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O metod� extrem de eficace pentru cre�terea disponibilit��ii sistemelor 

este proiectarea adecvat� în vederea cre�terii testabilita�ii. Exist� dou� implica�ii 
profunde generate de facilitarea testabilit��ii: 

�� m�rirea productivit��ii prin punerea rapid� în func�iune a modulelor, 
folosind un testor automat; 

�� mic�orarea timpului de reparare la apari�ia unui defect. 
Ca un procentaj al costului, pe ciclul total de via�� pentru un produs, se 

estimeaz� c� testarea reprezint� un procent ce variaz� între 10% �i 60%, în 
func�ie de pozi�ia în ciclul de via�� al produsului. 

Din punct de vedere cantitativ, testabilitatea reprezint� o m�sur� pentru 
u�urin�a cu care se pot scrie �i executa programe de test, ca �i pentru depistatea 
�i izolarea defectelor. 

În prezent, o practic� larg r�spândit� este aceea de a se ad�uga (10�15)% 
componente suplimentare, necesare numai pentru u�urarea test�rii. În timp ce 
costul acestor componente nu este prea mare, se poate reduce îns�, în mod 
drastic, timpul de testare. Subliniem înc� o dat� necesitatea folosirii unui 
echipament de testare automat� (ATE). În figura 5.17 este prezentat� o schem� 
general� de testare a unui modul cu ATE. 
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Figura 5.17 - Testarea modulelor cu ATE. 

 
Un echipament de test automat cuprinde, în mod normal, un calculator la 

care sunt ad�ugate interfe�e specializate pentru a se permite cuplarea la o 
variatate de module. Pentru fiecare modul de testat se scrie un program specific 
de test. Modulului i se aplic� ni�te stimuli (semnale de intrare) �i apoi se citesc 
r�spunsurile. Pentru o unitate func�ional� se cunosc r�spunsurile corecte. În 
acest fel se pot detecta modulele defecte. Testorul are acces la unitatea de testat 
pe la conectorii acesteia. Dac� semnalele de la conectori nu sunt suficiente 
pentru diagnoz�, atunci se folosesc �i fire individuale care se leag� în diferite 
puncte ale circuitului care se testeaz�. 

Experien�a speciali�tilor care proiecteaz� �i testeaz� sisteme electronice a 
condus la un set de sfaturi ce trebuie avute în vedere în proiectare pentru a se 
putea efectua o testare facil� cu ajutorul unui echipament de testare automat�. 
Aceste ghiduri de proiectare urm�resc îmbun�t��irea ini�ializ�rii, vizibilit��ii 
(observabilit��ii) �i controlabilit��ii pentru modulul ce urmeaz� a fi testat. 

Ini�ializarea înseamn� setarea unei pozi�ii de start cunoscute pentru 
nodurile unui circuit. În testarea circuitelor digitale cu memorie, cum ar fi 
num�r�toarele, registrele de deplasare �i circuitele basculante bistabile, este 
important de �tiut starea de la care se pleac�, acesta influen�ând evolu�ia 
ulterioar�. Este necesar atunci s� se furnizeze capacitatea de aducere a acestor 
elemente la o pozi�ie cunoscut�, în urma unei activit��i externe. 

Vizibilitatea reprezint� posibilitatea unui echipament extern de a 
monitoriza operarea intern� a unei unit��i sub test. 

Controlabilitatea reprezint� posibilitatea ca un echipament extern s� poat� 
modifica starea intern� a unei unit��i aflate sub test. 
 

1. Maximizarea caracteristicilor de controlabilitate �i observabilitate 
ale proiect�rii. 

Exemple de puncte de control într-un circuit logic sunt: 
�� intr�rile de CLOCK �i SET/RESET pentru elementele cu memorie ca 

num�r�toare, registre de deplasare �i CBB; 
�� intr�rile de selec�ie la elementele de multiplexare/demultiplexoare; 
�� liniile de comand� ale circuitelor three-state; 
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�� intr�rile ENABLE/HOLD la microprocesoare; 
�� intr�rile ENABLE �i READ/WRITE la memorii; 
�� intr�rile de control, adrese �i date la o structur� cu magistral�. 
Exemple de puncte cheie de observare într-un circuit logic sunt: 
�� ie�irile elementelor cu memorie ca num�r�toare, registre de deplasare 
�i CBB; 

�� ie�irile unor elemente de prelucrare cum ar fi generatoarele de paritate, 
codificatoarele de prioritate �i multiplexoarele; 

�� orice noduri logic redondante; 
�� nodurile cu fan-out mare; 
�� c�ile de reac�ie global�. 
Odat� cunoscute aceste puncte cheie, pasul urm�tor const� în modificarea 

proiect�rii de baz� pentru îmbun�t��irea observabilit��ii �i controlabilit��ii. 
 

