS-PPC var aktiv mellan 1998 och 2001. [39] 
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4.1.8 M5 

M5 är en simulator som från början utvecklades vid University of Michigan. 
Simulerar ALPHA, SPARC, MIPS och ARM med kringutrustning för ett 
fullständigt system i full system mode. PowerPC klarar av att emuleras i syscall 
emulation mode, vilket innebär att köra en eller flera applikationer genom att emulera 
systemanrop. M5 kan köras på Windows, Linux, Mac OS X och OpenBSD. [40] 

 

4.1.9 PSIM 

PSIM (PowerPC simulator) är en simulator för PowerPC som utvecklades 1994 
och var inkörsporten för Linux och NetBSD till dåtidens nya PowerPC-arkitektur. 
Trots att simulatorn inte har utvecklats sedan 1996 så fungerar den fortfarande när 
den integreras med GDB. [19] 

 

4.1.10 Bochs 

Bochs är en emulator med öppen källkod som simulerar en komplett x86-
processor med tillhörande pereferikretsar. Emulering kan utföras på x86-, 
PowerPC-, ALPHA-, Sun- och MIPS-processorer. Oavsett hårdvara på det 
exekverande systemet, så simulerar Bochs x86-hårdvara. Användningsområdet är 
att kunna köra programvara i ett operativsystem som körs parallellt. Eftersom all 
kod kan simuleras så kan man med hjälp av Bochs ha full insyn i vad som sker vid 
exekvering. Man kan simulera i varierande hastigheter och till exempel pausa för 
att kolla minnesregister på CPU:n. 

Emulatorn Bochs har använts som läroverktyg, då den har ansetts vara bra för att 
bilda sig en uppfattning om hur hårdvara fungerar.  

Dessvärre finns det inget stöd för PowerPC som target. Kan köras på Windows, 
GNU/Linux, FreeBSD, OpenBSD eller BeOS. [41] 
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4.2 Sammanställande tabell för alla simulatorer och emulatorer 

 

 Emulator/Simulator PowerPC-stöd Licens Operativsystem SystemC Aktiv 

QEMU Emulator Ja Öppen källkod Windows, Linux Ja Ja 

PTLSim Simulator Nej Öppen källkod Linux Nej Nej, senast 2009 

PearPC Emulator Ja Öppen källkod Windows, Linux Nej Nej, senast 2005 

GxEmul Emulator Ja Gratis Linux Nej Ja 

Simics Simulator Ja, stort stöd Kommersiellt Windows, Linux Ja Ja 

OVPSim Simulator Ja Kommersiellt Windows, Linux Ja Ja 

SimOS-PPC Simulator Ja, begränsat  Gratis Linux Nej Nej, senast 2001 

M5 Simulator Ja, i syscall mode Öppen källkod Windows, Linux Nej Ja 

Psim Simulator Ja, begränsat Öppen källkod Linux Nej Nej, senast 1996 

Bochs Emulator Nej Öppen källkod Windows, Linux Nej Ja 

Tabell 4-1 Sammanställande tabell för alla simulatorer och emulatorer.
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4.3 Utvärdering av simulatorn OVPSim 

OVPSim är en simulator anpassad för utveckling av mjukvara i inbyggda system. 
Simulatorn utvecklas och underhålls av Imperas som inriktar sig på virtuella 
plattformar och simulatorer.  

Utvärderingen kommer att ske i form av nerladdning, installation och möjligheten 
till att bygga upp en modell kring PowerPC e200-kärnan. 
 

4.3.1 Installation av OVPSim 

Via hemsidan OVPWorld så går det ladda ner simulator, modeller, 
demonstrationer och debuggverktyg. Installationsguide går att följa via 
medföljande dokument . Följande tre filer laddades ner: 
 

• OVPsim.20110223.0.exe 
Simulatorn innehåller källkoder för alla modeller för samtliga processorer som 
stöds. Dokumentationer för hur man använder processorer, periferikretsar och 
plattformar skickas med. 
 
• OVPsim_demo_powerpc32.20110223.0.exe 
Demonstation av olika benchmarktester som körs på PowerPC-plattform. 
Testprogrammen som följer med är: fibonacci, dhrystone, linpack och 
peakspeed1.  
 
• powerpc.toolchain.20110223.0.exe 
Denna GDB (debugger) behövs då vi vill ha möjlighet att kunna länka ihop 
simulatorn med utvecklingsverktyget Eclipse.  

 
Dessa filer laddades också ner för att kunna kompilera och bygga för 
Windowsmiljö: 
 

• MinGW-5.1.3.exe 
MinGW (Minimal GNU for Windows) är en minimalistisk utvecklingsmiljö för 
Microsoft Windows applikationer. 
 
• MSYS-1.0.11.exe 
MSYS (Minimal System) är en BASH (Bourne Again Shell)- 
kommandoradsinterpretator, baserad på en minimalistisk Cygwin-installation, 
och ersätter Windows cmd.exe för att kunna bygga många Open-Source 
programvaror. 
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4.3.2 Integration av OVPSim i utvvecklingsmiljön Ec lipse 

Eftersom OVPSim inte är en grafisk utvecklingsmiljö, så gjordes valet att integrera 
simulatorn i utvecklingsmiljön Eclipse. 

Utvecklingsverktyget Eclipse används för att ha en möjlighet att kunna stega i 
exekveringen och att under tiden kunna kolla registervärdena. Eclipse är en gratis 
utvecklingsmiljö med öppen källkod för att bygga, utveckla och hantera mjukvara. 
Den version av Eclipse som valts att använda är Eclipse Helios.  

För att kunna använda sig av Eclipse och OVPSim så behöver man tilläggen 
MinGW och MSYS installerade för att kunna köra verktyget GNU Make. GNU 
Make kompilerar program genom att leta reda på filen Makefile i respektive mapp. 
Det GNU make gör är att avgöra ifall filen ändrats genom att kolla på 
ändringstiden och sedan skapa objektfiler utifrån C-källkodsfiler.  

Tanken med att integrera OVPSim i Eclipse är att man ska få ihop en 
nätverkskoppling mellan den uppbyggda plattformen och Eclipse via OVPSims 
GDB enligt figur 4-1. På detta vis så vill man få möjligheten att kunna bygga upp 
en helt simulerad miljö av en PowerPC-plattform samt möjligheter att kunna stega 
igenom exekveringen och kunna debugga simuleringen.  
 

 

Figur 4-1 Uppbyggnad av testmiljö i Eclipse. 

 
 

Installation och integrering av OVPSim i Eclipse går att följa i bilaga A. 
 

