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ВСТУП 

Ознайомлюючись з лабораторними роботами, студенти вивчають 

предмет “Програмно-технічні засоби діагностики”, вивчають роботу і 

принцип дії різного діагностичного обладнання, таких як: АСК, “Диалос”, 

“ТДК-3”, КАРМ. Вивчають особливості застосування сигнатурного аналізу 

та граничного сканування при діагностуванні цифрових модулів систем 

управління технологічним обладнанням, аналіз процесу діагностування 

систем управління в умовах апріорної невизначеності, розробку адаптивних 

алгоритмів діагностування та пошук контрольних точок цифрових модулів, 

оптимізацію процесу діагностування цифрових модулів систем управління 

технологічним обладнанням, розробку програмно-апаратних засобів 

діагностування, розробка інструментальних засобів сполучення об’єктів 

діагностики з ЕОМ, автоматизацію процесу діагностування цифрових 

модулів з регулярною структурою, додаткові функції комплексу діагностики, 

ефективність застосування комплексу діагностики для діагностування 

цифрових модулів. 

Курс лабораторних робіт розглядає роботу, як окремих блоків так і 

пристроїв в цілому. Метою лабораторних робіт є отримання навичок роботи з 

діагностичною апаратурою, вивчення її основних блоків та параметрів, а 

також усунення несправностей, калібровка й підготовка до роботи. 

Студенти на лабораторних роботах повинні навчитися 

використовувати теоретичні знання отримані з лекційного матеріалу, щоб 

уміти будувати структурні та функціональні схеми пристроїв, робити виміри 

і розрахунки основних параметрів, а також будувати основні частотні 

характеристики діагностичної  апаратури. 
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Лабораторна робота №1 

 

Тема. Особливості застосування сигнатурного аналізу при 

діагностуванні цифрового модуля СУТО – материнської (системної) плати.  

Мета: ознайомитись з основними особливостями застосування 

сигнатурного аналізу при діагностуванні цифрових модулів СУТО. 

 

Короткі теоретичні відомості 

 У сучасних умовах виробництва діагностика та контроль СУТО, є 

надзвичайно актуальним завданням. І хоча в даний час існує велика кількість 

методів діагностики та відповідних програмно-апаратних комплексів, така 

різноманітність засобів діагностики не може забезпечити контроль всіх 

існуючих СУТО. Це пояснюється тим, що діагностика і контроль СУТО 

організується по-різному в умовах виробництва та експлуатації. При 

виробництві електронних систем на заводі-виробнику практично немає 

обмежень на складність використовуваних засобів технічної діагностики. 

При експлуатації електронних систем обслуговуючий персонал володіє 

значно меншими апаратними можливостями, тому в основному 

застосовуються засоби тестової діагностики. 

 Також необхідно відзначити актуальність виконання процесу 

діагностики та контролю СУТО при капітальному ремонті технологічного 

устаткування. Таке обладнання, яке тривалий період знаходилося в 

експлуатації, і в результаті цього, морально або фізично застаріле, зберігає 

свою цінність для підприємства. Безумовно, таке технологічне обладнання 

можна продати і, додавши чималу суму, придбати на їх місце інше, більш 

сучасне, проте останнім часом брак коштів на купівлю нового устаткування 

змушує більшість вітчизняних підприємств відновлювати при необхідності 
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наявне у них технологічне обладнання по можливості з його одночасною 

модернізацією. Ця тенденція характерна не тільки для України, а й для 

розвинених зарубіжних країн. 

Багато технологічного обладнання, особливо великогабаритне, що 

випускається зараз в обмежених кількостях, і не завжди має постійне 

навантаження, вигідніше модернізувати і використовувати на власному 

підприємстві, приймаючи замовлення від інших фірм. Ринок технологічного 

обладнання, яке було у використанні, в світі постійно розширюється і 

охоплює вже не тільки дійсно бідні фірми, але і цілком платоспроможні, 

однак які рахують кошти. Обсяг цього ринку досягає вже кілька мільярдів 

доларів. У зв'язку з цим є інтерес у досвіді закордонних фірм з відновлення та 

модернізації СУТО. 

Економічні розрахунки і практичний досвід показали, що в США 

недоцільно відновлювати та модернізувати технологічне обладнання 

дешевше 125 тис. дол. - вигідніше купити нове, а старе утилізувати. 

Американські фірми зазвичай прагнуть відремонтувати і одночасно 

модернізувати дуже велике технологічне обладнання, що має досить 

універсальне застосування, наприклад, горизонтально-розточні і токарно-

карусельні верстати віком до 30 - 40 років. Їх базові деталі, як правило, добре 

збереглися і в термічному відношенні давно стабілізовані. Крім того, потреба 

в деталях, що обробляються на цих верстатах, залишилася досить велика, а 

нові технології для їх отримання поки що немає. Відновленням і 

модернізацією застарілого устаткування займаються багато великих фірм - 

виробники цього обладнання, наприклад, Cincinnati Machine, Giddings & 

Lewis, Gleason Works та інші. Їхня перевага в порівнянні з іншими фірмами 

полягає в тому, що вони зі свого асортименту можуть запропонувати своїм 

замовникам технічно і економічно обґрунтований широкий вибір рішень: 

купувати нове технологічне обладнання або модернізувати вже наявне. 

Більшість європейських виробників технологічного обладнання до 

початку 90-х років орієнтувалося на вимоги великосерійного виробництва з 
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його великими партіями виробів і заснованої на чіткому поділі праці 

організаційною структурою. Для великої кількості заводів, орієнтованих 

переважно на одиничне, дрібно- та середньосерійне виробництво з плоскою 

організаційною структурою, вони не відповідають вимогам ринку. Це стало 

однією з причин закупівлі в ті роки багатьма середніми підприємствами 

технологічного обладнання з ручним керуванням, уже згодом оснащуються 

пристроями цифрової індикації або контролерами. 

На етапі експлуатації об’єкта діагностування (ОД) система 

діагностування повинна забезпечити працездатність дуже широкій 

номенклатурі ОД. Автоматична система керування (АСК) на цьому етапі 

повинна дозволяти оперативно створювати діагностичну програму і 

проводити діагностику – це необхідно для зменшення простоїв виробничого 

обладнання та підвищення ефективності його експлуатації. Таким чином, 

АСК, що використовується  на етапі експлуатації електронного обладнання, 

повинна відповідати наступним вимогам: 

- гнучкість системи, що дозволяє відносно швидко налаштуватися 

з одного ОД на інший; 

- висока достовірність результатів діагностування, що понижує 

вимоги до кваліфікації обслуговуючого персоналу; 

- висока продуктивність; 

- модульний принцип побудови технічних та програмних засобів, 

що забезпечує свободу її розвитку. 

Такими властивостями може володіти система, яка є сукупністю 

програмних і апаратних засобів, побудованій на основі персонального 

комп’ютера. 

Одним із засобів діагностики цифрових модулів СУТО, які базуються 

на методі сигнатурного аналізу, є POST-карта (іноді називають POST-

тестером або POST-платою). Це плата розширення, що має власний 

цифровий індикатор і виводить на нього коди ініціалізації материнської 

плати. За останнім виведеним кодом можна визначити, в якому з компонентів 
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є несправність. Дані коди залежать від виробника BIOS материнської плати. 

У разі відсутності помилок і нормального проходження тесту POST видає на 

свій індикатор незмінне протягом роботи комп'ютера значення, залежне від 

версії BIOS, наприклад, на більшості плат після закінчення ініціалізації 

видається код FF. 

POST-тестер може бути виконаний у безлічі варіантів. Наприклад, 

POST Code Dual має дисплей-індикатор з двох сторін, тому немає 

необхідності у вийманні картки для прочитання інформації з індикатора. 

Також на всіх POST-тестерах встановлені світлодіоди показують наявність 

напруги +5, +3.3, +12, -12 і світлодіод сигналу RESET (мається на увазі не 

перезавантаження кнопкою «Reset»). Іноді бувають додані і інші індикатори. 

POST тестери мають різні роз'єми для підключення, наприклад PCI, ISA 

(старіші моделі), miniPCI (ноутбуки) і навіть LPT (для материнських плат, які 

передають POST-сигнал на порт LPT). 

 

Хід роботи 

Спочатку потрібно розібрати системний блок ПК. Для розбирання 

системного блоку комп'ютера, перш за все, необхідно відключити всі 

зовнішні кабелі і перенести корпус системного блоку в освітлене і зручне для 

роботи місце. Необхідно відкрити корпус комп'ютера. Не завжди буває 

відразу зрозуміло, як зняти кришку корпуса системного блоку комп'ютера. 

Виробники використовують нескінченну різноманітність способів 

прикріплення кришки корпусу до шасі.  

Під кришкою зазвичай можна побачити стандартний набір: 

Стандартний системний блок персонального комп'ютера складається з 

корпусу, блоку живлення, материнської плати, процесора, “кулера”, однієї 

або декількох планок пам'яті, приводу накопичувача на оптичних дисках CD 

або DVD, жорсткого диска і відеокарти. Додатково до складу системного 

блоку комп'ютера можуть входити різні плати розширення, в т.ч. модем, 

звукова карта, мережева карта, ТВ-тюнер, FM-тюнер та інше. Також, 
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додатково до складу системного блоку можуть входити різні накопичувачі 

даних, в т.ч. дисковод та інше.  

 

Рисунок 1.1 – Зовнішній вигляд ПК. 

Для тестування ПК нам знадобиться PCI-слот (рис.1.1), тому 

переконайтеся, що один із таких є вільним на материнській платі. Також 

переконайтеся, що ніякі кабелі та пристрої не заважають підключенню POST-

карти. POST карта дозволяє виконати тестування роботи компонентів ПК 

(рис.1.2). 

 

Рисунок 1.2 - POST карта. 

При виконанні діагностики та ремонту комп’ютера з використанням 

POST карти необхідно дотримуватися наступної послідовності дій: 
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1. POST карта встановлюється у будь-який вільний роз’єм на 

материнській платі; 

При установленні POST карти дотримуйтесь простого правила: вставляйте її в 

роз'єм материнської плати і виймайте з нього тільки при вимкненому живленні - в 

іншому випадку великий ризик пошкодити електричні кола вашого комп'ютера. Прийміть 

заходи, спрямовані на виключення дотиків між POST картою і сусідніми пристроями при 

роботі. 

Як правило, спеціальними фіксуючими планками, подібно іншим платам розширення, 

POST карта не оснащується, просто встановлюється в роз'єм материнської плати. Така 

особливість призводить до того, що карта хитається в роз'ємі - необхідно стежити за 

тим, щоб не стався електричний контакт з іншими комплектуючими комп'ютера. 

Елементи більшості POST карт при установці останніх у корпусах типу Tower 

виявляються спрямованими вниз - це є не дуже зручним, може знадобитися використання 

дзеркальця. 

2. увімкніть живлення комп’ютера, зчитайте з індикатора POST карти 

той код, на якому зупинилось завантаження машини; 

3. використовуючи таблиці POST-кодів, знайдіть код помилки, 

визначте несправний пристрій; 

4. при вимкненому живленні комп’ютера виконайте перестановку чи 

заміну модулів пам’яті, джамперів, інших компонентів, усуваючи з системи 

той її вузол, котрий імовірно вийшов з ладу; 

5.  повторіть пункти 2, 3 і 4 необхідну кількість разів, домогтися 

впевненого проходження комп'ютером процедури POST і штатного 

завантаження встановленої операційної системи. 

 

Контрольні питання. 

1. Що представляє собою сигнатурний аналіз? 

2. Що таке апріорна невизначеність? 

3. Що таке POST – карта? 

4. Як проходить процес формування тестової послідовності? 

