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ВСТУП 

Метою практичної роботи є більш глибоке вивчення лекційного 

матеріалу, а також практичне оволодіння навичками розв’язання практичних 

завдань, які дозволяють зрозуміти процеси роботи електронних засобів. 

Практична робота включає роботу з теоретичною та довідковою 

літературою, а також розв’язання практичних завдань з таких тем як: 

особливості застосування сигнатурного аналізу при діагностуванні цифрових 

модулів СУТО, розробка адитивних алгоритмів діагностування й формування 

тестових впливів, діагностування мікропроцесорних модулів із застосуванням 

модифікованих зростаючих мереж, пошук контрольних точок цифрових 

модулів із застосуванням теорії латинських матриць, метод шестизначного 

моделювання цифрових модулів СУТО та інших. 

Для забезпечення практичної роботи навчально-методичними засобами 

використовують підручники, навчальні та методичні посібники, конспект 

лекцій, практикум тощо (за переліком літератури). 

Дані методичні вказівки містять перелік тем, які необхідно опанувати 

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 до викладачів з приводу розв’язання 

практичних завдань треба звертатися згідно з графіком. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття №1 

Частина 1 

Тема. Особливості застосування сигнатурного аналізу при 

діагностуванні цифрових модулів СУТО 

Мета: ознайомитись з основними особливостями застосування 

сигнатурного аналізу при діагностуванні цифрових модулів СУТО. 

Короткі теоретичні відомості 

Цифро-аналогові схеми перевіряються шляхом подачі відомих тест-

наборів і контролю кожного вузла в тракті поширення сигналу за допомогою 

осцилографа. При виявленні нестандартного сигналу підозра падає на ту 

частину схеми, яка керує вузлом, і саме вона досліджується більш ретельно. У 

принципі, в такий же спосіб можна перевіряти й цифрові схеми: подавати 

відомі тест-набори й контролювати кожний вузол у тракті поширення сигналу. 

Однак цифрові системи радикально відрізняються від аналогових систем не 

тільки самою природою сигналів, але й наявністю набагато більшого числа 

сигнальних входів. Якби цифровою системою можна було керувати таким 

чином, щоб на всіх її входах діяв чітко певний тест-набір, то кожний вузол 

можна було б перевірити на фіксований набір подій. У будь-якому вузлі при 

кожному виконанні стимулюючої програми виникає той самий набір, і його 

можна використовувати для перевірки правильної роботи вузла. Якщо 

виміряний набір відрізняється від очікуваного, слід підозрювати наявність 

відмови між даним вузлом і стимулюючими точками системи. При заданому 

фіксованому тест-наборі вимірюваний набір у будь-якому вузлі виявляється 

унікальним, і його можна використовувати для контролю за принципом 

"проходить - не проходить". Вимірювана реакція вузла на відомий тест-набір 

називається "сигнатурою", тобто підписом, за аналогією з унікальністю 

рукописних підписів у людей. Розглянутий принцип лежить в основі цілої 

галузі цифрового тестування, яка називається сигнатурним аналізом. 
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Сигнатурний аналіз розроблено на основі двох способів контролю 

помилок, що застосовувалися раніше; першим є спосіб перевірки логічних 

вузлів у цифровій системі, що називають рахунком переходів, а другим — 

спосіб контролю помилок, який називається циклічним надлишковим 

контролем. Сигнатурний аналіз моделює перший спосіб, але діє аналогічно 

другому способу. 

Якщо вузол стимулювати відомим і періодичним тест-набором, то сигнал 

у вузлі можна вважати псевдовипадковою двійковою послідовністю, яка на 

коротких інтервалах виглядає випадковою, але повторюється при виборі 

більшого масштабу часу. Широко розповсюджений і простий спосіб контролю 

полягає в тому, щоб підрахувати переходи сигналу з одного стану до іншого й 

використовувати отримане число як ідентифікатор вузла. Загальне число змін 

стану стимулюючого вузла може бути дуже великим, тому необхідний якийсь 

спосіб стиску інформації. Обов'язковою умовою рахунку переходів є певне 

"тимчасове вікно", впродовж якого підраховуються переходи у вузлі. В 

інтервалі "тимчасового вікна" виконується тест-програма, яка стимулює вузол, 

що перевіряється, і, по можливості, повинна бути періодичною для зручності 

відтворення й порівняння результатів декількох вимірювань. У конкретній 

системі з певним "тимчасовим вікном" і тест-послідовністю результати 

декількох підрахунків переходів повинні бути ідентичними. Для застосування 

методу рахунку переходів (РП) як способу пошуку несправності необхідно 

виміряти й задокументувати число переходів у кожному вузлі. При виникненні 

несправності дослідник виконує тест-програми, вимірює числа переходів у 

підозрюваних вузлах і порівнює їх з задокументованими значеннями. Будь-які 

розбіжності свідчать про наявність несправності, і за допомогою систематичної 

процедури її можна локалізувати. 

В обчислювальній системі, де дані передаються, наприклад, з дискового 

накопичувача в основну пам'ять з високою швидкістю, необхідні засоби 

контролю відсутності помилок під час передачі. Простий контроль із бітом 

парності виявляється недостатнім при передачі блоків даних і застосовується 
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тільки в асинхронних послідовних лініях зв'язку, в яких інформація передається  

символами. Для подолання обмежень контролю за парністю й забезпечення 

виявлення одно- і багато-  бітних помилок у швидкодіючих синхронних лініях 

зв'язку були розроблені коди циклічного надлишкового контролю. 

Якщо взяти 8-бітне двійкове слово, його можна розглядати як коефіцієнт 

полінома ступені 7. Двійковий набір В7В6В5В4ВЗВ2В1В0 є скороченим 

уявленням двійкового полінома: 

B7· +B6· +B5· +B4· +B3· +B2· +B1· +B0·  

Наприклад,  двійкове число 11000001 можна представити у вигляді: 

1·  + 1·  + 0·  + 0·  + 0·  + 0·  + 0·  + 1· . 

Для простоти позначимо змінну в поліномі замість конкретного значення 

2 символом X. Тоді те ж саме слово з фіктивної змінної X набуває вигляду: 

A(X) = 1·X7 + 1·X6 + 0·X5 + 0·X4 + 0·X3 + 0·X2 + 0·X1 + 1·X0 

Даний поліном можна скоротити до виразу: 

А(Х)=Х7 +Х6 + ХО = Х7 + Х6 + 1. 

Для розуміння принципу циклічного надлишкового контролю (ЦНК) 

припустимо, що є двійковий потік В(Х), який породжує поліном G(Х). Якщо 

розділити поліном В(Х) на G(Х), вийде частка Q(Х) і залишок R(Х):  

В(Х)=G(Х)·Q(Х)+R(Х). 

Додаючи -R(Х) до обох частин рівняння, одержимо: 

В(Х) - R(Х) = G(Х)·Q(Х). 

При способі ЦНК переданий двійковий потік ділиться на поліном, 

отриманий залишок, що виходить, додається в переданий двійковий потік.        

У приймачі вхідний двійковий потік і залишок діляться на той же самий 

поліном, що й у передавачі, з утворенням залишку. У результаті розподілу на 

приймальній стороні лінії зв'язку залишок повинен бути рівним нулю, тому що 

В(Х) + R(Х) точно ділиться на G(Х). При одержанні нульового залишку на 

приймальній стороні помилок, що виявляються, при передачі не виникло. За 

способу ЦНК найбільш широко застосовується 16-бітний поліном видгляду: 
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ЦНК - 16 = Х16 + Х15 + Х2 + 1. 

Для реалізації циклічного надлишкового контролю застосовується 16-

бітний регістр зрушення, на вхід якого подається контрольований двійковий 

набір В(Х), а з відповідних розрядів регістру зрушення беруться сигнали 

зворотного зв'язку. Вхідний сигнал і всі сигнали зворотнього зв'язку 

підсумовуються за mod 2 (операція, що виключає АБО), у результаті чого 

виходить лінійна послідовна схема, тому що суматор за mod 2 надає ту саму 

вагу кожному вхідному біту. Поліном називається характеристичним 

поліномом генератора, а фактичні крапки відводів зворотного зв'язку 

перебувають із його інверсії. Інверсійне вираження перебуває шляхом 

вирахування кожного члена в характеристичному поліномі з Х16 у випадку 

коду ЦВК - 16, що дає вираження зворотного зв'язку Х16 + Х14 + Х1 + 1. Отже, 

в елемент, що виключає АБО, подаються вхідний сигнал і відводи від першого, 

чотирнадцятого й шістнадцятого розрядів регістру зрушення. 

Регістр зрушення синхронізується спеціальними сигналами, і вхідний 

потік даних ділиться на характеристичний поліном Х16 + Х15 + Х2 + 1. По 

закінченню двійкового потоку залишок висувається з регістру й додається до 

переданого потоку даних. Раніше було показано, що залишок віднімається із 

двійкового потоку [В(Х) – R(Х)], але в арифметиці по mod 2 операції додавання 

й віднімання дають однакові результати, тому передача В(Х) + R(Х) робить ту 

ж саму дію. 

Поліном, що зумовлюєє, ЦНК-16 має парне число членів, і представимо у 

вигляді ЦНК-16 = (Х+1)·(Х15 + X + I). Множник (Х+1) увімкнений навмисно, 

щоб  у всі помилки, що не були знайдені, мали парний паритет. Щоб сховати 

помилку, повинно виникнути парне число помилкових біт, які звичайно 

групуються. Однак циклічний надлишковий контроль завжди виявляє однобітні 

помилки у вхідному потоці. Таким чином, коди ЦНК являють собою спосіб 

виявлення в потоці даних усіх однобітних помилок і високий відсоток 

виявлення всіх багатобітних помилок. У зв'язку із цим вони широко 
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застосовуються в схемах швидкодіючих цифрових передач, у яких передаються 

не окремі символи, а цілі блоки даних. 

У циклічному надлишковому контролі вхідний двійковий набір подається 

в лінійну послідовну схему, яка здійснює розподіл двійкового потоку на деякий 

характеристичний поліном, і в регістрі зрушення утворюється залишок від 

розподілу. Звичайно залишок додається до переданого двійкового потоку в 

якості коду, що виявляє помилки. Якщо ж замість додавання залишку до 

двійкового потоку вивести його на індикацію, це значення буде унікальним для 

вхідного двійкового набору. Маючи запам'ятовувальні елементи, схема 

враховує всі минулі й поточні події й може обробляти дуже довгі потоки даних. 

