
TESTAREA DISPOZITIVELOR DE MEMORIE FOLOSIND  
“PROCESOARE SOFT” 

 
Dr. ing. Ioana Dogaru 
Inginer programator 

 
A absolvit Facultatea de 
Electronică şi Telecomunicaţii 
din Institutul Politehnic 
Bucureşti în 1994.  A obţinut 
titlul de doctor în inginerie la 
"Universitatea Politehnica" din 
Bucureşti în 2001. Autoare şi 
co-autoare a mai multor 
articole ştiinţifice publicate in 

ţară şi în străinătate. 

Ing. Aurel Ştefu 
Inginer electronist 
 

A absolvit Facultatea de 
Electronică şi Telecomunicaţii 
din "Universitatea 
Politehnica" Bucureşti în 
1997.   
A colaborat la numeroase 
teme de proiectare hardware, 
cercetare şi dezvoltare in 
domeniul echipamentelor 
electronice de testare.

REZUMAT. Folosirea în ultimii ani pe scară largă în diferite aplicaţii a cardurilor de memorie în 
tehnologie flash a condus la necesitatea dezvoltării unor echipamente de testare a acestora atât 
pentru efectuarea de teste în laboratoare, cât şi pentru producţie. Aceste sisteme de testare se 
dezvoltă continuu folosind ultimele tendinţe tehnologice, având ca scop creşterea vitezei de 
testare, a fiabilităţii, a numărului de unităţi de memorie testate, precum şi de a diversifica gama 
parametrilor care se analizează.  
Această lucrare va prezenta un mod eficient de a realiza interfaţarea echipamentului de testare cu 
dispozitivul de memorie care se analizează. În acest caz dispozitivul testat este un card de memorie 
de tip SD (Secure Digital) şi pentru interfaţă se folosesc circuite de tip FPGA şi procesoare soft. 
Această soluţie are ca avantaje costul redus, faptul că este uşor de adaptat, de imbunătăţit, 
compactă, reconfigurabilă şi permite testarea mai multor memorii în acelaşi timp folosind mai multe 
procesoare soft implementate în acelaşi circuit FPGA . 
Proiectul a fost executat pentru un echipament de testare, realizat la solicitarea unui beneficiar, 
cunoscut pe piaţa testoarelor de memorie şi care deţine exclusivitate în omologarea unor tipuri de 
dispozitive de memorie. 
 
Cuvinte cheie: echipamente de testare, sisteme reconfigurabile, FPGA, procesoare soft, dispozitive 
de memorie  
 
ABSTRACT. In the last few the flash memory cards are increasingly used for different 
applications. Consequently there is a major need to develop test equipment for memory card 
testing in laboratories and in production. These test systems are under development based on the 
latest technological advances, aiming to speed up the test, to increase reliability, growing the 
number of tested memory units, and to diversify the range of parameters that will be analyzed. 
This paper presents an efficient method of interfacing the testing equipment with memory card type 
SD (Secure Digital) using FPGA circuits and soft processors. This solution has advantages as low 
cost, easily adapted and improved, compact and reconfigurable and allows testing of several 
memories at the same time using multiple soft processors implemented in the same FPGA circuit. 
The project was requested of a beneficiary, known in the field of testing equipment, which holds the 
exclusivity of certify of some memory devices types. 
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1. CONSIDERAŢII GENERALE 
 

Circuitele de tip FPGA (Field-Programmable 
Gate Array) - arii de porţi logice programabile, sunt 
dispozitive semiconductoare care permit 

utilizatorului să le configureze conform necesităţilor 
prin implementarea oricărei funcţii logice, permiţând 
în acest mod folosirea lor pentru o gamă foarte 
largă de aplicaţii. Tendinţa ultimilor ani,  de creştere 
a capacităţilor logice a circuitelor de tip FPGA, 



precum şi reducerea preţului per circuit avantajează 
din punct de vedere economic aplicaţiile de la 
prototip până la producţia de serie.  

În cele ce urmează se va prezenta o astfel de 
aplicaţie care constă în utilizarea acestor circuite 
într-un echipament de testare pentru carduri de 
memorie de tip SD (Secure Digital) [1] . 