Література: [1, с. 51-59; 2, с.90-118]. 
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Лабораторна роботи №2 

 

Тема. Особливості застосування сигнатурного аналізу при 

діагностуванні цифрового модуля СУТО – плати керування жорсткого 

диска. 

Мета: дізнатися більше про особливості застосування сигнатурного 

аналізу, здобути практичні навички діагностування цифрового модуля СУТО 

– плати керування жорсткого диска. 

 

Короткі теоретичні відомості. 

Цифро-аналогові схеми перевіряються шляхом подачі відомих тест-

наборів та контролю кожного вузла в тракті розповсюдження сигналу за 

допомогою осцилографа. При виявленні нестандартного сигналу підозра 

падає на ту частину схеми, яка управляє вузлом, і саме вона досліджується 

більш ретельно. В принципі таким же чином можна перевіряти і цифрові 

схеми: подавати відомі тест-набори і контролювати кожен вузол в тракті 

розповсюдження сигналу. Однак цифрові системи радикально відрізняються 

від аналогових систем не тільки самою природою сигналів, але і наявністю 

набагато більшого числа сигнальних входів. Якби цифровою системою 

можна було керувати таким чином, що на всіх її входах діяв чітко визначений 

тест-набір, то кожен вузол можна було б перевірити на фіксований набір 

подій. У будь-якому вузлі при кожному виконанні стимулюючої програми 

виникає один і той же набір, і його можна використовувати для перевірки 

правильної роботи вузла. Якщо вимірюваний набір відрізняється від 

очікуваного, слід підозрювати наявність поломки між даними 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". 

Виміряна реакція вузла,  на відомий тест-набір називається "сигнатурою" 

(тобто підписом) за аналогією з унікальністю рукописних підписів у 
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людей. Розглянутий принцип лежить в основі цілої галузі цифрового 

тестування, званої сигнатурним аналізом. Сигнатурний аналіз розроблений 

на основі двох застосовуваних раніше способів контролю помилок; першим є 

спосіб перевірки логічних вузлів в цифровій системі, званої рахунком 

переходів, а другим - спосіб контролю помилок, званий циклічним 

надлишковим контролем. Сигнатурний аналіз моделює перший спосіб, але 

діє аналогічно другим способом. 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 поширений і простий спосіб контролю полягає в тому, щоб 

підрахувати переходи сигналу з одного стану в інший і використовувати 

отримане число в якості ідентифікатора вузла. Загальне число змін стану 

вузла, що стимулюється, може бути дуже великим, тому необхідний якийсь 

спосіб стиснення інформації. Обов'язковою умовою рахунку переходів є 

певне "часове вікно", протягом якого підраховуються переходи у 

вузлі. В інтервалі "часового вікна" виконується тест-програма, яка стимулює 

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

зручності відтворення та порівняння результатів декількох вимірювань. У 

конкретній системі з певними "часовим вікном" і тест-послідовністю 

результати декількох підрахунків переходів повинні бути ідентичними. 

Хід роботи 

В умовах апріорної невизначеності, коли ми не знаємо причину 

поломки ПК, дуже важливо відпрацювати якомога більше варіантів за 

якнайменший проміжок часу. Спочатку потрібно вимкнути ПК та від’єднати 

від системного блоку всі кабелі. Викрутити  чотири болти, що знаходяться в 

задній частині блоку (залежить від типу корпуса) та зняти кришку. 

Відкрутіть жорсткий диск від корпуса ПК (рис.2.1), від’єднайте кабелі та 

огляньте його. 
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Рисунок 2.1 – Зовнішній вигляд жорсткого диска 

Якщо ви бачите якісь механічні пошкодження на платі або деталі, які 

вийшли з ладу (сліди високої температури, потемніння або перегорання 

деталі), можна робити висновок про несправність. Такий жорсткий диск слід 

замінити. У випадку, якщо жорсткий диск не має явних пошкоджень, 

підключіть його до блока живлення та прикрутіть до корпуса ПК. 

Приєднайте кабель 220 В до блока живлення, вставте вилку у розетку та 

натискайте кнопку «Power», що розташована на системному блоці. Якщо все 

було зроблено правильно, жорсткий диск повинен почати крутитися при 

цьому ви почуєте характерний звук, вібрації. У випадку, коли цього не 

відбулося, можна робити висновок про несправність. Якщо ж жорсткий диск 

працює механічно нормально, то є дуже велика імовірність, що він є 
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справним. При наявності підозр, можна протестувати жорсткий диск на 

справному ПК за допомогою програмних утиліт. 

Контрольні запитання 

1. Що таке жорсткий диск, яке його призначення? 

2. Як перевіряються цифрово-аналогові схеми? 

3. Що таке «сигнатура» (підпис)? 

4. Що потрібно зробити перш ніж тестувати жорсткий диск? 

5. Які є способи контролю помилок? 

6. У чому полягає широко поширений і простий спосіб контролю? 

7. Що є обов’язковою умовою рахунку переходів? 

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

 

Лабораторна робота №3 

Тема. Особливості діагностування блока живлення СУТО. 

Мета: навчитися швидко виявляти несправність блока живлення СУТО 

(на базі ПК), здобути  практичні навички. 

 

Короткі теоретичні відомості 

 

Сучасні блоки живлення є досить складними пристроями. Всі блоки 

живлення стандарту АТХ є імпульсними перетворювачами з різними 

варіаціями схемних рішень, але з єдиним принципом роботи. Без 

спеціального обладнання, у вигляді керованих навантажень, осцилографа і 

деяких інших пристроїв неможливо протестувати відповідність стандарту 

характеристик, зазначених в паспорті блоку живлення. 

Всі основні характеристики та вимоги в тій чи іншій мірі описані в 

документах, відомих як ATX12V Power Supply Design Guide Version 2.2, SSI 

EPS12V Power Supply Design Guide Version 2.91 і аналогічних. Ця 
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документація призначається виробникам блоків живлення для забезпечення 

сумісності їх апаратури з загальноприйнятим стандартом ATX. Сюди входять 

геометричні, механічні і електричні характеристики пристроїв. Почати варто 

з найбільш важливої величини - допустимої потужності навантаження. 

Кожен блок живлення має кілька вихідних каналів з різною напругою і 

розрахований на певну довготривалу потужність по кожному з них. 

Сучасний стандарт передбачає наявність каналів з напругою +5 В, +12 В, 

+3.3 В, -12В і чергову напругу +5 В. Загальна потужність зазвичай позначена 

в ватах (Total Power). Ця величина являє собою суму всіх потужностей по 

кожному з каналів і легко підраховується підсумовуванням добутка струмів 

на відповідні напруги. Наприклад, блок живлення з потужністю 500Вт, з 

зазначеними допустимими струмами: +3.3В, 30А; +5В, 30А; +12В, 40А; -12В, 

0.8А; +5 В, 2.5А. Отримаємо наступне значення: 

 250 +480 +9.6 +12.5 = 752.1 Вт.  

Розраховане значення потужності не відповідає значенню указаному в 

паспорті (рис.3.1). Справа в тому, що існує взаємна залежність каналів їх 

спільної максимальної потужності. Максимальна потужність по каналах 

+3.3В і +5В не може перевищувати 152 Вт в будь-якому випадку, а загальна 

сумарна потужність каналів +12В, +3.3В, +5В не повинна перевищити 480Вт. 

Тобто, можливо навантажити блок на повну потужність по +12В, але 

залишаться без навантаження низьковольтні канали, або при повній 

потужності каналів +3.3В і +5В (152Вт в нашому випадку), можемо 

використовувати тільки 328Вт по +12В. Тому при підрахунках потрібно бути 

уважним і завжди звертати увагу на допустиму комбінацію навантаження по 

кожній лінії.  

З урахуванням цього фактора новий перерахунок потужності буде 

виглядати так: 152 +328 +9.6 +12.5 = 502.1 Вт, або 0 +480 +9.6 +12.5 = 502.1 

Вт, або будь-яка з допустимих варіацій між цими двома крайніми значеннями 

розподілу потужностей по каналах. 
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Рисунок 3.1 – Паспорт блока живлення формату ATX. 

Також не варто плутати параметри максимальної довгострокової 

потужності та пікової потужності (Total Peak Power), допустимої на 

невеликий період часу (17 секунд згідно ATX 2.2 і 12 секунд по EPS 2.91). 

Наприклад, блок живлення з номінальною потужністю 500Вт може видати в 

піку до 530 Вт, але для блоку живлення постійно працювати з перевищенням 

номінальної потужності небажано, адже запас міцності компонентів може 

виявитися не дуже великим. 

Допустимий рівень відхилення напруг 

Ця характеристика є одним з основних і визначає допустиме 

відхилення кожної з напруг, взяті зі стандарту EPS 2.91 (таблиця 3.1). 

Таблиця 3.1 відображає максимально допустимий рівень відхилень і 

оптимальний, з більш жорсткими рамками, актуальними для графічних 

станцій і серверів. Якщо відхилення по напрузі буде нижче 5-10% порога, 

ймовірно поява збоїв в роботі комп'ютера, або спонтанні перезавантаження 

під час великого навантаження на процесор або відеокарту. Надто ж висока 

напруга негативно позначається на тепловому режимі роботи перетворювачів 

на материнській платі і платах розширення, а також здатне вивести з ладу 

чутливі схеми вінчестерів, або викликати їх підвищений знос. У більш 

лояльному ATX Power Supply Design Guide додатково для каналів з напругою 

+12В регламентується допустиме 10% відхилення при піковому 

навантаженні на ці канали.  

Таблиця 3.1 - Допустиме відхилення кожної з напруг блока живлення 
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Не менш важливим є викиди (пульсації) напруги на кожній з ліній. 

Допустимі рамки описані в стандарті як обов'язкові (таблиця 3.2). 

Таблиця 3.2 – Пульсації та шум блока живлення 

 

Джерелами пульсацій зазвичай є схеми перетворювачів всередині 

самого блоку живлення, а також потужні споживачі з імпульсним характером 

споживання, такі як процесори, відеокарти.  

Сигнальні лінії PSON і PWOK 

PSON (Power Supply ON) - спеціальна сигнальна лінія для включення \ 

виключення блоку живлення логікою материнської плати. Коли цей сигнал 

не підключений до землі, блок живлення повинен залишатися у вимкненому 

стані, за винятком каналу +5 В (чергове). При логічному нулі (напруга нижче 

1 В) - логіка включає блок живлення. PWOK (Power OK) - сигнальна лінія, по 

якій блок живлення повідомляє материнської плати, що всі вихідні лінії 

знаходяться в нормальному стані і стабілізація здійснюється в заданих 

стандартом межах. Час затримки появи сигналу при нормальній роботі блоку 

живлення з моменту подачі логічного нуля по PSON - 900 мс. 

Робота імпульсного блоку живлення багато в чому залежить від того, 

наскільки точно виконаний розрахунок трансформатора. Навіть найменша 
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відмінність його параметрів від оптимальних для конкретного джерела 

живлення може привести до зниження ККД і погіршенню характеристик.  

Розглянемо блок-схему простого імпульсного блоку живлення, який 

лежить в основі всіх імпульсних блоків живлення (рис.3.2). 

 

Рисунок 3.2 - Блок схема імпульсного блоку живлення. 

Перший блок здійснює перетворення змінної напруги мережі в 

постійне. Такий перетворювач складається з діодного моста, який випрямляє 

змінну напругу, і конденсатора, що згладжує пульсації випрямленої напруги. 

У цьому блоці також знаходяться додаткові елементи: фільтри мережної 

напруги від пульсацій генератора імпульсів і термістори для згладжування 

стрибка струму в момент включення. Однак ці елементи можуть бути 

відсутніми. 

