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Annotatsioon

Antud diplomitöö sisuks on laboratoorsete tööde komplekti loomine aines
“Digitaalsüsteemide diagnostika” tuginedes diagnostikatarkvarale Turbo Tester.

Turbo Testri töövahenditega tutvumise ja ülesannete püstitamise eesmärgil sai tehtud
eksperimente rahvusvaheliste etalonskeemidega “ISCAS’85”. Välja sai töötatud
järgmised laboratoorsed tööd:

1) Testide genereerimine Turbo Testri generaatoritega
2) Testide genereerimine käsitsi
3) Testide analüüs
4) Rikete diagnoos digitaalskeemides
5) Disainivigade diagnoos digitaalskeemides
6) Töö isetestivate meetoditega

Lahendatavad ülesanded on toodud diplomitöö alguses ja järgnevates punktides
kirjeldatakse neid lähemalt. Kõikide punktide juures on lahti seletatud veidi
teoreetilist alust ja tuuakse näited etalonskeemidega. Samuti on lisatud selgitavaid
pilte Turbo Testri programmist, et antud laboratoorseid töid oleks kerge teha ka
iseseisvalt.
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Sissejuhatus

Kuna digitaalelektroonikas võetakse kasutusele üha uusi tehnoloogiaid, siis selle
tulemusena kasvab järjest elektroonikaseadmete keerukus, mis toob esile nende
testitavuse probleemi. Kõik tooted tuleks kohe algusest peale projekteerida nii, et neid
oleks hiljem võimalikult lihtne testida. Väga suur osa inseneride tööst
elektroonikatööstuses ongi just seotud testimisega, mistõttu moodustab see olulise osa
toodangu hinnast. Sellest tulenevalt peab võimaldama ja lihtsustama skeemide
testimist, et selle kaudu parandada testi kvaliteedi ja maksumuse suhet.

Antud diplomitöös on koostatud laboratoorsete tööde komplekt, mis õpetab insenere
integreerima skeemi projekteerimist ja testimist, annab kogemusi kvaliteetsete
testjadade saamiseks ja analüüsimiseks.

Laboratoorsed tööd on ette nähtud läbiviimiseks Tallinna Tehnikaülikoolis loodud
diagnostikatarkvaraga Turbo Tester.

Laboratoorsete tööde paremaks selgitamiseks on diplomitöös näited läbi tehtud
rahvusvaheliste etalonskeemidega (benchmark “ISCAS’85”). Eksperimentide
tegemisel oli eesmärgiks tutvumine Turbo Testri töövahenditega, tema jõudluse ja
efektiivsuse kindlaksmääramine.

Käesolevas töös on kirjeldatud laboratoorsete tööde protsessi algusest lõpuni, tehes
läbi järgmised olulised etapid:

- skeemi loomine skeemiredaktoriga
- skeemi loetavaks tegemine diagnostikatarkvarale Turbo Tester
- ettenähtud testide läbiviimine
- testide simuleerimine ja analüüsimine
- rikete diagnoos
- disainivigade diagnoos
- aruande genereerimine

Iseseisvate tööde lihtsustamiseks on lisatud kõikidele Turbo Testri elementide
kirjeldus koos seletavate piltidega.
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Lahendatavad ülesanded

1. Sünteesida ventiilskeem etteantud Boole’i funktsioonile ja sisestada skeem
arvutisse, kasutades CAD süsteemi Cadence (või mõnda muud) redaktorit.

2. Viia läbi eksperimendid diagnostikatarkvaraga Turbo Tester.
a)  Genereerida testid deterministliku testigeneraatoriga. Leida optimaalne väärtus

parameetrile “Bactrack Limit”.
b)  Testi genereerimine geneetilise generaatoriga. Võrrelda geneetilist ja

deterministlikku generaatorit.
c)  Testida skeemi juhusliku testigeneraatoriga ja võrrelda saadut kahe eelneva

generaatori tulemustega.
d)  Leida veakatteprotsendi sõltuvus testvektorite arvust kolme eelmainitud

meetodiga ja see esitada graafikuna.

3.  Genereerida sünteesitud skeemile testid käsitsi (vabal meetodil riketele konstant 0
ja konstant 1).

4.  Määrata käsitsi leitud testide kvaliteet diagnostikatarkvara Turbo Tester rikete
simulaatoriga. Võrrelda tulemusi Turbo Testri poolt genereeritud testidega.

5.  Rikete diagnoos.
a)  Genereerida rikete tabel.
b)  Juhendaja viib skeemi sisse vea.
c)  Lokaliseerida viga Turbo Testri rikete tabeli alusel.

6.  Disaini vigade diagnoos.
a)  Juhendaja viib skeemi sisse vea.
b)  Viia läbi skeemi diagnoos ja määrata kahtlustatavate rikete hulk
c)  Kahtlustatavate rikete hulga vähendamiseks lisada käsitsi genereeritud

testvektor.
d)  Korrata kahte eelnevat punkti seni, kuni viga on lokaliseeritud.

7.  Isetestivad meetodid
a) BILBO meetodi kasutamine testide genereerimisel.
b) CSTP meetodi kasutamine ja tulemuste võrdlemine BILBO-ga.
c) “Store & Generate” meetodi kasutamine.
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1. Ventiilskeemi sünteesimine Boole’i funktsioonile ja skeemi
sisestamine arvutisse Cadence redaktori abil

Ventiilskeemi tegemiseks Boole’i funktsioonile on olemas mitmeid
skeemiredaktoreid. Kuna Tallinna Tehnikaülikoolis kasutatakse selleks Cadence
skeemiredaktorit, siis on pikem seletus toodud just selle redaktori kasutamisest.

