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ВСТУП 

 

 

 Метою самостійної роботи є більш широке вивчення лекційного 

матеріалу, а також практичне оволодіння навичками розв’язання 

практичних завдань, які дозволяють зрозуміти процеси роботи електронних 

засобів. 

 Самостійна робота включає роботу з теоретичною та довідниковою 

літературою, а також розв’язання практичних завдань. 

 Для забезпечення самостійної роботи навчально-методичними 

засобами використовують підручники, навчальні та методичні посібники, 

конспект лекцій, практикум тощо (за переліком літератури). 

 Дані методичні вказівки містять перелік тем, якими необхідно 

оволодіти для розв’язання практичних завдань. 

 Після кожної лекції студент повинен, користуючись даними 

методичними вказівками, доопрацювати теоретичний матеріал, отриманий 

під час лекції, та розв’язати практичне завдання з теми. У бібліотеці 

знаходяться всі необхідні для цього матеріали. 

 За необхідності за консультаціями з приводу розв’язання практичних 

завдань до викладачів треба звертатися згідно з графіком. 

 Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, 

відповідно до складеного графіка.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

лекції с. р. лекції с. р. 

1 3 7 9 13 

Модуль 1 Діагностування та оптимізація процесу діагностування 

цифрових модулів систем управління технологічним обладнанням. 

Змістовий модуль 1. Аналіз існуючих програмно – апаратних засобів 

діагностики систем управління технологічним обладнанням.   

Тема1. Тема1. Вступ. Системи управління 

технологічним обладнанням як об’єкти 

діагностування. Основні задачі діагностики 

систем управління технологічним 

обладнанням.* 

1 10 - - 

Тема 2. Особливості застосування 

сигнатурного аналізу при діагностуванні 

цифрових модулів систем управління 

технологічним обладнанням.* 

1 10 - - 

Тема 3. Застосування граничного 

сканування при діагностуванні цифрових 

модулів систем управління технологічним 

обладнанням.* 

1 10 - - 

Разом за змістовим модулем 1 3 30 - - 

Змістовий модуль 2. Перспективні напрямки діагностики цифрових 

модулів СУТО. 

Тема 4. Розрахунок часу діагностики 

цифрових модулів в умовах апріорної 

невизначеності.* 

1 10 - - 

Тема 5. Розробка адаптивних алгоритмів 1 10 - - 
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діагностування і формування тестових 

впливів.* 

Тема 6. Пошук контрольних точок 

цифрових модулів з застосуванням теорії 

латинських матриць.* 

1 - - - 

Тема 7. Непреривне планування процесу 

діагностування систем управління.* 
- 10 - - 

Разом за змістовим модулем 2 3 30 - - 

Змістовий модуль 3. Оптимізація процесу діагностування цифрових 

модулів СУТО 

Тема 8. Розробка методів діагностування 

цифрових модулів СУТО. Метод 

шестизначного моделювання цифрових модулів 

СУТО.* 

2 10 - - 

Тема 9. Метод примусового діагностування 

цифрових мікросхем в умовах апріорної 

невизначеності. 

2 10 - - 

Разом за змістовим модулем 3 4 20 - - 

Модуль 2 Розробка програмно-апаратних засобів діагностування. 

Змістовий модуль 4. Розробка інструментальних засобів сполучення 

об’єктів діагностики з ЕОМ. 

Тема 10. Діагностування мікропроцесорних 

модулів з застосуванням модифікованих 

зростаючих мереж.* 

2 - - - 

Тема 11.   Розробка програмно-апаратних 

засобів діагностування. Розробка 

інструментальних засобів сполучення об’єктів 

діагностики з ЕОМ.* 

2 - - - 

Разом за змістовим модулем 4 4     -   

Змістовий модуль 5. Ефективність застосування комплексу діагностики 

для діагностування цифрових модулів. 



6 

 

Тема 12. Розробка інструментальних засобів 

системи примусового діагностування. 
2 5 - - 

Тема 13.   Автоматизація процесу 

діагностування цифрових модулів з регулярною 

структурою. 

2 4 - - 

Тема 14. Додаткові функції комплексу 

діагностики. Ефективність застосування 

комплексу діагностики для діагностування 

цифрових модулів*. 

2 - - - 

Разом за змістовим модулем 5 6 9 - - 

Усього годин 20 89 - - 

 

 

Примітка: * - питання для самостійного опрацювання студентами 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

  

Модуль 1 Діагностування та оптимізація процесу діагностування 

цифрових модулів систем управління технологічним обладнанням. 