Acest tip de memorie in tehnologie flash 
(memorie nevolatilă, care poate fi ştearsă şi 
reprogramată electric), este folosit frecvent în 
aparatură multi-media portabilă, camere digitale, 
telefoane mobile, etc. şi cunoaşte o permanentă 
dezvoltare şi creştere în ceea ce priveşte 
capacitatea de stocare a datelor. Pentru testarea 
acestora se folosesc echipamente speciale care 
vizează atât verificarea funcţionării corecte a 
cardului de memorie, cât şi verificarea din punct de 
vedere parametric a acestuia prin măsurarea 
curenţilor de fugă la pini, a curentului de alimentare 
etc.  

Testarea este necesară atât pentru cercetare în 
laboratoare cât şi în producţie în urma proceselor 
de fabricaţie pentru verificarea loturilor de memorii 
care vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor pentru o 
gama diversă de aplicaţii. Verificarea funcţională 
prevede ca echipamentul de testare să preia date 
de identificare din interiorul cardului prin comenzi 
speciale aflate în standardele de funcţionare, să 
realizeze operaţii de scriere şi citire de date în 
diverse condiţii.  

Pentru aceasta trebuie dezvoltată o interfaţă de 
comunicaţie a dispozitivului de memorie cu cel de 
testare, iar soluţia prezentată în acest caz este 
folosirea unui procesor soft implementat în memoria 
de uz general într-un circuit FPGA care va gestiona 
transferurile de date.  

În caz concret pentru aplicaţia specificată, s-au 
folosi circuite FPGA de tip Virtex II [2] de la firma 
producătoare Xilinx, iar varianta de procesor soft 
implementată este de tip MicroBlaze – MBLZ [3].  

O altă trăsătura caracteristică a echipamentului 
de testare realizat este aceea că soluţia aleasă 
permite folosirea mai multor procesoare soft în 
acelaşi circuit FPGA ceea ce conduce la testarea 
unui număr mare de carduri în paralel, faţă de alte 
variante de sisteme de testare. Acestea, de regulă 
folosesc pentru fiecare card câte un bloc specializat 
care conţine fiecare un microcontroller, fiind o 
soluţie costisitoare. Metoda propusă în lucrare oferă 
o serie de avantaje cum ar fi: costul redus, faptul că 
este uşor de adaptat, de imbunătăţit, compactă şi 
reconfigurabilă. În cele ce urmează se va prezenta 
modul de interfaţare a cardului de memorie de tip 
SD cu echipamentul de testare, interfaţa hardware 
şi software, precum şi o comparaţie cu alte soluţii 
cunoscute, avantajele şi dezavantajele fiecărei 
abordări în parte. 
 

2. MODUL DE INTERFAŢARE A 
CARDULUI DE MEMORIE DE TIP SD CU 
ECHIPAMENTUL DE TESTARE 

 
Interfaţarea cardului de memorie de tip SD cu 

echipamentul de testare se va realiza folosind 
circuite de tip FPGA şi procesoare soft de tip 
MicroBlaze. 

Procesorul soft MicroBlaze este un processor 
pe 32 de biţi cu o arhitectura Harvard RISC - cu 
memorii separate de date şi program. Astfel există 
magistrale diferite pentru date şi program care 
lucrează independent permitând ca instrucţiunile şi 
datele să fie aduse în acelaşi timp, îmbunătăţind 
astfel viteza de lucru, cu set redus de instrucţiuni. 

Procesorul soft poate fi implementat în circuite 
de tip FPGA pentru familiile de circuite Spartan şi 
Virtex de la firma Xilinx care oferă şi uneltele de 
dezvoltare atât din punct de vedere software cât şi 
din punct de vedere al proiectării hardware.  

