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55..66  SSFFAATTUURRII  PPEENNTTRRUU  AAPPLLIICCAARREEAA  TTEESSTTEELLOORR  ��II  
DDEEPPIISSTTAARREEAA  DDEEFFEECCTTEELLOORR  

 
1. Localizarea defectelor echivalente pe un acela�i circuit integrat. 
Dac� diagnoza defectelor se face prin corelarea r�spunsului circuitului cu 

ni�te intr�ri într-un dic�ionar de defecte, atunci este util s� grup�m defectele 
echivalente pe acela�i circuit integrat. În acest fel numai este necesar� utilizarea 
în continuare a unei sonde logice ghidate de operator, pentru a distinge care 
poart� este defect�. Practic este totu�i necesar s� localiz�m modulul defect 
pentru a ne asigura c� defectul nu provine de la traseele cablajului imprimat. 
Acesta invalideaz� oarecum sfatul prezentat anterior. Totu�i, în anumite 
circumstan�e, gruparea defectelor echivalente poate fi util�, adic� acolo unde se 
�tie c� un element particular este susceptibil la defectare. Aceasta este în mod 
particular adev�rat pentru un set de por�i cu ie�irile legate împreun� (open-
colector). 
 

2. Controlul direct al testorului la circuitul de clock. 
Pentru circuitele care au semnalul de clock generat pe plac� de la un 

oscilator este necesar în mod uzual s� putem înlocui semnalul de clock intern cu 
unul generat extern de testor. 

 

Oscilator

+VCC
+VCCinhibare

de la testor stimul de
la testor
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de la testor

 
Figura 5.34 - Accesul testorului la circuitul de ceas al sistemului. 
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În acest mod, viteza de operare a sistemului poate fi redus�, sc�zut� chiar 
pân� la operarea pas cu pas, dac� este necesar. Faptul men�ionat are importan�� 
nu numai în aplicarea testului, ci �i în faza de depanare a gener�rii testului. 
Câteva modalit��i de înlocuire a semnalului de clock intern sunt prezentate în 
continuare. 
 

3. Evitarea ambiguit��ii diagnosticului unui grup de componente 
(SAU-cablat, �I-cablat �i linii cu fan-out mare). 

Cazurile enumerate mai sus prezint� ambiguit��i în diagnosticarea 
componentei defecte. Dac� este posibil, ele trebuie evitate. Câteva exemple de 
îmbun�t��ire a proiect�rii sunt prezentate în continuare. 
 

+VCC +VCC

+VCC

 
Figura 5.35 - Evitarea ambiguit��ii diagnosticului unui grup de componente. 

 
Este recomandabil ca por�ile ale c�ror ie�iri sunt legate împreun� s� 

provin� din cât mai pu�ine circuite, dac� este posibil s� fie situate pe acela�i 
circuit. În acest fel, dac� mai multe por�i se defecteaz� în urma atingerii 
accidentale a modulului de ie�ire cu o alt� tensiune, se înlocuiesc doar pu�ine 
componente. 
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4. Întreruperea lan�urilor mari de num�rare. 
În figura urm�toare se arat� cum un num�r�tor de 16 bi�i, construit din 

dou� num�r�toare de 8 bi�i legate în cascad�, a fost reproiectat pentru a permite 
testarea separat� a celor dou� num�r�toare. 
 

Num�r�tor 8 bi�i Num�r�tor 8 bi�i

B8B9 B15B0B1 B7

Clock IN Clock INCarry
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Figura 5.36 - Întreruperea lan�urilor mari de num�r�toare. 

 
Pentru a testa num�r�torul ini�ial, trebuie aplicate  impulsuri de 

num�rare. Pentru num�r�torul reproiectat sunt necesare 
1216 �

� �122 8 �  impulsuri de 
num�rare. Reducerea de timp rezult�: 
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 (5.65) 

Se observ� deci o reducere important� a timpului de testare. Reducerea de 
timp este �i mai vizibil� atunci când trebuie s� set�m num�r�torul la o anumit� 
stare, necesar� pentru teste asociate altor circuite. Ar fi chiar util accesul la 
preînc�rcare, dac� exist� o asemenea facilitate. 
 