Intrare nefolosit�

Poart�
nefolosit�

Pin plantat Pin plantat  
Figura 5.18 - Maximizarea caracteristicilor de controlabilitate �i observabilitate.
 

Câteva metode ilustrate pentru îmbun�t��irea accesului au în vedere: 
�� pinii din chip-uri sau din conectorii de pl�ci neutiliza�i; 
�� socluri dual-in-line cu conectori ce pot fi îndep�rta�i; 
�� pini planta�i pentru observare sau control; 
�� izolarea prin driver-e three-state cu pini pentru control �i observare; 
�� clip-uri cu unul sau mai mul�i pini ce pot fi lega�i pe integrat direct; 
�� utlilizarea unor pini atât pentru observare, cât �i pentru control. 
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A

A

B

B

 
Figura 5.19 - Utilizarea unor pini atât pentru observare, cât �i pentru control. 

 
Dac� A este �0� logic, atunci B poate fi comandat din exterior, dup� cum 

dorim, prin for�area nivelului dorit. 
�� folosirea demultiplexoarelor pentru îmbun�t��irea controlului. În acest 

fel se limiteaz� num�rul de fire de leg�tur� cu testorul. 
�� pentru îmbun�t��irea observabilit��ii �i limitatea num�rului de fire de 

leg�tur� cu testorul se pot utiliza multiplexoarele. 
 

DEMUX

SEL

Semnale
func�ionale
normale

Semnale de
test pentru
control

 
Figura 5.20 - Folosirea demultiplexoarelor pentru îmbun�t��irea controlului. 
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Figura 5.21 - Folosirea demultiplexoarelor pentru îmbun�t��irea 

observabilit��ii. 
 

Dac� accesul este extrem de limitat, atunci în locul multiplexoarelor poate 
fi utilizat un generator de paritate. Acesta are proprietatea c� orice schimbare 
singular� a unei intr�ri provoac� schimbarea ie�irii. Alegerea adecvat� a 
punctelor de test poate conduce chiar la localizarea defectului, nu numai la 
semnalarea lui. 

O alt� metod� care limiteaz� num�rul de fire necesare numai pentru test 
utilizeaz� registre de deplasare. 
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Spre circuitul
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Cre�terea controlabilit��ii

D0
D1
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D3
D4
D5
D6
D7

CLK

LD

Serial OUT

Clock

Load

Paralel IN

De la circuitul
sub test

SER

Intr�ri de observare

Cre�terea observabilit��ii

 
Figura 5.22 - Utilizarea registrelor de deplasare pentru cre�terea controlabilit��ii 

�i observabilit��ii. 
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Metodele anterioare pot fi combinate în func�ie de necesit��i atunci când 
accesul este limitat, îns� sunt necesare semnale pentru control. De exemplu: 
 

DEMUX

SEL

Semnale
func�ionale
normale

Semnale de
test pentru
control

Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

CLK

CLR

A

B

 
Figura 5.23 - Metode combinate de cre�tere a controlabilit��ii �i observabilit��ii.
 

2. Evitarea redondan�ei logice. 
Un nod de circuit este logic redondant dac� toate valorile de ie�ire ale 

circuitului sunt independente de valoarea logic� a nodului, pentru toate 
combina�iile de valori de intrare sau secven�e de st�ri. 

Redondan�a logic� poate apare în circuite neinten�ionat sau uneori 
inten�ionat, de exemplu pentru a marca o condi�ie de hazard static. 

Problema care apare la testare este aceea c� nu se poate, prin defini�ie, s� 
ob�inem o valoare de ie�ire dependent� de valoarea logic� a nodului redondant, 
ceea ce înseamn� c� anumite condi�ii de defect pe nod nu pot fi observate. Un 
prim rezultat problem� este c�, în urma defectului pe nodul redondant, poate 
ap�rea condi�ia de hazard ce se dorea eliminat�. 

În figura urm�toare se poate observa un asemenea caz. 
Avem func�ia logic� f : 

 bc+caca+bc+abf ��  (5.62) 
La ie�ire nu se poate propaga defectul: ie�irea por�ii 1 blocat� la "1". 