Arhitectura de bază constă din 32 de regiştri de 
uz general, o unitate logică aritmetică (ALU – 
Arithmetic Logic Unit), un registru de deplasare şi 
două nivele de întreruperi. Aceasta arhitectură 
minimală poate fi configurată în mod flexibil cu alte 
unităţi cum ar fi unităţi de gestionare a memoriei, 
unităţi de virgulă mobilă, înmulţitor hardware, 
memorie cache de date şi instrucţiuni etc, ceea ce 
permite utilizatorului să aleagă cel mai bun raport 
între performanţă şi gradul de ocupare al circuitului 
FPGA de către partea de procesor soft. Firma 
producătoare (Xilinx) pune la dispoziţie o literatură 
vastă. Detalii despre modul de lucru cu procesorul 
MicroBlaze, de configurare şi implementare a 
acestuia se pot afla consultând [4] şi [5]. 

De menţionat în mod special ar fi sistemul de 
interfaţare cu dispozitivele periferice prin magistrala 
pentru periferice OPB (On-chip Peripheral Bus) şi 
accesul rapid local al memoriei prin magistrala LMB 
(Local Memory Bus). 

Pentru a realiza interfaţa cardului de memorie 
cu echipamentul de testare a fost necesară 
dezvoltarea unei interfeţe hardware si a unei 
interfeţe de tip software care vor fi descrise în cele 
ce urmează. 

  
INTERFAŢA HARDWARE  
 

Sistemul hardware este format dintr-un circuit 
FPGA în care s-au implementat  procesoare soft de 
tip MicroBlaze. Deoarece în biblioteca de 
dispozitive periferice furnizată de firma Xilinx, nu 
există întotdeauna un dispozitiv periferic ce poate 
interfaţa MicroBlaze cu cardurile testate, în cazul de 
faţă de tip SD, s-a folosit un periferic configurabil de 
tip IPIF (Intellectual Property Interface) ce permite 
ataşarea la MicroBlaze a unui modul de logică 
digitală creată de proiectant. Dispozitivul periferic 



IPIF are rol de a ‚traduce’ informaţia de pe 
magistrala OPB în protocolul de comunicaţie al 
dispozitivului de memorie şi viceversa. Translaţia va 
fi executată de catre logica programabilă 
implementată în dispozitvul periferic, astfel încât 
microprogramul procesorului va folosi funcţii de 
bază fixe, cum ar fi trimiterea de comenzi, citirea 
răspunsului sau trimiterea unui număr finit de octeţi 

de date. În (fig. 1) se prezintă schema bloc a 
modului de conectare a cardului SD cu 
echipamentul de testare, folosind circuite FPGA şi 
procesoare de tip MicroBlaze. 
 
 
 

 
 

Fig. 1 Schema bloc a modului de interfaţare a cardului SD cu echipamentul de testare prin intermediul MicroBlaze 
 

 
 

Fig. 2 Schema bloc a sistemului format din echipamentul de testare, memoriile testate şi unitatea de control 



 
Modulul hardware din (fig.1) are următoarele funcţii: 

 serializare semnale de comandă şi date 
transmise către cardul de memorie; 

 deserializare răspuns şi date primite de la 
cardul SD; 

 generare coduri de verificare de tip CRC 
(Cyclic Redundant Check) pentru comenzile 
şi datele transmise către card; 

 verificarea prin aceeaşi metodă, CRC a 
răspunsului şi a datelor; 

 controlul semnalului de ceas al magistralei 
SD;    

 sincronizarea informaţiei (date, comenzi, 
răspunsuri) cu semnalul de ceas al 
magistralei SD, sau cu cel al procesorului 
MicroBlaze, cu ajutorul stivelor de tip FIFO. 

 
În cadrul proiectului s-a folosit un circuit FPGA 
Virtex II – 4000 (circuit echivalent a 4 milioane de 
porţi logice). Acest circuit permite implementarea a 
6 procesoare soft MicroBlaze, fiecare procesor 
folosind 14% din resursele circuitului FPGA, 
permiţând în acest mod adăugarea de logică 
suplimentară. 
De asemenea există o parte comună de logică 
programabilă ce va face interfaţarea procesorului 
soft cu un calculator de comandă şi control care are 
rol de a executa comenzile utilizatorului în procesul 
de testare. În (fig. 2) se poate observa această 
legătură între echipamentul de testare (denumit în 
figură VTE system), dispozitivul de memorie care 
se testează (card de memorie de tip SD) şi unitatea 
de comandă şi control. 
 