Унікальний залишок для конкретного входу слугує начебто "відбитками 

пальців" цього набору й може використовуватися для його ідентифікації. 

Залежність залишку від вхідного двійкового потоку привела до терміна 

"сигнатура" (підпис). Опираючись на принцип "тимчасового вікна" і 

використовуючи імпульси пуску й зупинки  сигналу синхронізації від 

системи,що перевіряється, у вузол логічної схеми можна подати періодичний 

набір. Цей набір подається на вхід лінійної послідовної схеми  і при сприйнятті 

сигналу зупинка в регістрі зрушення виявиться "сигнатура" даного вузла й 

конкретного тест-набору. Фактичне значення сигнатури несуттєве, але воно 

повинне бути тим самим для даного вузла, він стимулюється тим самим тест-

набором , коли застосовуються ті ж самі сигнали пуску, зупинки й 

синхронізації. 

Для одержання найкращих результатів при застосуванні способу регістру 

зрушення потрібна послідовність максимальної довжини, що приводить до 

широкого класу схем, названих генераторами                                                                                

псевдовипадкової послідовності. 

В 16-розрядному регістрі зрушення є 2048 способів реалізації відводів 

зворотного зв'язку, що задовольняють даному критерію. У поліномі ЦНК-16 

застосовується парне число входів, що приводить до групування помилок, а при 

тестуванні вузлів кращий метод, який максимально розподіляє помилки. По цій 
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же причині відводи не рекомендується робити через 4 або 8 розрядів, тому що 

вони відповідають найбільш імовірним розмірам слів у мікропроцесорах.  

По суті, виходить портативний прилад, що містить 16-розрядний регістр 

зрушення із суматором за mod 2 на вході. За допомогою сигналів пуску й 

зупинки вхідний сигнал подається в схему, а сигнал синхронізації від системи, 

що перевіряється, зрушує дані в регістрі. По закінченню інтервалу 

вимірювання, здійснюється індикація вмісту регістру, як характеристичної 

сигнатури, вузла, що перевіряється. 

Можлива заміна стандартного набору 16-розрядних символів. 

Завдання до теми 

Представити 8-бітні двійкові числа 11100011 і 00011001 у вигляді 

коефіцієнта полінома ступеня 7. Замінити конкретне значення 2 поліномів, що 

вийшли, змінної й записати їх у скороченні. 

Контрольні питання 

1. Як перевіряються цифро-аналогові схеми? 

2. На основі яких способів контролю помилок розроблений сигнатурний 

аналіз? 

3. Якщо вузол стимулювати відомим і періодичним тест-набором, то 

яким можна вважати сигнал у вузлі? 

4. Що є обов'язковою умовою рахунку переходів? 

5. Що таке ЦНК? 

6. Що застосовується для реалізації циклічного надлишкового контролю? 

7. Куди подається в циклічному надлишковому контролі вхідний 

двійковий набір? 

8. Що потрібно для одержання найкращих результатів при застосуванні 

способу регістру зрушення?  

Література: [1, с. 51–59; 2, с. 90–118]. 
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Частина 2 

Тема. Особливості застосування сигнатурного аналізу при 

діагностуванні цифрового модуля СУТО 

Мета: ознайомитись з деякими правилами й практичними прикладами 

застосування сигнатурного аналізу при діагностуванні цифрових модулів 

СУТО. 

Короткі теоретичні відомості 

Як правило, у вироби, при експлуатації яких передбачається 

використовувати сигнатурний аналіз, у процес розробки вносять певні засоби, 

що дозволяють робити цей аналіз найбільш простими й дешевими приладами й 

підвищити ефективність контролю. Насамперед це засоби, що дозволяють 

розривати в режимі контролю ланцюги зворотного зв'язку в контрольованій 

схемі. Коли виходить із ладу один з елементів, що входить у контур зі 

зворотним зв'язком, локалізувати несправності усередині цього контуру за 

допомогою сигнатурного аналізу не вдається. 

На практиці, як правило, не потрібно розривати контури зі зворотним 

зв'язком, що включають у собі всього кілька найпростіших логічних елементів, 

тому що локалізація сигнатурним аналізом несправності з точністю до такого 

контуру дозволяє швидко виявити несправність конкретного елемента іншими 

методами. Що ж стосується МПС (мікропроцесорна система) у цілому, то вона 

цілком охоплена зворотним зв'язком по контуру програмного керування. 

Тому для застосування сигнатурного аналізу необхідно мати можливість 

розривати ланцюги зворотного зв'язку в режимі тестування МПС. Для 

однокристального мікропроцесора ця умова реалізується відключенням шини 

даних від входу МП (мікропроцесор). Розрив зворотного зв'язку по шині даних 

можна реалізувати за допомогою механічних перемикачів або електронних 

ключів. 

Другою важливою умовою придатності МПС для випробувань за 

допомогою сигнатурного аналізу є наявність схем, що виробляють сигнали 

Пуск і Стоп, необхідні сигнатурному аналізатору для виробітку 
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вимірювального "вікна", тобто інтервалу часу, у плині якого накопичується 

сигнатура. 

Третьою вимогою є наявність у складі МПС ПЗУ (постійний 

запам'ятовуючий пристрій ), у якому втримується тестова програма. Тестовою 

може виступати як спеціально розроблена, так і певна робоча програма, якщо 

вона, на думку розроблювача,  достатньою мірою використовує всі пристрої 

МПС. 

 Як було раніше зазначено, теоретичне дослідження цього підходу 

засноване на поліномах, що описують та  виявляють помилку коди, зокрема 

циклічні коди, засновані на багаточленах. Для практичного застосування 

досить, щоб вихідний поліном зворотного зв'язку визначав у подібному регістрі 

здвигову послідовність максимальної довжини. Якщо ми припускаємо, що 

довжина регістру 16 біт, такий поліном передбачає довжину 21 - 1 або 65535 

знаків. Будь-яке відхилення від нормальної роботи може бути виявлене, за 

винятком випадку, коли результат кратний багаточлену. Тому існує дуже 

низька ймовірність (2–16) того, що така помилкова ситуація буде виявлена. 

Так як побудова такого здвигового регістру не становить труднощів для 

реалізації вилученого механізму моделювання роботи регістру був 

реалізований Jауа-Апплет. На рис. 1.1 представлена спрощена схема, що 

містить регістри й зворотні зв'язки. Кожний зворотний зв'язок підсумовується 

за модулем 2 із входом Е, визначаючи вхідний сигнал V у самій крайній лівій 

позиції регістру, який потім зрушується вправо з усім змістом регістру. При 

цьому праве крайнє положення губиться. 

Як можна побачити з рис. 1.1, поліном зворотного зв'язку використовує 

певні позиції, а саме: 

f(х) = х16 + х9 + х7 + х4 + 1. 

Тому після 16-того кроку й далі з'являється залишок, який відрізняється 

від нуля і який вилучається з подальших операцій. Для уникнення плутанини 

при введенні довгого рядка бітів використовується введення рядка в 

шістнадцятирічній формі, для опису змісту регістру. Унаслідок деяких причин 
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використовуються символи 0 - 9 і А, З, Р, Н, Р, U замість звичайних 0 - 9, А, В, 

З, В, Е, Р. 

Зсувний 

регістр

=1 S15 S9 S7 S4 S0

=1

=1
=1

Вхід E

Зворотний 

зв'язок

3 А 7 P

 

Рис. 1.1 – 16-бітний зсувний регістр зі зворотним зв'язком (вхід Е) 

На рис. 1.2 представлена проста схема, що скаладається з 2 тригерів, 

декількох схем " І–НІ" і інверторів. Т - вхід синхронізації, - вхідний сигнал 

скидання, SЕL - сигнал вибору режиму роботи, D і SDI - спеціальні вхідні 

сигнали, а в - вихідний сигнал. 
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Рис. 1.2 – Приклад схеми в безпомилковому стані 

Очевидно, що 4 вхідних сигналу, крім Т, визначають через проміжні 

змінні а, b, с і d наступний стан D-Тригерів. 

У таблиці 1.1 представлені сигнали для досягнення вихідної 

послідовності двох тригерів, також представлених у таблиці. Тому що тригери 

чутливі до позитивного фронту імпульсу, передбачається, що будь-який рядок 

містить стабільні значення сигналу перед переходом Т сигналу, тоді як 
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значення тригерів виходять після тактового переходу. Для рядка 1 це означає, 

що  установлює обидва тригера в 11 і зберігає їхніми неактивними до 

виконання рядка 14. У рядку 2 D, SEL і SDI роблять сигнал d=0, який скидає 

тригер q1=0 в 1 після тактового переходу. У рядку 3 скидається тільки q2 у 

наслідок негативного фронту синхроімпульсу. Усі інші сигнали залишаються 

незмінними. 

Визначити всі сигнатури, які перераховані у вузлах схеми на рис. 1.2 

досить просто, використовуючи розроблений апплет. Потрібно тільки вказати 

зворотні зв'язки відповідні до полінома, вибрати рядок у таблиці 1 у якості 

входу, натиснути кнопку "Перезапуск" і виконати 16 кроків, а потім одержати й 

порівняти результат. Усі сигнатури на рис. 2.2 можуть бути легко перевірені. 

Що може трапитися у випадку помилки в схемі? Очікується, що деякі 

сигнатури можуть відхилятися від сигнатур, перерахованих на рис. 1.2. 

Особливий випадок показаний на рис. 1.3 де сигнал обірваний і залишає вихід 

від формуючої схеми " І-НІ" відкритим. У цьому випадку буде сформована така 

ж сигнатура 0UUU,  як і на рис. 1.2, тому що помилка не впливає на цей сигнал. 

Але наступний вхід залишається також відкритим, тому буде неправильно 

сформоване доповнення для b у наступній схемі " І-НІ". Це значить, що 

відкритий вхід буде формувати послідовність, яка полягає з одних 1, якщо 

передбачаються, що використовується ТТЛ-схема. 