1.1  Cadence’i käivitamine

Cadence’i käivitamiseks tuleb kõigepealt kasutajal ennast arvutisse sisse logida.
Selleks peab olema tal kasutajanimi ja parool, mille saamise kohta võib küsida
laboratoorsete tööde läbiviija käest. Kõigepealt tuleb sisestada kasutajanimi ja
vajutada Enter klahvi. Siis küsitakse kasutaja parooli. Peale parooli sisestamist tuleb
uuesti Enter klahvi vajutada. Nüüd avaneb Terminali aken.

Cadence redaktori esmakordsel käivitamisel tuleb kõigepealt luua alamkataloog, kuhu
Cadence’i käivitamiseks kirjutatakse vajalikud failid. Kataloogi loomiseks tuleb
kirjutada Terminali aknas käsureale:

>mkdir nimi

Peale kataloogi loomist on võimalik sinna minna käsuga:

>cd nimi

Nüüd ei jää muud üle kui käivitada Cadence järgneva käsureaga (see võib muutuda,
seega tuleks süsteemiadministraatorilt käsk täpsustada):

nimi>ams_cds -tech cub -tool dfii -mode fb

Viimast käsku tuleb kasutada ainult esmakordsel Cadence’isse sisenemisel.
Järgnevatel kordadel piisab käsust:

nimi>ams_cds

Nüüd avaneb redaktori põhiaken (käsuaken) icms. Järgnevalt tuleks luua teek ehk
menüürealt rippmenüüst File / New / Library valida. Avaneb aken, kus tuleb kirjutada
oma loodud kataloogi nimi ja vajutada OK nuppu. Seejärel võib selle akna sulgeda.
Library Manager’i aknas Library tulpa peaks nüüd ilmuma loodud kataloogi nimi.
Analoogselt tuleb luua skeemi komponent. Valides käsuaknas File / New / CellView
avaneb aken Greate New File. Seal tuleb täita lahtrid järgnevalt: Library Name
lahtrisse tuleb kirjutada omaloodud kataloogi nimi, File Name lahtrisse loodava
komponendi nimi. Sobivaka tööriistaks (Tool) tuleks rippmenüüst valida Composer-
Schematic. Automaatselt peale tööriista valikut tekib View Name lahtrisse schematic.
Kui kõik lahtrid on täitetud, võib akna sulgeda OK nupule vajutades (Nüüd peaks
olema oma kataloog, kuhu pannakse loodava komponendi failid). Skeemiredaktori
aken Compose-Schematic Editing avaneb automaatselt. Et avada skeemiredaktorit
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korduvalt, tuleb Library Manager’i aknas otsida üles enda tehtud kataloog. Vajutades
sellel hiirega, ilmub Cell tulbas nähtavale loodud komponendi nimi. View tulbas tuleb
vajutada valiku schematic peal parema hiire klahviga. Avaneb rippmenüü, kust tuleb
valida käsk Open.  Peale seda valikut avaneb skeemiredaktori aken Compose-
Schematic Editing.

1.2  Töö skeemiredaktoriga

Cadence skeemiredaktori aken Compose-Schematic Editing on toodud alloleval
pildil.

Pilt 1. Cadence skeemiredaktor

Järgnevas tabelis 1 on toodud redaktori vasakus servas asetsevate nuppude nimed ja
pikem seletus nende kasutamisest.
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Tabel 1. Cadence skeemiredaktori tööriistariba nupud

Komponent Ikoon Kirjeldus
Check and Save Nuppu vajutades salvestatakse ekraanil lahtiolev

skeem. Ühtlasi kontrollitakse, kas seal oli ka vigu.
Kui oli, siis info nende kohta kuvatakse käsuaknasse.

Save Vajutus nupul võimaldab skeemi salvestamist ilma
skeemi õigsust kontrollimata.

Zoom In by 2 Selle ikooni abil on võimalik suurendada skeemi
detailsuseastet. Vajutus suurendab skeemi 2 korda.
Teistkordne vajutus suurendab veelkord juba
suurendatud pilti jne.

Zoom Out by 2 Ikooni abil saab vähendada skeemi detailsust (ehk
suurendada nähtava osa pinda). Vajutus vähendab
skeemi 2 korda. Teistkordne vajutus vähendab
veelkord juba vähendatud pilti jne.

Strech Kui peale selle ikooni valimist klikkida skeemis
asetseval elemendil või juhtmel, siis haakub valitud
element või juhtme osa kursori külge. Liigutades need
sobivasse kohta ja klikkides uuesti asetatakse element
või komponent uude kohta. Vajadusel ühendatakse
osa skeemist ümber (teist teed kaudu).

Copy Valides see käsk tuleb klikkida elemendil või juhtme
osal, mille tagajärjel see element või juhtme osa
haakub kursori külge. Uuesti klikkimine tekitab
elemendist või juhtmest koopia. Seda viisi on lihtsam
kasutada, kui on vaja skeemi lisada ühesuguseid
elemente selle asemel, et minna neid teegist korduvalt
otsima.

Delete Peale selle käsu valimist piisab klikkimisest elemendil
või juhtme osal ja see kustutatakse skeemist.

Undo Tühistab viimat sooritatud käsu.

Property Seda käsku valides ja mingil elemendil või juhtmel
klikkides avaneb aken, kus on võimalik saada info
selle elemendi parameetrite kohta ja neid vajaduse
korral ka muuta.



12

Tabel 1. Cadence skeemiredaktori tööriistariba nupud

Komponent Ikoon Kirjeldus
Component Võimaldab uut komponenti skeemi lisada. Avaneb

aken, kus tuleb täita lahtrid “Library Name” ja “Cell
Name”. Kui pole teada, kus teegis komponent asub,
siis on lihtsam vajutada “Browse” nuppu ja ise
kataloogidest element üles otsida. Komponente on
võimalik saada hetkel kehtiva tehnoloogia teegist.
Konkreetse teegi saab teada juhendaja käest. AMS
tehnoloogia korral komponendid asuvad teegis
“Library/HRDLIB”, mis on grupeeritud omakorda
“Category” paanis kategooriate alusel (Seda on
võimalik vajadusel sisse/välja lülitada). Valides mingi
komponentide grupi, kuvatakse “Cell” paani selles
grupis olevate üksikute komponentide nimed. Samuti
on võimalik elementi vajaduse korral pöörata
(“Rotate”) ja ümber keerata (“Upsidedown”).