5. Folosirea de buffer-e pentru semnale de intrare senzitive la fronturi. 
Numeroase semnale de control pentru elementele cu memorie, cum ar fi 

semnalele de clock, specific� timpul maxim de cre�tere sau de c�dere al 
impulsului. Dac� aceste semnale vin direct de la conectorii de magistral�, atunci 
poate fi necesar� folosirea unor circuite pentru îmbun�t��irea fronturilor. 
 

6. Proiectarea atent� a cablajului pl�cii pentru a reduce oboseala 
operatorului �i a furniza accesul fizic. 

Pentru a reduce oboseala operatorului atunci când se încearc� depistarea 
defectelor cu o sond� logic� manipulat� de operator, este util� plasarea regulat� 
a componentelor (pe linii �i pe coloane). De asemenea orientarea componentelor 
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trebuie s� fie mereu aceea�i, de exemplu cu pinul 1 plasat stânga sus. Mai apar 
probleme când operatorul trece de la un chip cu 14 pini la unul cu 16 pini, îns� 
nu se poate sugera o solu�ie sigur� pentru aceasta. O posibilitate ar fi marcarea 
cu culori diferite a chip-urilor cu 16 pini, respectiv a celor cu 14 pini sau 
gruparea acestor categorii în coloane separate. 

Conectoarele utilizate trebuie s� fie standardizate, iar masa �i aliment�rile 
cu diferite tensiuni trebuie s� ocupe mereu acelea�i pozi�ii. Sunt unele testoare 
care nu pot comanda individual fiecare pin, ci grupe de pini. De aceea se 
recomand� ca liniile de intrare de la magistral� s� fie fizic adiacente, pentru a 
putea fi comandate simultan de testor. De asemenea trebuie s� existe o 
identificare clar� a pl�cii �i a versiunii sale de modificare, a re�elei (grilei) de 
identificare a componentelor �i de inscrip�ionare pe plac� a elementelor discrete. 

Pentru pl�cile care urmeaz� s� fie reparate cu ajutorul sondei ghidate este 
util ca toate componentele �i traseele de circuit imprimat s� fie vizibile de pe o 
singur� parte (acest lucru nu este posibil pentru plachete multistrat). Vizibilitatea 
componentelor este necesar� pentru sonda conven�ional� (de nivele logice), iar 
vizibilitatea traseelor este necesar� pentru sonda de curent. Pentru orice sond�, 
pentru a se putea face contact, trebuie s� se evite acoperirea traseelor cu 
substan�e protectoare neconductive. 

Punctele de test de pe plac� ce nu sunt disponibile la conector trebuie 
grupate fizic cât mai apropiat pentru a simplifica necesit��ile de interfa�are cu 
fire separate (zbur�toare). Acesta se poate realiza prin utilizarea unui soclu gol 
la care vin semnalele de test, sau prin utilizarea unei re�ele regulate de pini de 
roluire, la care se vine cu un conector adecvat. Uneori este necesar s� avem 
acces la o component� prin intermediul unui clip single-pin sau multi-pin. Din 
acest� cauz� trebuie s� ne asigur�m c� exist� suficient loc pentru clip. De obicei, 
circuitele integrate nu pun probleme, nefiind situate prea apropiat. Dificult��i 
apar uneori la elementele discrete care pot fi grupate prea strâns, f�când 
imposibil� folosirea clip-ului. 

În final, se recomand� ca dispozitivele complexe s� se monteze pe socluri, 
pentru a putea fi îndep�rtate în timpul aplic�rii testelor �i pentru a putea fi u�or 
înlocuite în cazul defect�rii. Aceste avantaje pot fi îns� anihilate de riscul 
îndoirii pinilor la reintroducerea în soclu, de orientare gre�it�, de a pune alt chip. 
Dac� aceste riscuri devin prea mari, atunci este mai bine s� se lipeasc� aceste 
componente, având grij� s� existe posibilitatea izol�rii lor electrice. 
 

7. Furnizarea unei linii de scurt-circuit pentru a verifica alinierea 
conectorului la testor. 

De obicei operatorul verific� dac� placa este bine aliniat� �i dac� 
orientarea este cea corespunz�toare, îns� este util dac� acest lucru poate fi f�cut 
�i de programul de test, înainte de aplicarea tensiunilor de alimentare. 
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linie de scurtcircuit

 
Figura 5.37 - Furnizarea unei linii de scurt-circuit pentru a verifica alinierea 

conectorului la testor. 
 