Наступний блок - генератор імпульсів, який генерує з певною частотою 

імпульси, що живлять первинну обмотку трансформатора. Частота 

генеруючих імпульсів різних блоків живлення різна і лежить в межах 30 - 200 

кГц. Трансформатор здійснює головні функції блоку живлення: гальванічну 

розв'язку з мережею і зниження напруги до необхідних значень. 

Змінна напруга, що отримується від трансформатора, наступний блок 

перетворює у постійну напругу. Блок складається з діодів випрямляючих 

напругу і фільтра пульсацій. У цьому блоці фільтр пульсацій набагато 
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складніше, ніж у першому блоці і складається з групи конденсаторів і 

дроселя. З метою економії виробники можуть встановлювати конденсатори 

малої ємності, а також дроселі з малою індуктивністю. 

Блоки живлення можуть бути двотактними або однотактними 

перетворювачами. Двотактний означає, що процес генерації складається з 

двох частин. У такому перетворювачі по черзі відкриваються і закриваються 

два транзистори. Відповідно в однотактному перетворювачі один транзистор 

відкривається і закривається. Схеми двотактного та однотактного 

перетворювачів представлені на рисунку 3.3. 

 

Рисунок 3.3 - Принципова схема перетворювача. 

Розглянемо елементи схеми докладніше: 

Х2 - роз’єм джерело живлення схеми. 

Х1 - роз’єм з якого знімається вихідна напруга. 

R1 - опір, що задає початковий невеликий зсув на ключах. Воно 

необхідне для більш стабільного запуску процесу коливань в перетворювачі. 

R2 - опір, який обмежує струм бази на транзисторах, це необхідно для 

захисту транзисторів від згоряння. 



20 

 

ТР1 - Трансформатор має три групи обмоток. Перша вихідна обмотка 

формує вихідну напругу. Друга обмотка служить навантаженням для 

транзисторів. Третя формує керуюче напруга для транзисторів. 

У початковий момент включення першої схеми транзистор трохи 

відкритий, так як до бази через резистор R1 докладено позитивна напруга. 

Через відкритий транзистор протікає струм, який також протікає і через II 

обмотку трансформатора. Струм, що протікає через обмотку, створює 

магнітне поле. Магнітне поле створює напругу в інших обмотках 

трансформатора, тому на обмотці III створюється позитивна напруга, яка ще 

більше відкриває транзистор. Процес відбувається до тих пір, поки 

транзистор не потрапить в режим насичення. Режим насичення 

характеризується тим, що при збільшенні прикладеного керуючого струму до 

транзистора вихідний струм залишається незмінним. 

Так як напруга в обмотках генерується тільки у разі зміни магнітного 

поля, його зростання або падіння призведе до зникнення ЕРС в обмотках II і 

III. Зникнення напруги в обмотці III призведе до зменшення ступеня 

відкриття транзистора. І вихідний струм транзистора зменшиться, отже, і 

магнітне поле буде зменшуватися. Зменшення магнітного поля призведе до 

створення напруги протилежної полярності. Негативна напруга в обмотці III 

почне ще більше закривати транзистор. Процес триватиме до тих пір, поки 

магнітне поле повністю не зникне. Коли магнітне поле зникне, негативна 

напруга в обмотці III теж зникне. Процес знову почне повторюватися. 

Двотактний перетворювач працює за таким же принципом, але 

відмінність в тому, що транзисторів два, і вони по черзі відкриваються і 

закриваються. Тобто коли один відкритий - інший закритий. Схема 

двотактного перетворювача має більшу перевагу, так як використовує всю 

петлю гістерезису магнітного провідника трансформатора. Використання 

тільки однієї ділянки петлі гістерезису або намагнічування тільки в одному 

напрямку призводить до виникнення багатьох небажаних ефектів, які 

знижують ККД перетворювача і погіршують його характеристики. Тому в 
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основному скрізь застосовується двухтактная схема перетворювача з 

фазоздвигуючим трансформатором. У схемах, де потрібна простота, малі 

габарити, і мала потужність все ж використовується однотактна схема. 

Блоки живлення форм-фактора АТХ без корекції коефіцієнта 

потужності 

Перетворювачі, розглянуті вище, хоч і закінчені пристрої, але в 

практиці їх використовувати незручно. Частота перетворювача, вихідна 

напруга і багато інших параметрів «плавають», змінюються в залежності від 

зміни: напруги живлення, завантаженості виходу перетворювача і 

температури. Але якщо ключами управляти контролером, який би міг 

здійснювати стабілізацію та різні додаткові функції, то можна 

використовувати схему для живлення пристроїв. Схема блоку живлення із 

застосуванням ШІМ-контролера досить проста (рис.3.4). 

ШІМ - широтно-імпульсна модуляція. Вона дозволяє регулювати 

амплітуду сигналу, який пройшов ФНЧ (фільтр низьких частот), зі зміною 

тривалості або шпаруватості імпульсу. Головні переваги ШІМ це високе 

значення ККД підсилювачів потужності і великі можливості в застосуванні. 

Дана схема блоку живлення має невелику потужність і в якості ключа 

використовує польовий транзистор, що дозволяє спростити схему і позбутися 

від додаткових елементів, необхідних для управління транзисторними 

ключами.  

Розглянемо реальну схему АТХ блоку живлення (рис.3.5). Вона має 

набагато більше елементів і в ній присутні ще додаткові пристрої. 

Квадратами схема блоку живлення умовно поділена на основні частини. 
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Рисунок 3.4 - Схема простого блоку живлення з ШІМ контролером. 

 

Рисунок 3.5 - Схема АТХ блоку живлення потужністю 150-300 Вт. 

Для живлення мікросхеми контролера, а також формування чергової 

напруги +5, що використовується комп'ютером, коли він вимкнений, у схемі 

знаходитися ще один перетворювач. На схемі він позначений як блок 2. Як 
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видно він виконаний за схемою однотактного перетворювача. У другому 

блоці також є додаткові елементи. В основному це ланцюг поглинання 

сплесків напруг, які генеруються трансформатором перетворювача. 

Мікросхема 7805 - стабілізатор напруги формує чергову напругу +5 В з 

випрямленої напруги перетворювача. 

Найчастіше в блоці формування чергової напруги встановлені неякісні 

або дефектні компоненти, що викликає зниження частоти перетворювача до 

звукового діапазону. В результаті чого з блоку живлення чутний писк. 

Перший блок здійснює випрямлення та фільтрацію змінної мережевої 

напруги.  

Третій блок це ШІМ-контролер TL494. Він здійснює всі основні 

функції блоку живлення. Захищає блок живлення від коротких замикань, 

стабілізує вихідні напруги та формує ШІМ-сигнал для керування 

транзисторними ключами, які навантажені на трансформатор. 

Четвертий блок складається з двох трансформаторів і двох груп 

транзисторних ключів. Перший трансформатор формує керуючу напругу для 

вихідних транзисторів. Оскільки ШІМ-контролер TL494 генерує сигнал 

слабкої потужності, перша група транзисторів підсилює цей сигнал і передає 

його першому трансформатору. Друга група транзисторів, або вихідні, 

навантажені на основний трансформатор, який здійснює формування 

основних напруг живлення. Така більш складна схема керування вихідними 

ключами застосована через складність управління біполярними 

транзисторами та захисту ШІМ-контролера від високої напруги. 

П'ятий блок складається з діодів Шотткі, які виконують функцію  

випрямлення вихідної напруги трансформатора, і фільтра низьких частот 

(ФНЧ). ФНЧ складається з електролітичних конденсаторів значної ємності та 

дроселів. На виході ФНЧ стоять резистори, які навантажують його. Ці 

резистори необхідні для того, щоб після виключення ємності блоку живлення 

не залишалися зарядженими. Також резистори стоять і на виході випрямляча 

напруги. 
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Решта - елементи, які не обведені в блоці, це ланцюги, які формують 

«сигнали справності». Вони захищають блок живлення від короткого 

замикання або виконують контроль вихідних напруг. 

 

Рисунок 3.6 - Блок живлення АТХ потужністю 200 Вт. 

На рисунку 3.6 показані основні елементи блока живлення формату 

АТХ потужністю 200 Вт: 

1. конденсатори, що виконують фільтрацію вихідних напруг; 

2. місце не розпаяних конденсаторів фільтра вихідних напруг; 

3. котушки індуктивності, що виконують фільтрацію вихідних напруг. 

Більша котушка відіграє роль не тільки фільтра, а й ще працює в якості 

феромагнітного стабілізатора. Це дозволяє трохи знизити перекоси 

напруг при нерівномірному навантаженні різних вихідних напруг; 

4. мікросхема ШІМ-стабілізатора WT7520; 
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5. радіатор, на якому встановлені діоди Шоттки для напруг +3.3В і +5В, а 

для напруги +12В звичайні діоди. Необхідно зазначити, що часто 

особливо в старих блоках живленнях, на цьому ж радіаторі 

розміщуються додатково елементи. Це елементи стабілізації напруг 

+5В и +3,3В. У сучасних блоках живлення розміщують на цьому 

радіаторі тільки діоди Шоттки для всіх основних напруг або польові 

транзистори, які використовуються в якості випрямляча; 

6. основний трансформатор, який здійснює формування всіх напруг, а 

також гальванічну розв'язку з мережею; 

7. трансформатор, що формує керуючі напруги для вихідних транзисторів 

перетворювача; 

8. трансформатор перетворювача, що формує чергову напругу +5 В; 

9. радіатор, на якому розміщені вихідні транзистори перетворювача, а 

також транзистор перетворювача формує чергову напругу; 

10. конденсатори фільтра мережевої напруги. Їх не обов'язково має бути 

два. Для формування двуполярної напруги і утворення середньої точки 

встановлюють два конденсатори рівної ємності. Вони ділять 

випрямлену мережеву напругу навпіл, тим самим формуючи дві 

напруги різної полярності, з'єднаних в загальній точці. У схемах з 

однополярним живленням конденсатор один. 

11. елементи фільтра мережі від гармонік (перешкод), що генеруються 

блоком живлення; 

12. діоди діодного моста, що здійснюють випрямлення змінної напруги 

мережі. 

Блоки живлення формату АТХ з корекцією коефіцієнта потужності. 

У розглянутій схемі навантаженням мережі служить конденсатор, що 

підключається до мережі через діодний міст. Заряд конденсатора 

відбувається тільки в тому випадку якщо на ньому напруга менше ніж 

мережева (рис.3.7). В результаті струм носить імпульсний характер, що 

має безліч недоліків. Недоліки: 
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1. струми вносять в мережу вищі гармоніки (перешкоди); 

2. велика амплітуда струму споживання; 

3. значна реактивна складова в струмі споживання; 

4. мережеве напруга не використовується протягом всього періоду; 

5. ККД таких схем має невелике значення; 

6. нові блоки живлення мають вдосконалену сучасну схему, в ній з'явився 

ще один додатковий блок - коректор коефіцієнта потужності (ККП). 

Він здійснює підвищення коефіцієнта потужності. Або інакше кажучи, 

забирає деякі недоліки мостового випрямляча напруги. 

 

Рисунок 3.7 - Мостовий випрямляч напруги. 

Формула повної потужності має наступний вид: 

, 

де Р – активна складова потужності, jQ – реактивна складова 

потужності. 
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Коефіцієнт потужності (КП) характеризує, скільки в повній потужності 

активної складової та скільки реактивної. В принципі, можна сказати, а 

навіщо враховувати реактивну потужність, вона ж уявна і не несе користь. 

 

Припустимо, є блок живлення, з коефіцієнтом потужності 0,7 і 

потужністю 300 Вт. 