4.3.3 Uppbyggnad av testmiljö 

För att kunna göra tester i en emulerad miljö så behöver man bygga upp en 
plattform av modeller som medföljer vid installation. Först väljs en 32bitars 
PowerPC e200-processor som är den enda PowerPC-modellen som följer med. 
Från denna processor kopplas en systembuss på som länkar till arbetsminnen och 
I/O-utrymme. Instruktionsbussen tar instruktioner från minnet och databussen 
transporterar data mellan minnena och processorn. Plattformen byggdes upp 
enligt figur 4-2 med en UART (Universal asynchronous receiver/transmitter) 
16450, vilket är en modell för att omvandla parallell data till seriell data. Tanken är 
att UART ska kopplas till en modell av en RS232 som är en seriell databuss. 
RS232 ska genom kommandon kunna kommunicera med plattformen och därmed 
kunna utföra tester 
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Figur 4-2 Beskrivning av plattform som byggdes upp i OVPSim. 

 

Med hjälp av följande uppbyggnad, så kan man via OVPSims GDB exekvera och 
stega i testmiljön.  

Först så exekverar man platform.exe som är den uppbyggda plattformen (kod kan 
ses i bilaga 2), därefter så får man meddelande att plattformen väntar på att 
OVPSims GDB ska ansluta över localhost port 9999, enligt figur 4-3.  

 

Info (GDBT_PORT) Host: CO-W03416, Port: 9999 
Info (GDBT_WAIT) Waiting for remote debugger to con nect...  

Figur 4-3 Platform.exe väntar på att OVPSim GDB ska ansluta. 

 

Därefter körs OVPSims debugverktyg för PowerPC och simuleringen kommer att 
starta. Under simuleringen kan man se de olika värdena på registerna och stega 
igenom alla instruktionerna, enligt figur 4-4. 

 

Info 'CPU1', 0x0000000010000264: cmpwi   cr7,r0,1 
Info 'CPU1', 0x0000000010000268: ble-    cr7,0x1000 029c 
Info 'CPU1', 0x000000001000029c: lwz     r0,8(r31) 
Info 'CPU1', 0x00000000100002a0: mr      r3,r0 
Info 'CPU1', 0x00000000100002a4: addi    r11,r31,32  
Info 'CPU1', 0x00000000100002a8: lwz     r0,4(r11) 

Figur 4-4 Exempel på exekvering i OVPSim. 

 

När simuleringen har slutförts får man en sammanställning på antalet läsningar 
och skrivningar som gjorts på instruktions- och databussarna, enligt figur 4-5. 
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READ ACCESSES: 
  HITS       :          88,114 
  MISSES     :              35 
  1-byte     :             806 
  2-byte     :             156 
  4-byte     :          87,187 
  8-byte     :               0 
  N-byte     :               0 (0 bytes, average si ze=0.0 bytes) 
  TOTAL READ :          88,149 
  TOTAL BYTES:         349,866  

Figur 4-5 Exempel på antalet läsinstruktioner efter simulering med OVPSim. 

 

Efter simuleringen så görs en sammanställning av antalet simulerade instruktioner 
och hur lång tid det tog, enligt figur 4-6. 

 

Info ---------------------------------------------- ----- 
Info CPU '/CPU1' STATISTICS 
Info   Type                  : powerpc32 (powerpc32 ) 
Info   Nominal MIPS          : 100 
Info   Final program counter : 0x100000cc 
Info   Simulated instructions: 40,821,055 
Info   Simulated MIPS        : 4.8 
Info ---------------------------------------------- ----- 
Info 
Info ---------------------------------------------- ----- 
Info SIMULATION TIME STATISTICS 
Info   Simulated time        : 0.41 seconds 
Info   User time             : 4.20 seconds 
Info   System time           : 0.03 seconds 
Info   Elapsed time          : 8.45 seconds 
Info ---------------------------------------------- -----  

Figur 4-6 Exempel på sammanställning efter simulering med OVPSim. 

4.3.4 Sammanfattning av erfarenheter från OVPSim   

För att få en grafisk utvecklingsmiljö så valdes Imperas OVPSim att integreras 
med Eclipse Helios. En testmiljö byggdes upp kring processorkärnan PowerPC 
e200 med tillhörande minne och UART. Att integrera OVPSim i Eclipse är för att 
få ihop en nätverkskoppling mellan den simulerade plattformen och Eclipse via 
OVPSims GDB. Tester gjordes för att undersöka möjligheterna för debugging 
med OVPSim integrerat i Eclipse. Resultatet är att man kan se registervärden 
under stegning samt få en sammanställning efter avslutad simulering. Simulatorn 
har även möjlighet, med hjälp av OVP API, att kunna modellera egna 
periferimodeller.  
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4.4 Utvärdering av simulatorn Simics 

Simics är en full system simulator, utvecklad av Wind River, som simulerar enkla 
modeller av enskilda kort, upp till hela system. 

Simics tillhandahåller flera färdiga systemmodeller och de har ett API (Application 
Programming Interface) för att skapa egna modeller med de medföljande 
simulerade kretsarna. Då vi ville göra jämförande tester mellan en simulerad 
modell och riktig hårdvara, så valdes en systemmodell av utvecklingskortet 
MPC8548CDS. 

4.4.1 Installation av Simics 

Följande filer laddades ner och installerades: 

• simics-pkg-1000-4.4.32-win32.exe 

Detta är installationsfilen för Simics 4.4.32 som ska installeras först. 
Medföljande filer är Simics med tillhörande dokumentationer. 
 

• simics-pkg-1010-4.4.18-win32.exe 

Innehåller Simics Model Builder som är ett verktyg för att bygga upp egna 
hårdvarumodeller. 
 

• simics-pkg-2023-4.4.4-win32.exe 

Innehåller modeller på processor, minnen, bussar, periferikretsar, färdig 
kompilerad U-Boot, och Linux 2.6.37 distribution, och färdiga 
systemmodeller, bl.a. MPC8548. 
 

• simics-pkg-4005-4.4.7-win32.exe 

Innehåller tutorials, bl.a. igångsättningsguide och hur man får igång Linux och 
U-boot på ett modellerat MPC8641-kort. 

4.4.2 Igångsättning och utforskning 

Simics 4.4.32 (kan ses i figur 4-7) startas upp utan någon modell inladdad. För att 
starta en simulering så måste en modell laddas in i simulatorn. Som ett första test 
laddades MPC8641 in och medföljande guide efterföljdes för att få en första 
förståelse för Simics. Efter att ha följt guiden så väljs det utvecklingskortet som vi 
har valt att utvärdera, MPC8548CDS med Linux 2.6.37 som operativsystem.  
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Via kommandofönstret Command Line så kan man styra simulatorn och utdata går 
via RS232 till Serial Console. Det går att pausa, stega framåt och stega bakåt under 
exekveringens gång samtidigt som man har möjlighet att ha koll på registervärden, 
minnesutrymmen och processorstack. Debugging och felsökning är möjlig genom 
att skapa en symboltabell av den exekverbara filen (läs mer om detta i kapitel 4.4.3 
– Debugging med symboltabell). 