Wire(narrow) Ikoon on mõeldud 1-bitiste juhtmete lisamiseks
skeemi. Tuleb klikkida komponendi sisend- või
väljundviigul, mida tahetakse ühendada. Vajutades
taustal paigutatakse juhe seni valitud tee järgi.
Jätkumiseks tuleb sellel uuesti vajutada ning
vajadusel neid samme korrata kuni soovitud
elemendini on jõutud. Juhtmele saab lisada nime ja
seda saab sobivalt skeemile paigutada. Nime kirjastiili
ja suurust saab samuti muuta.

Wire(wide) Täidab eelneva ikooniga sama funktsiooni, ainult et
kahe komponendi vahel tekkiv juhe on n-bitine siin.
Siini laiust ja indekseid saab vabalt määrata.

Wire name Ikoon võimaldab skeemil olevatele juhtmetele lisada
nimesid. Teksti saab pöörata. Muuta saab ka kirjastiili
ja tähe kõrgust.

Pin Võimaldab lisada skeemile porte. Valides kas “Input”
või “Output”, saab ära määrata selle, et kas on tegu
sisendi või väljundiga. Saab kasutada ka porte, mis on
ühtlasi nii sisendiks kui ka väljundiks (“InOut”).
Sellisel juhul tuleb kasutada puhvreid, et skeem
korralikult töötaks. “Pin Names” lahtrisse saab
kirjutada pordi nime. Samuti saab muuta siini laiust ja
porte pöörata (“Rotate”), et paremini skeemi
koostada.

Cmd Options Näitab või peidab valitud käsuga seotud dialoogiakna.

Repeat Nupule klikimine võimaldab korrata viimast tegevust.
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Skeemile on võimalik lisada ka kirjanurk. Selleks tuleb Library Manager aknast
valida komponentide grupp Brons US 8ths /  Sheet Borders ja sealt leida endale sobiv
kirjanurk. Piisab kirjanurga nimel klikkida, kui see ilmub lahti olevale skeemi lehele,
kus tuleb ta sobivale kohale paigutada.

Antud redaktoriga on võimalik luua ka hierarhilisi skeeme, s.t. suurema
abstraktsiooniga skeemi osad detailiseeritakse madalamal tasemel. Seda nimetatakse
makro-tasemeks. Seega kõige kõrgema taseme töölehel on lihtsalt alamskeeme
tähistavad sümbolid, sümbolitele vastav skeem aga kirjeldatakse ära teisel töölehel.
Oluline selle juures on vaadata, et sümbolite sisendite ja väljundite nimed klapiksid
tegeliku skeemi sisendite ja väljunditega. Vastasel korral ei oksa skeemiredaktor neid
skeeme omavahel üheks tervikuks ühendada ja annab veateateid. Teine võimalus on
skeem teha ventiili-tasemel. Antud laboratoorsetes töödes viiakse skeemi analüüs läbi
diagnostikatarkvaraga Turbo Tester. Turbo Tester saab aru mõlemal tasemel tehtud
skeemidest, aga eksperimendid on näidanud, et makro-tasemel tehtud skeemide
analüüsimine toimub Turbo Testris kiiremini. Seega oleks soovitav Cadence’is luua
makro-tasemel skeem, juhul muidugi kui skeem sisaldab komponente, mida saab
mitmel tasemel teha.

1.3  Skeemi loetavaks tegemine Turbo Testrile

Kui skeemi komponeerimine on lõpetatud, tuleb ta viia sellisesse formaati, mida
Turbo Tester lugeda oskab. Selliseks formaadiks on EDIF 200. Järgnevalt tuleks
käsuaknas icms valida File / Export EDIF 200. Avaneb aken, kus tuleb teatud lahtrid
ära täita. Järgnevalt sellest lähemalt. Browse nuppu vajutades avaneb Library
Manageri aken, kus tuleks loodud skeem üles otsida ja siis see aken sulgeda.
Vajalikud nimed ilmuvad õigetesse lahtritesse. Lisaks neile on vaja täita lahter Design
Name suvalise nimega. Võib ka ümber nimetada väljundfaili nime, s.o. Output File.
Kindlasti on vaja välja valida Netlist Only ees olev kastike.  Kui see kõik on tehtud,
võib akna ülemises servas asetsevat OK nuppu klikkida. Nüüd hakatakse genereerima
EDIF 200 faili. Samal ajal saab näha protsessi kulgu käsuaknas icms. Protsessi lõppu
näitab tekst: Process edif out done.

2.  Eksperimendid Turbo Testriga

Käesolevas diplomitöös on laboratoorsete tööde juures kirjeldatud eksperimente
rahvusvaheliste näidisskeemidega (benchmark “ISCAS’ 85). Kümme erinevat skeemi
annavad hea ülevaate Turbo Testri võimalustest, jõudlusest ja efektiivsusest. Iga
eksperimendi puhul on uuritud ja katsetatud Turbo Testri võimalusi muutes käskude
parameetrite väärtusi, samuti on kommenteeritud saadud tulemusi.
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2.1  Diagnostikatarkvara Turbo Tester tutvustus

Antud peatükis on lähemalt tutvustatud Turbo Testrit, millega tuleb üliõpilasel läbi
viia laboratoorsete tööde eksperimente. Turbo Testri kasutajaliideses on kasutatud
standardseid Windows 95/NT kasutajaliidese komponente. Turbo Testrit on võimalik
kasutada nii operatsioonisüsteemi Winows kui ka UNIX keskkonnas. Liides sisaldab
menüüriba, mitmeid tööriistaribasid, konsooli, käsu- ja olekurida. Menüü-, tööriista-
ja olekuribad on kõik peaaegu  ühised Windows programmidega. Konsool ja käsurida
on aga spetsiifilised Turbo Testrile. Järgneval pildil on toodud Turbo Testri
kasutajaliides.