Таблиця 1.1 – Сигнали для досягнення вихідної послідовності тригерів 

i S D SEL SDI T a b c d q1 q2=y 

1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

4 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

5 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

7 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
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8 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 

9 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 

10 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

11 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

12 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

13 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

14 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 

15 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

16 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
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Рис. 1.3 – Приклад схеми з обірваним зв'язком 

Сигнатура помилки в цьому випадку буде FP7U, яка в підсумку буде 

непомітна, якщо схема " І-НІ" d містить усередині відкритий вхід. Однак 

зміниться вихідна сигнатура d,  що дорівнює СF18 (аналогічна  у таблиці 1), 

яка точно локалізує помилку. Тепер досить легко перевірити інші сигнатури на 

рис. 1.3. 

На даному прикладі використовувалася тестова послідовність довжиною 

16 біт. Збільшення довжини вхідної послідовності до 65535 буде формувати 

інший зміст регістру. Також будь-яка інша випадкова вхідна послідовність буде 

мати більшу ймовірність виявлення можливих помилок у схемі. Зсувні регістри 

зі зворотним зв'язком можуть також формувати псевдовипадкові послідовності 

для використання при імовірнісному тестуванні, що краще, ніж використання 

детермінованих тестових послідовностей. 
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Для використання сигнатурного аналізу при випробуваннях будь-яких 

мікропроцесорних модулів СУТО в цей час також використовуються 

сигнатурні аналізатори, які самі генерують тестовий вплив на випробовувану 

систему. У цьому випадку генератор тестових сигналів підключають до 

системи прямо через рознімання мікропроцесора. При цьому проблема розриву 

ланцюга зворотного зв'язку вирішується сама собою. Такий підхід відкриває 

широкі можливості для автоматизації випробувань. Насамперед, зменшується 

число маніпуляцій, тому що тактова частота надходить у прилад через кабель 

мікропроцесорного рознімання, а сигнали «Пуск» і «Стоп» виробляються в 

самому приладі. Крім того, значення сигнатур у всіх ланцюгах, пов'язаних з  

мікропроцесором, можна замінити, не вдаючись до допомоги зонда. Досить 

забезпечити аналізатор простим пристроєм, який вимірює сигнатури в 

контрольних крапках. 

Завдання до теми 

1. Яку позицію використовує поліном зворотного зв'язку? 

а) х16; 

б) х17; 

в) х3. 

2. Збільшення довгої вхідної послідовності до якого значення буде 

формувати інший зміст регістру? 

     а) 65535; 

     б) 65500; 

     в) 65555. 

Контрольні питання 

1. Чому на практиці, як правило, не потрібно розривати контури зі 

зворотним зв'язком, що включали в себе кілька найпростіших 

сигнатурних логічних елементів? 

2.  Що є другою важливою умовою придатності МПС для випробувань за 

допомогою сигнатурного аналізу? 
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3. Яка третя вимога придатності МПС для випробувань за допомогою 

сигнатурного аналізу? 

4. Які позиції використовує поліном зворотного зв'язку? 

5. Що може трапиться у випадку помилки в схемі? 

Література: [1, с.56–70; 3, c. 436; 4, c. 68–71; 5, с. 304–310]. 

 

Практичне заняття №2 

Частина 1 

Тема. Розрахунки часу діагностики цифрових модулів в умовах 

апріорної невизначеності 

Мета: ознайомитись з основними принципами розрахунків часу 

діагностики цифрових модулів в умовах апріорної невизначеності. 

Короткі теоретичні відомості 

Формування математичного опису і є першим етапом процесу 

діагностики цифрових систем СУТО. Математичний опис необхідний для 

наступного оптимального вибору методів контролю, апаратних і програмних 

засобів проведення процесу діагностики, мінімізації трудомісткості. Залежно 

від призначення СУТО, змінюється їхня структура й, отже, змінюється  

математичний опис. При такій різноманітності апаратних засобів СУТО, 

математичний опис кожного типу СУТО, природно, буде унікальним. Для 

апріорної формалізації процесу формування математичного опису в умовах 

апріорної або повної невизначеності необхідне застосування спеціальних 

методів. 

Для формування функціонального опису окремих цифрових систем в 

умовах апріорної невизначеності необхідно застосовувати метод структурної 

декомпозиції досліджуваного модуля на окремі функціональні елементи. Таким 

чином, завдання формування функціонального опису у випадку складних 

багатопроцесорних систем керування можна привести до наступного виду: 

                                                                                          (2.1) 
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де через  позначений вектор параметрів програмно – апаратних 

засобів діагностики;  – безліч в Rn, обумовлене діагностичними 

можливостями; функція  задає критерій ефективності функціонування 

програмно – апаратних засобів діагностики. 

Якщо проектується досить складний багатоцільовий діагностичний 

комплекс, то спроба прямого розв'язання не приводить до успіху через велику 

розмірність n вектора х. Для розв'язання такого багатомірного завдання введемо 

приватні критерії ефективності uj = (х), j Є [1:J], які визначаються як деякі 

технічні параметри діагностичного комплексу. Припустимо, що глобальний 

критерій F(x) задовольняє наступній умові монотонності: для будь-яких х',   х"Є 

Мх   із  нерівностей uj(х')   uj(х''), j Є [1:J], випливає F(x')  F(x''). 

Умова монотонності виконана, якщо наприклад критерій має вигляд: 

                                                F(x) = Ф(u),                                                    (2.2) 

де   функція  Ф(u) визначена на безлічі Mu = u(Mx) значення вектор –функції 

u(x) = (u1(x),…, uj (x) ) і монотонна за u. 

Вектор u Є Mu  буде ефективним, якщо для будь-якого u' Є Mu  з 

нерівностей u'j   uj,  j𝜖 [1:J] випливає u' = u.  

Нехай  Пu – безліч ефективних (оптимальних за Парето) векторів з Mu . 

Нехай  Пх – безліч векторів  х  Мх, для яких u(x)  Пх. Тоді формулі 2.1 можна 

зіставити наступне: 

                                                                                          (2.3) 

 

Декомпозиція формули (2.1) здійснюється у два етапи: 1) знаходження 

векторів х  Пх; 2) розв'язок формули (2.3). Перший етап не залежить від 

функції Fх і пов'язаний з обчисленням значення  u(х). На другому етапі,  якщо  

критерій  F(х) представлений у вигляді (2.2), замість (2.3) вирішується формула 

                                                         Ф(u)                                              (2.4) 
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 За виконаннч сформульованої умови монотонності кожний розв'язок 

формули (2.3) є розв'язком вихідного завдання. При розробці складних 

діагностичних комплексів умова монотонності випливає із пропонованих до 

комплексів критеріїв (час підготовки тестової програми, час тестування, 

універсальність і т. д.). Однак можна встановити ряд умов, що генерують 

виконання зазначеної монотонності. 

Під час розробки уніфікованих діагностичних систем можливості 

декомпозиції визначені тим, що в загальному випадку модель пристрою, що 

діагностується, має яскраво  виражену блокову структуру зв'язків. Кожна з 

таких моделей описує функціонування системи, що складається з деякого числа 

елементів. Кількість цих елементів може коливатися від декількох одиниць до 

декількох сотень. Елементами електронних модулів технологічного обладнання 

при цьому є: 

1) мікропроцесори й мікроконтролери; 

2) логічні цифрові мікросхеми; 

3) запам'ятовувальні пристрої (ОЗУ, ПЗУ й ін.); 

4) 4 контактні пристрої (реле, рознімання й ін.); 

5) монтажна плата; 

6) дискретні електронні компоненти (резистори, транзистори, та ін.); 

7) аналогові мікросхеми; 

8) цифро-аналогові й аналого-цифрові перетворювачі. 

Для кожного типу зазначених вище функціональних елементів необхідно 

сформувати локальну діагностичну модель. Під час формування цих моделей 

необхідно враховувати, що для діагностики кожного типу елементів цифрових 

модулів СУТО застосовуються різні методи тестування, тестове устаткування, 

спеціалізоване ПО і т. д. Тому можна уявити технологічний процес контролю 

кожного типу елементів за допомогою спеціалізованих систем діагностики й 

контролю (СДК). Кожна така СДК характеризується наступними параметрами: 

-  кількістю елементів певного типу; 
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- вартістю формування програмного забезпечення, що використовує певні 

локальні діагностичні моделі; 

- вартістю набору апаратних засобів, що забезпечують реалізацію процесу 

діагностики; 

- трудомісткістю безпосередньо процесу тестування. 

Таким чином, розглядається складна система, характеристики якої 

зміннються при зміні параметрів компонентів. У зв'язку із цим необхідно 

здійснити розрахунок часу процесу діагностики кожного типу елементів. Так як  

кожний модуль, що діагностується, повинен пройти через усі СДК, то час, 

затрачений на обслуговування певної СДК, є випадковою величиною, розподіл 

якої оцінюється на основі наявних даних і не залежить від часу перебування на 

інших СДК. Користуючись цією інформацією, необхідно знайти оцінку 

максимальної тривалості перевірки випадково обраного модуля. 

Завдання до теми 

1. Яка функція задає критерій ефективності функціонування програмно- 

апаратних засобів діагностики? 

а) ; 

б) ; 

в) . 

2. Декомпозиція завдання здійснюється в 2 етапи, другий з них – це… 

а) знаходження векторів х  Пх; 

б) розв'язок завдання (2.3); 

в) розв'язок завдання (2.1). 

Контрольні питання 

1. Що необхідно ввести для розв'язку багатомірного завдання? 

2. Які етапи здійснення декомпозиції завдання? 

3. Елементи електронних модулів технологічного обладнання. 

4. Що таке СДК? 

5. Чим характеризується СДК? 
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Література: [1, с. 100–109; 2, с. 72–80; 3, c. 436; 4, c. 68–71; 5, с. 304–310] 

 

Частина 2 

Тема. Розрахунок часу діагностики цифрових модулів в умовах 

апріорної невизначеності.  

Мета : вивчити основні формули для розрахунків часу  діагностики 

цифрових модулів в умовах апріорної невизначеності. 