Тема 1 Вступ. Системи управління технологічним обладнанням як 

об’єкти діагностування. Основні задачі діагностики систем управління 

технологічним обладнанням. 

1. СУТО (системи управління технологічним обладнанням). 

2. Економічні розрахунки і практичний досвід. 

3. Вибір об’єкта контроля.  

4. Вибір способа контроля. 

5. Вибір параметрів, що контролюються. 

6. Вибір розрізняльної здатності системи контроля. 

7. Використання результатів перевірки. 

8. Вибір міри автоматизації процесу пошуку відмови. 

9. Розподіл Вейбулла. 

Питання для самоперевірки 

1. Які фактори впливають на процес ремонту та модернізації СУТО? 

2. Назвіть основні задачі діагностики СУТО. 

3. Яка основна задача діагностування на етапі проектування об’єкта 

діагностики? 

4. Яка основна задача діагностування на етапі виробництва об’єкта 

діагностики? 

5. Яка основна задача діагностування на етапі експлуатації об’єкта 

діагностики? 

6. Що представляє собою розподіл Вейбулла? 

7. Що представляє собою графік щільності розподілу Вейбулла? 

Література: [1, с. 5-10; 3, с. 11-24]. 
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Тема 2 Особливості застосування сигнатурного аналізу при 

діагностуванні цифрових модулів систем управління технологічним 

обладнанням.* 

1. АСК (автоматичні системи контролю). 

2. Вимоги до АСК. 

3. Діагностична системи “Диалос”. 

4. Тестово-діагностичний комплекс “ТДК-3”. 

5. Комплексне автоматизоване робоче місце. 

6. Недоліки існуючих систем діагностики. 

Питання для самоперевірки 

1. Принцип роботи АСК. 

2. Вимоги до АСК. 

3. Що представляє собою діагностична система “Диалос”. 

4. Що представляє собою тестово-діагностичний комплекс “ТДК-3”. 

5. Що представляє собою комплексне автоматизоване робоче місце? 

6. Назвіть недоліки існуючих систем діагностики. 

Література: [1, с. 30-38; 3, с. 23-31]. 

 

Тема 3 Застосування граничного сканування при діагностуванні 

цифрових модулів систем управління технологічним обладнанням.* 

1. Сигнатура. Сигнатурний аналіз. 

2. Сигнатурні аналізатори. 

Питання для самоперевірки 

1. Що представляє собою сигнатура? 

2. Що представляє собою сигнатурний аналіз? 

3. Призначення сигнатурних аналізаторів. 

Література: [5, с. 16-21; 6, с. 28-32]. 
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Тема 4 Розрахунок часу діагностики цифрових модулів в умовах 

апріорної невизначеності.* 

1. Стандарт IEEE 1149.1/JTAG. 

2. Елементи сумісні з 1149.1 – BS - елементами. 

3. Принцип граничного сканування. 

4. Внутрішня організація  1149.1 - мікросхеми. 

5. Чотири основних елемента BS - структури. 

6. Програмно-апаратний комплекс граничного сканування на базі ПК. 

7. Окремо можливі етапи застосування технології граничного сканування. 

8. Внутрішньосхемне програмування  флеш-пам’яті. 

9. Переваги граничного сканування та перспективи розвитку. 

Питання для самоперевірки 

1. Що представляє собою стандарт IEEE 1149.1/JTAG? 

2. Що представляють собою елементи сумісні з 1149.1 – BS - елементами? 

3. В чому полягає принцип граничного сканування? 

4. Назвіть внутрішню організація  1149.1 - мікросхеми. 

5. Назвіть чотири основних елемента BS – структури. 

6. Що представляє собою програмно-апаратний комплекс граничного 

сканування на базі ПК? 

7. Назвіть етапи застосування технології граничного сканування. 

8. Назвіть переваги граничного сканування та перспективи розвитку. 

Література: [3, с. 51-68; 4, с. 152-161, 348-356]. 

 

Тема 5 Розробка адаптивних алгоритмів діагностування і формування 

тестових впливів.* 

1. Математичний аналіз процесу діагностування систем управління. 

2. Властивості систем діагностики. 

3. Рівні глибини пошуку при реалізації кожного процесу діагностування. 

4. Від чого залежить інтенсивність відмов СУТО. 

5. Ефект змагання сигналів. 
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6. Часові характеристики затримок логічних елементів. 