 

 Видно з розрахунків, що блок живлення має повну потужність більше, 

ніж зазначена на ньому. І цю потужність повинна дати мережа живлення 

220В. Хоча ця потужність не несе користі (навіть лічильник електрики її не 

фіксує) вона все ж існує. 

Тобто внутрішні елементи і мережеві проводи повинні бути 

розраховані на потужність 430 Вт, а не 300 Вт. Відповідно компаніями були 

розроблені нові схеми блоків живлення, які мали ККП. Спочатку в якості 

ККП використовувався включений на вході дросель великої індуктивності 

(рис.3.8), такий блок живлення називають блок живлення з PFC або пасивним 

ККП. Подібний блок живлення має підвищений КП. Для досягнення 

потрібного КП необхідно оснащувати блоки живлення більшим дроселем, 

так як вхідний опір блоку живлення носить ємнісний характер через 

встановлені конденсатори на виході випрямляча. Установка дроселя значно 

збільшує масу блоку живлення, і підвищує КП до 0,85. 

 

Рисунок 3.8 - Включення дроселя для корекції КП. 
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Внаслідок не високої ефективності пасивної ККП в блок живлення була 

введена нова схема ККП, яка побудована на основі ШІМ-стабілізатора, 

навантаженого на дросель. Ця схема приносить безліч плюсів блоку 

живлення: 

1. розширений діапазон робочих напруг; 

2. з'явилася можливість значно зменшити ємність конденсатора фільтра 

мережевої напруги; 

3. значно підвищений КП; 

4. зменшення маси блоку живлення; 

5. збільшення ККД блока живлення. 

 

Рисунок 3.9 - Схема активного коректора коефіцієнта потужності. 

Є й недоліки в цієї схеми - це зниження надійності БЖ і некоректна 

робота з деякими джерелами безперебійного живлення при перемиканнях 

режимів роботи батарея/мережа. Некоректна робота цієї схеми з ДБЖ 

викликана тим, що в схемі істотно знизилася ємність фільтра мережевої 

напруги. В момент, коли короткочасно пропадає напруга, сильно зростає 
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струм ККП, необхідний для підтримки напруги на виході ККП, в результаті 

чого спрацьовує захист від КЗ (короткого замикання) в ДБЖ. 

Схема являє собою генератор імпульсів (рис.3.9), який навантажений 

на дросель. Мережева напруга випрямляється діодним мостом і подається на 

ключ, який навантажений дроселем L1 і трансформатором Т1. 

Трансформатор введений для зворотного зв'язку контролера з ключем. 

Напруга з дроселя знімається за допомогою діодів D1 і D2. Причому напруга 

знімається по черзі за допомогою діодів, то з діодного моста, то з дроселя, і 

заряджає конденсатори Cs1 і Cs2. Ключ Q1 відкривається і у дроселі L1 

накопичується енергія потрібної величини. Розмір накопиченої енергії 

регулюється тривалістю відкритого стану ключа. Чим більше накопичено 

енергії, тим більшу напругу віддасть дросель. Після виключення ключа 

відбувається віддача накопиченої енергії дроселем L1 через діод D1 

конденсаторам. 

Така робота дозволяє використовувати повністю всю синусоїду змінної 

напруги мережі на відміну від схем без ККП, а також стабілізувати напругу. 

 

 Рисунок 3.10 – Види роз’ємів блока живлення. 



30 

 

Кожна напруга має свій колір проводу (рис.3.10): жовтий колір - +12 В, 

червоний колір - +5 В, помаранчевий колір - +3,3 В, чорний колір - загальний 

або земля. Для інших напруг кольори проводів у кожного виробника можуть 

варіюватися. 

Внутрішній опір характеризує внутрішні втрати блоку живлення при 

протіканні струму (рис.3.11). Внутрішній опір по типу можна розділити на 

два види: звичайне по постійному струму і диференціальне по змінному 

струму. 

 

Рисунок 3.11 - Еквівалентна схема заміщення блоку живлення. 

Опір по постійному струму складається з опорів компонентів, з яких 

побудований блок живлення: опір проводів, опір обмоток трансформатора, 

опір проводів дроселя, опір доріжок друкованої плати та ін. Через наявність 

цього опору з ростом завантаженості блоку живлення напруга падає. Це опір 

можна побачити, побудувавши навантажувальну характеристику БЖ 

(рис.3.12). Для зменшення цього опору в БЖ працюють різні схеми 

стабілізації. 

Диференціальний опір характеризує внутрішні втрати блоку живлення 

при протіканні змінного струму. Це опір ще називається електричним 

імпедансом. Зменшити цей опір найбільш складно. Для його зменшення в 

блоці живлення використовується ФНЧ. Для зменшення імпедансу не 

достатньо встановити в блок живлення конденсатори великої ємності і 
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котушки з великою індуктивністю. Необхідно ще щоб конденсатори мали 

низький послідовний опір (ESR), а дроселі були виготовлені з товстого 

дроту. Реалізувати це фізично дуже складно. 

 

Рисунок 3.12 - Крос-навантажувальна характеристика блоку живлення. 

 

Рисунок 3.13 - Форма вихідних напруг блоку живлення Antec Signature 

SG-850. 

Блок живлення являє собою перетворювач, який не один раз 

перетворює напругу з змінного в постійне. Внаслідок цього на виході його 
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ліній присутні пульсації (рис.3.13). Пульсації являють собою різку зміну 

напруги протягом короткого інтервалу часу.  

Стандарти та сертифікати. На блоках живлення найчастіше можна 

зустріти вказівку наступних стандартів: 

1. RoHS, WEEE - не містить шкідливих речовин; 

2. UL, cUL - сертифікат на відповідність своїм технічним 

характеристикам, а також вимогам безпеки для вбудованих електроприладів; 

3. CE - сертифікат який показує, що блок живлення відповідає 

найсуворішим вимогам директив європейського комітету; 

4. ISO - міжнародний сертифікат якості; 

5. CB - міжнародний сертифікат відповідності своїм технічним 

характеристикам; 

6. FCC - відповідність нормам електромагнітних наведень (EMI) і 

радіонаведень (RFI), що генеруються блоком живлення; 

7. TUV - сертифікат відповідності вимогам міжнародного стандарту ЕН 

ІСО 9001:2000; 

8. ССС - сертифікат Китаю відповідності безпеки, електромагнітним 

параметрам і захисту навколишнього середовища. 

Також є комп'ютерні стандарти форм-фактора АТХ, в якому визначені 

розміри, конструкція і багато інших параметрів блоку живлення, включаючи 

допустимі відхилення напруги при навантаженні. Сьогодні існують декілька 

версій стандарту АТХ: ATX 1.3 Standard; ATX 2.0 Standard; ATX 2.2 

Standard; ATX 2.3 Standard. 

Відмінність версій стандартів АТХ в основному стосується введення 

нових роз'ємів і нових вимог до ліній живлення. 

 

Хід роботи 

Перший етап тестування - візуальний огляд блоку. Плату блока 

живлення необхідно оглянути на наявність зовнішніх дефектів і зробити 

відповідні висновки.  
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Перевіримо наявність відповідних напруг на вихідних лініях блока 

живлення, для цього:  

1. встановить POST-карту (рис.3.14) у будь-який вільний роз’єм 

на материнській платі; 

 

Рисунок 3.14 – Зовнішній вигляд POST-карти. 

При установленні POST карти дотримуйтесь простого правила: вставляйте її в 

роз'єм материнської плати і виймайте з нього тільки при вимкненому живленні - в 

іншому випадку великий ризик пошкодити електричні кола вашого комп'ютера. Прийміть 

заходи, спрямовані на виключення дотиків між POST картою і сусідніми пристроями при 

роботі. 

Як правило, спеціальними фіксуючими планками, подібно іншим платам 

розширення, POST карта не оснащується, просто встановлюючи в роз'єм материнської 

плати. Така особливість призводить до того, що карта хитається в роз'ємі - необхідно 
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стежити за тим, щоб не стався електричний контакт з іншими комплектуючими 

комп'ютера. 

Елементи більшості POST карт при установці останніх у корпусах типу Tower 

виявляються спрямованими вниз - це є не дуже зручним, може знадобитися використання 

дзеркальця. 

2. увімкніть ПК; 

3. простежте за показниками POST-карти (наприклад, це можуть бути 

світлодіоди) на наявність відповідних напруг на лініях. 

4. Якщо присутні не всі напруги, то можна зробити висновок – не 

працює блок живлення, потрібний ремонт. 

 

Контрольні питання. 

1. Які напруги присутні у БЖ? 

2. Навіщо потрібен ШІМ – контролер? 

3. Поясніть роботу за допомогою електричної принципової схеми 

вхідного ланцюга БЖ. 

4. Що таке ККД? 

5. Поясніть графіки заряда конденсатора. 

6. Поясніть роботу за допомогою електричної принципової схеми БЖ. 

7. Стандарти та сертифікати БЖ. 

8. Поясніть роботу однотактного і двотактного перетворювачів. 

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

 

Лабораторна робота №4 

 

Тема. Особливості діагностування багатопроцесорних блоків 

СУТО в умовах апріорної невизначеності. 

Мета: дізнатися більше про особливості діагностування 

багатопроцесорних блоків СУТО в умовах апріорної невизначеності, здобути 

практичні навички діагностування. 
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Короткі теоретичні відомості. 

Обчислювальний процес, який реалізується в процесі функціонування 

систем діагностики в умовах апріорної невизначеності, є складним 

обчислювальним процесом, що включає в якості складових частин не тільки 

використання ЕОМ та її периферійних пристроїв для подачі і зчитування 

інформаційних сигналів, але і підготовку математичного забезпечення, а 

також ряд інших робіт. При виборі характеристик діагностування цифрових 

модулів суто враховуються особливості цифрових пристроїв, що полягають в 

тому, що в них можуть застосовуватися різні методи тестування, цифрові 

модулі можуть мати різну кількість електронних компонентів, корпуси 

елементів модулів можуть бути різних видів (DIP, SOIC, SMD), і т. д. 

Крім того, системи діагностики взаємодіють з потоками випадкових подій - 

однократними і багаторазовими відмовами, викликаних якимись зовнішніми 

причинами. При цьому пропущені, невиявлені відмови електронних 

елементів надходять в зовнішнє середовище і можуть привести до різних 

негативних наслідків. Таким чином, розглянута система складається з трьох 

об'єктів і забезпечує обчислювальний процес С: 

С (N, M, S), 

де N - безліч розв'язуваних завдань; 

М - структура математичного забезпечення; 

S - структура апаратного забезпечення. 

Помилки можуть виникати при функціонуванні як математичного 

забезпечення, так і апаратного забезпечення, тому при вирішенні однієї 

певної задачі приватний показник ефективності FH виразиться таким чином: 

FH = F (М) · F (S), 

де F (М) - ефективність математичного забезпечення; 

F (S) - ефективність апаратного забезпечення.  

Зокрема, з урахуванням незалежності помилок в цих об'єктах для 

ймовірності безвідмовної роботи Рн (t) запишемо: 
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Рн (t) = Рм (t) ∙ РS (t), 

де Рм (t) - ймовірності безвідмовної роботи математичного 

забезпечення; 

Рs (t) - ймовірності безвідмовної роботи апаратного забезпечення. 

Згідно формулам зменшення ефективності математичного забезпечення 

або зменшення ефективності програмного забезпечення призводить і до 

зменшення ефективності всієї системи діагностики в цілому. Але враховуючи 

критерій безлічі вирішуваних завдань обчислювального процесу С (N, M, S), 

можна зробити висновок, що збільшення кількості розв'язуваних задач при 

будь-яких умов буде приводити до різкого зростання ефективності процесу 

діагностування. 