Короткі теоретичні відомості 

Відповідно до центральної граничної  теореми, розподіл середнього         

(і розподіл суми) незалежних випадкових величин з кінцевим математичним 

очікуванням і дисперсією наближається до нормального при збільшенні числа 

спостережень. Отже, ця теорема застосована для лінійних систем, де загальна 

тривалість перевірки дорівнює сумі тривалості обслуговування на кожній з n 

СДК (якщо n велике). Як статистичні моделі для часу контролю різних 

елементів можуть приймати не тільки нормальний розподіл, а й інші (гамма-

розподіл, розподіл-квадрат, експонентний розподіл). Нам необхідно визначити 

загальний час: 

Т = Х1 + Х2 + Х3 + Х4 + Х5 + Х6 + Х7 + Х8, 

 затрачений на перевірку всього модуля. Математичні очікування й 

середні квадратичні відхилення часу проведення процесу діагностики кожного 

типу елементів визначаються за відомими методиками. При цьому необхідно 

мати на увазі, що дисперсії окремих елементів суттєво відрізняються одна від 

одної. Тому застосування центральної граничної теореми в цьому завданні 

сумнівне. Крім того, у більшості досліджуваних цифрових модулів немає 

повного набору зазначених вище елементів. Але при цьому в кожному випадку 

необхідна наявність устаткування для контролю всіх видів елементів. 

Для оцінювання процентного розподілу розглянутої випадкової величини 

використовується апроксимація розподілу Пірсона, заснована  на оцінках 

перших чотирьох моментів. Оскільки розподіл Пірсона має всілякі форми, цей 

метод часто дозволяє одержати досить точні апроксимації. Таким чином, якщо 
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можна визначити моменти розподілу характеристики системи, то такий же 

підхід можна використовувати й при розв'язку завдань, пов'язаних з 

визначенням часу перевірки обладнання на випробувальних стендах. Для 

одержання моментів системи ми використовуємо метод поширення статичної 

помилки або дельта-метод. 

У модулі, що діагностується співвідношення між характеристикою стану 

ОД (об’єкт діагностики) z і випадковими параметрами окремих електронних 

компонентів Х1, Х2,…Хn , визначається   функцією: 

z = h(Х1, Х2,…Хn). 

 Тому   що в умовах апріорної невизначеності необхідна наявність 

обладнання  з вісьма випробувальними стендами: 

z = Х1+ Х2 + Х3 + Х4 + Х5 + Х6 + Х7 + Х8, 

то загальний час перевірки дорівнює сумі тривалості обслуговування на 

кожному стенді. Нехай Е(Хi) – середнє значення або математичне очікування 

випадкового параметра i-го електронного компонента, а  позначає її k-й 

центральний момент (або момент щодо математичного очікування). Аналогічно 

Е(z) і  позначимо відповідно математичне очікування й k-й момент щодо 

математичного очікування характеристики стану ОД. Завдання полягає в тому, 

щоб знайти оцінки Е(z) і  для k= 2,3 і 4 на основі: 

1) даних про випадкові параметри контрольованих електронних 

компонентів, за допомогою яких можна одержати оцінки Е(Хi) і  для 

i=1,2…,n;  

2) знання загальної кількості досліджуваних елементів у кожному модулі, 

що діагностується, h(Х1, Х2,…Хn). 

Обчислення математичного очікування характеристики стану ОД полягає 

в розкладанні функції h(Х1, Х2,…Хn) у багатомірний ряд Тейлора відносно 

[Е(Х1), Е(Х2),…, Е(Хn)], тобто крапки, в якій випадковий параметр кожного 

електронного компонента приймає значення,що дорівнює його математичному 

очікуванню. У цьому випадку математичне очікування характеристики системи 
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перебуває за допомогою алгебраїчних дій над математичними очікуваннями 

параметрів електронних компонентів. 

Співвідношення між характеристикою системи z і випадковими 

параметрами компонентів Х1, Х2,... Хn має вигляд:  

z = h(Х1, Х2,…Хn). 

Математичне очікування параметра i-го електронного компонента має 

вигляд: 

Е(Хi) (i =1,2,…,n) 

де Е[Хi,…, Е(Хi)]
r – r-й  момент   щодо математичного очікування для 

параметра i-го електронного компонента (i =1, 2, ..., n; r =2, 3, 4); Е(z) – 

математичне   очікування   характеристики системи; Е[z,…, Е(z)]r  – r-й момент 

щодо математичного очікування для характеристики системи (r =2, 3,4). 

У результаті розрахунків ми можемо одержати наступні вирази: 

- для першого момента або математичного очікування Е(Хi) випадкового 

параметра 1-го електронного компонента: 

                           ,                        (2.5) 

- для другого момента або дисперсії ), який є показником 

розсіювання випадкового параметра i-го електронного компонента: 

                          ,                     (2.6) 

- для третього момента щодо середнього , який пов'язаний з 

асиметрією розподілу  випадкового параметра i-го електронного компонента: 

                            ,                                   (2.7) 

- для четвертого момента або ексцесу , який зв'язаний 

гостровершинністю розподілу випадкового параметра i-го електронного 

компонента: 

        .                (2.8) 

Таким чином, використовуючи формули (2.5) –(2.8) можна знайти оцінку 

максимальної тривалості перевірки випадково обраного цифрового модуля. 

Внаслідок складності цього завдання, її не можна розв'язати шляхом 
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безпосереднього застосування таких аналітичних методів, як перетворення 

випадкових величин. Із цієї причини отримані розрахунки хоча і є 

наближеними, часто забезпечують необхідну точність. Також необхідно 

відзначити, що точне знання розподілу випадкових параметрів кожного 

компонента необов'язкове, оскільки для застосування описаних вище 

розрахунків потрібно лише знання математичних очікувань і дисперсій. 

На основі попередніх розрахунків тимчасових параметрів процесу 

діагностики й контролю розробляються алгоритми діагностики й проводиться 

формування тестових впливів для перевірки кожного типу елементів. 

Завдання до теми 

1. Формула Х1 + Х2 + Х3 + Х4 + Х5 + Х6 + Х7 + Х8 = … відповідає? 

а) загальному часу,що  затрачується на перевірку всього модуля; 

б) функції критерію ефективності; 

в) функції визначення значень вектор-функції. 

2. Середнє значення або математичне очікування випадкового параметра 

i-го електронного компонента? 

а) ; 

б) ; 

в) . 

3. Другий момент, який є показником розсіювання випадкових 

параметрів i-го електронного компонента рівний? 

а) ; 

б) ; 

в) . 

Контрольні питання 

1. На основі чого полягає завдання оцінки Е(z) і  для k= 2, 3 і 4? 

2. У чому полягає обчислення математичного очікування 

характеристики ОД? 

3. Для чого використовується апроксимація Пірсона? 
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4. Який вид має співвідношення між характеристикою системи z і 

випадковими параметрами компонентів Х1, Х2,... Хn ? 

5. Використовуючи які формули можна знайти оцінку максимальної 

тривалості перевірки випадково обраного цифрового модуля? 

Література: [1, с. 134–138; 2, с. 190–200] 

 

Практичне заняття № 3 

Частина 1 

Тема. Розробка адаптивних алгоритмів діагностування й формування 

тестових впливів 

Мета: ознайомиться з розробкою алгоритмів діагностування й 

формування тестових впливів 

Короткі теоретичні відомості. 

Класична стратегія тестування цифрових схем заснована на формуванні 

тестових послідовностей, що дозволяють виявляти більшість їх несправностей. 

Для реалізації генератора тестової послідовності звичайно використовують 

методи, що дозволяють уникнути складної процедури їх синтезу. До них 

належать наступні методи: 

1. Формування всіх можливих тестових наборів, тобто повного перебору 

двійкових комбінацій. У результаті застосування подібного алгоритму 

генеруються лічильникові послідовності. 

2.   Формування псевдовипадкових тестових послідовностей. 

3. Формування випадкових тестових наборів з необхідними 

ймовірностями одиничного й нульового символів за кожним входом схеми. 

Основним недоліком перерахованих вище алгоритмів є те, що в 

результаті їх застосування відтворюються тестові послідовності дуже великої 

довжини. На виходах цифрової схеми, що перевіряється, формуються її реакції, 

що мають ту ж довжину. У зв'язку із цим виникають проблеми під час їх 

формування, запам'ятовування й зберігання. Існуючі методи скорочення 

діагностичної інформації застосованої тільки до об'єктів діагностики, для яких 
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сформовані таблиці функцій несправностей. Відповідно, для цифрових модулів 

з регулярною структурою й для мікропроцесорних модулів такі таблиці 

функцій несправностей мають настільки великий обсяг даних, що їх 

формування, обробка й зберігання в ЕОМ не можлива. (Наприклад, для модуля 

ОЗУ системи СМС-600 обсяг, що має, пам'яті 4 ДО,     відповідає     таблиця     

функцій     несправностей з розмірністю 24096 + 232 + 28 + 22 + 58 рядків і 102 

стовпця). Очевидно, що навіть при потрійному моделюванні обсяг вихідної 

інформації неможливо розмістити ні в оперативній пам'яті ЕОМ ні на 

жорсткому дискові. 

 Одним з  варіантів розв'язку зазначеної проблеми є застосування 

спеціального адаптера. У цьому випадку побудова вхідної тестової  

послідовності зводиться до знаходження такої послідовності вхідних наборів, 

при подачі яких на ОД на кожний його елемент подається частковий 

перевірковий тест. Цей метод формування впливів має кілька особливостей: 

1. Сигнали, що подаються на входи ОД у деякий момент t, визначаються 

не тільки набором Х(t), подаваним на входи ОД у момент t, але й станами 

  у   момент   t   елементів   пам'яті (EM1, EM2, K, EMr  ), що 

входять в ОД. 

2. При виборі кожного наступного вхідного набору необхідно перевіряти, 

чи не викликає подача цього набору ефекту змагань або порушення деяких 

елементів ОД. 

3. У силу того, що при використанні спеціального адаптера  неможливо  

розрізнити   набори,   що подаються   на логічні елементи в момент t [ тобто 

обумовлені Х(t) і Q(t)] і в момент t + Δt [ тобто обумовлені Х(t) і Q(t + Δt)], то 

при побудові  вважають, що вхідні тестові набори, що подаються на логічний 

елемент, визначаються Х(t) і Q(t + Δt). 

4. Для кожного ОД можна побудувати кілька варіантів тестів, що 

забезпечують ту саму вірогідність результатів перевірки працездатності. 