 

 
Figur 4-7 Simics 4.4.32 med laddat mpc8548cds-kort. 

 

För att kunna utföra de tester som vi har valt ut så behövs testerna kompileras om 
för att klara av att exekveras på det simulerade processorkortet MPC8548CDS. 
Kompilator som väljs är Green Hills MULTI för att skapa de exekverbara elf-
filerna.  

De exekverbara testfilerna laddades in till Simics, vilket till en början innebar stora 
problem. Simulatorn startades om och angav felmeddelanden och inga 
instruktioner kunde hittas på de adresserna som testfilen valts att laddas in på i 
simulatorn. Problemet var att testfilerna inte klarade av att köras på Linux som 
operativsystem, utan krävde enbart U-boot. 

Då ingen konfiguration med enbart U-boot skickades med till Simics så skapades 
en egen konfiguration som sedan laddades in till Simics. För att ladda in en fil så 
användes följande kommando i Command Line:  

 

simics> $entry = (load-binary C:/simics_workspace/…/bitmnp01) 

simics> set-pc $entry 

Set-pc är ett kommando för att sätta instruktionspekaren till rätt minnesadress. 
Efter att ha satt pekaren till startadressen för den exekverbara filens första 
instruktion, så är simulatorn redo för att starta simuleringen. 

Variabeln $entry lagrar den binära startadress i minnet där testfilen har lagrats.  
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Figur 4-8 Bootning av U-boot på MPC8548CDS i Simics. 

 

Under bootning och exekvering så går det grafiskt att följa simuleringshastigheten. 
Figur 4-8 visar uppstartning av U-boot på MPC8548CDS i Simics.  

 

4.4.2.1 Skapa checkpoint 

En checkpoint kan förklaras som en frysning av det tillstånd som simulatorn just 
befinner sig i. För att underlätta testningen så skapades en checkpoint efter att ha 
bootat upp och konfigurerat systemet. En checkpoint görs för att snabbt och 
enkelt kunna starta upp booten där den senast var sparad och direkt starta 
exekveringen.  

De inställningar som valdes att sparas i checkpointen var följande två: 

 

simics> write-reg cpu-name=mpc8548cds.soc.cpu reg-name = msr value = 0x02021200 

Eftersom testerna använde sig av SPE(Special Purpose Register)-instruktioner, så 
behöver man sätta SPE-biten i MSR(Machine State Register)-registret till 1 för att 
kunna exekvera. Tester gjordes med SPE satt till 0 och då valde Linux att göra en 
nollställning och omstart av hårdvaran. (se kapitel 4.4.3.1 för anledning till denna 
ändring) 

 

simics> enable-real-time-mode 

Simuleringshastigheten i Simics varierar beroende på vad för mjukvara som 
simuleras. För att förhindra att den simulerade tiden ska gå över realtidshastighet 
så kan man använda enable-real-time-mode. 
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4.4.2.2 Tracing 

Ett sätt att se vad som händer under simuleringen är att använda sig av tracing. 
Genom tracing får man reda på minnes- och I/O-accesser, samt kan se när register 
skrivs till. Ett test av att skapa en trace gjordes under ett minnestest, där flertalet 
accesser skulle göras mot minnet.  

 

simics>  new-tracer 

Trace object 'trace0' created. Enable tracing with 'trace0.start'. 

simics>  trace0.start 

Tracing enabled. Writing text output to standard output. 

simics>  continue 3 

inst: [1019] CPU  0 <v:0x000010dc> <p:0x0000010dc> 30000001 addic r0,r0,1 

inst: [1020] CPU  0 <v:0x000010e0> <p:0x0000010e0> 901f0008 stw r0,8(r31) 

data: [645] CPU  0 <v:0x7ff4dbd8> <p:0x07ff4dbd8> Write  4 bytes  0x1 

inst: [1021] CPU  0 <v:0x000010e4> <p:0x0000010e4> 813f0008 lwz r9,8(r31) 

data: [646] CPU  0 <v:0x7ff4dbd8> <p:0x07ff4dbd8> Read   4 bytes  0x1 

När inst skrivs ut så är det en instruktion som exekveras och när data skrivs ut så 
har någon minnesoperation utförts. Kommandot Continue 3 (kan även skrivas c 3) 
innebär att 3 instruktioner ska exekveras, och sedan pausas.  

 

simics>  step-instruction –r 1 

[mpc8548cds.soc.cpu] v:0x7ff87fa4 p:0x07ff87fa4  li r29,2 

 r29 <- 2 

När vi använder step-instruction –r (kan även skrivas si -r) så visas de instruktioner 
som ändrar på registervärdena, i detta fallet får register r29 värdet 2. Detta går 
även att se grafiskt via menyn CPU Registers, där senaste ändring av ett register 
visas med gul färg, enligt figur 4-9. 

 

 
Figur 4-9 En registerändring visas med gult i Simics. 
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4.4.2.3 Modellering av större system 

I Simics så finns möjligheten att kunna modellera upp större system. Detta skulle 
vara användbart för modellering av nätverk med databussar för ett flygplan med 
tillhörande elektronikutrustning. På detta sätt skulle man kunna felinjicera och 
testa hur avioniken skulle reagera på simulerade fel.  

En egenskap som Simics har är att kunna bygga upp stora system av flera olika 
modeller som kan kommunicera med varandra via ethernet.  

Med MPC8548 så medföljde en konfiguration med två MPC8548CDS-kort som 
efter bootning gjorde ett enkelt kommunikationstest (ping-test) med varandra.  I 
figur 4-10 så går det att se hur en sådan uppbyggnad ser ut.  

 

 
Figur 4-10 Två MPC8548CDS uppkopplade i Simics. 

 

4.4.3 Debugging  

För att kunna debugga mjukvaran på källkodsnivå, så behöver man skapa en 
symboltabell i Simics. En symboltabell sparar debugging- och symbolinformation 
utifrån den information som ligger sparad i den inlästa filen. Detta förutsätter att 
kompilatorn har sparat sådan information när den exekverbara filen skapades.  

 

simics> new-symtable file = C:/simics_workspace/testproj_0/exe/testproj 

Created symbol table 'testproj' 

ABI for testproj is ppc-elf-32 

testproj set for context mpc8548cds.cell_context 

För att skapa en symboltabell så används kommandot new-symtable följt av 
sökvägen till filen.  