Відповідно до цього при виборі критеріїв ефективності систем 

діагностики необхідно виходити з аналізу тих основних функцій, для 

виконання яких вони призначені. Оцінка ефективності систем діагностики 

надалі буде проводитися за такими критеріями: 

- оперативність виявлення несправного елемента в цифрових модулях 1-

го і 2-го порядку складності; 

- оперативність виявлення несправного елемента в модулях з регулярною 

структурою; 

- оперативність виявлення несправного елемента в мікропроцесорних 

модулях; 

- оперативність виявлення несправного елемента при діагностиці в умовах 

невизначеності; 

- оперативність формування тестової послідовності; 

- глибина пошуку. 

Необхідно відзначити, що деякі властивості систем діагностики в даний 

час оцінити кількісно важко. Це в першу чергу зниження кваліфікації 

обслуговуючого персоналу, автоматизація процесів діагностування, 

формалізація емпіричних процесів логічного висновку. Також при виборі 
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характеристик ефективності процесу діагностування необхідно враховувати 

особливості цифрових систем, що складаються в тому, що в них можуть 

використовуватися різні методи діагностування - алгоритмічні і кодові, 

причому оцінка характеристик кодових методів діагностування істотно 

відрізняється від оцінки при традиційному допусковому контролі. 

Глибина пошуку, при реалізації кожного процесу діагностування 

визначається трьома рівнями: 

- алгоритмічним; 

- функціональним; 

- вентильним. 

Така послідовність рівнів глибини пошуку, як показала практика, є 

найбільш оптимальною з точки зору зниження трудомісткості і зменшення 

тимчасових характеристик процесу діагностування цифрових модулів систем 

управління. Це пов'язано з тим, що на кожному етапі створення тестових 

наборів, тестові алгоритми здійснюють пошук несправності з заданим рівнем 

деталізації. Таким чином, при реалізації повноти діагностування всіх типів 

модулів глибина пошуку несправного елемента повинна бути максимальною 

(тобто визначатися функціональними елементами). Процес розвитку 

технічних об'єктів обумовлює вдосконалення та ускладнення керуючих 

систем. 

Структурна, функціональна схеми процесора і процесорного ядра 

На наступних рисунках представлені структурні схеми процесора, 

процесорного ядра і функціональна схема процесора. 

На рис 4.2 представлені структурна схема процесора ARM7TDMI із 

зазначенням компонентів і основних сигналів. На рис 4.3 демонструється 

основний процесор (логіка ядра ARM7TDMI), а на рис 4.4 показана 

функціональна схема процесора ARM7TDMI із зазначенням вхідних і 

відхідних сигналів. 
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Рисунок 4.2 - Структурная схема процессора ARM7TDMI 

Багатопроцесорні обчислювальні системи (МВС) сьогодні 

використовуються повсюдно і мають високі теоретичні показники. Однак 

при вирішенні більшості практичних задач їх реальна продуктивність різко 

падає і не перевищує 5 - 10% від пікової. Подібне зниження продуктивності 

характерно, зокрема, для кластерних МВС при вирішенні складних задач 

математичної фізики, при виконанні ряду процедур цифрової обробки 

сигналів і багатьох інших.  

Це реальна проблема, яка актуальна для більшості МВС, що існують в 

даний час. Основна причина - це невідповідність «жорсткою» архітектури 

МВС та інформаційної структури широкого класу вирішуваних завдань, 

через що існуючі суперкомп'ютери і працюють настільки неефективно. 
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Рисунок 4.3 - Структурна схема процесорного ядра 
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Рисунок 4.4. Функціональна схема процесора ARM7TDMI 

Прикладом багатопроцесорних систем є суперкомп’ютери (таблиця 

4.1). 
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Таблиця 4.1 – Десять найпотужніших суперкомп’ютерів у світі. 

 

Хід роботи 

В умовах апріорної невизначеності, коли ми не знаємо причину 

поломки ПК, дуже важливо відпрацювати якомога більше варіантів за 

якнайменший проміжок часу. Спочатку потрібно вимкнути ПК та вимкнути 
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живлення 220В. Викрутити  чотири болти, що знаходяться в задній частині 

блоку (залежить від типу корпуса) та зняти кришку. Встановити POST-карту 

в один із вільних PCI/ISA слотів, під’єднати живлення та ввімкнути ПК. 

Зчитайте POST-код. Якщо зчитаний вами код присутній у таблиці 4.1, то 

можна говорити про несправність CPU. 

Таблиця 4.1 - Коди несправності CPU 

AWARD BIOS 

C6 

Визначення типу і обсягу External Cache-пам'яті шляхом запису і 

читання. Дана помилка можлива при псуванні кеш-

пам'яті процесора (для сучасних процесорів). 

CF 
Визначення типу встановленого процесора. У 

разі невдачі зупиняється система.  

AMI BIOS 

07 
Ініціалізація процесора. Причиною виникнення помилок на даному  

етапі може послужити не тільки несправність процесора, але і 

неможливість визначити його CPU ID.  

PHOENIX BIOS 

0C 

Ініціалізація і тестування кеш-пам'яті першого і 

другого рівня. Можлива причина зупинки POST-

тесту псування процесора.  

 

Контрольні питання 

1. Що таке CPU і яке його призначення? 

2. Якими рівнями визначається глибина пошуку при реалізації кожного 

процесу діагностування? 

3. За якими критеріями проводиться оцінка ефективності систем 

діагностики? 

4. Що таке POST-карта, яке її призначення? 

5. Що таке процедура POST? 

6. Які види несправностей CPU можуть виникнути при тестуванні? 
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Лабораторна робота №5 

 

           Тема. Застосування граничного сканування при діагностуванні 

цифрових модулів СУТО - материнської (системної) плати. 

           Мета: дізнатися більше про особливості застосування граничного 

сканування, здобути практичні навички діагностування цифрового модуля 

СУТО – материнської (системної) плати.  

Короткі теоретичні відомості 

Стандарт IЕЕЕ 1149.1/JTAG визначає дуже просту шину з нескладним 

протоколом. Шина може застосовуватися ієрархічно на всіх рівнях - від ІС до 

системи, що складається з декількох окремих друкованих плат та модулів. 

Для цього досить на кожному рівні з'єднати один з одним в єдиний 

ланцюжок всі елементи, в яких закладена апаратна надмірність, що 

забезпечує граничне сканування. В подальшому такі елементи будемо 

називати сумісними з 1149.1 - BS-елементами.  

На рівні системи ТDO попередньої друкованої плати може бути 

з'єднаний з ТDI подальшої плати, як показано на рис. 5.1. Слід підкреслити, 

що це лише один з можливих варіантів застосування граничного сканування 

на рівні системи, найпростіший і без будь-якої апаратної надмірності. Надалі 

будуть детально розглянуті складніші й істотно більш ефективні методи 

об'єднання локальних ВS-ланцюжків.  

Принцип граничного сканування полягає в розміщенні послідовного 

здвигового регістра (BS-регістра) по межах 1149.1 BS-мікросхем, причому 

самі осередки такого регістра розташовуються безпосередньо між 

зовнішніми виводами і функціональним ядром цих мікросхем. До кожної ІС 

додаються всього лише 4 (іноді 5) зовнішніх виведення контакту: TDI (Test 

Data In - вхід тестових даних), TDO (Test Data Out - вихід тестових даних), 

TMS (Test Mode Select - вибір тестового режиму) і ТСК ( Test Clock - тестова 
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синхронізація). До зовнішнього роз'єму кожної плати додаються ці ж 4 

зовнішніх виводу. Стандарт IEЕЕ 1149.1/JTAG передбачає також 

необов'язковий п'ятий зовнішній контакт TRST (асинхронне скидання). 

 

 

Рисунок  5.1 - Один з можливих варіантів організації шляху сканування 

в системі 

Розглянемо коротко окремі можливі етапи застосування технології 

граничного сканування. По-перше - перевірка цілісності шляху сканування. 

Це, по суті, самотестування структури граничного сканування. На рисунку 10 

це лінії 1, 2 і 3. Крім того, на цьому етапі перевіряється відсутність 

несправностей (обриви, замикання, константні дефекти) на лініях сигналів 

ТСК, TMS і TRST. 

По-друге - тестування міжз’єднань. Існуючі алгоритми тестування 

міжз’єднань дають хороші результати як для виявлення, так і для локалізації 

несправностей типу обриву або замикання ліній, а також константних 

несправностей в схемних структурах, які починаються і закінчуються 

сканованих елементами. Для перевірки цілісності з'єднань необхідно 
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передбачити спеціальні технологічні кабелі, що з'єднують зовнішні виходи з 

входами. 

Повнота покриття несправностей в таких випадках залежить від того, 

як визначені відповідні виводи, які скануються і які не скануються елементи 

(входи, виходи, входи-виходи з можливістю перекладу в третій стан) і в якій 

мірі можливе виключення впливу решти схеми на дані лінії (загальні шини, 

об'єднані виходи, "прозорі" буфери і резистори, підключені до живлення або 

"землі" резистори). Такі ситуації вимагають детального аналізу, і краще, 

якщо він виконується на етапі тестопридатного проектування схеми, а не на 

етапі тестування готової плати. В кінцевому рахунку, низька керованість і 

спостерігаємість в таких схемних структурах призводить до того, що тести 

мають невисоку повноту покриття несправностей.  

У третіх - тестування міжз’єднань з пам'яттю. На цьому етапі за 

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

зчитуються тестові дані. Тест для виявлення обривів і замикань між лініями, 

а також константних несправностей і несправностей, які проявляють себе як 

константні, зазвичай являє собою прямий і зворотний "шаховий код" з 

деякими модифікаціями. 

По-четверте - тестування кластерів. Кластером називається схемна 

структура, що складається з нескануємих елементів, входи і виходи якої 

з'єднані зі сканованими елементами. З їх допомогою на кластер подаються 

тестові впливи і реєструється їх реакція. Тести для кластерів в переважній 

більшості випадків пишуться вручну на спеціальній макромові. Такі тести 

розробляються щодо тих же класів несправностей, що і тести міжз’єднань. 

Серед несправностей, які можуть бути виявлені за допомогою 

технології граничного сканування, не зустрічаються функціональні 

несправності. Це не випадково, так як ця технологія, в загальному випадку, 

не призначена для реалізації функціонального тестування, будучи (поряд з 

зондовим внутрішньосхемним тестуванням, відомим як ICT - In-Circuit 

Testing) найважливішою складовою частиною структурного тестування. Тим 
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не менш, в окремих випадках технологія граничного сканування може бути 

застосована і в деяких функціональних тестах ІС, які передбачають подібне 

тестування. 

По-п'яте - внутрішньосхемного програмування. Як було зазначено 

вище, внутрішньосхемного програмування встановлених на плату 

інтегральних схем підрозділяється на внутрішньосистемні програмування 

(ISP) ПЛІС (CFLD, FPGA), а власне термін ОВР відноситься до 

внутрішньосхемного програмування ІС флеш-пам'яті і ЕСППЗУ (E2PROM). 

Відмінність між цими двома підходами визначається самою структурою двох 

зазначених груп ІС пам'яті: ПЛІС завжди є сканованих ІС, тоді як ІС флеш-

пам'яті і ЕСППЗУ такими не є ніколи. 