Природним показником ефективності варіанта тесту є його довжина. 
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 Із принципу побудови тестів випливає, що довжина вхідної    для ОД 

не може бути меншою за довжину найдовшого приватного тесту для елементів 

ОД. Тому набори, що включаються в , необхідно вибрати так, щоб при подачі 

їх на входи ОД на можливо більше число елементів подавалися набори з їхніх 

часткових тестів. 

Описані особливості значно знижують ефективність застосування цього 

методу, тому що вимагають додаткових розрахунків і підвищують 

трудомісткість процесу діагностування. 

 

ТАК– сполучена шина адреса-дані;  

ССА – сигнал синхронізації адреси; 

ВВІД – сигнал читання даних;  

ССП – сигнал синхронізації пасивного пристрою. 

Рис. 3.1 – Тимчасова діаграма протоколу обміну по сполученій шині 

Більш перспективним розв'язком проблеми скорочення діагностичної 

інформації є застосування методу контролю з використанням емуляції робочих 

впливів. Особливістю діагностування в цьому випадку є наявність 

спеціалізованої системної шини, за допомогою якої проводиться обмін даними. 

При проведенні досліджень процесу діагностування цифрових модулів СУТО 

були визначено два основні типи системних шин. Основною відмінністю 

шинної організації в цих типах є наявність сполученої або розділеної шини 
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«адреса-дані». Відповідно й протоколи обміну й у першому й у другому 

випадку суттєво відрізняються (рис. 3.1, рис. 3.2). 

Крім відмінностей у протоколі обміну існує ще чотирнадцять параметрів, 

які повністю визначають функціонування модуля в робочому режимі.  

У загальному випадку сигнали, передані по шині, можна розділити на 

інформаційні й керуючі. Інформаційні сигнали визначають інформацію, яка 

віддається по шині, а керуючі визначають режим функціонування. 

 

 

ША - шина адреси;   

ЧТ - сигнал читання даних; 

ШД - шина даних; 

 ГТ - сигнал готовності циклу читання. 

Рис 3.2 – Тимчасова діаграма протоколу обміну по розділеній шині 

При повному переборі двійкових комбінацій загальна кількість тестових 

наборів визначається як: 

                                   ,                                                     (3.1) 

де N – загальна кількість тестових наборів; I – розрядної інформаційної шини; 

U – кількість керуючих сигналів. 

Тоді як при емуляції робочих впливів загальна кількість тестових наборів 

визначається як: 

                                   ,                                              (3.2) 



29 

 

де R – кількість режимів інформаційного обміну (звичайно не більше двох - 

читання й запис); Т – кількість ітерацій при інформаційному обміні (звичайно 

не більш п'яти); S – кількість незалежних блоків цифрового модуля. 

Як видно з наведених формул, у випадку використання емуляції робочих 

впливів кількість тестових наборів значно зменшується. Крім того, значне 

зниження кількості тестових наборів може бути обумовлене неповним 

використанням адресного простору, призначеного для інформаційного обміну 

цифровим модулем. 

Завдання до теми. 

1. Визначити загальну кількість тестових наборів, за кількості 

керуючих сигналів – 3 і  розрядної інформаційної шини  – 6. 

2. Визначити загальну кількість тестових наборів при емуляції 

робочих впливів, якщо кількість режимів інформаційного обміну дорівнює 2, 

кількість ітерацій при інформаційному обміні – 3, а кількість незалежних блоків 

цифрового модуля становить 10. 

Контрольні питання 

1. На чому заснована класична стратегія тестування цифрових схем? 

2. Які методи використовують для реалізації генератора тестової 

послідовності? 

3. Що є більш перспективним розв'язком проблеми скорочення 

діагностичної інформації? 

4. У загальному випадку сигнали, передані по шині, можна розділити на 

…? 

5. Запишіть формулу загальної кількості текстових наборів? 

Література: [1, с. 167–184; 2, с. 130–135]. 
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Частина 2 

Тема. Розробка адаптивних алгоритмів діагностування і формування 

тестових впливів 

Мета: ознайомиться зі способами застосування адаптивних алгоритмів 

діагностування й формування тестових впливів. Вивчити основні класи 

синтезу. 

Короткі теоретичні відомості 

Для проведення безпосереднього процесу контролю з використанням 

емуляції робочих впливів до досліджуваного цифрового модуля підключаються 

відповідні перехідні рознімання. Емуляційний пристрій відповідно до заданої 

мікропрограми здійснює передачу всіх інформаційних і керуючих сигналів між 

керуючою ЕОМ і досліджуваним модулем. Мікропрограма емуляційних 

впливів формується заздалегідь на етапі розробки програм тестування й 

обумовлює протокол обміну інформацією в тій або іншій системі керування 

технологічним устаткуванням. Таким чином, емуляція робочих впливів являє 

собою метод прийняття керування пристроєм, що тестується, і подачі тестових 

впливів на його шини. Це має важливе значення в ситуаціях, коли цифровий 

модуль, що тестується, не реагує на звичайні робочі впливи або коли вся 

керуюча система переходить в аварійний режим відразу після подачі напруги 

живлення. Взявши на себе керування, зовнішня ЕОМ може здійснювати 

циклічне звертання до функціональних вузлів досліджуваного модуля з метою 

виявлення фактів некоректної роботи й індикації отриманої інформації. 

При тестуванні цифрових модулів СУТО застосування методу емуляції 

робочих впливів значно знижує обсяг діагностичної інформації. Крім того, цей 

метод без обмежень можна застосовувати й до модулів з елементами пам'яті, у 

тому числі й до модулів з регулярною структурою. 

Також необхідно відзначити, що трудомісткість процесу діагностування 

складається із трудомісткості розробки й виготовлення тестового встаткування 

й трудомісткості безпосереднього тестування. У методах повного перебору 

тестових наборів, псевдовипадкових і випадкових тестових наборів, перша 
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частина трудомісткості змінюється стрибком при переході від одного ОД до 

іншого. У методі емуляційних робочих впливів те саме тестове устаткування 

дозволяє реалізувати діагностування різних цифрових модулів з однаковою 

шинною структурою й однаковим протоколом обміну. Таким чином, загальна 

трудомісткість процесу діагностування значно знижується. 

Застосування методу емуляції робочих впливів також дозволяє 

оптимізувати процес формування тестових впливів. Оптимізація проводиться 

для двох незалежних умов діагностування – це мінімізація кількості 

контрольних крапок при статичному плануванні процесу тестування й 

мінімізація кількості тестових перевірок при безперервному плануванні в 

умовах апріорної невизначеності. І в тому і в іншому випадку необхідно 

мінімізувати критерій якості, який визначається кількістю тестових перевірок 

при умовах досягнення необхідної глибини пошуку несправності. У більшості 

завдань діагностування критерій якості системи визначається через сукупність 

вимог до різних показників (витрати на апаратну частину тестового 

устаткування, облік попередньої інформації про вияв відмови, апаратурні 

можливості обміну інформацією з ОД і т. д.). У всіх випадках метою 

розрахунків загальної системи, що полягає із програмно-апаратного 

забезпечення процесу діагностування й ОД, полягає в створенні певних 

методів, які дозволяють мінімізувати критерій якості. 

У теорії оптимізації для цілей синтезу оптимальної системи керування всі 

розглянуті завдання діляться на два класи – завдання синтезу для малих 

областей простору й завдання синтезу для більших областей простору. 

Процедура синтезу для малих областей простору станів накладає тверді 

обмеження на розв'язувані завдання. У цьому випадку функція помилки не є 

квадратичною, а рівняння динамічного процесу нелінійні. Зокрема, 

розглядається клас завдань синтезу, обумовлений критерієм якості: 

                                   ,                                              (3.3) 

рівнянням вихідного сигналу динамічного процесу: 
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                                 ,                                          (3.4) 

рівнянням стану: 

                              ) ,                                   (3.5) 

і обмеженням керування: 

. 

Основні ускладнення в завданні нелінійного оптимального керування 

зустрічаються при одержанні числового розв'язку варіаційного завдання. З 

одного боку, ряд труднощів виникає при розв'язку рівнянь Понтрягина, з 

іншого боку, труднощі пов'язані з дискретною апроксимацією рівнянь 

динамічного програмування. 

Другий клас включає завдання синтезу, у яких система працює у великій 

ділянці простору станів. При цьому межі ділянки задані й ділянка не може бути 

представлено однією траєкторією. Додатки, використовувані для малих ділянок 

простору станів, не дають достатньої точності для цього другого класу завдань. 

Тому у випадку більших ділянок простору станів доводиться вдаватися до 

інших методів, які описані нижче. На додаток до вже розглянутих труднощів, є 

ще дві вимоги, яким повинні задовольняти методи апроксимації. По-перше, зі 

збільшенням складності апроксимації наближення повинні рівномірно 

сходиться до оптимальної системи керування. По-друге, коли апроксимацію 

обмежують деяким ступенем складності, система, що є результатуючою, 

повинна бути стійкою без небажаних граничних циклів. Однак ні ряди, ні які-

небудь інші відомі форми наближення не мають цих властивостей. 

Якщо розглядати значення параметрів сигналів мікропроцесорних 

модулів у деякому просторі дискретних станів, то головні труднощі синтезу 

системи керування процесом діагностики полягають в незліченному обсязі 

даних, які повинні бути обчислені й перетворені у відповідне рівняння 

керування. Неосяжність цього завдання обумовлена наявністю в просторі станів 

занадто великої кількості крапок, які повинні бути враховані в завданні. Однак 

у будь-який даний момент часу при діагностиці мікропроцесорних модулів 
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викликає інтерес тільки одна крапка ( у цьому випадку один набір певних 

параметрів сигналів). Логічний підхід у такому випадку полягає в створенні 

системи керування, яка виконує обчислення так, що робота системи в 

остаточному підсумку стає оптимальною при будь-якому вихідному стані 

системи. У якості плати за такий підхід доводиться погоджуватися із 

субоптимальними характеристиками системи протягом часу, необхідного для 

досягнення оптимуму. 

В основі описаних нижче методів лежать три зауваження. По-перше, 

кожна проміжна послідовність діагностування є припустимою, тобто така 

послідовність подачі тестових впливів задовольняє заданому початковому 

стану процесу діагностування й обмеженням системи, а кожна наступна 

послідовність поліпшує критерій якості. По-друге, у завданнях діагностування 

застосовуються методи, що генерують деяку послідовність подачі тестових 

впливів. По-третє, ці послідовності забезпечують стійкість динамічного 

процесу діагностування в деякій  досить малій ділянці простору станів. 