Pentru aceasta ar trebui s� facem a = 1, b = 1. Atunci poarta 2 sau 3 va avea �0� 
la ie�ire �i se va împiedica propagarea defectului. Un defect de tip blocat la �1� 
pe ie�irea por�ii 1 provoac� apari�ia unui scurt impuls nedorit la ie�irea por�ii 4 
atunci când c trece din �1� în �0�, iar a = 1, b = 1. 

L��imea acestui impuls este determinat� de diferen�a timpilor de 
propagare a semnalului �i, dac� ie�irea por�ii 4 ac�ioneaz� o intrare SET sau 
RESET a unui CBB, ar putea schimba starea acestuia. Poarta 1 era folosit� 
tocmai în acest scop. Pentru acest circuit trebuie s� avem observabil� �i ie�irea 
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por�ii 1, nu numai a por�ii 4. 
 

a b c

- blocat la �1�Q1

Q2

Q3

Q =f4

Q5

1

2

3

4
5

 
Figura 5.24 - Exemplu de circuit în care exist� noduri logic redondante. 

 

c

- blocat la �1�Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

 
Figura 5.25 - Diagrama temporal� de func�ionare a circuitului din figura 5.24.

 
O alt� problem� legat� de redondan�a logic� este aceea c� un defect 

nedetectabil pe un nod redondant poate masca detectarea unui defect ce în mod 
normal putea fi detectat. 
 

3. Separarea fizic� a circuitelor analogice de cele digitale. 
Strategiile de test, ca �i testoarele pentru circuite analogice difer� de cele 

pentru circuite digitale.Cele dou� tipuri de circuite trebuie �inute separat, chiar 
dac� coexist� pe aceea�i plac� de circuit imprimat (cum este cazul 
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convertoarelor analog-numerice, de exemplu). Acest� recomandare se face 
întrucât fronturile semnalelor de pe liniile digitale pot provoca probleme de 
diafonie dac� sunt �inute în vecin�tatea celor analogice. Este recomandabil ca 
semnalele analogice ce urmeaz� a fi convertite numeric s� fie observabile 
separat. De asemenea, semnalele numerice ce urmeaz� a fi convertite în semnal 
analogic trebuie s� fie observabile ca semnale digitale. În felul acesta, cele dou� 
sec�iuni, analogic� �i digital�, pot fi testate separat. 
 

4. Parti�ionarea sistemelor mari în subsisteme mici pentru a se reduce 
efortul de testare. 

Generarea unui test pentru un circuit electric este dependent� de num�rul 
de componente din circuit. Efortul de generare a testului este propor�ional cu  
unde  reprezint� num�rul de componente din circuit �i 

an ,
n a  reprezint� un num�r 

cuprins între 2 �i 3. Timpul de execu�ie a testului este de asemenea dependent de 
num�rul de componente, sc�zând odat� cu mic�orarea acestuia. 

Astfel, dac� avem un circuit electronic con�inând n componente pe care îl 

împ�r�im în dou� subcircuite cu 
2

n
 componente, reducerea efortului de testare 

este de: 

 
4

1

n
2

n

2

n

3

33

�
�
�
�

�
�
���

�
�

�
�
�

 (5.63) 

deci, efortul de testare se diminueaz� de patru ori. 
Parti�ionarea logic� a circuitului ini�ial trebuie s� se bazeze pe 

recunoa�terea unor subfunc�ii �i poate fi îndeplinit� fizic prin încorporarea unor 
facilit��i de izolare �i de control a liniilor de CLOCK, RESET �i chiar a liniilor 
de alimentare.O sec�iune a unui circuit poate fi separat� logic de alta prin 
intermediul buffer-elor three-state, por�ilor de control �i multiplexoarelor, a�a 
cum se arat� mai departe. 
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Figura 5.26 - Parti�ionarea sistemelor mari în subsisteme mici pentru reducerea 

efortului de testare. 
 

5. Ini�ializarea facil� pentru elemente cu memorie. 
Ini�ializarea reprezint� condi�ia necesar� pentru orice program practic de 

test �i pentru orice simulare a func�ion�rii. În mod ideal ar trebui s� putem seta 
orice element cu memorie din circuit într-o stare de start cunoscut�. 

Se întâmpl� uneorica,  pe plachete, liniile individuale de SET �i RESET 
s� fie legate împreun� la VCC printr-o rezisten��, ceea ce face imposibil� 
ini�ializarea cu ajutorul acestor linii. În figura de mai jos se arat� unele probleme 
legate de ini�ializarea circuitelor basculante bistabile. 