Un mod de a realiza acest lucru este folosirea a doi pini din conector, care 
nu sunt utiliza�i, între care se face un scurt-circuit. Programul de test verific� 
existen�a acestei leg�turi. 
 

8. Men�inerea unei interfe�e simple cu testorul. 
Interfa�a standard între plac� �i testor asigur� aplicarea unor stimuli pe 

intr�rile primare, culegerea r�spunsurilor pe ie�irile primare �i uneori 
distribuirea tensiunilor de alimentare. În plus mai pot exista �i alte cerin�e 
specializate pentru interfa��, cum ar fi conductori zbur�tori pentru contact în 
diferite locuri de pe plac�, conectori pe mai mult de o fa�� a pl�cii,elemente 
buffer, componente de prindere, conectori de mai multe tipuri, etc. De�i aceste 
facilit��i pot fi furnizate pentru a u�ura o problem� particular� de testare, ele 
reprezint� o complica�ie din punct de vedere al inginerului care se ocup� cu 
testarea, precum �i din punct de vedere al costului. Ace�ti conductori pot, de 
asemenea, s� introduc� înc�rc�ri capacitive considerabile pe placa de testat. 
Maxima inginereasc� �keep it simple� se aplic� atât acest caz, cât �i în toate 
celelalte. 
 

9. Evitarea utiliz�rii de circuite din familii diferite pe aceea�i plac�. 
Familiile logice diferite necesit� valori de prag diferite �i, uzual, tensiuni 

de alimentare diferite. Folosirea a dou� sau mai multe familii logice pa aceea�i 
plac� poate, de aceea, s� cauzeze diferite complica�ii la interfa�are. O solu�ie, în 
cazul în care amestecul de circuite din familii logice diferite este inevitabil, este 
aceea de a ne asigura c� toate intr�rile �i ie�irile primare sunt cel pu�in 
compatibile TTL. 
 

10.  Limitarea fan out-ului componentelor cu unu mai pu�in decât 
maxim. 

Dac� ie�irea unei componente este înc�rcat� exact la maximum, atunci 
ad�ugarea unei sonde pe acel nod poate fi suficient� pentru a supraînc�rca 
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ie�irea �i a cauza degradarea semnalului. Pentru a evita aceast� problem�, se 
recomand� ca o component� s� fie înc�rcat� cu mai pu�in o sarcin� în 
compara�ie cu num�rul maxim. 
 

11.  Furnizarea circuitelor ce asigur� unele facilit��i pentru alte circuite 
pe acela�i modul cu circuitul beneficiar. 

Furnizarea unor facilit��i cum ar fi ciclurile de reîmprosp�tatre pentru 
memoriile MOS dinamice, trebuie s� se fac� pe aceea�i plac� pe care sunt �i 
dispozitivele ce le necesit�. Aceasta înlocuie�te obliga�ia de a furniza testorul 
aceste facilit��i, problemele fiind: 

�� din punct de vedere hardware, de a furniza atât ciclurile de 
reîmprosp�tare cât �i execu�ia testelor propriu-zise; 

�� din punct de vedere al programelor de test, necesitatea încorpor�rii 
unor CALL-uri repetate la subrutine de reîmprosp�tare. 

 
12.  Cunoa�terea posibilit��ilor �i limit�rilor testorului. 
Pentru testare, chip-ul sau placa trebuie s� fie interfa�ate electric cu 

testorul. Caracteristici importante pentru testor sunt: 
�� viteza maxim� cu care un pin driver/senzor poate fi schimbat din 

modul driver în mod senzor. Aceast� caracteristic� este important� 
pentru comanda �i citirea liniilor bidirec�ionale; 

�� în ce m�sur� evenimentele dinamice, cum ar fi impulsurile rapide pot 
fi captate �i m�surate; 

�� pinii driver pot fi uzual schimba�i de la o stare la alta fie individual, fie 
colectiv. Modul normal este cel individual, îns�, ocazional, poate fi 
necesar �i cel colectiv; 

�� schimb�rile din �0� în �1� �i din �1� în �0� ale pinilor driver vor avea 
timpi de cre�tere �i de c�dere m�surabili, uzual fixa�i de slew-rate 
pentru amplificatoarele opera�ionale ce comand� pinul. Ace�ti timpi 
pot s� difere de la un pin la altul, îns�, în orice caz, ei limiteaz� viteza 
maxim� la care pot fi f�cute schimb�rile; 