Відповідно до цього відзнакою, програмування ПЛІС (ISP) 

здійснюється за допомогою їх самих, як би зсередини, і для цього ніякі інші 

BS-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 в 1991 році фірмами Texas Instruments і Teradyne. ПВФ 

представляє собою стандартний текстовий файл для запису тестових векторів 

(вхідних впливів і очікуваних реакцій) і масок для їх послідовного введення 

по ланцюгах граничного сканування. Будь зі згаданих вище програмно-

апаратних комплексів граничного сканування дозволяє автоматично 

отримувати ПВФ-файли на основі вихідного файлу програмування ПЛІС в 

будь-якому форматі, а також здійснює сам процес внутрішньосистемного 

програмування встановленого на плату ПЛІС. 

ІС флеш-пам'яті і ЕСППЗУ, не будучи BS-ІВ, потребують для реалізації 

їх внутрішньосхемного програмування в оточенні інших BS-ІВ, за 

допомогою яких і реалізується процес їх програмування. Це абсолютно 

інший процес, який вимагає застосування ПВФ-файлів, однак потребує 

розробки програм внутрішньосхемного програмування на спеціальному 

макромові, що дозволяє описати конкретне оточення даної ИС пам'яті в даній 
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платі та конкретні особливості процесів запису / читання даного типу ІС 

пам'яті. Підготовка адекватного оточення призначених для 

внутрішньосхемного програмування ІС флеш-пам'яті і ЕСППЗУ є одним з 

найважливіших етапів тестопригідного проектування плат. 

Програмування флеш-пам'яті, CPLD, FPGA і E2PROM, які вже 

встановлені на плату, виконується за допомогою сканованих елементів, що 

також знаходяться на цій платі. Як приклад, на рис. 5.2 показаний принцип 

внутрішньосхемного програмування флеш-пам'яті за допомогою граничного 

сканування BS. 

 

Рисунок 5.2 - Внутрішньосхемне програмування флеш-пам'яті 

Застосування внутрішньосхемного програмування ISP має такі 

переваги: 

- відпадає необхідність у використанні окремого програматора; 

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

швидкого способу багаторазово реконфігурувати розроблювану 

систему; 

- відпадає необхідність використовувати дорогі і ненадійні панельки 

для установки програмованої мікросхеми і вручну встановлювати ІС 

з крихкими виводами, які вимагають застосування спеціальних 

заходів електростатичного захисту. Сучасні ІС в корпусах BGA і 
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СОВ зовсім не призначені для установки на панельки, так що інших 

способів їх програмування просто не існує; 

- відпадає необхідність в зберіганні заздалегідь запрограмованих ІС, 

веденні їх інвентаризації, наклейок і так далі; 

- з'являється можливість виконувати модернізацію системи після її 

виготовлення в процесі експлуатації, в тому числі, дистанційно; 

- поліпшуються сервісні можливості при експлуатації системи; 

- з'являється можливість зручно керувати даними інвентаризації на 

плати (версія збірки, версія прошивки, серійний номер і так далі) за 

допомогою E2PROM. 

Для того, щоб успішно застосовувати внутрішньосхемне 

програмування, необхідно завжди пам'ятати, що програмування мікросхем 

здійснюється безпосередньо всередині зібраної плати. Потрібно ретельно 

продумати взаємодію цих мікросхем з іншими елементами системи в режимі 

програмування і в робочому режимі, а також враховувати вплив 

навколишньої схеми логіки. 

Сьогодні стає очевидним, що граничне сканування означає набагато 

більше, ніж тільки тестове діагностування та внутрішньосхеме 

програмування. Оскільки BS дозволяє організувати доступ до апаратних 

структур внутрішнього сканування і вбудованого самотестування (BIST - 

Built-In Self-Test), команди INTEST і RUNBIST стають звичайними для 

складних замовних НВІС і ПЛІС. Крім того, бурхливо розвиваються кілька 

нових напрямів, в основу яких були покладені ідеї і принципи граничного 

сканування. 

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

стандарту IEEE 1149.4 Mixed-Signal Test Bus Standard. У ньому визначені 

правила доступу до виводів аналогових елементів для подачі аналогових і 

цифрових впливів та отримання реакцій в цифровому і аналоговому видах. У 

1999 році даний стандарт був затверджений, і кілька компаній вже активно 

готують до випуску продукцію, яка його підтримує. Масова поява на ринку 
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ІС з вбудованими механізмами аналогового і гібридного граничного 

сканування зробить справжній переворот в сучасній електроніці. 

Принципи граничного сканування знаходять своє застосування і в 

тестуванні систем на кристалі (SoC). Під SoC розуміється система з шинною 

організацією, яка складається з декількох складних елементів: ядра, 

вбудованої пам'яті і сполучною логіки. Тестування таких систем є 

надзвичайно складним завданням, істотно більш складною, ніж тестування 

мікропроцесорів. Її вирішення можливе тільки при використанні структурних 

методів тестопридатного проектування. В 1995 була створена робоча група 

IЕЕЕ 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, 

внутрішньосхемного програмування та експлуатації різних систем. 

Граничне сканування можливо застосовувати для системної плати 

(англ. motherboard, материнська плата, також використовується назва англ. 

Mainboard - головна плата) - складна багатошарова друкована плата, на якій 

встановлюються основні компоненти персонального комп'ютера або сервера 

початкового рівня. Саме материнська плата об'єднує і координує роботу 

таких різних за своєю суттю і функціональністю комплектуючих, як 

процесор, оперативна пам'ять, плати розширення та всілякі накопичувачі. 
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Рисунок 5.3 - Системна плата стандарту ATX (модель MSI K7T266 

Pro2) 

Основні компоненти, що встановлюються на системній платі. 

Центральний процесор (ЦП, або центральне процесорний пристрій - 

ЦПП, англ. Central processing unit, скорочено - CPU) - електронний блок або 

мікросхема - виконавець машинних інструкцій (коду програм), головна 

частина апаратного забезпечення комп'ютера або програмованого логічного 

контролера. Іноді називають мікропроцесором або просто процесором. 

Спочатку термін центральний процесорний пристрій описував 

спеціалізований клас логічних машин, призначених для виконання складних 

комп'ютерних програм. Головними характеристиками ЦПП є: тактова 

частота, продуктивність, енергоспоживання, норми літографічного процесу 

використовуваного при виробництві (для мікропроцесорів) та архітектура. 

Набір системної логіки (англ. chipset) - набір мікросхем, що 

забезпечують підключення ЦПП до ОЗП і контролерів периферійних 

пристроїв. Як правило, сучасні набори системної логіки будуються на базі 

двох контролерів: «північного» і «південного мостів». 

Північний міст (англ. Northbridge), MCH (Memory controller hub), 

системний контролер - забезпечує підключення ЦПП до вузлів, що 

використовують високопродуктивні шини: ОЗП, графічний контролер. 
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Для підключення ЦПП до системного контролера можуть 

використовуватися такі FSB-шини, як Hyper-Transport і SCI. 

Зазвичай до системного контролера підключається ОЗП. В такому 

випадку він містить в собі контролер пам'яті. Таким чином, від типу 

застосованого системного контролера зазвичай залежить максимальний об'єм 

ОЗП, а також пропускна здатність шини пам'яті персонального комп'ютера. 

Але в даний час є тенденція вбудовування контролера ОЗПУ безпосередньо в 

ЦПУ (наприклад, контролер пам'яті вбудований в процесори: AMD K8 і Intel 

Core i7), що спрощує функції системного контролера і знижує 

тепловиділення. 

В якості шини для підключення графічного контролера на сучасних 

системних платах використовується PCI Express. Південний міст (англ. 

Southbridge), ICH (I/O controller hub), периферійний контролер - містить 

контролери периферійних пристроїв (жорсткого диска, Ethernet, аудіо), 

контролери шин для підключення периферійних пристроїв (шини PCI, PCI-

Express і USB), а також контролери шин, до яких підключаються пристрої, 

які не потребують високої пропускної здатності (LPC - використовується для 

підключення завантажувального ПЗП). 

Хід роботи 

1) У першу чергу перевірку материнської плати слід почати з огляду 

та пошуку видимих дефектів (тріщини, нагари). Візуально перевірте всі 

конденсатори на материнській плати на предмет роздутості. Вибухнуті і 

роздуті конденсатори найчастіше є причиною непрацездатності материнської 

плати. Якщо виявляться роздуті конденсатори, то материнську плату 

необхідно замінити. Стабільно працювати вона не буде. 
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Рисунок 5.4 - Компоненти системної плати 
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Рисунок 5.5 - Роздуті конденсатори на материнській платі 

2) Скиньте установки CMOS. Джампер скидання налагоджень 

BIOSа зазвичай розташовується неподалік від батарейки на материнській 

платі і маркується CLR_CMOS або CCMOS. Це джампер, на котрому 3 

контакти: 1 і 2 контакти замкнуті в звичайному режимі. 

 

Рисунок 5.6 - Джампер скидання налагоджень BIOS. 

 

Для скидання до заводських налаштувань необхідно замкнути 2 і 3 

контакти на 20 секунд, а потім повернути джампер у вихідне положення. 

3) Відключіть блок живлення від мережі. Вимкніть від материнської 

плати всі шлейфи (крім живлення) та устаткування (жорсткий диск, дисковод 

і т.д.), вийміть всі плати з слотів (відеокарта і т.д.), витягніть оперативну 

пам'ять. В материнській платі повинен залишитися встановленим тільки 

процесор, підключений вентилятор процесора і спікер (внутрішній динамік). 

Увімкніть блок живлення в мережу. Запускаємо комп'ютер за допомогою 
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замикання відповідних контактів роз'єму передньої панелі на материнській 

платі (PWR). 

Спікер повинен почати видавати звуковий сигнал несправності 

оперативної пам'яті. На різних моделях системних плат він може бути 

різним. Зазвичай це безперервний писк. Якщо спікер видає сигнал, значить 

не все втрачено і материнська плата швидше за все справна. Якщо звуку 

немає, материнська плата несправна і її необхідно замінити. 

4) Відключіть блок живлення від мережі. Встановіть справний модуль 

оперативної пам'яті в перший слот. Увімкніть блок живлення в мережу і 

запустіть комп'ютер. Спікер повинен почати видавати звуковий сигнал 

помилки відеокарти (тут описана перевірка материнської плати без 

вбудованого відеоадаптера). Зазвичай це один довгий сигнал і три коротких. 

Якщо це відбувається, то материнська плата в 98% випадків працездатна. 

Якщо звуку немає, спробуйте замінити модуль оперативної пам'яті або 

встановити його в інший слот і виконайте діагностику спочатку. 

Не забувайте вимикати блок живлення від мережі перед тим як витягати або 

вставляти модуль пам'яті або плату розширення (відеокарта і т.д.) 

5) Встановіть відеокарту. Якщо на ній є роз'єм додаткового живлення, 

не забудьте його підключити. Підключіть монітор і запустіть комп'ютер. 

Спікер повинен видати один короткий звуковий сигнал, а на екрані з'явитися 

заставка BIOS. Якщо цього не відбувається, то швидше за все несправна 

відеокарта. Якщо пункти 1-4 пройдені успішно, материнська плата швидше 

за все справна і в тому, що комп'ютер не включається винуватим є інший 

пристрій. Наприклад, відеокарта або жорсткий диск. 

 

Контрольні питання 

1. Що таке граничне сканування? 

2. Які бувають види програмування мікросхем? 

3. Що описується мовою HSDL (Hierarchical Scan Description Language)? 

4. З чого у першу чергу потрібно починати перевірку материнської плати? 
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5. Що таке IEEE 1149.4 Mixed-Signal Test Bus Standard? 

6. Які переваги ISP? 

7. Які основні елементи BS-структури розрізняє стандарт IEEE 1149.1? 

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

 

Лабораторна робота №6 

 

        Тема. Застосування граничного сканування при діагностуванні 

цифрових модулів СУТО -  плати керування жорсткого диска. 