Щоб досліджувати процес діагностування протягом усього часу ми 

будемо розглядати тільки завдання, які піддаються розв'язку при наявності 

обмежень на значення інформаційних, стробирувальних і керуючих сигналів. 

Завдання до теми 

1. Рівняння вихідного сигналу динамічного процесу? 

а)
 

 ; 

б) ; 

в) . 

2. Рівняння стану має вигляд? 

а)
 

 ; 

б) ; 

в) .  
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Контрольні питання 

1. Що являє собою емуляція робочих впливів? 

2. У чому полягає трудомісткість процесу діагностування? 

3. Для якої кількості умов  діагностування проводиться оптимізація? 

4. На скільки класів ділиться завдання синтезу. Назвіть їх? 

5. Критерій якості. 

Література: [1, с. 174–190; 2, с. 56–80] 

 

Практичне заняття № 4 

Частина 1 

Тема. Застосування граничного сканування при діагностуванні 

цифрових  модулів СУТО 

Мета: ознайомиться з основними можливостями граничного сканування 

при діагностуванні цифрових модулів СУТО. 

Короткі теоретичні відомості 

Стандарт IEEE 1149.1/JTAG визначає дуже просту шину з нескладним 

протоколом. Шина може застосовуватися ієрархічно на всіх використовуваних 

сьогодні рівнях – від ІС до системи, що складається з декількох окремих 

друкованих плат і(або) модулів. Для цього досить на кожному рівні з'єднати 

один з одним у єдиний ланцюжок усі елементи, в яких закладена апаратна 

надмірність, що забезпечує граничне сканування. Надалі такі елементи будемо 

називати сумісними з 1149.1 – ВS-елементами. Як показано на рис. 4.1, усі 

1149.1 ВS-ІС на платі з'єднуються один з одним так, щоб вихід TDO 

попередньої мікросхеми був з'єднаний із входом ТD1 наступної. 

На рівні системи ТDО попередньої друкованої плати може бути з'єднаний 

з ТDI наступної плати, як показано на рис. 4.2. Слід підкреслити, що це лише 

один з можливих варіантів застосування граничного сканування на рівні 

системи, найпростіший і без усякої апаратної надмірності. Надалі будуть 

докладно розглянуті більш складні й суттєво більш ефективні методи 

об'єднання локальних ВS-ланцюжків. 
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Рис. 4.1 – Організація шляху сканування на платі ( ВS-ланцюжок) 
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Рис. 4.2 – Один з можливих варіантів організації шляхи сканування в 

системі 

Принцип граничного сканування полягає в розміщенні послідовного 

здвигового регістру (ВS-регістру) по границях 1149.1 ВS – мікросхем, причому 

самі гнізда такого регістру розташовуються безпосередньо між зовнішніми 

виводами й функціональним ядром цих мікросхем. До кожної ІС додаються 

всього лише 4 (іноді 5) зовнішніх виводу контакту: ТDI (Test Data In – вхід 

тестових даних), ТDО (Test Data Out – вихід тестових даних), ТМS (Test Mode 

Select – вибір тестового режиму) і ТСК (Теst C1оск – тестова синхронізація). До 
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зовнішнього рознімання кожної плати додаються ці ж 4 зовнішніх виводи. 

Стандарт IEEE 1149.1/JTAG передбачає також необов'язковий п'ятий вивід 

ТRSТ (асинхронне скидання). 

На найнижньому рівні цієї ієрархії перебуває 1149.1 ВS – мікросхема, 

внутрішня структура якої показана на рис. 4.3. Згідно зі стандартом IEEE 

1149.1, до кожного виводу ІС приєднана спеціальна схема, що полягає з 2 

тригерів і 2 мультиплексорів, що забезпечує два режими функціонування – 

нормальний, тобто штатний, і режим тестування. За допомогою тестової шини 

стандарту IEEE 1149.1 можна керувати цими логічними гніздами. Взагалі, ВS-

гніздо може працювати й у звичайному режимі ІС, і це одна з основних ідей ВS. 
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Рис. 4.3 – Внутрішня організація 1149.1 – мікросхеми 

Стандарт IEEE 1149.1 розрізняє 4 основних елементи ВS-cтруктури, 

кожний з яких розміщається на ВS-ІС: 

- порт тестового доступу (ТАР – Test Access Port), що являє собою 

сукупність зазначених вище п'яти виводів ІС; 

- контролер порту (ТАР-контролер); 

- регістр команд; 

- група регістрів даних (ВS-pегістр, шунт-регістр, регістр-ідентифікатор, 

спеціальні регістри), 
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Перші три елементи ВS-cтруктури, а також ВS-pегістр і шунт-регістр є 

обов'язковими, ними обладнані всі ВS-ІС, інші регістри даних необов'язкові. 

Керування однорозрядними гніздами ВS-pегістру здійснюється Тар-

контролером у функції команд, що надходять у послідовному коді на вхід ТМS 

і стробіруємих наростаючим фронтом синхроімпульсів ТСК. Залежно від 

обраної ТАР-контролером команди, кожна ВS-гніздо граничного сканування 

може або ухвалювати вступника на вхід Data In біт даних у вхідний тригер, або 

видавати вміст тригера на вихід Data Out, або послідовно зрушувати біт даних 

від входу Scan In до виходу Scan Out у межах ВS-pегістру, передавати біт даних 

від входу Scan In до виходу Data Out, а також або передавати біт даних прямо 

від Data In до Data Out. Ця маршрутизація виконується вхідним і вихідним 

мультиплексорами, безпосередньо керованими ТАР-контролером. 

Якщо на цифровій платі встановлені тільки скановані мікросхеми (що 

трапляється нечасто), то в цьому випадку відпадає необхідність застосовувати 

внутрішньосхемне тестування для виконання діагностичних процедур. 

Фактично, за допомогою технології ВS з'являється можливість спростити 

багато завдань, виконавши декомпозицію принципової схеми на окремі частини 

менших розмірів. 

Досить складно побудувати повністю скановану цифрову плату або 

систему. Це обумовлене тим що, багато виробників мікросхем і сьогодні 

випускають цифрові ІС, що не підтримують стандарт IEEE 1149.1. Крім того, на 

переважній більшості сучасних електронних плат установлюються аналогові 

мікросхеми й пасивні елементи. Однак і в цьому випадку існує можливість 

тестувати плати й системи, використовуючи технологію ВS. У цьому випадку, 

як показано на рис. 4.4, тільки 1149.1-мікросхеми ВS-ІС з'єднуються так, щоб 

організувати шлях сканування на платі, не зачіпаючи при цьому інші пасивні й 

активні елементи. 
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Рис. 4.4 – Частково сканована плата 

Звичайно, у цьому випадку повнота покриття несправностей буде 

нижчою, ніж у повністю сканованій платі, і буде сильно залежати від  

дотримання розроблювачем плати правил і принципів тестопригодного 

проектування. 

Для того, щоб одержати максимальну віддачу від використання 

технології граничного сканування, необхідний універсальний і доступний 

інструментарій. За останні 10 років ряд компаній у Європі й США роблять 

програмно-апаратні комплекси на базі ПК, призначені для розробки й 

застосування програм тестування й внутрішньо схемного програмування на базі 

технології граничного сканування. У звіті каліфорнійської дослідницької групи 

Electronic Trend Publications за 2000 рік відзначено, що компанія ASSENT Inter-

Tech з їхнім комплексом Scaanworks зайняла провідне місце на світовому ринку 

ВS-комплексів. Ця фірма значно випередила конкурентів на 

північноамериканському ринку (43 % світового ринку) і широко представлена 

також на європейському ринку ВS-комплексів (39 % світового ринку). 

Усі ці компанії випускають широку гаму портативних, недорогих 

комп'ютеризованих систем розробки й застосування програм тестового 

діагностування й внутрішньосхемного програмування з використанням 

технології граничного сканування. 
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Як показано на рис. 4.5 і 4.6, вони базуються на ПК, який з'єднується з 

іпрограмувальним пристроєм, який тестують, або через інтерфейсну плату, або 

безпосередньо через паралельний порт комп'ютера. 
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Рис 4.5 – Програмно-апаратний комплекс граничного сканування на базі 
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Рис 4.6 – Типова розбивка  на фрагменти для граничного сканування 

сучасної плати 

Програмне забезпечення таких комплексів дозволяє розробляти й 

застосовувати програми як для пошуку й діагностування несправностей різних 
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класів, так і для внутрішньосхемного програмування. Попередньо до системи 

необхідно ввести деякі вихідні дані: опис ВS-ІС, опис шляху сканування й опис 

плати (модуля, системи), що тестується, у цілому. 

Опис кожної ВS-ІС задається властивим їй BSDL (Boundary Scan 

Description Language) файлом на всі скановані елементи, які встановлені на 

платі. У цих файлах утримується інформація про те, яка структура граничного 

сканування даної ІС, організований шлях сканування в елементі і які функції, 

певні стандартом 1149.1, вона підтримує. Виробники ВS-ІС безкоштовно 

забезпечують користувачів цими файлами. Потім уводиться інформація про те, 

як з'єднані між собою всі елементи, установлені на платі (netlist). Звичайно 

файл із таким описом може бути введений у кожному з існуючих форматів 

САПР друкованих плат і, нарешті, за допомогою спеціальної мови HSDL 

(Hierarchical Scan Description Languge) описується шлях сканування на платі 

(ВS-ланцюжок). 

Після цього схема плати розбивається на окремі фрагменти. Кожний 

такий фрагмент представляє схемну структуру, тестування якої виконується з 

використанням певного підходу. На рис. 4.6 показані результати такої розбивки 

типової сучасної плати. Ідеальної є структура, що складається з ліній, входи й 

виходи яких з'єднані зі сканованими елементами, і ніякі інші елементи до цих 

ліній не підключені. У таких схемних структурах технологія граничного 

сканування дозволяє виявити всі несправності, викликані обривами ліній і 

замиканнями між ними, а також усі константні несправності на цих лініях і 

несправності, що виявляють себе як константні. У тих випадках, коли лінії 

схеми неконтрольовані (або частково контрольовані) через скановані елементи, 

повнота покриття несправностей суттєво нижча. Очевидно, що повнота 

покриття несправностей залежить від забезпечення показників керованості й 

спостережуваності на лініях схеми з боку сканованих елементів ВS-ІС. От чому 

для ефективного використання технології ВS розроблювачам схем так важливо 

володіти принципами й методами тестопригодного проектування. 
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Завдання до теми 

1. TDI (Test Data In) – це…? 

а)
 
вхід тестових даних; 

б) вихід тестових даних; 

в) вибір тестового режиму. 