 

simics> break (pos main) -x 
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Breakpoint 1 set on address 0x4f0c in 'mpc8548cds.cell_context' with access mode 'x' 

För att sätta en brytpunkt i sin fil så används funktionen break följt av positionen 
och sedan –r (read),. –w (write) eller -x (execute). I exemplet ovan så sätts en 
brytpunkt vid huvudfunktionen main. Exekveringen kommer att varje gång 
funktionen main anropas att stoppas. 

 

simics> psym tbl 

0 

running> psym tbl 

46 

När vi utförde minnestestet testproj_0 så ville vi läsa ut en variabel tbl, innan 
exekvering och efter exekvering. För att utföra detta så används kommandot psym 
följt av variabelnamnet. Första värdet 0 lästes av innan exekvering och sista värdet 
46 efter exekveringen.   

 

 
Figur 4-11 Stega fram och bakåt i assembler med Simics. 

 

Via fönstret Disassembly (se figur 4-11) går det att se assemblerinstruktionerna samt 
stega igenom exekveringen. Samtidigt går det att följa koden via fönstret Source 
View.  
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4.4.3.1 Stega bakåt i exekveringen 

Vid aktivering av Reverse execution ( ) så går det att stega tillbaka i exekveringen. 
När nämnd knapp är intryckt så börjar Simics spara instruktioner och inställningar 
för att kunna exekvera bakåt i tiden, vilket även får följden att simulatorn går 
långsammare. Denna funktion är användbar för att felsöka i sitt system och kunna 
hitta ett fel som hänt under exekveringen. Särskilt användbart är det då ett fel 
uppkommer vid oregelbundna tider eller händelser. 

Ett användningsfall av Reverse execution uppkom när ett av testfallen skulle göras i 
simulatorn. Under exekvering så uppkom detta felmeddelande som visar att en 
ogiltig instruktion har exekverats:  
 

** Illegal Instruction **                                                       
Call backtrace:                                                                 
7FF4E380 7FF90494 7FF8164C 7FF81C44 7FF87F30 7FF887A8 7FF84EB8   
7FF86104 7FF86334 7FF888B8 7FF75FD8 7FF71648                                     
Program Check Exception 

För att finna en lösning på felmeddelandet så användes reverse execution där man 
efter felets uppkomst började stega bakåt i exekveringen. Källan till felet hittades 
ganska snabbt: 
 

[mpc8548cds.soc.cpu] v:0x0001aff4 p:0x00001aff4  evmergelo r4,r4,r4 
[mpc8548cds.soc.cpu] v:0x00000000 p:0x000000000  illegal instruction: 00 00 00 00 
[mpc8548cds.soc.cpu] v:0x00000700 p:0x000000700  mtsprg0 r20 

Funktionen evmergelo anses vara en illegal instruktion, som efter eftersökningar är 
en SPE-instruktion. Från början av testningen så var inte SPE aktiverat i MSR-
registret, vilket orsakade detta fel (se åtgärd i kapitel 4.4.2.1 – Skapa checkpoint). 

 

4.4.4 Testning av fel registeråtkomst 

Under ett testfall av simulatorns minneshantering så implementerades ett redan 
gjort test som var anpassat för Freescales processor P4080 (e500 multicore). Efter 
att ha kompilerat om koden med de rätta inställningarna för Freescales processor 
MPC8548 så laddades scriptet in i Simics och exekveringen startades. Scriptet gick 
ut på att med en loopning av minnena i simulatorn läsa av timern efter avslutad 
exekvering. Inställningarna för TBL (Time Base Lower) och TBU (Time Base 
Upper) låg på plats 284 respektive 285 i SPR-registret, enligt figur 4-12.  

 

#define GET_TBL() GET_REGISTER( "mfspr %0, 284") 
#define SET_TBL(val)  SET_REGISTER( "mtspr 284,%0", val) 
#define GET_TBU() GET_REGISTER( "mfspr %0, 285") 
#define SET_TBU(val)  SET_REGISTER( "mtspr 285,%0", val) 

Figur 4-12 Originaldefinitionen av TBL och TBU för minnestestet. 
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Exekveringen startade men avbröts när programmet försökte läsa av TBL från fel 
register. Det felmeddelande som Simics gav via fönstret Command Line var 
följande: 
 

 [mpc8548cds.soc.cpu info] Reading from tbl (spr #284) is not allowed. Use spr #268 
instead. 
 

Simics menar att fel register har lästs, och rekommenderar ett byte till SPR 268 
från SPR 284.  

 

 
Figur 4-13 Registerna för TBL och TBU i e500-processorn från referensmanualen. 

 

Ett utdrag ur referensmanualen för Freescale e500, enligt figur 4-13, visar att 
registerna för TBL och TBU på plats 268 och 269 bara kan läsas från, men inte 
skrivas till (read-only). Registerna på plats 284 och 285 används för att skrivas till, 
då de är i Supervisor-Level.  

 

#define GET_TBL() GET_REGISTER( "mfspr %0, 268") 
#define SET_TBL(val)  SET_REGISTER( "mtspr 268,%0", val) 
#define GET_TBU() GET_REGISTER( "mfspr %0, 269") 
#define SET_TBU(val)  SET_REGISTER( "mtspr 269,%0", val) 

Figur 4-14 Ändrad definition av TBL och TBU för minnestestet. 

 

Ändringarna gjordes enligt figur 4-14. Dessa inställningar stämmer dock inte då 
skrivning kommer göras till register 268 och 269. Denna definiering gjordes för att 
se hur Simics hanterar skrivning till ett register som är read-only. Det felmeddelande 
som Simics ger via Command Line är följande: 
 

[mpc8548cds.soc.cpu spec-viol] writing to utbl (SPR 268) which is read-only. 
[mpc8548cds.soc.cpu spec-viol] writing to utbu (SPR 269) which is read-only. 
 

Simics visar att fel register har använts för att skriva till, vilket är det väntade 
resultatet. 
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#define GET_TBL() GET_REGISTER( "mfspr %0, 268") 
#define SET_TBL(val)  SET_REGISTER( "mtspr 284,%0", val) 
#define GET_TBU() GET_REGISTER( "mfspr %0, 269") 
#define SET_TBU(val)  SET_REGISTER( "mtspr 285,%0", val) 

Figur 4-15 Den slutliga definitionen av TBL och TBU för minnestestet. 

 

Korrekta ändringar utfördes enligt figur 4-15 och exekveringen slutfördes utan 
felmeddelanden. Att hitta liknande fel på riktig hårdvara kan vara svårt eftersom 
processorn använder sig av spekulativ exekvering och inte alltid pekar ut den 
exakta instruktionen som genererade felet. 