Pilt 2. Turbo Testri graafiline kasutajaliides

2.1.1  Menüüriba

Turbo Testri menüüriba koosneb neljast standardsest alammenüüst (File, View, Tools
ja Help) ja kolmest Turbo Testrile omasest (ATPG, BIST, Analysis) alammenüüst.
Järgnevatel piltidel (3 - 6) on toodud alammenüüde sisud ja seletus nende kohta.
Turbo Testri spetsiaalsetes alammenüüdes (ATPG, BIST, Analysis) sisalduvad
menüüvalikud on välja toodud ka tööriistaribal nuppude näol ja need sõltuvad
installeeritud funktsionaalsusest, ei ole neid menüüsid antud punktis lähemalt
kirjeldatud. Nuppude kirjeldus on toodud punktis 2.1.2. ATPG menüü sisaldab
automaatse testvektorite genereerimise vahendeid, BIST menüü sisse ehitatud
isetestimise tööriistu ja Analysis menüüs on erinevad testvektorite simuleerimise ja
analüüsimise vahendid.
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Pilt 3. Faili menüü

Open… - Avab Turbo Testris faili.
Import EDIF…  - EDIF failide importimine,
mis on tehtud VSLI CAD vahenditega. Kui
erinevaid importimise formaate on rohkem, siis
tekib alammenüü, kus nad ära tuuakse.
Run Script… - Võimaldab paketttöö
organiseerimist. On võimalik ära kirjeldada
käskude hulk või käsk, mida täidetakse mingi
tingimuseni.
1H:\TTSrc\c.17.agm - Hiljuti avatud Turbo
Testri failide nimiekiri.
Exit - Väljumine Turbo Testrist.

Pilt 4. Vaate menüü

Main Toolbar - Näitab / peidab põhilise
tööriistariba.
ATPG Toolbar - Näitab / peidab Automated
Test Pattern Generators (automaatse
testvektorite generaatorite) tööriistariba.
BIST Toolbar - Näitab / peidab Built-In self-
Test (sisse ehitatud isetestimise) tööriistariba.
Analysis Toolbar - Näitab / peidab
analüüsimise tööriistariba.
Tools Toolbar - Näitab / peidab tööriistade
tööriistariba.
Statusbar - Näitab / peidab olekuriba.

Pilt 5. Tööriistade menüü

<Custom Tools> - Siin käib lisatud tööriistade
nimekiri, mis on installeeritud Turbo Testrisse.
Environment Options… - Toob ette akna
keskkonna parameetrite häälestamiseks.

Pilt 6. Abiinfo menüü

Turbo Tester Help… - Avab HTML
formaadis abiinfo dokumendi.
Contents and Index  - Avab HTML  formaadis
abiinfo dokumendi sisukorra.
What’s This? - Lubab saada informatsiooni
teatud kasutajaliidese komponendi kohta, lihtsalt
sellel hiirega klikkides.
DTC on The Web - Alammenüü koosneb
mitmetest viidetest Interneti lehekülgedele, mis
sisaldavad infot Turbo Testri kohta.
About Turbo Tester… - Näitab informatsiooni
Turbo Testri versiooni ja registreerimise kohta.
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2.1.2  Tööriista riba

Alljärgnevas tabelis on toodud tööriistaribal olevate nuppude seletus.

Tabel 2. Turbo Testri tööriistariba nupud
Komponent Ikoon Kirjeldus
Open Lubab avada eksisteeriva skeemi.

Import EDIF EDIF formaadi importimine Turbo Testrisse

Run Scrpit Võimaldab paketttöö organiseerimist. On
võimalik ära kirjeldada käskude hulk või
käsk, mida täidetakse mingi tingimuseni.

Stop Peatab hetkel käimasoleva tegevuse.

Help Avaneb HTML  formaadis abiinfo dokument.

What’s This? Lubab saada informatsiooni teatud
kasutajaliidese komponendi kohta, lihtsalt
sellel hiirega klikkides.

Deterministic ATPG Avab dialoogiakna deterministliku
generaatori käivitamiseks. Pikemalt on sellest
juttu punktis 2.2.

Genetic ATPG Avab dialoogiakna geneetilise generaatori
käivitamiseks. Pikemalt on sellest juttu
punktis 2.3.

Random ATPG Avab dialoogiakna juhusliku generaatori
käivitamiseks. Pikemalt on sellest juttu
punktis 2.4.

BILBO Avab dialoogiakna BILBO meetodi
parameetrite seadmiseks. Vaata lähemalt
punktis 7.1.

CSTP Avab dialoogiakna  CSTP meetodi
parameetrite seadmiseks. Vaata lähemalt
punktis 7.2.

Combinational Fault
Simulation

Käivitub paralleelne vea simuleerimine, mis
on mõeldud kombinatioonskeemide
simuleerimiseks. Pikemalt sellest on juttu
punktis 4.1.

Sequential Analysis Käivitub järjestikskeemide vea
simuleerimine. Lähemalt punktis 4.2.

Multi-valued simulation Mitmeväärtuselise simuleerimise protsess
alustab tööd. Vaata lähemalt punktist 4.3.

Compaction Käivitub testvektorite optimiseerimise
protsess. Pikemalt punktis 4.5.

Report Raporti genereerimine. Lähemalt punktis 4.6.