         Мета: дізнатися більше про особливості діагностування плати 

керування жорсткого диска, здобути практичні навички.  

Короткі теоретичні відомості 

Основним пристроєм зберігання інформації у комп'ютерній системі є 

жорсткий диск. Великий обсяг і енергонезалежність зробили його найбільш 

придатним для зберігання програм і даних. 

Повна назва жорсткого диска — НЖМД — накопичувач на жорстких 

магнітних дисках. Іноді його ще називають вінчестером. Накопичувач на 

жорсткому диску зовні являє собою міцний металевий корпус. Він 

абсолютно герметичний і захищає дисковод від часточок пилу, які, 

потрапивши у вузький зазор між головкою й поверхнею диска, можуть 

пошкодити чутливий магнітний шар і вивести диск із ладу. Крім того, корпус 

екранує накопичувач від електромагнітних перешкод. 

Усередині корпуса знаходяться всі механізми і деякі електронні вузли 

(рисунок 6.1). Механізми — це самі диски, на яких зберігається інформація, 

головки, що записують і зчитують інформацію з дисків, а також двигуни, що 

рухають весь пристрій. 

Диск —це кругла металева пластина з дуже рівною поверхнею, вкрита 

тонким феромагнітним шаром. У багатьох накопичувачах використовується 
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шар оксиду заліза (яким вкривається звичайна магнітна стрічка), але новітні 

моделі жорстких дисків працюють із шаром кобальту завтовшки приблизно в 

десять мікронів. Таке покриття більш міцне і, крім того, дозволяє значно 

збільшити щільність запису. Технологія його нанесення близька до тієї, що 

використовується при виробництві інтегральних мікросхем. 

 

Рисунок 6.1 – Структурна схема жорсткого диску 

Кількість дисків може бути різною — від одного до п'яти, кількість 

робочих поверхонь, відповідно, удвічі більшою (по дві на кожному диску). 

Останні (як і матеріал, використаний для магнітного покриття) визначає 

об’єм жорсткого диска. Іноді зовнішні поверхні крайніх дисків (або одного з 

них) не використовуються, що дозволяє зменшити висоту накопичувача, але 

при цьому кількість робочих поверхонь зменшується й може виявитися 

непарною. 

Магнітні головки зчитують і записують інформацію на диски. Принцип 

запису загалом схожий на той, що використовується у звичайному 

магнітофоні. Цифрова інформація перетворюється на змінний електричний 

струм, що надходить на магнітну головку, а потім передається на магнітний 
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диск, але вже у вигляді магнітного поля, яке диск може сприйняти і 

«запам'ятати». 

Магнітне покриття диска являє собою безліч дрібних областей 

довільної (спонтанної) намагніченості. Диск вкритий шаром дуже маленьких 

“стрілок від компаса”, спрямованих у різні сторони. Такі частинки-стрілки 

називаються доменами. Під впливом зовнішнього магнітного поля власні 

магнітні поля доменів орієнтуються відповідно до його напрямку. Після 

припинення дії зовнішнього поля на поверхні диска утворюються зони 

залишкової намагніченості. У такий спосіб зберігається записана на диск 

інформація. Ділянки залишкової намагніченості, опинившись при обертанні 

диска напроти зазору магнітної головки, викликають у ній електрорушійну 

силу, яка змінюється в залежності від величини намагніченості. Пакет дисків, 

змонтований на осі-шпинделі, рухається спеціальним двигуном, компактно 

розташованим під ним. Швидкість обертання дисків, як правило, складає 

5400 об/хв, хоча існують диски і зі швидкістю обертання 7200, 10000 і навіть 

15000 об/хв. Для того щоб скоротити час виходу накопичувача в робочий 

стан, двигун при вмиканні якийсь час працює у форсованому режимі. Тому 

джерело живлення комп'ютера повинно мати запас пікової потужності. 

Усі несправності жорстких дисків прийнято розділяти на чотири 

категорії: логічна несправність диска, несправність електроніки диска, 

руйнування службової інформації диска і пошкодження механіки диска. 

Природно, екстремальні умови експлуатації жорстких дисків в першу чергу 

призводять до його механічних пошкоджень.  

Сучасний жорсткий диск складається з пакета дисків, шпиндельного 

двигуна приводу обертання дисків, блоку головок запису/читання, 

підсилювача-комутатора головок і контролера (друкованої плати з 

електронними схемами керування) – рисунок 6.2. 
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Рисунок 6.2 - Будова жорсткого диска 

Передпідсилювач-комутатор головок відповідає за вибір потрібної 

головки запису/читання. Мікросхема підсилювача-комутатора головок 

розташована на шлейфі між блоком головок і контролером (рисунок 6.3). 

 

Рисунок 6.3 - Передпідсилювач-комутатор головок 
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В неробочому стані головка притискається повідцем до поверхні диска 

в  спеціальній неробочій зоні, яка називається зоною паркування. У сучасних 

вінчестерах використовуються високочутливі магніторезистивні головки 

читання, конструктивно об'єднані з тонкоплівковими головками запису. 

Головки збираються в блок (рисунок 6.4). 

 

Рисунок 6.4 - Блок головок 

Для того щоб головка читання/запису могла зчитувати або записати 

інформацію, її необхідно точно позиціонувати над потрібною доріжкою 

поверхні диска. У перших моделях жорстких дисків позиціонування головок 

здійснювалося за допомогою крокового двигуна, тобто переміщення головки 

над поверхнею диска відбувалося дискретно із заданим інтервалом 

(покроково). При цьому крок переміщення головки відповідав відстані між 

двома сусідніми доріжками, тобто двигун за один крок переміщував блок 

головок запису/читання на одну доріжку.  

Згодом, у міру зростання щільності запису і, як наслідок, зменшення 

відстані між двома сусідніми доріжками, систему позиціонування блоку 

головок на основі крокового двигуна замінила більш прогресивна система 

позиціонування з соленоїдним двигуном. Спочатку система позиціонування з 

соленоїдним двигуном була заснована на лінійному переміщенні блоку 

головок, але згодом вона була замінена на систему ротаційного 

позиціонування. 
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В такому приводі блок головок запису/читання жорстко пов'язаний з 

котушкою індуктивності, вміщеній в магнітне поле постійного магніта. 

Головки жорстко закріплені на поворотній рамці позиціонера разом з 

соленоїдною котушкою, через яку протікає струм. Зміна струму в котушці 

приводить до її переміщення щодо жорстко закріпленого магніту, а значить, і 

до переміщення блоку головок. Керуючи напрямком і величиною струму 

через котушку, можна швидко перевести блок головок в будь-яке положення 

над пластиною жорсткого диска. 

Для збільшення щільності запису зазор між поверхнею диска і 

головкою необхідно зменшити до мінімуму - в сучасних дисках він становить 

кілька сотих часток мікрометра. Для отримання зазору між головкою і 

поверхнею диска використовується аеродинамічна підйомна сила, 

створювана потоком повітря при роботі диска. Для виникнення підйомної 

сили робочим поверхням головок надають спеціальну форму у вигляді крила.  

Пакет дисків з двигуном і блок головок розміщуються в спеціальному 

герметичному металевому корпусі, який називається гермоблоком або 

камерою. Камера жорсткого диска є абсолютно герметичною, а для 

вирівнювання тиску всередині неї із зовнішнім тиском (для запобігання 

деформацій корпусу) передбачена спеціальна барометрична мембрана. У 

старих моделях жорстких дисків замість барометричних мембран 

використовувалися барометричні фільтри, які пропускали повітря зовні 

всередину камери через фільтр, здатний затримувати мікроскопічні частки.  

Крім того, в камері жорсткого диска розміщується фільтр рециркуляції, 

призначений для уловлювання частинок, які можуть виникати всередині 

самої камери, наприклад за рахунок осипання поверхні дисків при «злетах» і 

«посадках» головок в зоні паркування. Місце розташування фільтра 

рециркуляції вибирається з урахуванням руху повітряного потоку і 

можливих траєкторій руху частинок таким чином, щоб забезпечити 

максимальний ступінь очищення повітряного потоку всередині камери.  

 



61 

 

Хід роботи 

В ОС Windows є власна утиліта перевірки дисків. Її можна запускати з 

графічного інтерфейсу або з командного рядка. За допомогою вікна “Мій 

комп'ютер”, натисніть правою кнопкою миші по диску або розділу, який 

необхідно перевірити, та виберіть з контекстного меню пункт “Властивості”, 

вкладка “Сервіс” та натисніть кнопку “Виконати перевірку”. 

Перевірка розділу C з командного рядка: chkdsk c: / f / r. 

Якщо операційна система не завантажується через помилки на диску, 

перевірку диска можна здійснити за допомогою завантажувального диска 

Windows. 

 

Контрольні питання 

1. Структурна схема жорсткого диску. 

2. Принцип роботи блока магнітних головок. 

3.  Для чого потрібен передпідсилювач-комутатор головок? 

4. Для чого потрібен барометричний фільтр? 

5. Для чого потрібен фільтр рециркуляції? 

6. Поясніть процес магнітного запису. 

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

 

Лабораторна робота №7 

 

         Тема. Особливості діагностування  модулів СУТО – 

мікроконтролерів. 

          Мета:  дізнатися більше про особливості діагностування 

мікроконтролерів, здобути практичні навички роботи з мікроконтролерами. 

  

Короткі теоретичні відомості. 

Мікроконтро́лер (англ. microcontroller), або однокристальна 

мікроЕОМ — виконана у вигляді мікросхеми спеціалізована 
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мікропроцесорна система, що включає мікропроцесор, блоки пам'яті для 

збереження коду програм і даних, порти вводу-виводу і блоки зі 

спеціальними функціями (лічильники, компаратори, АЦП та інші). 

Використовується для керування електронними пристроями. По суті, 

це — однокристальний комп'ютер, здатний виконувати прості завдання. 

Використання однієї мікросхеми значно знижує розміри, енергоспоживання і 

вартість пристроїв, побудованих на базі мікроконтролерів. 

На сьогоднішній день існує більше 200 модифікацій мікроконтролерів, 

що сумісних з i8051, випускаються двома десятками компаній, і великої 

кількості мікроконтролерів інших типів. Популярністю у розробників 

користуються 8-бітові мікроконтролери PIC від фірми «Microchip 

Technology» і «AVR» від фірми «Atmel». 

При проектуванні мікроконтролерів доводиться дотримувати баланс 

між розмірами і вартістю з одного боку і гнучкістю і продуктивністю з 

іншою. Для різних застосувань оптимальне співвідношення цих і інших 

параметрів може розрізнятися дуже сильно. Тому існує величезна кількість 

типів мікроконтролерів, що відрізняються архітектурою процесорного 

модуля, розміром і типом вбудованої пам'яті, набором периферійних 

пристроїв, типом корпусу. 

В той час, як 8-розрядні процесори загального призначення повністю 

витиснені продуктивнішими моделями, 8-розрядні мікроконтролери 

продовжують широко використовуватися. Це пояснюється тим, що існує 

велика кількість застосувань, в яких не потрібна висока продуктивність, але 

важлива низька вартість. В той же час, є мікроконтролери, з більшими 

обчислювальними можливостями, наприклад цифрові сигнальні процесори. 

Програмування мікроконтролерів зазвичай здійснюється на асемблері 

або Сі, хоча існують компілятори для інших мов. Для відлагодження програм 

використовуються програмні симулятори (спеціальні програми для 

персональних комп'ютерів, що імітують роботу мікроконтролера), 

внутрішньосхемні емулятори (електронні пристрої, що імітують 
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мікроконтролер, які можна підключити замість нього до вбудованого 

пристрою, що розробляється) та інтерфейс JTAG. 