 

4.4.5 Modellering av egna modeller 

För att kunna utföra de jämförande testerna mellan Simics och den riktiga 
hårdvaran, så var den uppbyggda modellen i Simics tvungen att ha samma 
konfiguration som det riktiga systemet för att få en rättvis jämförelse.  

Det går att bygga upp egna modeller från grunden, men av enkelhet valdes 
ändringar att göras på den redan medskickade modellen av MPC8548CDS. 
Uppbyggnaden görs genom kodning, vilket kräver en större kunskap om hårdvara 
och dess uppbyggnad ifall modellen ska konstrueras från grunden.  

Ändringar som gjordes var klockfrekvensen på processorn och DDR-minnena 
samt ändring av storleken på cachen. Om en inte giltig processorhastighet angavs 
gav Simics följande meddelande: 

Available processor frequencies for the current SYSCLK (33.33 MHz) are 666.67, 
1000.00, 1333.33, 1666.67, 2000.00, 2333.33, 2666.67, 3000.00 

För att få en översikt över ens modell så finns verktyget Simics Configuration som 
visar en översikt hur ens modell är uppbyggd, enligt figur 4-16. Till en början så 
såg det ut som att det fungerade som ett drag-och-släppverktyg för att bygga upp 
egna modeller. Men med Simics Configuration går det enbart att se hur och med vilka 
de olika delarna i systemet kommunicerar med varandra, och vad för inställningar 
som är gjorda på de olika delarna. 
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Figur 4-16 Modellöversikt med hjälp av Simics Configuration. 

4.4.6 Testning av minnesfel 

Ett test gjorde för att kolla hur bra Simics var på att hantera fel i ECC (Error-
Correcting Code). Då avionik kan utsättas för kosmisk strålning, så finns risken att 
minnesfel kan uppstå genom att databitarna ändrar värde.  För att se hur systemet 
kommer bete sig om ett likadant fel skulle inträffa så utfördes simulering av ett 
minnesfel.  

Först gjordes en skrivning till ett minnesutrymme och därefter ändrades en databit 
i samma minnesutrymme. Exekvering av minnestestet startades, men ingen 
reaktion i ECC hände.  

Andra testet som gjordes var att ändra de register som ändras vid ett minnesfel för 
att kunna simulera samma beteende. Följande register ändrades: 

simics> mpc8548cds.soc.mc->ERR_SBE  = 
0b00000000_00000001_00000000_00000001 

ERR_SBE (Single-Bit ECC Memory Error Management) är ett register som, enligt 
figur 4-17, består av SBET (Single-Bit Error Threshold) och SBEC (Single-Bit 
Error Counter). SBET är tröskelvärdet för antalet detekterade fel som måste 
inträffa innan fel rapporteras. SBEC räknar antalet fel sedan senast fel 
rapporterades. När både SBET och SBEC har samma värde så rapporteras ett fel 
och en maskinkontroll utförs. Båda två sätts till värde 1. 
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Figur 4-17 Register ERR_SBE och CAPTURE_ATTRIBUTES 

 

 
simics> mpc8548cds.soc.mc->CAPTURE_ATTRIBUTES  = 
0b00010001_00001111_00010000_00000001 

CAPTURE_ATTRIBUTES (Memory Error Attributes Capture) är ett register för 
antalet fel som uppkommit och vart de inträffat. BNUM (Data Beat Number) och 
TSIZ (Transaction Size) anger antalet fel som inträffat och storleken på det 
rapporterade felet. TSRC (Transaction Source) anger källan där felet inträffade. 
TTYP (Transaction Type) visar om det är ett läsfel eller skrivfel och VLD (Valid) 
sätts till 1 när all information har skrivits till registret. Den inställning som valdes 
att köras var 1 doubleword-skrivfel som inträffat i DDR-kontrollern.  

 
simics> mpc8548cds.soc.mc->CAPTURE_ADDRESS = 0x004000 

CAPTURE_ADDRESS (Memory Error Address Capture Register) anger 
adressen där felet inträffade, i detta fall på adress 0x004000. 

 
simics> @conf.mpc8548cds.soc.cpu.ports.MCP.signal.signal_raise() 

Ovanstående kommando görs för att skicka en signal om maskinkontroll till 
CPUn. Det beteende som sker är att, i detta fall Linux, kraschar och sedan bootar 
om, enligt figur 4-18. 
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Figur 4-18 Linux kraschar efter felinjicering i minnet. 

 

Ett användningsområde för detta skulle kunna vara att under en systemexekvering 
lägga in ett script med dessa registerändringar som gör att systemet kraschar. 
Syftet är att se hur systemet reagerar vid minnesfel och kraschning.  

 

4.4.7 Testfall 

4.4.7.1 EEMBC 

Resultatet från EEMBC-testerna kan ses i tabell 4-2. Tabellen visar antalet utförda 
iterationer per sekund för Wind River Simics respektive på riktig hårdvara. De 
olika testerna som valdes ut bygger på algoritmer som förekommer i verkliga 
tillämpningar.  

Som resultatet visar så är det ibland stor skillnad mellan Wind River Simics och 
riktig hårdvara. Flera faktorer kan ha påverkat de stora variationerna. Det 
resultatet vi kunde få ut efter körningen var att flyttalsoperationerna går 
långsammare i Simics än på motsvarande processor med stöd för 
flyttalsberäkningar. Försök gjordes även med att stänga av flyttalsstödet i 
processorn och att använda mjukvarubibliotek, men med vald kompilator gick det 
inte. En slutsats efter resultaten från EEMBC-testerna är att Simics kanske inte är 
så optimalt för att utvärdera hårdvara i. För att kunna dra en rättvis slutsats från 
resultatet så behövs ytterligare analys, vilket är utanför detta examensarbete.  
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Test 
 

Iterationer/sek 
Simics 

Iterationer/sek 
CDS8548 

CDS8548 / 
Simulator 

Angle-To-Time Conversion 
V1.0E0 

1 344 465.690 1 750 585.120 1,302 

Fast Fourier Transform 
V1.0A0 

595.760 2 804.608 4,708 

Finite Impulse 
Response(FIR)Filter V1.0E0 

102 387.299 616 867.782 6,025 

Inverse Fast Fourier 
Transform V1.0A0 

648.532 3 076.746 4,744 

Basic Floating-Point V1.0C0 396 317.053 1 482 209.000 3,740 

Bit manipulation V1.0C0 6 285.253 30 466.507 4,847 

Cache Buster  V1.0A0 2 448 875.397 4 868 415.100 1,988 

Pointer Chasing V1.0E0 15 532.867 64 400.565 4,146 

Pulse-Width Modulation 
V1.0F0 

2 059 761.375 3 590 239.770 1,743 

Road Speed Calculation 
V1.0E0 

2 578 045.778 4 945 381.014 1,918 

Table Lookup V1.0G0 266 463.974 624 846.155 2,345 

Tabell 4-2 Resultatet av EMBC-tester utförda på Simics och riktig hårdvara 

 

4.4.7.2 Testproj_0 

Minnestestet testproj_0 utfördes för att se hur cykeltrogen Simics är jämfört med 
riktig hårdvara. Se kapitel 4.4.3 hur testet utfördes och hur utläsningen av TBL 
(Time Base Lower) utfördes i Simics.  

