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RREECCOOMMAANNDD��RRII  PPEENNTTRRUU  CCIIRRCCUUIITTEE  LLSSII//VVLLSSII  

 
Progresul în microelectronic� a condus la apari�ia a numeroase circuite 

integrate care con�in mii, zeci sau sute de mii de tranzistoare (LSI / VLSI). Dac� 
num�rul de circuite de pe o plac� nu a sc�zut considerabil, în schimb a crescut 
complexitatea lor ceea ce are drept rezultat un efort m�rit de testare. 

Proictan�ii au la îndemân� ultimele apari�ii în domeniul circuitelor, în 
timp ce personalul de testare are sisteme mai înapoiate, rezultând o nou� 
dificultate la testare. 

Toate recomand�rile de proiectare valabile pentru circuite SSI (Small 
Scale Integration) �i MSI (Medium Scale Integration) î�i men�in valabilitatea, 
ele putând fi aplicate pentru structura intern� a circuitelor LSI (Large Scale 
Integration). Apar îns� o serie de probleme noi care fac s� existe unele 
recomand�ri specifice circuitelor LSI/VLSI. 

Avantajul modulelor cu circuite LSI este c�, dat fiind gradul lor mare de 
integrare, modulul rezult� aproape gata parti�ionat pentru testare. Dup� ce se 
verific� faptul c� nu exist� defecte de tip blocat la �0� sau blocat la �1� pe liniile 
de aderse, date sau comenzi se poate da controlul unui echipament de testare 
automat� care poate exersa câteva instruc�iuni. În cazul în care pe plac� exist� 
memorie ROM, în urma efectu�rii unei sume de control se stabile�te dac� este 
opera�ional�. Dup� validarea opera�ional� pentru un nucleu restrâns, se poate 
lansa un program de autotest con�inut în memoria ROM �i care controleaz� 
resursele existente pe plac�. Aceast� facilitate are ca rezultat reducerea 
complexit��ii interfe�ei cu un echipament extern de test. 

Complexitatea circuitelor LSI ridic� îns� �i unele probleme: fiind în 
general secven�iale, aceste circuite au implementate intern lan�uri mari de 
num�r�toare care nu pot fi întrerupte din exterior; datorit� arhitecturii lor 
orientate spre magistral� cele mai multe circuite opereaz� cu trei nivele de ie�ire: 
�0�, �1� �i mare impedan��; un acela�i pin poate fi folosit într-o situ�ie ca 
emi��tor (driver) �i în alta ca receptor. 

Utilizarea circuitelor LSI a condus la apari�ia unui nou set de mecanisme 
de defectare, în afara celor uzuale de tip blocat la �0�, respectiv la �1�. Acestea 
sunt denumite defecte software �i includ senzitivitatea c�ilor, senzitivitatea la 
zgomot �i defectele intermitente. Aceste tipuri de defecte conduc la noi 
probleme în testare cum ar fi necesitatea test�rii func�ionale dinamice, pentru a 
putea opera circuitele la frecven�a maxim� sau la o frecven�� apropiat� de 
aceasta. De asemenea sunt necesare secven�e foarte lungi, multe mii sau 
milioane de pa�i, pentru a putea fi detectate orice condi�ii de defectare. 

Comune pentru toate aceste circuite sunt urm�toarele principii: 
�� furnizarea controlului la liniile de clock; 
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�� furnizarea accesului la magistralele de adrese �i date; 
�� furnizarea accesului la linia SYNC sau func�ia echivalent�; 
�� furnizarea accesului la liniile RESET, HOLD �i INTERRUPT; 
�� furnizarea mijloacelor de a trece circuitele în starea de mare 

impedan��; 
�� furnizarea rezistoarelor trage sus pe liniile cu trei st�ri de pe 

magistrale; 
�� furnizarea controlului la liniile Chip Select; 
�� parti�ionarea circuitelor statice de cele cu clock; 
�� parti�ionarea sec�iunilor cu circuite analogice. 
Una dintre cele mai eficace tehnici pentru facilitatea test�rii este 

furnizarea unui autotest în memoria ROM sau într-o memorie ROM separat�, 
instalat� la testare, sau asigurarea posibilit��ii ca sistemul de test s� poat� emula 
un ROM. În acest fel, dac� microprocesorul este bun, el poate fi folosit în 
scopul test�rii. 