Test Pattern Editor Avatakse testvektorite redaktori aken, mille
abil saab käsitsi genereeritud testide kvaliteeti
määrata. Vaata lähemalt punktis 4.4.
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2.1.3  Konsool ja käsuriba

Turbo Tester omab mitmetasemelist arhitektuuri, mis lubab käivitada teisi programme
ise neid kontrollides. Selline funktsionaalsus on saavutatud sisse ehitatud
käsuinterpretaatori kasutamisega, mis võib täita nii sisemisi kui ka välimisi
operatsioonisüsteemi käske. Käsuinterpretaator koosneb konsoolist ja käsureast.
Konsool kuvab nii kõik kasutajaliidese kui ka alamprogrammide teated. Veateated
kuvatakse vaikimisi teist värvi (punasena) erinevalt tavalistest teadetest (mustana).
Käsurida lubab käsitsi käske sisestada. Samuti hoiab ta meeles hiljuti antud käske.
Neid saab vaadata, kasutades klaviatuuri noolenuppe ↑ ja ↓. Samuti on neid lihtne
muuta enne kui neid uuesti käivitada.

Pilt 7. Turbo Testri kasutajaliidese konsool ja käsurida

2.1.4  Olekuriba

Olekuriba eesmärgiks on informatsiooni kuvamine. Ta on jaotatud neljaks sektoriks.
Esimeses sektoris kuvatakse sisseloetud skeemi nimi. Sama informatsioon on kuvatud
ka põhiakna pealdises. Teises sektsioonis kuvatakse süsteemi hetkeline olek. Kolmas
sektsioon näitab hetkel jooksva käsu nime. Kui hetkel midagi ei tehta, siis antud
sektsioon on tühi. Neljas sektsioon näitab vihjeid menüü käskude ja tööriistariba
nuppude kohta.

Pilt 8. Turbo Testri olekuriba
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2.2  EDIF formaat

Eelnevalt CAD-süsteemi redaktoris valmis tehtud skeemi testimiseks tuleb salvestada
ta EDIF formaati. Sellest, kuidas Cadence’iga tehtud skeem teha loetavaks Turbo
Testrile, on räägitud punktis 1.3. Skeemi avamiseks Turbo Testris, tuleb File menüüst
valida Import EDIF. Avaneb aken, kus saab kataloogist üles otsida testida tahetava
skeemi fail ja vajutada OK nuppu. Avaneb EDIF Import Properties aken (vaata pilt 9).
Seal tuleks formaadiks valida Cadence-specific EDIF. Samuti tuleb üles otsida
tehnoloogia teek pop-up menüüst Library File, mida kasutati Cadence’is skeemi
tegemisel. Tehnoloogia teegi nimi on ams.lib, kui Cadence’i käivitamiseks kasutati
käsku ams_cds.

Kõik Turbo Testri tööriistad opereerivad struktuurselt sünteesitud otsustus-
diagrammidega (Structurally Synthesized BDD - SSBDD), mis on erijuht
otsustusdiagrammidest. Kui otsustusdiagrammid ei suuda esitada ventiili-taseme vigu,
siis seevastu SSBDD suudavad. Turbo Testris on võimalik skeemidele teste
genereerida SSBDD-ga kahel erineval viisil. Valmistatud skeemi võib Turbo Tester
analüüsida nii makrode tasemel (Macro-Level) kui ka ventiili tasemel (Gate-Level).
Selleks, et analüüsida makro-tasemel, peab ka eelnevalt valmistatud skeem olema
tehtud makrode tasemel. Makrode tasemel sisaldab põhiskeem komponente
sümbolitest ja alamkomponendid on ära kirjeldatud teisel skeemil, millest osa on
tegelikult makrod (alamkomponendid). Makro tasemest ühe taseme võrra madalamal
on ventiili tase. Selle puhul on skeemi kõik elemendid ära kirjeldatud ühel skeemi
tasandil. Faili importimisel tuleb ära määrata, kumba taset kasutada. Selleks tuleb
vastav tase ära märkida, vaata pilti 9. Turbo Testri diagnostilised algoritmid töötavad
aeglasemalt ventiili-tasemel kui makro-tasemel. Paremate tulemuste saamiseks tuleks
valida makro-tase.

Pilt 9. Skeemi importimine Turbo Testrisse
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Kui need valikud on tehtud, tuleb vajutada Run nuppu ja Turbo Tester impordib
loodud skeemi. Kui Turbo Testri akna pealdisse ilmub imporditava skeemi nimi, siis
tähendab see seda, et skeem on imporditud ja seda võib hakata testima ning
analüüsima.

2.3  Deterministlik testigeneraator
 
 Testide genereerimise eesmärgiks on leida minimaalne hulk vektoreid, mis
rakendatuna testitava seadme sisenditele avastaksid võimalikult palju rikkeid, et välja
arvutada vastavad veavabad reaktsioonid väljundites.
 
 Deterministliku generaatori aluseks on algoritm, kus test genereeritakse igale
ventiilitaseme konstant-tüüpi rikkele, kui selline test eksisteerib. Kui pole tegu liiase
rikkega, siis on kindel, et test vastava rikke avastamiseks saab genereeritud. See on
väga tähtis omadus, sest niiviisi on välistatud vajadus testi käsitsi loomise järele, juhul
kui rike osutub testitamatuks.
 
 
 
Generaatori parameetrid:

“Backtrack Limit”  näitab arvu mitu korda püütakse konkreetsele ventiilile
testvektorit leida. Kui see arv saab täis ja nende kordadega ei leitud ventiilile
testvektorit, siis generaator paneb antud ventiili “aborted”-ks. Parameetri
suurendamine võib kaasa aidata uute vektorite leidmisele, mille tõttu võib leida
rohkem kasulikke teste ja sellevõrra suurendada testitud ventiilide arvu.