Питання для самоперевірки 

1. Що представляє собою математичний аналіз процесу діагностування 

систем управління? 

2. Назвіть властивості систем діагностики? 

3. Якими рівнями визначається глибина пошуку при реалізації кожного 

процесу діагностування? 

4. Від чого залежить інтенсивність відмов СУТО? 

5. В чому полягає ефект змагання сигналів? 

6. Що представляють собою часові характеристики затримок логічних 

елементів? 

Література: [1, с. 233-256; 3, с. 28-32]. 

 

Тема 6 Пошук контрольних точок цифрових модулів з 

застосуванням теорії латинських матриць.* 

1. Формування математичного апарата – перший етап процесу діагностики 

цифрових модулів СУТО. 

2. Елементи електронних модулів технологічного обладнання. 

3. Спеціалізовані системи діагностики і контролю. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте питання про формування першого етапу процесу діагностики 

цифрових модулей СУТО. 

2. Що є елементами електронних модулей технологічного обладнання? 

3. Що представляє собою спеціалізована система діагностики і контролю? 

Література: [1, с. 288-298; 4, с. 74-88; 5, с. 233-240]. 

 

Тема 7 Непреривне планування процесу діагностування систем 

управління.* 

1. Методи, які дозволяють уникнути складної процедури синтезу тестової 

послідовності. 
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2. Метод контроля з використанням емуляції робочих впливів. 

3. Визначення загальної кількості тестових наборів. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть методи, які дозволяють уникнути складної процедури синтезу 

тестової послідовності. 

2. Що представляє собою метод контроля з використанням емуляції 

робочих впливів? 

3. Як визначити загальну кількість тестових наборів? 

Література: [2, с. 160-210; 6, с. 46-54]. 

 

Тема 8 Розробка методів діагностування цифрових модулів СУТО. 

Метод шестизначного моделювання цифрових модулів СУТО.* 

1. Суть методу визначення контрольних точок. 

2. Алгоритм перетворення матриці ланцюгів в булєву. 

3. Метод “латинської композиції”. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть суть методу визначення контрольних точок. 

2. Поясніть роботу алгоритму перетворення матриці ланцюгів в булєву.  

3. В чому полягає метод “латинської композиції”? 

Література: [2, с. 160-210; 6, с. 46-54]. 

 

Тема 9 Метод примусового діагностування цифрових мікросхем в 

умовах апріорної невизначеності. 

1. Адаптивні діагностичні системи. 

2. Ефект “пристосування” в адаптивних діагностичних системах. 

3. Вплив невизначеності або “неповноти” апріорної інформації. 

4. Вага тестового набора, вага тестування елемента, субдисперсія. 

5. Порівняння росту зворотної дисперсії при непреривному і статичному 

плануванні процесу діагностики. 
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Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте адаптивні діагностичні системи. 

2. Поясніть ефект “пристосування” в адаптивних діагностичних системах.  

3. Який вплив невизначеності або “неповноти” апріорної інформації? 

4. Що таке вага тестового набора, вага тестування елемента, субдисперсія? 

5. Порівняйте зріст зворотної дисперсії при непреривному і статичному 

плануванні процесу діагностики. 

Література: [2, с. 160-210; 6, с. 46-54]. 

 

Тема 10 Діагностування мікропроцесорних модулів з застосуванням 

модифікованих зростаючих мереж.* 

1. Метод шестизначного моделювання цифрових модулів СУТО. 

2. Ефективність використання цього методу. 

3. Підпрограма, яка добавляється до основного програмного модулю. 

Питання для самоперевірки 

1. Що представляє собою метод шестизначного моделювання цифрових 

модулів СУТО? 

2. Де можна використовувати ефективно цей метод? 

3. Що представляє собою підпрограма, яка добавляється до основного 

програмного модулю? 

Література: [3, c. 436; 4, c. 68-71; 5, с. 304-310] 

 

Тема 11 Розробка програмно-апаратних засобів діагностування. 

Розробка інструментальних засобів сполучення об’єктів діагностики з 

ЕОМ.* 

1. СПД. Функціонування СПД. 

2. Послідовність активізування входів логічних елементів. 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою СПД? Функціонування СПД? 

2. Назвіть послідовність активізування входів логічних елементів. 
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3. Що таке апріорна невизначеність? 

4. Що являє собою метод примусового діагностування? 