Ini�ializarea poate fi f�cut� aplicând un impuls �0� pe linia de SET sau 
RESET. Acesta necesit� îns� un fir zbur�tor de la testor. Ultimele variante 
prev�d �i ini�ializarea la cuplarea aliment�rii. 
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Figura 5.27 - Ini�ializarea facil� a elementelor de memorare. 

 
De multe ori trebuie ca, în func�ionare normal�, anumite intr�ri s� fie 

legate la �0�, fiind necesar, totu�i, la testare s� fie trecute �i în �1�. Legarea lor 
direct� la mas� face imposibil acest deziderat. Atunci o surs� de �0� logic ce 
poate fi comandat� este cea reprezentat� mai jos: 
 

+VCC

 
Figura 5.28 - Exemplu de circuit utilizat pentru ini�ializare. 

 
De exemplu, o memorie EPROM cu pinul Chip Enable legat la mas� nu 

mai poate fi dezactivat�. 
Chiar dac� se prevede facilitatea de ini�ializare la cuplarea aliment�rii, 

este util s� fie prev�zut� �i posibilitatea ini�ializ�rii de la testor, deoarece este 
nepl�cut s� oprim �i s� pornim sistemul la fiecare ini�ializare. 

O alt� problem� cu ini�ializarea apare atunci când starea unui element 
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depinde de satera altuia, a�a cum este cazul num�r�toarelor asincrone. Dac� nu 
se prevede accesul independent pentru ini�ializarea fiec�rui bistabil, se poate 
face totu�i o ini�ializare trimi�ând impulsuri de num�rare pân� când testorul 
recunoa�te o anumit� stare de start. 
 

6. Asigurarea facilit��ilor de întrerupere a buclelor de reac�ie. 
C�ile de reac�ie global� complic� atât generarea testelor, cât �i diagnoza 

defectelor. Exist� numeroase metode de întrerupere �i control a buclelor de 
rec�ie. În figura urm�toare sunt prezentate câteva dintre acestea. 
 

Circuit logic
cu reac�ie

+VCC+VCC
+VCC inhibare

de la testorstimul de
la testor

Circuit logic
cu reac�ie

Circuit logic
cu reac�ie

inhibare
de la testor

+VCC

Circuit logic
cu reac�ie

+VCC
inhibare
de la testor

Circuit logic
cu reac�ie

 
Figura 5.29 - Facilit��i de întrerupere a buclelor de reac�ie global�. 

 
7. Evitarea utiliz�rii circuitelor basculante monostabile. 
Utilizarea circuitelor basculante monostabile în circuitele logice conduce 

la numeroase probleme de testare. 
O prim� problem� este reprezentat� de necesitatea observabilit��ii directe 

a ie�irii monostabilului, în scopul test�rii duratei impulsului generat. Dac� nu 
este posibil s� fie realizat� observabilitatea direct�, atunci la testare se recurge la 
un fir zbur�tor. 

Alt� problem� este: chiar dac� ie�irea este direct observabil� perioada 
poate fi prea rapid� pentru testor. Acest� problem� poate fi realizat� fie prin 
folosirea unui latch dup� monostabil pentru a re�ine impulsul, fie prin 
ad�ugarea, cu un clip, a unei noi capacit��i în paralel cu cea existent�, ceea ce 
duce la l��irea impulsului. 
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Figura 5.30 - Evitarea utiliz�rii în proiectare a circuitelor basculante 

monostabile. 
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Figura 5.31 - Evitarea utiliz�rii în proiectare a circuitelor basculante 

monostabile (continuare). 
 

Uneori, l��imea impulsului este foarte mare. În acest� situa�ie se pune 
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problema scurt�rii lui, pentru a mic�ora durata testului. Aceasta se poate realiza 
cu un clip extern ce pune o rezisten�� în paralel cu cea existent� pe plac�. 

O alt� problem� apare atunci când dup� un CBM cu constant� de timp 
mare, este legat în cascad� un CBM cu constant� de timp mic�. 

Semnalele generate de cel de-al doilea CBM nu pot fi vizualizate pe un 
osciloscop sau preluate de un analizor automat de und�. Trebuie prev�zut� 
posibilitatea izol�rii monostabilelor. 
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Figura 5.32 - Evitarea utiliz�rii în proiectare a circuitelor basculante 

monostabile (continuare). 
 