“Vector Limit”  näitab maksimaalselt genereeritavate testvektorite arvu. Kui
see arv täis saab, siis generaator peatub, olenemata sellest, kas kõiki rikkeid on
avastatud või mitte. Eksperimendid skeemidega näitasid, et ka kõige suuremale
skeemile (C7552) genereeritud testvektorite arv jäi alla 300 vektori. Vektorite limiit
on deterministlikul generaatoril vaikimisi 1000. Seega võib järeldada, et selle testriga
saab testida väga suuri skeeme.
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Pilt 10. Deterministliku generaatori parameetrid

Deterministliku generaatori käivitamiseks tuleks valida, kas menüüreal ATPG/
Deterministic ATPG või vajutada tööriistaribal olevat nuppu. Selle tulemusena
avaneb aken Deterministic ATPG Properties, mis on ära toodud pildil 10. Pildil 10
ja ka kõikidel analoogsetel piltidel on näha parameetrite järel nurksulgudes olevad
vahemikud, mille sees nad olema peavad, et üldse oleks võimalik Turbo Testriga
töötada. Parameetreid on lihtne muuta vajutades sisendvälja taga olevatele
noolenuppudele. Kui kõik parameetrid on paika pandud, siis tuleb vajutada Run
nuppu ja käivitub testivektorite genereerimise protsess. Analoogselt toimivad kõik
teisedki alamprogrammid Turbo Testris. Olekuribal on näha, millal see lõpeb, s.t.
Running asemel ilmub sinna sõna Idle (vaata pilt 8). Deterministliku generaatori
puhul saadakse info testi kohta koheselt. Tulemusi pole vaja järgnevalt läbi
simuleerida, kui just ei taheta  saada rikete tabelit, veakatet iga testvektori kohta või
raportit genereerida.

“ISCAS ‘85” skeemid:

Kõikide skeemidega viidi läbi deterministlik testi genereerimine järgnevatel
tingimustel: ühel arvutil ja kasutati generaatori parameetreid, mis on ette antud
vaikimisi. Tulemused on ära toodud tabelis 3.

Skeemides leidub vigu, mida on võimalik avastada ühe konkreetse testiga. Et seda
testi leida, tuleb palju kordi testvektoreid katsetada. See aga võtab aega, mis on
digitaalsüsteemide puhul väga kriitiline parameeter. Eksperimendi korras sai läbi
viidud katsed erinevate parameetri “Backtrack Limit” väärtustega. Katsetel kasutati
väärtusi 10, 100 ja 1000. “Backtrack Limiti” suurendamine tõi oodatult kaasa
veakatteprotsendi suurenemise ja sellevõrra vähenes “Aborted” vigade hulk.
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Tabel 3. Testi tulemused konstant-tüüpi riketele deterministliku testigeneraatoriga
ISCAS’85
skeemid

Vigade
arv

Testitud
vigade arv

Testitamatute
vigade arv

Katkesta-
tud vigade

arv

Testimata
vigade arv

Testitud
vigade

%

Vektorite
arv

Aeg
(sek.)

C17 30 30 0 0 0 100.0 6 0.00

C432 974 873 11 90 101 89.6 80 0.24

C499 1202 1194 0 8 8 99.3 140 0.21

C880 1550 1550 0 0 0 100.0 75 0.11

C1355 2184 2194 0 10 10 99.5 122 0.59

C1908 2788 2775 6 7 13 99.5 155 0.52

C3540 5568 5303 29 239 265 95.2 188 6.67

C5315 8638 8546 37 55 92 98.9 146 4.71

C6288 9728 9660 62 6 68 99.3 39 1.60

C7552 11590 11242 76 272 348 97.0 217 30.05

Graafikul 1 on ära toodud katsete tulemused. Graafikult on näha kuidas “Backtrack
Limiti” suurendamine muudab “Aborted” vigade hulka. “Aborted” vigade puhul ei
oska me öelda, mille tõttu ei leitud testi konkreetsele ventiilile. Tegu võib olla tõesti
testitamatu ventiiliga, sest ta võib olla liiane või maskeerunud. Mida rohkem me infot
skeemi kohta saame, sellevõrra saame hiljem skeemi muutmisega (näiteks
lisaelemendi sisseviimisega) testitavust parandada. Suur testimata vigade arv aga jätab
meid selle koha pealt teadmatusse, mille tõttu ei suutnud generaator konkreetsele
ventiilile testi leida. Kui võrrelda erinevaid generaatoreid (vaata ka punktist 2.5), siis
deterministliku generaatori puhul “Backtrack Limiti” tõstmine aitab parandada
veakatteprotsenti. Aegade võrdluses oli deterministlik generaator teistest peavõrra üle,
kuid “Backtrack Limiti” suurendamine tõi omakorda kaasa ka genereerimisprotsessi
pikenemise ja selletõttu ühtlustas testide genereerimiseks kulunud aegasid võrreldes
geneetilise ja juhusliku generaatoriga.
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Graafik 1. Katkestatud vigade sõltuvus “Backtrack Limitist”

Optimaalseima “Backtrack Limiti” väärtuse leidmiseks tuleks teha katseid niikaua,
kuni parameetri suurendamine ei too enam kaasa uute testitud punktide leidmist ehk
enam ei vähene “Aborted” vigade arv. Pole aga kasulik seda parameetrit suurendada
lõpmatuseni, kuna see viib automaatselt testimisaja pikenemisele. Katsetega sai
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proovitud ka väärtust 10000, mille puhul testi genereerimine kestis sada kuni
kolmsada korda kauem. Palju sõltub ka konkreetse skeemi iseloomust. Mida
keerulisem skeem, seda raskem on leida ventiilidele teste ja isegi “Backtrack Limiti”
suurendamine ei aita veakatteprotsenti tõsta. Graafikult on näha, et näiteks skeemidele
C7552 ja C3540 mõjus “Backtrack Limiti” suurendamine hästi, sest leiti vastavalt 116
ja 138 ventiilile testid. Samas skeemidele C432 ja C5315 ei toonud parameetrite
muutmine suurt muutust. Selline käitumine on seletatav sellega, et suurte skeemide
puhul deterministlikul generaatoril jääb ka 1000 korrast väheseks, et leida teatud
punktile testvektor. Samas skeemidele C499 ja C1355 ei mõjunud “Backtrack Limiti”
suurendamine üldse. Kui on tegu väikeste skeemidega, siis võib testimisaja
pikenemist lubada, sest nagu on näha tabelis 3 toodud tulemustest, kestis enamus teste
vaid mõne sekundi. Suurte skeemide puhul võib testide genereerimisprotsess kesta
kümneid tunde.