2. TSM ( Test Mode Select) – …? 

а)
 
вхід тестових даних; 

б) вихід тестових даних; 

     в) вибір тестового режиму. 

Контрольні питання 

1. Стандарт  IEEE 1149.1/JTAG? 

2. У чому полягає принцип граничного сканування? 

3. Скільки основних елементів розрізняє стандарт IEEE 1149.1/JTAG? 

4. Що необхідно для того, щоб одержати максимальну віддачу від 

використання технологи граничного сканування? 

5. Файл BSDL? 

Література: [1, с. 174–190; 2, с. 56–80] 

 

Частина 2 

Тема. Застосування граничного сканування при діагностуванні 

цифрових модулі СУТО 

Мета:  розглянути основні етапи застосування технології граничного 

сканування. 

Короткі теоретичні відомості 

Розглянемо коротенько окремі можливі етапи застосування технології 

граничного сканування. 

По-перше – перевірка цілісності шляхів сканування. Це, по суті, 

самотестування структури граничного сканування. На рис. 4.4 це лінії 1, 2 і 3. 

Крім того, на цьому етапі перевіряється відсутність несправностей (обриви, 

замикання, константні дефекти) на лініях сигналів ТСК, ТМS і ТRSТ. 
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По-друге – тестування міжз'єднань. 

Існуючі алгоритми тестування міжз'єднань дають гарні результати як для 

виявлення, так і для локалізації несправностей типу обриву або замикання 

ліній, а також константних несправностей у схемних структурах, які 

починаються й закінчуються сканованими елементами. На рис. 4.4 це лінії 4 і 5. 

Для перевірки цілісності з'єднань рознімань зі сканованими елементами 

досить передбачити спеціальні технологічні кабелі, які з'єднують зовнішні 

виходи з входами. 

Певні труднощі виникають при тестуванні з'єднань між сканованими й не 

сканованими елементами, як наприклад, лінії 6, 7 і 8 на рис. 4.4. 

Повнота покриття несправностей у таких випадках залежить від того, як 

визначені відповідні виводи сканованих і несканованих елементів (входи, 

виходи, вхід-виходи з можливістю перекладу в третій стан і так далі) і в якому 

ступені можливе виключення (або облік) впливу іншої схеми на дані лінії 

(загальні шини, об'єднані виходи, "прозорі" буфери й резистори, підключені до 

живлення або "землі" резистори і так далі). Такі ситуації вимагають детального 

аналізу і краще, якщо він виконується на етапі тестопридатного проектування 

схеми, а не на етапі тестування готової плати. В остаточному підсумку низька 

керованість і спостережуваність у таких схемних структурах приводить до того, 

що тести мають невисоку повноту покриття несправностей.  

По третє – тестування  міжз'єднань з пам'яттю. На цьому етапі за 

допомогою сканованих елементів в пам’ять записуються, а потім з неї 

зчитуються тестові дані (рис. 4.6). Тест для виявлення обривів і замикань між 

лініями, а також константних несправностей і несправностей, що виявляють 

себе як константні, звичайно являє собою прямий і зворотний "шаховий код" з 

деякими модифікаціями. 

По-четверте – тестування кластерів. Кластером називається схемна 

структура, що складається з сканованих елементів, входи й виходи якої з'єднані 

зі сканованими елементами. З їхньою допомогою на кластер подаються тестові 

впливи й реєструється їхня реакція. Тести для кластерів у переважній більшості 
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випадків пишуться вручну на спеціальній макромові. Такі тести розробляються 

щодо тих же класів несправностей, що й тести міжз'єднань. 

Серед несправностей, які можуть бути виявлені за допомогою технології 

граничного сканування, не зустрічаються функціональні несправності. Це не 

випадково, тому що ця технологія, у загальному випадку, не призначена для 

реалізації функціонального тестування, будучи (поряд із зондовим 

внутрішньосхемним тестуванням, відомим як ICT – In-Circuit Testing) 

найважливішої складовій частиною структурного тестування. Проте, в окремих 

випадках технологія граничного сканування може бути застосована й у деяких 

функціональних тестах ІС, що передбачають подібне тестування. 

По-п'яте – внутрішньосхемне програмування. Як було зазначено  вище, 

внутрішньосхемне програмування встановлених на плату інтегральних схем 

підрозділяється на внутрішньосистемне програмування (ISР) ПЛІС 

(програмована логічна інтегральна схема) (СРLD, FPGA), а самий термін ОВР 

відноситься до внутрішньосхемного програмування ІС флеш-пам'яті й ЕСППЗУ 

(електрично стираючі перепрограмовуючі ПЗУ) (Е2РRОМ). Відмінність між 

цими двома підходами визначається самою структурою двох зазначених груп 

ІС пам'яті: ПЛІС завжди є сканованими ІС, тоді як ІС флеш-пам'яті й ЕСППЗУ 

такими ніколи не є . 

Відповідно до цієї відмінності, програмування ПЛІС (ISР) здійснюється 

за допомогою їх самих, начебто зсередини (рис. 4.6), і для цього ніякі інші ВS-

ІС не потрібні. Для програмування ПЛІС по ланцюгах граничного сканування 

повинен бути підготовлений спеціальний ПВФ-файл (послідовний векторний 

формат,SVF – Serial Vector Format), стандарт якого спільно розроблений 1991 

року фірмами Texas Instruments і Teradyne. ПВФ являє собою стандартний 

текстовий файл для запису тестових векторів (вхідних впливів і очікуваних 

реакцій) і масок для їхнього послідовного введення по ланцюгах граничного 

сканування. Кожна зі згаданих вище програмно-апаратних комплексів 

граничного сканування дозволяє автоматично одержувати ПВФ-файли на 

основі вихідного файлу програмування ПЛІС у будь-якому форматі, а також 
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здійснює сам процес внутрішньосистемного програмування встановленого на 

плату ПЛІС. 

ІС флеш-пам'яті й ЕСППЗУ, не будучи ВS-ІС, необхідні для реалізації їх 

внутрішньосхемного програмування в оточенні інших ВS-ІС, за допомогою 

яких і реалізується процес їх програмування (рис. 4.6). Це зовсім інший процес, 

що не вимагає застосування ПВФ файлів, однак потребує  розробки програм 

внутрішньосхемного програмування на спеціальній макромові, що дозволяє 

описати конкретне оточення даної ІС пам'яті в даній платі й конкретні 

особливості процесів записи (читання) даного типу ІС пам'яті. Підготовка 

адекватного оточення призначених для внутрішньосхемного програмування ІС 

флеш-пам'яті й ЕСППЗУ є одним з найважливіших етапів тестопригодного 

проектування плат. 

Програмування флеш-пам'яті, CPLD, FPGA і Е2РRОМ, які вже 

встановлені на плату, виконується за допомогою сканованих елементів, що 

також перебувають на цій платі. Як приклад, на рис. 4.7 показаний принцип 

внутрішньосхемного програмування флеш-пам'яті за допомогою граничного 

сканування ВS. 

комплекс

на базі ПК
ТАР

контролер

TDI

TDO

TMS

TCK

ТАР

порт
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скануванням

шина адреси

шина даних

Flash-

пам’ять
Write enable(WE)

Ready/Busy(RDY/BSY)

 

Рис. 4.7 – Внутрішньосхемне програмування флеш-пам'яті 

Застосування внутрішньосхемного програмування ISР має наступні 

переваги: 

- відпадає необхідність у використанні окремого програматора ІС; 

- з'являється гнучкість при проектуванні плат за рахунок простого й 

швидкого способу багаторазово реконфігурувати розроблювальну систему; 



45 

 

- відпадає необхідність використовувати дорогі й ненадійні панельки для 

установки програмувальної мікросхеми й вручну встановлювати ІС із 

тендітними виводами, що вимагають застосування спеціальних заходів 

електростатичного захисту. Сучасні ІС у корпусах ВGА й СОВ зовсім не 

призначені для установки на панельки, так що інших способів їх програмування 

просто не 

- відпадає необхідність у складському зберіганні заздалегідь 

запрограмованих ІС, веденні їх інвентаризації, наклейок і так далі; 

- з'являється можливість виконувати модернізацію системи після її 

виготовлення в процесі експлуатації, у тому числі, дистанційно; 

- поліпшуються сервісні можливості при експлуатації системи; 

- з'являється можливість зручно управляти даними інвентаризації на 

плати (версія складання, версія прожигу, серійний номер і так далі) за 

допомогою Е2РRОМ. 

Для того, щоб успішно застосовувати внутрішньосхемне програмування, 

необхідно завжди пам'ятати, що програмування мікросхем здійснюється 

безпосередньо усередині зібраної плати. Потрібно ретельно продумати 

взаємодію цих мікросхем з іншими елементами системи в режимі 

програмування й у робочому режимі, а також ураховувати вплив навколишньої 

схеми логіки. 

Сьогодні стає очевидним, що граничне сканування означає набагато 

більше, ніж тільки тестове діагностування й внутрішньосхемне програмування. 

Оскільки ВS дозволяє організувати доступ до апаратних структур внутрішнього 

сканування й вбудованого самотестування (ВISТ – Built-In Self-Test), команди 

INTEST і RUNBIST стають звичайними для складних замовлених ПЛІС. 

Крім того, бурхливо розбудовуються кілька нових напрямків, в основу 

яких були покладені ідеї й принципи граничного сканування. 

Так, ще на початку 90-х років була сформована група для розробки 

стандарту IEEE 1149,4 Mixed-Signal Test Bus Stasndard. У ньому визначені 

правила доступу до виводів аналогових елементів для подачі аналогових і 
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цифрових впливів і одержання реакцій у цифровому й аналоговому видах. 1999 

року даний стандарт був затверджений, і кілька компаній уже активно 

готовлять до випуску продукцію, яка його підтримує. Масова поява на ринку ІС 

із вбудованими механізмами аналогового й гібридного граничного сканування 

зробить справжній переворот у сучасній електроніці, і ми перебуваємо на 

порозі цієї події. 