 

Рисунок 7.1 - Принципова схема GTP-USB. 

Програма́тор — пристрій призначений для запису інформації у 

запамятовуючий пристрій. 

Розглянемо USB програматор PIC мікроконтролерів, який має 

оригінальну назву GTP-USB (Grabador TodoPic-USB). Даний програматор 

зібраний на мікроконтролері PIC18F2550 (рисунок 7.1).  

 

Рисунок 7.2 – Одностороння друкована плата програматора 
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Сигнальні лінії Vpp1 і Vpp2 визначені під мікроконтролери в корпусах 

з різною кількістю виводів. Лінія Vpp/ICSP визначена для 

внутрішньосхемного програмування. Програматор зібраний на 

односторонній друкованій платі (рисунок 7.2). 

Для програмування мікроконтролерів в DIP корпусах дуже зручно 

використовувати адаптер з ZIF-панеллю – рисунок 7.3.  (Zero Insertion Force - 

з нульовим зусиллям на висновки мікросхеми при її установці).  

 

Рисунок 7.3 - Адаптер з ZIF-панеллю 

Роз’єм для встановлення контролерів представлений на рисунку 7.4. 

 

Рисунок 7.4 - Роз’єм для встановлення контролерів 
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Хід роботи 

Тестування мікроконтролера за допомогою програматора Grabador 

TodoPic-USB. Після першого підключення GTP-USB до ПК з'являється 

повідомлення про встановлення нового обладнання на панелі інструментів. 

Потім з’являється традиційний запит на встановлення драйвера. Драйвер 

знаходиться в керуючій програмі WinPic800 у директорії  \WinPic800 

3.55G\GTP-USB\Driver GTP-USB\. Погоджуємося з попередженнями і 

продовжуємо встановлення. Звертаємо увагу. Дана схема програматора і 

прошивка до нього перевірені на практиці і працюють з управляючою 

програмою WinPic800 версій 3.55G і 3.55B. Більш старіші версії, наприклад, 

3.63C не працюють з цим програматором. Виконуємо налаштування 

керуючої програми: в меню Settings - Hardware (Установки - Обладнання) 

вибираємо GTP-USB-# 0 або GTP-USB-# F1 і натискаємо Apply 

(Застосувати). Натискаємо на панелі відповідну кнопку  і виконуємо тест 

обладнання. В результаті успішного тестування з'являється повідомлення 

(рисунок 7.5). 

 

Рисунок 7.5 – Повідомлення при тестуванні 

Даний програматор працює з такими контролерами: PIC12F675, 

PIC16F84A, PIC16F628A, PIC16F874A, PIC16F876A, PIC18F252. Тест 

контролерів, запис і читання даних - виконані успішно.  

 Для тестування мікроконтролера достатньо спробувати: зчитати дані, 

стерти дані, записати дані, виконати верифікацію даних. Якщо при цьому не 

виникає ніяких помилок - контролер справний і, якщо до цього все таки 
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контролер не працював у належному стані, скоріше за все помилка на 

програмному рівні, а не апаратному. У такому випадку контролер слід 

перепрошити. 

 

Контрольні питання 

1. Що таке мікроконтролер і яке його призначення? 

2. Що являє собою адаптер з ZIF-панеллю? 

3. Що таке програматор та яке його призначення?  

4. Принципова схема GTP-USB. 

5. Як проводиться тестування мікроконтролерів? 

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

 

Лабораторна робота №8 

          Тема. Особливості діагностування  модулів СУТО - оперативної 

пам’яті. 

Мета: дізнатися більше про особливості діагностування модулів СУТО 

– оперативної пам’яті, навчитися тестувати оперативну пам’ять. 

 

Короткі теоретичні відомості. 

Оперативна пам'ять (англ. Random Access Memory, пам'ять з довільним 

доступом) - енергозалежна частина системи комп'ютерної пам'яті, в якій, 

виходячи з назви, тимчасово зберігаються дані і команди, необхідні 

процесору для виконання ним операції. Обов'язковою умовою є адресація 

(кожне машинне слово має індивідуальний адреса) пам'яті. 

Обмін даними між процесором і оперативною пам'яттю здійснюється: 

1) безпосередньо; 

2) через надшвидку пам'ять, 0-го рівня - регістри в АЛП, або при 

наявності кеша - через нього. 
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Вміщені в оперативній пам'яті дані доступні тільки тоді, коли на модулі 

пам'яті подається напруга, тобто, комп'ютер включений. Зникнення на 

модулях пам'яті живлення, навіть короткочасне, призводить до спотворення 

або повного знищення інформації. 

Енергозберігаючі режими роботи материнської плати комп'ютера 

дозволяють переводити його в режим «сну», що значно скорочує рівень 

споживання комп'ютером електроенергії. Для збереження вмісту ОЗП в 

такому випадку, застосовують запис вмісту оперативної пам'яті в 

спеціальний файл (у системі Windows XP він називається hiberfil.sys). 

У загальному випадку, оперативна пам'ять містить дані операційної 

системи і запущених на виконання програм, тому від об'єму оперативної 

пам'яті залежить кількість завдань, які одночасно може виконувати 

комп'ютер. 

Оперативний запам'ятовуючий пристрій, ОЗП - технічний пристрій, що 

реалізує функції оперативної пам'яті. ОЗП може виготовлятися як окремий 

блок або входити в конструкцію, наприклад однокристальної ЕОМ або 

мікроконтролера. DRAM, англ. dynamic random access memory (динамічна 

пам'ять з довільним доступом) - тип енергозалежної напівпровідникової 

пам'яті з довільним доступом. 

Фізично DRAM складається з комірок, створених в 

напівпровідниковому матеріалі, в кожній з яких можна зберігати певний 

об'єм даних, рядок від 1 до 4 біт. Сукупність осередків такої пам'яті 

утворюють умовний «прямокутник», що складається з певної кількості 

рядків і стовпців. Один такий «прямокутник» називається сторінкою, а 

сукупність сторінок називається банком. Весь набір комірок умовно ділиться 

на кілька областей. 

Як запам'ятовуючий пристрій, DRAM являє собою модуль пам'яті 

різних конструктивів, що складається з електричної плати, на якій 

розташовані мікросхеми пам'яті і роз'єму, необхідного для підключення 

модуля до материнської плати. 
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Фізично DRAM-пам'ять являє собою набір запам'ятовуючих осередків, 

які складаються з конденсаторів і транзисторів, розташованих усередині 

напівпровідникових мікросхем пам'яті. 

При відсутності подачі електроенергії до пам'яті цього типу 

відбувається розряд конденсаторів, і пам'ять спустошується (обнуляється). 

Для підтримки необхідної напруги на обкладках конденсаторів осередків та 

збереження їх вмісту, їх необхідно періодично підзаряджати, докладаючи до 

них напруги через комутуючі транзисторні ключі. Таке динамічне 

підтримання заряду конденсатора є основоположним принципом роботи 

пам'яті типу DRAM. Конденсатори заряджають у випадку, коли в «клітинку» 

записується одиничний біт, і розряджають у випадку, коли в «клітинку» 

необхідно записати нульовий біт. 

 

Рисунок 8.1 - Принцип дії читання/запису DRAM для простого масиву 

4 на 4 

Важливим елементом пам'яті цього типу є чутливий підсилювач-

компаратор, підключений до кожного з стовпців «прямокутника». Він, 

реагуючи на слабкий потік електронів, що спрямувалися через відкриті 



69 

 

транзистори з обкладок конденсаторів, зчитує весь рядок цілком. Саме рядок 

є мінімальною порцією обміну з динамічною пам'яттю, тому обмін даними з 

окремо взятим осередком неможливий. 

Пам'ять типу DRAM конструктивно виконують і у вигляді окремих 

мікросхем в корпусах типу DIP, SOIC, BGA і у вигляді модулів пам'яті типу 

SIPP, SIMM, DIMM, RIMM. 

 

Рисунок 8.2 - Різні корпусу DRAM. Зверху вниз: DIP, SIPP, SIMM (30-

контактний), SIMM (72-контактний), DIMM (168-контактний), DIMM (184-

контактний, DDR)  

Хід роботи 

Отримання засобу перевірки пам'яті Windows. Для використання 

засобу перевірки пам'яті Windows необхідно завантажити та виконати один 

файл програми, mtinst.exe, доступний за адресою oca.microsoft.com/en 

/windiag.asp. Зверніть увагу на те, що установка засобу перевірки пам'яті 

Windows не потрібна. Варіанти засобу перевірки пам'яті Windows для 

створення завантажувального носія: «Create Startup Disk» (Створити 

завантажувальний диск) - створення завантажувальної дискети в програмі і 
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«Save CD Image to Disk» (Зберегти образ компакт-диска на диск) - 

збереження образу ISO програми на жорсткий диск. Потім цей образ можна 

записати на компакт-диск і зробити його завантажувальним за допомогою 

програм для запису компакт-дисків. Після створення завантажувального 

носія необхідно перезавантажити комп'ютер і виконати діагностику з дискети 

або компакт-диска. 

Тестування пам'яті. Після завантаження програми негайно починається 

перевірка ОЗП. Засіб перевірки пам'яті Windows запускається в режимі 

«Standard» (Стандартний), що включає 6 різних послідовних тестів пам'яті, 

кожен з яких використовує унікальний алгоритм для пошуку різних типів 

помилок. У вікні відобразяться тести, що виконуються,  хід їх виконання і 

діапазон.  

Для більш ретельної перевірки можна переключитися в режим 

«Extended» (Розширений), в якому виконується 11 окремих тестів пам'яті. 

Також існує режим «Basic» (Базовий), в якому виконується лише 2 тесту, але 

для ретельності перевірки слід використовувати режими «Standard» і 

«Extended».  

Після виконання кожного тесту відображається повідомлення 

«Succeeded» (Успішно) або «Failed» (Помилка). У повідомленні «Failed» 

зазначаються відомості про помилку, звичайно позначається збій одного з 

модулів ОЗП. Залежно від середовища комп'ютера, діагностика може звузити 

проблему пам'яті до конкретного модуля. В цьому випадку в меню з'явиться 

пункт для перегляду помилок по модулю пам'яті. Це допомагає визначити 

конкретні збійні модулі, які повинні бути замінені. 

На екрані «Advanced options» (Додаткові параметри) можна 

переключитися між режимами «Basic», «Standard» і «Extended». На цьому 

екрані також можна відключити кеш процесу на час перевірки, завдяки чому 

засіб звертається до даних безпосередньо в ОЗП, що забезпечує більш 

ретельне тестування. Команда «System Information» (Відомості про систему) 

перераховує обсяг і тип блоків ОЗП, встановлених в кожному гнізді. Засіб 
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перевірки пам'яті Windows підтримує платформи на базі x86, в тому числі 

процесори Intel Pentium і Celeron, а також процесори AMD K6, Athlon і 

Duron. Проте засіб може працювати з ОЗП об'ємом тільки до 4 ГБ і не 

виконує перевірку пам'яті за межами цього діапазону. Версію цього засобу 

можна знайти в системі Windows Vista ® в меню «Адміністрування» і на 

установчому носії Windows Vista в меню «Repair» (Відновлення). Проте, 

версія цього засобу, включена до складу Windows Vista, забезпечує менший 

візуальний зворотний зв'язок і меншу кількість параметрів.  

 

Контрольні питання 

1. Що таке ОЗП і яке її призначення? 

2. Як працює ОЗП? 

3. Що являє собою пам'ять динамічного типу (DRAM)? 

4. Як називається файл в ОС Windows ХР, у якому зберігається вміст 

оперативної пам’яті при використанні режима «сну»? 

5. Як виконується тестування пам’яті? 

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