TBL visar hur många klocktickningar det tar att iterera igenom en angiven storlek 
minnesutrymme. Resultatet i tabell 4-3 visar att det tar mycket färre klocktick för 
Simics att loopa igenom respektive minnesutrymme, vilket innebär att Simics inte 
är en cykeltrogen simulator. De stora skillnaderna i resultatet kan bero på att 
Simics inte simulerar vissa accesser mot hårdvaran lika detaljerat. En teori kan vara 
att exekveringstider av buss- och minnesaccesser är teoretiska vilket avviker mot 
hårdvaruarkitekturen.  
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Antalet iterationer 
 

TBL 
Simics 

TBL CDS8548 
Min 
Max 

TBL CDS8548 
Min (Hex) 
Max (Hex) 

0x00010000 46 65 
296 

41 
128 

0x00100000 718 1 796 
4 679 

0704 
1247 

0x01000000 11 470 71 990 
74 890 

1 1936 
1 248A 

0x10000000 183 502 1 198 091 
1 198 824 

12 480B 
12 4AE3 

Tabell 4-3 Resultatet av minnestestet testproj_0 i Simics och på riktig hårdvara 

 

4.4.8 Användning av MIL-STD-1553 i Simics 

Simics har skapat en modell av databussen MIL-STD-1553 som heter ms1553-
link. Modellen har gränssnitt för 1 bus controller med upp till 31 remote terminals. Det 
finns också gränssnitt för bus monitor. Databussen har dock inte modellerats för 
synkronisering och saknar paritetsbit (parity bit). Det finns dock fortfarande 
möjlighet att injicera fel på databussen. Modellen för bus controller kan även anslutas 
till en riktig MIL-STD-1553. 

 

4.4.9 Integration av Simics i utvvecklingsmiljön Ec lipse 

Simics integrerades (kan ses i bilaga 3) i utvecklingsmiljön Eclipse Galileo. Efter 
att ha laddat in sitt kort till Simics så öppnas konsolen upp och en bootning kan 
göras av simulatorn. Integreringen med Eclipse känns mer kompakt och mer 
överskådlig som utvecklingsmiljö. När man startar Simics via Eclipse så är 
realtidsexekveringen och Reverse Execution ( ) alltid aktiverat, men detta går att 
ändra på i Eclipse konfigurationsmeny.  

Det går även att se olika relevanta tidpunkter som det enkelt går att stega tillbaka 
till, enligt figur 4-19. Dessa tidpunkter sparas vid brytpunkter som triggats, eller 
vid stegning och pausning under exekvering. Denna egenskap är extra användbar 
vid Reverse execution. Vid högerklickning på en tid så kan man välja att stega tillbaka 
till denna tidpunkt. Detta kräver att Reverse execution är aktiverat. På detta vis så har 
du en mer överskådlig blick över vilka tidpunkter i exekveringen som har 
passerats. Att spara en checkpoint är uppbyggt på samma vis i Eclipse, men här 
skapas en mer överskådlig trädstruktur över samtliga checkpoints, enligt figur 4-
19. 
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Figur 4-19 Timeline och checkpoint i Simics integrerat i Eclipse 

4.4.10 Sammanfattning av erfarenheter från Simics   

Efter installering och uppstart av Simics så valdes tester att utföras på ett simulerat 
utvecklingskort MPC8548CDS från Freescale. Det som testades i simulatorn var 
debugging, tracing, samt olika felsökningsmetoder. Bland annat undersöktes hur 
simulatorn reagerade ifall fel register lästes ifrån, samt vad ett simulerat minnesfel 
fick för beteende under exekveringen. 

Vidare testades även användarvänligheten hos simulatorn, både i det grafiska 
gränssnittet men även integrerat i utvecklingsmiljö Eclipse Galileo. Resultatet från 
EEMBC-testerna visade att flyttalsoperationer går långsammare i Simics än på 
motsvarande processor med stöd för flyttalsberäkningar. 

.
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5 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel beskriver kortfattat de viktigaste huvudpunkterna ur rapporten. Här 
diskuteras genomförande och metodval samt hur syftet och mina frågeställningar 
lyckades besvaras. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Varför valde vi OVPSim och Simics? 

Jag, tillsammans med uppdragsgivaren Saab EDS valde att utvärdera OVPSim 
från Imperas då den kan simulera i full system mode i både Windows- och 
Linuxmiljö. Simulatorn har även stöd för PowerPC e200 (MPC55xx), vilket är en 
av processorkärnorna som Saab EDS använder sig av.  

Wind River Simics valdes då det är en simulator som är väl utvecklad och används 
av flertalet företag. Det är en simulator som klarar av att simulera enskilda kort 
upp till hela system och har stöd för att köra egen boot på. Simics stödjer samtliga 
PowerPC-processorer som Saab EDS använder sig av. Det är en aktiv utveckling 
av programmet och mycket dokumentation finns att tillgå. Simulatorn kan köras i 
både Windows- och Linuxmiljö. 

5.1.2 Resultat angående OVPSim 

Imperas OVPSim, se avsnitt 4.3, är en simulator som är i ett tidigt stadie vad gäller 
PowerPC då bara e200-kärnan stöds för tillfället. Utvecklings- och 
uppbyggnadsmöjligheterna av plattformar har visat sig vara goda och det finns 
möjligheter att bygga modeller med flerkärniga processorer som testmiljö.  

Simulatorn har även möjlighet, med hjälp av OVP API, att kunna modellera egna 
periferimodeller. Imperas eller tredje part kan kontrakteras för att bygga egna 
modeller, men i nuläget finns det begränsat med modeller på Imperas hemsida. 
Modellerna är av öppen källkod men dessvärre finns det inte mycket 
dokumentation, vilket försvårar integrering av modeller avsevärt. Enligt Imperas 
gör de frekventa uppdateringar av OVPSim var tredje månad.  