Принципи граничного сканування знаходять своє застосування й у 

тестуванні систем на кристалі (SоC). Під SоC розуміється система із шинною 

організацією, яка складається з декількох складних елементів: ядра, вбудованої 

пам'яті й сполучної логіки. Тестування таких систем є надзвичайно складним 

завданням, суттєво більш складною, чим тестування мікропроцесорів. Її 

розв'язок можливий тільки при використанні структурних методів 

тестопригодного проектування.1995 року була створена робоча група IEEE з 

розробки стандарту IEEE Р1500 Embedded-Core Test Standard. Основна 

діяльність цієї групи була спрямована на створення стандартних структур 

тестування, які можна було б вбудовувати в систему на кристалі. Такі 

структури повинні забезпечувати тестування окремих ядер і зв'язків між ними. 

Робоча група Р1500 запропонувала структури, дуже близькі до структур 

граничного сканування в стандарті 1149.1. 

Таким чином, застосування технології граничного сканування дозволяє 

знизити трудомісткість при налагодженні, виготовленні, тестуванні, 

внутрішньосхемному програмуванні й експлуатації різних систем. 

Завдання до теми 

3. Скільки існує етапів застосування технології граничного сканування? 

а) 5; 

б) 10; 

в) 3. 

4. «Тестування міжз'єднань»  це етап №… 

а) 1; 

б) 2; 
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в) 3. 

5. Етап 4 називається… 

а) тестування міжз'єднань, 

б) тестування кластерів, 

в) внутрішньосхемне програмування. 

Контрольні питання 

1. Короткий опис етапів застосування технології граничного 

сканування 

2. Які переваги має застосування внутрішнсхемного програмування 

ISP? 

3. Що необхідно пам'ятати для застосування внутрішньосхемного 

програмування? 

4. Основою яких нових напрямків стали ідеї й принципи граничного 

сканування? 

Література: [1, с. 156–166; 2, с. 80–99] 

 

Практичне заняття № 5 

Тема.  Метод примусового діагностування цифрових мікросхем в 

умовах апріорної невизначеності. 

Мета: ознайомиться з методом примусового діагностування цифрових 

мікросхем в умовах апріорної невизначеності. 

Короткі теоретичні відомості 

При діагностуванні складних цифрових модулів СУТО й 

мікропроцесорних пристроїв в умовах апріорної невизначеності, а також при 

відсутності апаратного підключення зовнішньої тестової емуляції або 

сигнатури виникають значні труднощі. Застосування розробленої системи 

примусового діагностуванні (СПД) дозволяє зменшити трудомісткість процесу 

контролю працездатності цифрових мікросхем і мінімізувати час пошуку 

несправності. Суть примусового діагностування полягає в подачі зовнішніх 
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тестових впливів на певний досліджуваний об'єкт діагностики за допомогою 

спеціального зонда й у наявності отриманого з виходів елемента відгуків. 

Під час проведення досліджень було встановлено, що характеристичний 

вектор однорівневих логічних елементів (до яких відносяться комбінаційна 

логіка, дешифратори, мультиплексори й демультиплексори, шинні формувачі) і 

дворівневих логічних елементів (до яких відносяться тригери, лічильники, 

регістри) має тризначне значення. Кожне значення цього вектора визначає 

наступні функціональні стані елемента, що діагностуєються : 

 - 1-ше   значення   формує   сигнали   дозволів функціонування елемента; 

 - 2-ге значення формує інформаційні сигнали; 

 - 3-тє значення формує сигнали стробування. 

Таким чином,   подача послідовності   трьох значень характеристичного 

вектора  на входи  елемента, що діагностується, дозволяє активізувати 

внутрішню  логічну функцію  елемента. Принцип функціонування  СПД 

полягає  в наступній послідовності дій: 

1.  У досліджуваному ОД апаратно блокуються всі внутрішні генератори. 

2. На досліджуваний елемент (мікросхему) установлюється 

багатоконтактний зонд. 

3. На ОД подається напруга живлення. 

4. Активізується програма динамічної ініціалізації, яка робить 

формування керуючих впливів певної тривалості ( для мікросхем серії 1533 

відповідно 250 нс, 500 нс й 750 нс), які активізує внутрішній динамічний 

функціонал досліджуваного елемента. 

5. Перевіряється динамічний функціонал шляхом порівняння із 

прототипом з бази знань. 

6. Якщо динамічні  функціонали  збігаються, то елемент уважається 

справним, і переходять до дослідження наступного елемента, якщо 

незбігаються - то проводиться аналогічний контроль сполучених з вихідними 

інформаційними ланцюгами елементів. 
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 Таким чином, перевіряються функціональна справність усіх елементів, 

прототипи (функціональні моделі) яких утримуються в базі знань. Час 

перевірки одного елемента перебуває у квадратичній залежності від кількості 

вхідних виводів досліджуваної мікросхеми, і не перевищує 3 хвилини. Подача 

зовнішніх імпульсів на вихідні виводи мікросхем з'єднаних з досліджуваною 

мікросхемою не приводить до виходу з ладу вихідних каскадів у зв'язку з 

малим часом впливу й обмеженням максимального імпульсного струму (Iмах = 

500 мА). Обмеження по струму необхідно також і для перевірки мікросхем, 

вхідні ланцюги яких з'єднані або з вихідними каскадами з відкритим 

колектором, або з ланцюгами живлення. 

U

t

t

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Дозволяючі входи активізовані

Інформаційні входи 

активізовані

Стробувальны 

входи 

активізовані

 

Рис. 5.1 – Послідовність активізації входів логічних елементів 

Активізувати внутрішню логічну функцію будь-якої мікросхеми із 

заданої бази можна шляхом послідовної подачі активних рівнів на певні входи 

мікросхеми. Розташовуючи статичними значеннями логічних рівнів на виводах 

мікросхеми в певний момент часу і враховуючи зміни сигналів на входах, 

можна точно визначити відповідність вихідних сигналів функціональної моделі 

досліджуваної мікросхеми. Якщо класифікувати типи вхідних виводів за 

функціональною приналежністю характеристичного вектора, то їх можна 
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розділити на три класи: розв'язні, інформаційні й стробувальні. Активізація цих 

входів відбувається в наступній послідовності (рис. 5.1). 

1. Активізація розв'язних входів (момент часу Т1). 

2. Запис у буферний регістр №1 стану логічних рівнів на виводах 

мікросхеми (момент часу Т2). 

3. Активізація інформаційних входів (момент часу ТЗ). 

4. Запис у буферний регістр №2 стану логічних рівнів на виводах 

мікросхеми (момент часу Т4). 

5.  Активізація стробувальних входів (момент часу Т5). 

6. Запис у буферний регістр №3 стану логічних рівнів на виводах 

мікросхеми (момент часу Т6). 

7. Скидання активних рівнів на входах мікросхеми (момент часу Т7). 

Після завершення циклу перевірки, обчислена інформація надходить в 

ЕОМ для подальшої обробки. Якщо обчислений характеристичний вектор 

відповідає інформаційному прототипові, записаному в базі даних, то тестовий 

набір, що перевіряється, вважається коректним і відбувається перехід до 

наступного циклу перевірки. Коли перевірка завершена й усі цикли коректні, то 

мікросхема вважається справною. При зчитуванні некоректного тестового 

набору цикл перевірки зупиняється й видається повідомлення про несправність 

досліджуваної цифрової мікросхеми. 

Таким чином, система примусового діагностування дозволяє робити 

діагностику мікросхем серій ТТЛ і ТТЛШ, не випаюючи їх із друкованих плат. 

У процесі розробки методу була сформована база функціональних моделей, яка 

становить 246 типів мікросхем, як вітчизняного, так і закордонного 

виробництва. 

Завдання до теми 

1. Скільки значень вектора однорівневих логічних елементів визначають 

функціональні стани елемента, що діагностують? 

а) 1; 

б) 2; 
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в) 3. 

2. Принцип діагностування СПД складається у послідовності скількох 

дій? 

а) 5; 

б) 6; 

в) 7. 

Контрольні питання 

1. Що таке  СПД? 

2. Назвіть основні функціональні стани елемента, що діагностують? 

3. Активізувати внутрішню логічну функцію будь-якої мікросхеми із 

заданої бази можна шляхом…? 

4. Що відбувається після завершення циклу перевірки? 

Література: [1, с. 200–211; 2, с. 113–118] 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА 100 – БАЛЬНОЮ 

СИСТЕМОЮ 

 

Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни „Програмно-технічні 

засоби діагностики  і оцінка ризику”, формою семестрового контролю якої є 

залік (7-й семестр). 

Вид занять Бали Складові контролю 

Лекції 10 1) відвідування лекцій, 

2) наявність конспекту, 

3) участь у письмовому опитуванні на лекціях 

Поточна робота 

студента в семестрі 

40 

(10+5+10+5+10) 

1) письмовий експрес-контроль на заняттях 

(10), 

2) реферати(5), 

3) опитування(10), 

4) контрольні  роботи на заняттях(10). 

5) активність на практичних(5) 

Види контролю проводяться згідно зі 

змістовими  модулями за робочою програмою 

Робота студента на 

практичних  заняттях 

30 

(5+5+5+5+10) 

1) відвідування (5), 

2) підготовка до занять(5), 

3) наявність конспекту практичних (10), 

4) активність на семінарських заняттях(5), 

5) виконання самостійної роботи (5) 

Робота студента на 

лабораторних заняттях 

20 

(5+5+10) 

1) відвідування (5), 

2) підготовка до лабораторних(5), 

3) захист роботи в термін (10) 

УСЬОГО 100  

Семестровий контроль знань студентів з дисциплін, для яких передбачено 

залік, проводиться як сумарне оцінювання за результатами поточного 

контролю. 
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Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Програмно-технічні засоби діагностики  і оцінка ризику» для студентів денної 

форми навчання за спеціальністю 171 –  «Електроніка» 

 

Укладач: к. т. н., доц. Д. В. Кухаренко 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри доц. О. В. Фомовська 
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