�� pinii senzor pot opera cu unul sau dou� praguri de referin�� pentru a 
identifica valorile �0� în �1� logic în circuitul sub test. Aceste valori de 
prag trebuie s� fie programabile �i în anumite cazuri, poate fi necesar 
ca aceste valori s� fie redefinite în timpul execu�iei programelor de 
test; 

�� dac� circuitul de testat con�ine un oscilator independent, este util ca 
testorul s� poat� lucra dup� acest clock, adic� s� se sincronizeze cu el; 

�� dac� este necesar s� se repete anumite secven�e de baz�, cum ar fi 
ciclurile de reîmprosp�tare la MOS RAM, trebuie controlat dac� 
testorul poate furniza aceste secven�e, executând în acela�i timp �i 
programele de test; 
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�� impulsul STROBE este o caracteristic� important� a testorului. El 
determin� momentul la care modific�rile de valori sunt transmise 
circuitului prin pinii driver �i momentul la care valorile de intrare sunt 
re�inute. Este necesar s� putem modifica l��imea acestui impuls, pentru 
a acoperi unele întârzieri din circuitul sub test �i frecven�a lui, pentru a 
putea face unele m�sur�ri de timp. Atât l��imea cât �i frecven�a 
impulsului STROBE vor avea valori maxime �i minime; 

�� pinii driver/senzor vor mai avea �i alte limit�ri electrice, cum ar 
fi:curentul maxim absorbit sau generat, marginile de zgomot, 
ondula�iile maxime negative �i pozitive ale tensiunii, impedan�a 
caracteristic� pe care o prezint� ca sarcin�; 

�� existen�a facilit��ilor trage-sus, trage-jos cu ajutorul unor rezisten�e la 
pinii driver/senzor. Aceste facilit��i sunt necesare pentru testarea st�rii 
de mare impedan�� la circuitele three-state �i open-colector. 

 
13.  Acordarea unei aten�ii speciale pl�cilor ce vor fi testate pe un testor 

�in-circuit�. 
Testarea în circuit este o metod� folosit� în mod curent pentru 

identificarea defectelor pe pl�cile având plantate piesele, cu defecte rezultate în 
urma procesului de asamblare. Scopul unui testor în circuit este de a testa fiecare 
component� de pe plac�, analogic� sau digital�, izolate de celelalte componente 
de pe plac�. Accesul electric la componente se face prin intermediul unui pat de 
cuie care asigur� contactul direct între pinii driver/senzor ai testorului �i fa�a 
pl�cii pe care nu sunt plantate componente. Componentele analogice pasive sunt 
izolate electric printr-o tehnic� numit� guarding. 
 

R1

R2 R3

A B

 
Figura 5.38 - Exemplu de circuit ce ridic� probleme de testare �in-circuit�. 

 
În mod normal m�surarea unei componente plasate într-un circuit 

nealimentat, conduce la valori dependente de schema în care este conectat�. 
Astfel în exemplul urm�tor, dac� vom dori s� m�sur�m rezisten�a R1 �i cupl�m 
un instrument între punctele A �i B, acesta va indica valoarea � �321 RRR � . 

Pentru o m�surare corect�, trebuie izolate rezisten�ele R2 �i R3. Aceasta se face 
utilizându-se proprietatea amplificatorului opra�ional de a avea intr�rile 
aproximativ echipoten�iale. Scema de principiu pentru m�surare este 
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urm�toarea: 
 

R1

R2 R3

A
B

V1 V2

R

+

_
AO

 
Figura 5.39 - Adaptarea ATE pentru testare �in-circuit�. 

 
Aplicându-se în punctul A o tensiune V1 de la un generator ideal de 

tensiune, se anuleaz� efectul rezisten�ei R2. Efectul rezisten�ei R3 este de 
asemenea nul, R3 fiind conectat� între un punct de mas� �i un punct de mas� 
virtual�. 