Література: [1, c.14-38; 2, c.22-35] 

 

Тема 12 Розробка інструментальних засобів системи примусового 

діагностування. 

1. Використання навчальних систем. 

2. МЗМ. 

3. Елемент, що аналізує, реєстратор. 

4. Три методи побудови МЗМ. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть використання навчальних систем. 

2. Що являє собою МЗМ? 

3. Поясніть терміни «елемент, що аналізує» та «реєстратор». 

4. Проаналізуйте три методи побудови МЗМ. 

Література: [1, c.74-77; 2, c.99-112] 

 

Тема 13 Автоматизація процесу діагностування цифрових модулів з 

регулярною структурою. 

1. Апаратна частина КД. 

2. Чотири типи конфігурації КД. 

3. Режими функціонування КД. 

4. Призначення модулів сполучення. 

Питання для самоперевірки 

1. Що входить до апаратної частини КД? 

2. Назвіть і поясніть чотири типи конфігурації КД. 

3. Назвіть режими функціонування КД. 

4. Для чого призначені модулі сполучення? 

Література: [1, c.74-77; 2, c.99-112] 
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Тема 14 Додаткові функції комплексу діагностики. Ефективність 

застосування комплексу діагностики для діагностування цифрових 

модулів*. 

1. Функціональна схема блока примусового діагностування. 

2. Процес функціонування СПД. 

3. Автоматичний режим тестування мікросхем. 

4. Напівавтоматичний режим тестування мікросхем. Поелементне 

тестування. 

5. Фактори, які обмежують функціонування СПД.  

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте функціональну схему блока примусового 

діагностування. 

2. Назвіть етапи процесу функціонування СПД. 

3. Що являє собою автоматичний режим тестування мікросхем? 

4. Що являє собою напівавтоматичний режим тестування мікросхем, 

поелементне тестування? 

5. Які фактори обмежують функціонування СПД? 

Література: [1, c.38-54; 2, c.55-59] 
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ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

 

Модуль 1  

 

1. Які фактори впливають на процес ремонту та модернізації СУТО? 

2. Назвіть основні задачі діагностики СУТО. 

3. Яка основна задача діагностування на етапі проектування об’єкта 

діагностики? 

4. Яка основна задача діагностування на етапі виробництва об’єкта 

діагностики? 

5. Яка основна задача діагностування на етапі експлуатації об’єкта діагностики? 

6. Що представляє собою розподіл Вейбулла? 

7. Що представляє собою графік щільності розподілу Вейбулла? 

8. Принцип роботи АСК. 

9. Вимоги до АСК. 

10. Що представляє собою діагностична система “Диалос”. 

11. Що представляє собою тестово-діагностичний комплекс “ТДК-3”. 

12. Що представляє собою комплексне автоматизоване робоче місце? 

13. Назвіть недоліки існуючих систем діагностики. 

14. Що представляє собою сигнатура? 

15. Що представляє собою сигнатурний аналіз? 

16. Призначення сигнатурних аналізаторів. 

 

Модуль 2 

 

1. Що представляє собою стандарт IEEE 1149.1/JTAG? 

2. Що представляють собою елементи сумісні з 1149.1 – BS - елементами? 

3. В чому полягає принцип граничного сканування? 

4. Назвіть внутрішню організація  1149.1 - мікросхеми. 
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5. Назвіть чотири основних елемента BS – структури. 

6. Що представляє собою програмно-апаратний комплекс граничного 

сканування на базі ПК? 

7. Назвіть етапи застосування технології граничного сканування. 

8. Назвіть переваги граничного сканування та перспективи розвитку. 

7. Що представляє собою математичний аналіз процесу діагностування 

систем управління? 

8. Назвіть властивості систем діагностики? 

9. Якими рівнями визначається глибина пошуку при реалізації кожного 

процесу діагностування? 

10. Від чого залежить інтенсивність відмов СУТО? 

11. В чому полягає ефект змагання сигналів? 

12. Що представляють собою часові характеристики затримок логічних 

елементів? 

13. Розкрийте питання про формування першого етапу процесу діагностики 

цифрових модулів СУТО. 

14. Що є елементами електронних модулів технологічного обладнання? 

15. Що представляє собою спеціалізована система діагностики і контролю? 

16. Назвіть методи, які дозволяють уникнути складної процедури синтезу 

тестової послідовності. 

17. Що представляє собою метод контроля з використанням емуляції 

робочих впливів? 

18. Як визначити загальну кількість тестових наборів? 
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