Recomand�rile pentru circuite LSI/VLSI �in seama tot de conceptele de 
sincronizare, parti�ionare, vizibilitate, controlabilitate �i ini�ializare. Ele vor fi 
relevate în mod concret pe câteva familii de microprocesoare. 
 

66..11  FFAAMMIILLIIAA  MMIICCRROOPPRROOCCEESSOORRUULLUUII  88008866  

 
Acesta este un microprocesor pe 16 bi�i. În afara m�ririi cuvântului de 

date fa�� de microprocesoarele pe 8 bi�i, exist� unele modific�ri interne care 
provoac� cre�terea complexit��ii. Dintre acestea men�ion�m: 

�� fiind proiectat pentru a lucra at�t în configura�ii maximale, cât �i 
minimale, microprocesorul 8086 are un num�r de pini care pot avea 
semnifica�ii diferite, func�ie de starea pinului MN/MX (pinul 33). 
Acest pin stabile�te configura�ia în care se utilizeaz� microprocesorul; 

�� CPU a fost împ�r�it� în dou� p�r�i, numite Execution Unit (EU - 
Unitatea de execu�ie) �i Bus Interface Unit (BIU - Unitatea de interfa�� 
cu magistrala); 

�� 8086 poate avea propria memorie local� �i poate s� împart�, de 
asemenea, un sistem comun de memorie într-o configura�ie 
multiprocesor. Acesasta înseamn� c� trebuie avut� o aten�ie deosebit� 
în proiectarea unui sistem cu 8086 pentru a ne asigura controlul la 
toate elementele de memorie. 

Acest microprocesor utilizeaz� multiplexarea liniilor de date �i de adrese, 
ceea ce creaz� probleme atât la interfa�area cu echipamentul de test, cât �i la 
scrierea programelor de test. 8086 este totu�i unul din pu�inele microprocesoare 
la care s-a avut în vedere o proictare minimal� pentru testabilitate, sub forma 
pinului TEST. Câteva din facilit��ile oferite de acest pin sunt: 
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�� starea WAIT pentru unitatea de execu�ie care poate fi ini�iat� via 
software (spre deosebire de starea WAIT generat� hard cu ajutorul 
liniei READY). Acest� stare cauzeaz� ignorarea unei secven�e 
continue de semnale de ceas. Unitatea de interfa�� cu magistrala (BIU) 
este totu�i activ� �i poate fi folosit� pentru a umple coada de 
instruc�iuni, permi�ând ini�ializarea soft a unit��ii de execu�ie. Starea 
WAIT se termin� prin aplicarea unui nivel logic coborât pe linia 
TEST (pinul 23). Pentru a putea folosi aceast� capabilitate din punct 
de vedere al testabilit��ii, trebuie ca inginerul de test s� poat� ini�ia un 
program care s� induc� st�ri de WAIT imediat dup� ce a avut loc 
opera�ia de RESET. Prin proiectare se poate asigura acest lucru fie 
plasând memoriile ROm pe socluri, fie furnizând accesul la liniile 
Chip Select. În acest fel programatorul testelor poate folosi stimuli de 
la echipamentul de test pentru a ini�ia st�rile WAIT programate �i a 
îndeplini ini�ializ�rile soft pe plac�; 

�� starea WAIT poate fi folosit� pentru a sincroniza dou� sau mai multe 
procesoare într-un sistem multiprocesor sau pentru a sincroniza 
procesorul cu sistemul de test. Astfel, unitatea de execu�ie poate fi 
înc�rcat� prin intermediul unit��ii de interfa�� cu magistrala cu 
subrutine simple, a c�ror execu�ie poate fi controlat� cu ajutorul 
pinului TEST. Execu�ia începe prin aplicarea unui nivel logic coborât 
pe acest pin. 

La fel ca la toate microprocesoarele, prima se efectueaz� opera�ia de 
RESET. 8086 are o intrare asincron� de RESET, care poate fi for�at� la nivel 
logic ridicat la orice moment. Starea �1� trebuie men�inut� cel pu�in patru 
perioade de ceas �i opera�ia RESET începe când pinul RESET este for�at la 
�0�. 