Vi ville utföra samma tester för OVPSim som för Simics, men då tiden inte räckte 
till och det var för omfattande att modellera upp en fungerande UART, så gick det 
inte att få upp en kommunikation med modellen. Därmed övergick testningen till 
att se hur OVPSim var som debuggingsverktyg tillsammans med 
utvecklingsmiljön Eclipse, se avsnitt 4.3.2. Resultatet från testerna är att det finns 
möjlighet att kolla registervärden samt att kunna stega igenom alla instruktioner. 
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5.1.3 Resultat angående Simics 

Mina bedömningar är att Simics är en väldigt omfattande simulator där det krävs 
väldigt goda kunskaper om hårdvara för att kunna modellera ett system, eller 
kunna utföra olika tester på. De tester som utfördes innebar att viss kodning var 
tvungen att göras för att kunna ändra på register och minnesutrymme. Då man 
kan följa det grafiskt, så som registervärden, minnesutrymme och hur modellen är 
uppbyggd, så hade en fördel varit om det gick att göra ändringar i respektive 
grafiskt fönster. Simics går även att integrera i utvecklingsmiljön Eclipse, se avsnitt 
4.4.9. 

Det finns möjligheter att felsöka genom att kunna stega framåt och bakåt i 
exekvering, se avsnitt 4.4.3.1. När tester i avsnitt 4.4.4 utfördes för skrivning till 
register som enbart är läsbara, så varnade Simics för detta och vad för åtgärd som 
bör göras i koden. Denna simulator kom vi längst med i testningen av och den 
kändes mest mogen som utvecklingsverktyg. Med Simics följer även god 
dokumentation och bra support via forum och telefon. Med dessa förutsättningar 
så känns Simics som ett bra verktyg för att utveckla avancerade inbyggda system i. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Under marknadsundersökningen i avsnitt 4.1 så hittades 10 stycken simulatorer 
och emulatorer, vilket var betydligt mindre än vad som hade hoppats på. Efter att 
ha granskat de olika alternativen så återstod två stycken simulatorer som ansågs 
intressanta utifrån de önskemål som Saab EDS hade satt upp. Tanken var att 
jämföra simulatorer och emulatorer med varandra och få fram olika jämförelser 
mellan de olika programvarorna. Dessvärre så fanns det ingen emulator att 
utvärdera som passade enligt Saab EDS specifikation, vilket gjorde att 
examensrapporten fick inrikta sig mer mot simulatorer.  

OVPSim och dess dokumentation var inte så mogen som vi först trodde, vilket 
gjorde att rapporten fick gå mot att vara en utvärdering av programvarorna i den 
mån som var möjlig. Då inga jämförande tester mellan simulatorerna kunde 
utföras så blev fokuseringen mer på vad simulatorerna kunde göra, hur de var att 
arbeta med som verktyg och vad för egenskaper som de hade. Jämförande tester 
utfördes mellan Simics och riktig hårdvara för att se hur pass bra Simics 
simulerade hårdvaran.  
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Med resultat från min utvärdering av Imperas OVPSim och Wind River Simics, så 
ska jag dra en slutsats om dessa två simulatorer, samt ge framtida 
rekommendationer. Inledningsvis bör nämnas att det behövs mer tid för 
utvärderingen av respektive simulator för att kunna ge en rättvis bedömning. Det 
går att göra väldigt mycket med dessa simulatorer och därmed är det svårt att 
täcka in alla delar som respektive simulator klarar av. Det bör även noteras att 
denna examensrapport tar fram mina synpunkter om OVPSim och Simics och vad 
jag har kommit fram till. De tester som utförts har enbart fokuserats på MPC55xx 
och MPC8548, vilket är en liten del av simulatorernas processorstöd. Något som 
hade varit intressant är att testa hur simulatorerna klarar av att simulera flerkärniga 
processorer. Intressant hade även varit att göra jämförande tester mellan OVPSim 
och Simics. 

Enligt frågeställningen som ställdes i början så hade jag tre allmänna frågor kring 
simulering och emulering. Har frågeställningen besvarats? 

 

Skulle en simulator eller emulator kunna korta ner tiden för 
produktutvecklingen, från idé till färdig produkt? 

Vid debugging så är möjligheten att kunna stega bakåt i exekveringen en bra 
egenskap som kan korta ner utvecklingstiden. Detta kan användas för att enkelt 
kunna hitta ett fel som uppkommit under exekvering och snabbt kunna hitta felet. 
Att däremot kunna utvärdera hårdvara i en simulerad miljö är inte helt optimalt då 
avvikelser kan förekomma mot hårdvaruarkitekturen. Bygga upp egna modeller 
som på ett korrekt vis simulerar det riktiga systemet kan också ta lång tid av 
produktutvecklingstiden.  

 

Vad finns det för fördelar med simulatorer och emulatorer jämfört med 
utveckling i riktig hårdvara? 

Fördelen med en simulerad miljö är att fler utvecklare har tillgång till 
utvecklingsmiljön, vilket i sin tur kan korta ner time-to-market. Anledningen till att 
time-to-market kortas ner är att antalet sent upptäckta fel minskas som annars kan 
bli kostsamma. Med en simulerad miljö är det även möjligt att kunna utföra olika 
tester som annars är svåra att testa på riktig hårdvara, så som simulerad kosmisk 
strålning.  

 

Skulle Saab EDS kunna dra nytta av att utveckla säkerhetskritisk avionik i 
en simulerad miljö? 

Min rekommendation är att det behövs mer tid för utvärdering av simulatorerna 
och att en slutsats angående respektive simulator är svår att ge då det handlar om 
väldigt omfattande programvaror.  

I övrigt så anser jag att syftet och de frågeställningar som ställdes upp har 
besvarats. 
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Bilaga 1 Integrering av OVPSim i Eclipse 

Bilaga 2 Programkod för OVPSim 

Bilaga 3 Integrering av Simics i Eclipse 
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Bilaga 1. Integrering av OVPSim i Eclipse 

 

1. Välj att skapa ett nytt C Project under File och välj Makefile project och tryck 
Finish. 
 
 

 
 
 
2. Välj Import under Edit och leta upp katalogen debugWithGDB som följde med 
Imperas. Välj att importera samtliga filer och välj sedan din mapp i Into Folder. 
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3. Filstrukturen som skapas. Uppbyggnad av plattformen kan göras i platform.c 
och applikationskoden i application.c. 
 
 

 
 

 
 
4. Högerklicka på ditt projekt och välj properties och gå sedan in under C/C++ 
Build och välj där installationsplatsen för msys make.   
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5.  För att kunna debugga med PowerPC-debuggern så behövs denna läggas till 
under Debug Configurations och fliken Main. Ange där sökvägen till powerpc-elf-
gdb.exe. Ändra sedan till fliken Connection där ni väljer TCP och anslutning via 
localhost:9999. 
 