INTERFAŢA SOFTWARE - PROGRAMAREA 
PROCESORULUI SOFT  
 
 Programul implementat pentru procesorul soft 
MicroBlaze va asigura execuţia funcţiilor necesare 
pentru comunicaţia şi prelucrarea datelor între 
echipamentul de testare şi cardul de memorie SD.  
Echipamentul de testare va iniţia interogarea 
cardului care se testează. Acest lucru se va realiza 
prin comenzi specifice transmise dispozitivului de 
memorie. Acesta va răspunde la rândul sau prin 
informaţii caracteristice de iniţializare furnizate 
echipamentului de testare. După ce s-a încheiat 
procesul de iniţializare se pot face citiri sau scrieri 
de date. 
 
Interfaţa software va asigura următoarele funcţii: 

 transfer comandă dorită către card; 
 interpretare a răspunsului cardului; 
 iniţializare card care constă într-o 

succesiune de comenzi date de către 
echipamentul de testare şi răspunsuri ale 
cardului cu informaţii referitoare la structuri  

de date interne ale acestuia. Datele 
furnizate la iniţializare conţin spre 
exemplificare capacitatea cardului, anul de 
fabricaţie, fabricantul, tensiunile de lucru ale 
cardului, versiunea standardului de firma, 
mărimea blocurilor de citire şi scriere etc. 
Datele sunt necesare pentru a cunoaşte 
tipul de card testat şi de a putea parcurge 
următorii paşi în procesul de testare; 

 funcţii pentru citirea regiştrilor cardului şi 
respectiv funcţii care citesc registrul de 
stare până când cardul răspunde 
comenzilor iniţiate de către echipamentul de 
testare; 

 funcţii care asigura citirea şi respectiv 
scrierea datelor folosind mărimea blocului 
de date cunoscută din procesul de 
iniţializare; 

 secvenţe de funcţii pentru realizarea de 
testări complexe. 

 
Avantajul major al folosirii procesorului MicroBlaze 
este faptul că asigură flexibilitate în ceea ce 
priveşte dezvoltarea atât din punct de vedere 
software cât şi din punct de vedere hardware. În 
orice moment se pot face modificări sau se  pot 
adauga noi facilităţi pentru procesul de testare şi se 
adaptează informaţiile la noile standarde pentru 
memoriile de tip SD.  
 
3. ANALIZA COMPARATIVĂ CU ALTE 
TIPURI DE SOLUŢII PENTRU 
INTERFAŢAREA ECHIPAMENTELOR DE 
TESTARE CU DISPOZITIVELE DE 
MEMORIE DE TIP SD (SECURE DIGITAL) 
 
Utilizarea circuitelor de tip ASIC (Application 
Specific Integrated Circuit) - metoda constă în 
realizarea unui circuit integrat specializat care va 
executa numai logica necesară testării. 
Avantajele soluţiei:  

 viteză mare a procesului de testare; 
 întârzieri mici între logica de testare şi card; 

Dezavantajele soluţiei: 
 cost foarte ridicat al realizării circuitului 

specializat;  
 circuitul execută numai logica predefinită şi 

nu se poate schimba; 
 nu se pot adauga sau modifica teste, nu se 

pot adauga noi module pentru testarea 
altoror tipuri de carduri; 

 dacă apar erori de proiectare, cablajele 
imprimate devin inutilizabile; 

 
Sistem cu microprocesor - metoda constă în 
realizarea unui sistem cu microprocesor ce va rula 



o aplicaţie destinată testării dispozitivelor de 
memorie. 
Avantajele soluţiei:  

 viteză mare în procesul de testare; 
 întârzieri mici între logica de testare şi 

dispozitivul de memorie testat; 
Dezavantajele soluţiei: 

 penalităţi in ceea ce priveşte viteza de lucru 
pentru testarea altor tipuri de dispozitive de 
memorie; 

 mult mai puţin compact ceea ce implică 
pentru realizarea unui echipament de 
testare multi-card necesitatea folosirii de 
resurse complexe; 

 cost ridicat. 
 