Dac� nu poate fi evitat� utilizarea circuitelor basculante monostabile, 
trebuie cel pu�in asigurat accesul direct la linia de RESET. 
 

8. Evitarea utiliz�rii în proiectare a componentelor singulare. 
Componentele singulare sunt componente special selectate sau ajustate 

pentru a satisface anumite condi�ii pe o plac� particular�. Ca exemple de 
asemenea componente pot fi men�ionate: poten�iometrele multitur�, inductan�e 
variabile, trimeri, etc. Prezen�a lor impine interven�ia manual� a operatorului �i 
deci m�rirea duratei de testare. Astfel, un program de test trebuie s� m�soare o 
întârziere dependent� de elementele reglabile, s� afi�eze rezultatul, s� cear� 
interven�ia operatorului �i s� a�tepte confirmarea acestuia pentru reluarea 
m�sur�torii. 
 

9. Evitatea programelor de test dependente de con�inutul dispozitivelor 
ROM sau PAL. 

Circuitele ROM sau PAL sunt folosite pentru înlocuirea circuitelor 
combina�ionale implementate cu por�i elementare. Pot fi folosite, de asemenea, 
cu reac�ie pentru a realiza un comportament secven�ial particular. Utilizarea lor 
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conduce la sc�derea num�rului de circuite de pe plachete. 
Din punct de vedere al test�rii exist�, totu�i, alte considerente. Primul ar fi 

acela c� aceste elemente pot s� nu con�in� setul precis de "0" �i "1" necesar 
pentru a permite crearea unei c�i senzitive particulare undeva în circuit. Dac� 
acesta este cazul, atunci programul de test este for�at s� treac� ie�irile lor în 
starea high-Z, comandând pinul ENABLE, �i cu ajutorul unui clip prins peste 
chip s� furnizeze acces testorului la pinii de ie�ire. 
 

ADRESE
DATE

ADR

DATA

OE
CS

ROM

Selec�ie

ADRESE
DATE

ADR

DATA

OE
CS

ROM

Selec�ie

+VCC

ADRESE
DATE

ADR

DATA

OE
CS

ROM

Selec�ie

+VCC

De la testor

 
Figura 5.33 - Evitarea programelor de test dependente de con�inutul memoriilor 

ROM sau PAL. 
 

Controlul liniei ENABLE �i suprapunerea unui clip extern este important 
�i din alt punct de vedere. Con�inutul ROM sau PAL de pe plachete se poate 
schimba de la o revizie la alta, ceea ce ar conduce la dependen�a programelor de 
test de fiecare revizie. 
 

10. Terminarea cu rezisten�e a tuturor intr�rilor nefolosite �i a ie�irilor 
three-state sau open-colector. 

Intr�rile nefolosite ale circuitelor logice trebuie întotdeauna conectate la 
VCC sau la mas� printr-o rezisten�� convenabil�. Aceasta se face pentru a 
îndep�rta riscul apari�iei zgomotului pe intr�rile nefolosite �i al emiterii pe ie�iri. 

Terminarea intr�rilor nefolosite este important� pentru �i scopurile 
test�rii, pentru a face posibil accesul testorului în controlul comportamentului 
circuitului. Trebuie ca terminarea s� se fac� printr-o rezisten��, pentru a permite 
testorului s� pun� intrarea respectiv� la nivel �1�, respectiv �0�. 

Ie�irile folosite sau nefolosite de la circuitele cu trei st�ri sau open-
colector trebuie, de asemenea, s� fie terminate cu o rezisten�� la VCC, pentru a 
preveni valori logice inconsistente, care ar conduce la semn�turi inconsistente pe 
un analizor de semn�tur�. 
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INGINERIA CALCULATOARELOR � O ABORDARE DIN PUNCT DE VEDERE 
FIABILISTIC A �TIIN�EI CALCULATOARELOR 

Dac� sistemul este constituit din plachete legate împreun� prin 
intermediul unei magistrale, atunci, de obicei, rezisten�ele de terminare se g�sesc 
pe modulul emi��tor sau pe magistral�. În acest caz la testare trebuie folosit un 
adaptor special pentru terminarea acestor linii, dac� testorul nu are facilit��i de 
tip trage-sus �i trage-jos. O alt� modalitate const� în asigurarea prin proiectare 
pe fiecare modul plachet� a unui soclu în care se pot plasa rezisten�e atunci când 
se efectueaz� testarea �i îndep�rtarea lor în func�ionarea normal�, când exist� 
rezisten�e terminale pe o singur� plachet�. 
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