Kui juba “Backtrack Limiti” väärtusel 10 saavutatakse veakatteprotsent 100, siis
peaks hoopis antud parameetri väärtust vähendama, et leida optimaalseimat väärtust,
mille korral on veel veakatteprotsent 100.

2.4  Geneetiline testigeneraator
 
 Geneetilise algoritmi eeliseks ammendavate otsingute ees on see, et geneetilise
algoritmi puhul vaadatakse läbi kõikvõimalikest kombinatsioonidest ainult murdosa ja
saadakse optimumi lähedane lahendus. Geneetiliste algoritmide puhul üks võimalik
lahendusi on indiviidid ehk testvektorid, mis üheskoos moodustavad populatsiooni
ehk testi. Indiviidide esitamiseks kasutatakse tavaliselt binaarset kodeerimist.
Indiviidideks on nullidest ja ühtedest koosnevad bitistringid. Algoritmi seisukohast on
kõige otstarbekam populatsiooni juhuslik algväärtustamine. Juhuslikult loodud
populatsiooni arenemine hästi kohanenud populatsiooniks on hea võimalus loodud
algoritmi testida. Lõpplahenduse leidmise kiirendamiseks ja tulemuse kvaliteedi
maksimiseerimiseks tuleks kasutada sihiteadlikumaid algväärtustamise mooduseid.
Näiteks võib kasutada mõne teise (deterministliku) programmi väljundit või käsitsi
leitud lahendust. Hinnangufunktsioon suunab populatsiooni progressile, kuna head
lahendused (paremad testvektorid) valitakse loomuliku valiku käigus välja ja
halvemad jäetakse kõrvale. Geneetilise algoritmi paljunemise faasis osa indiviide
valitakse välja ja kombineeritakse omavahel, mille tulemusena sünnivad uued
indiviidid, mis lisatakse järgmisse põlvkonda. Juhuslikud mutatsioonid toovad
populatsiooni uut informatsiooni. Ilma mutatsioonideta muutuvad indiviidi
populatsiooonis varem või hiljem ühesugusteks (kuna ristamine vahetab geneetilist
informatsiooni) ja progress lõpeb seetõttu enneaegselt. Mutatsioonide toimumise
sagedus ei saa olla liiga suur, muidu kaotatakse parimad indiviidid populatsioonis.
Mutatsioonid soodustavad uute heade testvektorite avastamist. Et geneetiline algoritm
koonduks, peavad mitmed parameetrid olema küllaltki täpselt häälestatud.
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Generaatori parameetrid:

“Mutation Rate 1” näitab mutatsioonide sagedust. See peab olema piisavalt
väike, et mitte kaotada seni saadud häid vektoreid ja piisavalt suur, et jätkuks heade
vektorite genereerimine. Kehtib seos mutatsiooni sageduse ja populatsiooni suuruse
vahel: kui populatsiooni suurust vähendada, siis oleks kasulik suurendada mutatsiooni
sagedust ja vastupidi.

“Mutation Rate 2” on analoogne eelnevaga. Teda rakendatakse siis, kui teatud
generatsioonide jooksul pole enam uusi vigu avastatud. Siis võetakse kasutusele
suurem mutatsiooni tõenäosus (0.1…0.5).

“Population Size” on testvektorite kogum. Parameetri suurendamine annab
meile rohkem geneetilist materjali valiku ja ristamise tarbeks. Võimalused paremat
indiviidi ehk testvektorit luua on suuremad. Populatsiooni suurust suurendades
pikeneb ka protsessi aeg, mille jooksul hinnatakse testvektoreid. Kokkuvõttes
generaatori tööaeg pikeneb samavõrra, kui suurendada populatsiooni suurust.

“Timeout” näitab kui palju aega võib maksimaalselt kulutada ühe rikke
avastamisele. Kui selle etteantud aja möödudes riket pole avastatud, loetakse ta
mittetestitavaks. Parameetri vähendamine kiirendab genereerimisprotsessi, kuid
sellevõrra jõutakse vähem skeemipunkte läbi testida.

“Max Generations” näitab tsüklite arvu, mille jooksul püütakse leida vigadele
teste. Generatsioonide arv sõltub skeemi raskusest. Arvu suurendamine tuleks
lõpetada siis, kui teatud aja jooksul ei ole tulemuse kvaliteet enam paranenud.
Generatsioonide arvu suurendamisega pikeneb ka testvektorite genereerimise aeg.
Selletõttu leitakse aga paremad vektorid, mis suudavad rohkem ventiile läbi testida.
Optimaalse generatsioonide arvu leidmine annaks lühima ajaga parimad tulemused.