Un exemplu de strategie de test pentru microprocesorul 8086 poate fi 
urm�toarea: se generaz� opera�ia RESET, se introduce o instruc�iune de WAIT 
de la loca�ia FFFF0 (de exemplu, de la echipamentul de test) �i apoi se 
exerseaz� fiecare por�iune a microprocesorului cu programe simple. 

�� pune pinul TEST la �1�; 
�� introdu primul test: WAIT, instruc�iune-date,...,instruc�iune-date (se 

testeaz� num�r�torul de program); 
�� se pulseaz� pinul TEST în �0�; 
�� controleaz� rezultatul; 
�� introdu urm�torul test: WAIT, instruc�iune-date,...,instruc�iune-date 

(se testeaz� ALU). 
Echipamentul de test automat poate provoca execu�ia fiec�rei mici 

subrutine de test, pulsând un �0� logic pe pinul TEST �i controlând rezultatele 
când unitatea de execu�ie a introdus urm�toarea stare WAIT. 

Punctele de control necesare pentru testabilitatea microprocesorului 8086 
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includ: 
�� linia de cerere de întrerupere nemascabil�, NMI; 
�� linia de cerere de întrerupere mascabil�, INT; 
�� ceasul sistemului provenind de la echipamentul de test sau, mai des, de 

la circuitul generator 8284, CLK; 
�� linia de întrerupere pentru test, TEST; 
�� linia de ini�ializare, RESET; 
�� linia de cerere de WAIT, READY. 
Punctele de vizibilitate necesare, în afara magistralei de adrese/date, 

includ: 
�� ie�irea octet superior/stare, BHE/S7; 
�� linia de control a citirii (pentru a permite dialogul corect cu 

echipamentul de test �i pentru strobarea datelor la momentul potrivit), 
RD; 

�� pinii de la 24 la 29, ie�iri cu scop multiplu. Utilizarea lor de 
echipamentul de test automat va depinde de starea liniei MN/MX. 

Multe din aceste puncte de vizibilitate pot fi trecute în three-state pentru a 
permite testarea altor circuite de pe plac� folosind tehnicile de parti�ionare 
descrise. 

Sistemele cu 8086 genereaz� ceasul cu ajutorul circuitului 8284. Punctele 
de control necesare pentru acest circuit includ: 

�� CSYNC  - linia de sincronizare a ceasului; 
�� EFI  - intrarea de ceas extern�; 
�� FIC  - linia de selectare a sursei ceasului; 
�� RES  - intrarea de reset; 
�� RDY1 �i RDY2 - intr�rile pentru starea WAIT; 
�� AEN1 �i AEN2 - pentru validarea semnalelor RDY1 �i RDY2 
Recomandarea de a putea furniza ceas de la testor este u�or de urmat cu 

8224 datorit� liniei EFI. Frecven�a semnalului furnizat la linia EFI trebuie s� fie 
de trei ori mai mare decît frecven�a lui 8086. Prin proiectare trebuie asigurat� 
posibilitatea deconect�rii cuar�ului sau re�elei RC. 

Completarea unui sistem minimal cu 8086 necesit� folosirea unui 8288, 
controlor de magistral�. Toate ie�irile acestui circuit care sunt în mod normal 
legate la magistral�, pot fi trecute în three-state dac� exist� controlul asupra 
pinului IOB. Dac� sistemul utilizeaz� circuitul 8288 în modul I/O BUS, atunci 
pinul IOB nu trebuie legat direct la VCC ci printr-o rezisten��. 

Când se testez� o plachet� cu microprocesorul 8086 mergând la frecven�� 
mare, circuitul 8288 furnizeaz� un semnal AMWC (Advanced Memory Write 
Control), care este un impuls de ceas înaintea semnalului normal de scriere 
pentru 8086. Acesta permite echipamentului de testare automat� s�-�i preg�tesc� 
datele în avans fa�� de ie�irile lui 8086, simplificându-se astfel necesit��ile de 
strobare. 
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Alte puncte de control unde accesul este necesar ar fi: 
 

�� CLK - intrare de ceas; 
�� AEN -  
�� CEN - linia de selec�ie. 

 
Pentru a izola 8288 de restul sistemului trebuie s� se aplice pe intr�ri 

urm�toarele semnale: 

001

IOBCENAEN
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