Procesoare soft – logica necesară efectuării 
testelor va fi executată de un procesor implementat 
într-un circuit de tip FPGA. Acelaşi circuit va conţine 
şi blocurile exterioare procesorului care vor face 
interfaţa cu dispozitivul de testat. 
Avantajele soluţiei:  

 se poate implementa câte un procesor 
pentru fiecare card care se testeaza; 

 se poate modifica logica de testare; 
 se pot adauga noi module pentru alte tipuri 

de teste; 
 viteza mare a procesului de testare prin 

eliminarea latenţelor; 
 întârzieri mici între logica de testare şi 

dispozitivul de memorie testat; 
 conduce la un sistem de testare mult mai 

compact; 
 cost redus, proiectare rapidă. 

Dezavantajele soluţiei: 
 limitare la frecvenţe mai mari de lucru – 

dată de circuitul FPGA. Spre exemplificare, 
pentru circuitul Virtex II viteza clock-ului 
intern este limitată la 420 MHz iar în cazul 
unui circuit de tip Virtex 5 este limitată la 
550 MHz. 

În [6] autorul prezintă o foarte bună analiză a celor 
mai noi tipuri de procesoare atât clasice cât si în 
varianta soft integrată în circuite de tip FPGA şi 
firmele producătoare. Astfel se poate face un studiu 
amănunţit a variantelor disponibile, finalizat prin 
alegerea celei mai potrivite soluţii pentru aplicaţia 
care trebuie realizată. 
Având în vedere atât avantajele cât şi 
dezavantajele prezentate pentru fiecare tip de 
soluţie în parte, s-a ales metoda cu cel mai 
echilibrat compromis cost/performanţă. Aceasta 
este soluţia care foloseşte procesoarele soft 
implementate în circuite de tip FPGA.  
Pentru realizarea interfeţei echipamentului de 
testare cu memoria de tip SD, s-a folosit circuitul 
FPGA Virtex II – 4000 (circuit echivalent a 4 

milioane de porţi logice) şi procesorul soft 
MicroBlaze. 
 
CONCLUZII 

 
S-a prezentat o modalitate avantajoasă de a 

realiza testarea cardurilor de memorie de tip SD 
(Secure Digital) prin interfaţarea acestora cu un 
echipament de testare prin folosirea unui procesor 
soft (MicroBlaze). Acesta este implementat într-un 
circuit de tip FPGA (Virtex-II). Soluţia propusă 
foloseşte o tehnologie avansată şi actuală 
permiţând realizarea unui sistem de testare 
modern, de cost redus, cu proiectare rapidă şi 
eficientă, uşor de adaptat, de imbunătăţit, 
compactă, reconfigurabilă, cu programabilitate la 
utilizator şi care face posibilă testarea mai multor 
memorii de tip SD în acelaşi timp.  

Proiectul a fost executat pentru un echipament 
de testare, realizat la solicitarea unui beneficiar, 
cunoscut pe piaţa testoarelor de memorie şi care 
deţine exclusivitate în omologarea unor tipuri de 
dispozitive de memorie.  

Dezvoltările viitoare vor fi orientate către 
folosirea noilor tipuri de circuite FPGA (Virtex 5) şi a 
procesorului MicroBlaze îmbunătăţit pentru aceste 
circuite.  Avantajul va fi dat de posibilitatea de a 
folosi un număr mai mare de procesoare soft şi deci 
implicit va creşte numărul de unităţi de memorie 
testate în acelaşi timp, precum şi o diversificare a 
testelor executate. Toate aceste facilităţi date de 
noile tipuri de circuite vor conduce în final la  
realizarea unor echipamente de testare a 
dispozitivelor de memorie din ce în ce mai 
performante. 
Autorii mulţumesc d-lui dr. Ing. Ion Constantinescu 
pentru sprijinul şi sfaturile primite în vederea 
redactării acestei lucrări. 
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