 
 
 
 
6. För att länka ihop platform.exe till debuggern så använder man External Tools 
Configuration där vi sätter location till platform.exe, working directory till Demo-
mappen och skickar med argumentet 9999 som är porten debuggern ska ansluta 
via. Tryck sedan på Run för att starta debuggern. 
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Bilaga 2. Programkod för OVPSim 
 
int main( int argc, char ** argv) { 
 
    int portNum; 
    if(argc != 2) { 
        icmPrintf( "usage: %s <port number>\n" , argv[0]); 
        return -1; 
    } 
    sscanf(argv[1], "%d" , &portNum); 
 
    // initialize CpuManager  
    icmInit( ICM_VERBOSE| ICM_ENABLE_IMPERAS_INTERCEPTS, "localhost " , 
portNum); 
 
    // select library components  
    const char *vlnvRoot = 0; // when null use default library  
    const char *model = icmGetVlnvString(vlnvRoot, 
"power.ovpworld.org" , "processor" , "powerpc32" , "1.0" , "model" ); 
    const char *semihosting = icmGetVlnvString(vlnvRoot, 
"power.ovpworld.org" , "semihosting " , "powerpc32Newlib" , "1.0" , 
"model" ); 
    const char *mmc_model = icmGetVlnvString(vlnvRoot, 
"ovpworld.org" , "mmc" , "wb_1way_32byteline_2048tags" , "1.0" , "model" ); 
//Cache  
 
    icmAttrListP  cpuAttr = icmNewAttrList(); 
    icmAddStringAttr(cpuAttr, "compatibility" ,        "gdb " ); 
    icmAddStringAttr(cpuAttr, "variant" , "powerpc32" ); 
 
    // create a processor  
    icmProcessorP  processor = icmNewProcessor( 
        "CPU1" ,             // processor name  
        "powerpc32" ,        // CPU type  
        0,                  // processor cpuId  
        0,                  // processor model flags  
        32,                 // address bits  
        model,              // model file  
        "modelAttrs" ,       // morpher  attributes  
        ICM_ATTR_DEBUG,     // enable tracing/debug   
        cpuAttr,            // no user-defined attributes  
        semihosting,        // semi -hosting file  
        "modelAttrs"         // semi -hosting attributes  
    ); 
 
    // create full MMCs  
    icmMmcP mmci = icmNewMMC( "mmci " , mmc_model, "modelAttrs" , 0, 0, 
False); 
    icmMmcP mmcd = icmNewMMC( "mmcd" , mmc_model, "modelAttrs" , 0, 0, 
False); 
    // create the processor instruction bus and data bu s 
    icmBusP  ibus = icmNewBus( "ibus " , 64); 
    icmBusP  dbus = icmNewBus( "dbus " , 64); 
 
    // create the processor main bus  
    icmBusP  mbus = icmNewBus( "mbus " , 64); 
 
 
 
    // connect processor ports to their buses  
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    icmConnectProcessorBusses(processor, ibus, dbus); 
    // connect MMCs to buses  
    icmConnectMMCBus(mmci, ibus, "sp1" , False); 
    icmConnectMMCBus(mmcd, dbus, "sp1" , False); 
    // connect master ports of MMC to main bus  
    icmConnectMMCBus(mmci, mbus, "mp1" , True); 
    icmConnectMMCBus(mmcd, mbus, "mp1" , True); 
 
    icmMemoryP  memLow = icmNewMemory( "memLow", ICM_PRIV_RWX, 
0x7fffffff); 
    icmConnectMemoryToBus(mbus, "mp1" ,memLow, 0x00000000); 
 
    icmMemoryP  memHigh = icmNewMemory( "memHigh" , ICM_PRIV_RWX, 
0x0fffffff); 
    icmConnectMemoryToBus(mbus, "mp2" ,memHigh, 0xf0000000); 
 
    // create processor bus  
    icmBusP  mbus = icmNewBus( "bus" , 32); 
    // connect master port of level-2 MMC to bus  
    icmConnectMMCBus(mmcL2, mbus, "mp1" , True); 
 
    icmMemoryP  memLow = icmNewMemory( "memLow", ICM_PRIV_RWX, 
0x7fffffff); 
    icmConnectMemoryToBus(mbus, "mp1" ,memLow, 0x00000000); 
 
    icmMemoryP  memHigh = icmNewMemory( "memHigh" , ICM_PRIV_RWX, 
0x0fffffff); 
    icmConnectMemoryToBus(mbus, "mp2" ,memHigh, 0xf0000000); 
 
 
    const char *uartModel = icmGetVlnvString(vlnvRoot, 
"ovpworld.org" , "peripheral" , "Uart16450" , "1.0" , "model" ); 
    const char *UartPse = icmGetVlnvString(vlnvRoot, "ovpworld.org" , 
"peripheral" , "Uart16450" , "1.0" , "pse " ); 
 
    icmAttrListP  uarttty0Attrs = icmNewAttrList(); 
    icmAddUns64Attr(uarttty0Attrs, "log" , 1); 
    icmAddStringAttr(uarttty0Attrs, "outfile " , "uartTTY0.out" ); 
    icmAddStringAttr(uarttty0Attrs, "infile " , "in.txt" ); 
 
    icmPseP  uartTTY0 = icmNewPSE( "uartTTY0" , UartPse, uarttty0Attrs, 
uartModel, "modelAttrs" ); 
    icmConnectPSEBus(uartTTY0, mbus, "bport1" , False, 0x80000000, 
0x80000007); 
 
    icmNetP  intNet = icmNewNet( "int1" ); //NETPORT intOut  
    icmConnectPSENet(uartTTY0, intNet, "intOut" , ICM_OUTPUT); 
 
    icmSetPSEdiagnosticLevel(uartTTY0, 7); 
    icmLoadProcessorMemory(processor, "application.elf" , False, 
False, True); 
 
    icmSimulatePlatform(); 
    return 0; 

}  
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Bilaga 3. Integrering av Simics i Eclipse 

 

1. Gå in under Help -> Install new software och skriv in den aktuellt angivna 
adressen som Simics föreslagit. I detta fall är det: 
http://www.simics.net/pub/simics/4.4_eclipse-galileo/ 
 

 
 
 
2. Tryck sedan nästa för att gå vidare till installationen av tilläggen. 
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3. För att öppna upp rätt perspektiv så gå in under Window -> Open Perspective 
-> Other och välj där Simics, tryck OK. 
 

 
 

 

4. Tryck sedan på knappen Start a new Simics Session (  ) där det nu går att välja 
utvecklingskort och vilket simics-script man vill köra. Tryck OK för att starta 
Simics Eclipse med det valda utvecklingskortet. 
 

 
 

 