 1
1

2 V
R

R
V ��  (5.66) 

�i nu depinde de R2 �i R3. 
Componentele digitale sunt izolate for�ând intr�rile lor la valorile dorite �i 

citirea ie�irilor. Metodologia const� în testarea mai întâi a eventualelor 
scurtcircuite sau întreruperi f�r� s� se alimenteze placa, dup� care se aplic� 
tensiune modulului aflat sub test �i se testeaz� fiecare component� individual. 
Orice defect în acest stadiu se presupune c� se datoreaz� componentei testate sau 
vecinilor ei imedia�i din punct de vedere electric. 

Scopul de baz� al unui testor în circuit este de a cur��a placa de defectele 
de fabrica�ie. Testorul nu este capabil s� verifice func�ionarea global� a pl�cii, 
adic� modul în care componentele func�ioneaz� colectiv. Acesta este rolul 
urm�torului testor, care are acces la plac� pe la conector �i, eventual, cu fire 
zbur�toare. 

Din cauza impotan�ei test�rii în circuit, este deosebit de util s� se ia în 
considera�ie unele reguli de proiectare sau caracteristici de fabrica�ie care s� 
îmbun�t��easc� testabilitatea. Cele mai multe din regulile prezentate în 
continuare maximizeaz� accesul la componentele de pe plac�, acordând aten�ie 
la cablajul fizic �i construirea pl�cii. 
�� Plantarea pl�cilor cu componente pe o singur� fa��: patul de cuie, care 

opereaz� cu vid, devine aproape imposibil de folosit dac� este cuplat la o fa�� 
pe plac� pe care sunt plantate componente. 

�� Decup�rile tehnologice trebuie s� fie pozi�ionate pentru a permite alinierea 
corect� a patului de cuie: multe din problemele care apar la folosirea 
testoarelor în circuit sunt determinate de contactul electric nefiabil datorat 
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alinierii necorespunz�toare. 
�� Modelul particular în care este utilizat un element în circuit nu trbuie s� 

împiedice folosirea caracteristicilor elementului în scopul test�rii: uneori, un 
element nu este utilizat integral în circuit - intr�ri nefolosite conectate la �0� 
sau la �1�, dup� cum este necesar, por�i nefolosite. Modul în care aceste 
intr�ri sunt conectate la nivelele logice dorite nu trebuie s� împiedice 
controlul din afar�, dac� acesta este necesar. De asemenea, pinii por�ilor 
nefolosite trebuie s� fie accesibili pe fa�a neplantat� a pl�cii pentru a face 
contact cu patul de cuie. 

�� Se va avea în vedere ca planul de mas� s� nu fie fragmentat: în condi�iile de 
test în circuit, ie�irilr elementelor pot conduce curen�i anormal de mari care 
pot injecta zgomot în planul de mas�. Aceste zgomote pot provoca tranzi�ii 
nedoritr undeva în circuit, putându-se concluziona c� circuitul este defect. 
Acest aspect este în mod particular adev�rat pentru circuitele logice cu 
imunitate mic� la zgomot, ca de exemplu familia ECL (Emiter Coupled 
Logic). 

 
14.  Furnizarea unei documenta�ii clare asupra proiect�rii. 
Inginerul proiectant trebuie s� sigure o documenta�ie clar� care s� 

înso�easc� proiectarea circuitului. În particular, documenta�ia trebuie s� 
urm�reasc� urm�toarele puncte: 

�� specificarea func�ional� complet� a circuitului, incluzând explicarea 
numelor semnalelor acolo unde se crede necesar; 

�� diagrame de timp �i toleran�e, ar�tând rezultatele ac�iunilor de control; 
�� detalii despre orice proiectare în jurul circuitului �i specificarea p�r�ilor 

ce pot fi modificate în viitor; 
�� furnizarea diagramelor logice împreun� cu identificarea c�ilor de rec�ie 

global� / local� �i explicarea oric�ror simboluri logice nestandard; 
�� detalii despre cerin�ele surselor de alimentare, cum ar fi ordinea de 

cuplare / decuplare pentru sursele multinivel, curentul maxim necesar, 
orice alte nivele specifice de tensiune; 

�� elementele ROM sau PAL trebuie s� fie descrise printr-o expresie 
func�ional� boolean�. Dac� acest� expresie nu este disponibil�, se va 
furniza un listing hexazecimal al tabelei de adev�r; 

�� o strategie de test recomandat�, plus detalii despre orice autotest, 
siguran�� la defectare sau facilit��i de tolerare a defectelor. 
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