Pilt 11. Geneetilise generaatori parameetrid
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Geneetilise generaatori käivitamiseks tuleks valida, kas menüüreal ATPG/ Genetic
ATPG või vajutada tööriista ribal olevat nuppu. Selle tulemusena avaneb aken
Genetic ATPG Properties, mida on näha pildil 11. Parameetreid on lihtne muuta
vajutades sisendvälja taga olevatele noolenuppudele. Parameetri Population Size
puhul võivad väärtused olla ainult paarisarvud. Kui kõik parameetrid on paika
pandud, siis tuleb vajutada Run nuppu ja käivitub testivektorite genereerimise
protsess. Geneetilise generaatori puhul saadakse peale genereerimisprotsessi lõppu
infot ainult testi kestvuse kohta. Tulemused tuleb järgnevalt läbi simuleerida, et saada
informatsiooni kõikide parameetrite kohta ja et oleks võimalik genereerida raport.
Simuleerimise ja tulemuste analüüsi kohta on lähemalt kirjutatud punktis 4.

“ISCAS ‘85” skeemid:

Analoogselt deterministliku testigeneraatoriga, sai ka geneetilise generaatoriga tehtud
katsed ISCAS’85 skeemidega. Tulemused on tabelis 4.

Tabel 4. Testi tulemused konstant-tüüpi riketele geneetilise testigeneraatoriga.
ISCAS’85
skeemid

Vigade
arv

Testitud
vigade arv

Testitamatute
vigade arv

Testimata
vigade arv

Testitud
vigade %

Vektorite
arv

Aeg
(sek.)

C17 30 30 0 0 100.0 5 0.04

C432 974 928 11 46 95.3 50 17.58

C499 1202 1194 0 8 99.3 85 13.67

C880 1550 1550 0 0 100.0 51 29.01

C1355 2184 2194 0 8 99.6 86 39.20

C1908 2788 2777 6 11 99.6 124 60.76

C3540 5568 5324 29 242 95.6 154 200.13

C5315 8638 8577 37 61 99.3 118 259.69

C6288 9728 9660 62 68 99.3 22 238.16

C7552 11590 11090 76 500 95.7 191 956.94

 
 
 Geneetilist generaatorit iseloomustab võrreldes deterministliku generaatoriga see, et ta
genereerib teste tunduvalt kauem, kuid seevastu suudab rohkem vigu läbi testida.
Mida suurema keerukusega skeemiga on tegu, seda suuremaks lähevad generaatorite
poolt saavutatud veakatteprotsentide erinevused. Parimal juhul testib geneetiline
generaator umbes 6 % rohkem vigu. Ainult skeemi C7552 puhul jääb geneetilise
generaatori tulemus alla deterministlikule generaatorile 2 %-ga. Samuti on tema
positiivseks küljeks see, et võrreldes teiste generaatoritega suudab ta võrdväärse
veakatteprotsendi saavutada vähema vektorite arvuga. Geneetilise generaatori
aeglasem genereerimisprotsess annab võimaluse valida põhjalikumalt testvektoreid.
Siit tuleb ka väiksem testvektorite arv.
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2.5  Juhuslik testigeneraator

Juhusliku testigeneraatori puhul saadakse üldjuhul test loogilise “nulli” või “ühe”
juhuslikul omistamisel igale skeemi sisendile, ilma skeemi struktuuri arvestamata.
Veakatte hindamiseks simuleeritakse kõiki genereeritud testvektoreid ja valitakse
neist välja vaid need, mis uusi vigu avastavad. Meetod baseerub faktil, et küllalt suur
juhuslike vektorite hulk avastab suure tõenäosusega enamuse võimalikest riketest.
Juhusliku generaatori puuduseks on see, et ta on suhteliselt ebaefektiivne
järjestikuliste ja tugevalt hargnevate skeemide puhul.

Generaatori parameetrid:

“Failure Limit” - näitab maksimaalselt järjest ebaõnnestunud testvektori
pakettide arvu. Vaikimisi on see 64. Kui see arv kordi on genereeritud testvektorite
pakette, mis ei vasta nõuetele, et nad välja valitakse, siis lõpetatakse generaatori töö.
Parameetri suurendamine toob kaasa protsessi pikenemise, kuna lõpetamise
kriteerium ei ole enam nii kriitiline. Samas parameetri vähendamine võib protsessi
tulemused alla viia.

“Package Size * 32” - näitab testvektorite paketi suurust, mis koosneb 32
vektorist. Vaikimisi on pakettide arv 1.

“Selection Criterion”- näitab kui mitu viga peab testvektor avastama veel
mitteavastatud vigade hulgast, et ta valituks saaks. Vaikimisi on see vigade arv 1.
Arvu suurendamine toob kaasa küll testvektorite arvu vähenemise, kuid samas
langevad ka testi tulemused.

“Max # of Packets” - näitab maksimaalset pakettide arvu, mida simuleeritakse.
Vaikimisi on selleks arvuks 1000. Kui arv saab täis, siis lõpetatakse testvektorite
pakettide genereerimine. Pakett koosneb 32 vektorist. Parameetri suurendamine
pikendab protsessi kestvust. Vähendamisel ei saada enam nii head veakatteprotsenti.
Seega tuleks leida optimaalne parameetri väärtus.

“Selection Limit” -  näitab maksimaalselt välja valitud vektorite arvu ühest
genereeritud paketist. Parimad vektorid selekteeritakse ja lisatakse lõplikku
testvektorite nimistusse. Parameetri suurendamine toob kaasa kehvemad tulemused,
sest valikusse satub ka kehvemaid testvektoreid.
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Pilt 12. Juhusliku generaatori parameetrid

Juhusliku generaatori käivitamiseks tuleb kas valida menüüreast ATPG/ Random
ATPG või vajutada tööriistaribal olevat nuppu. Selle tulemusena avaneb aken
Random ATPG Properties, mis on toodud pildil 12. Parameetreid on lihtne muuta
vajutades sisendvälja taga olevatele noolenuppudele. Kui kõik parameetrid on paika
pandud, siis tuleb vajutada Run nuppu ja käivitub testivektorite genereerimise
protsess. Juhusliku generaatori puhul saadakse peale genereerimisprotsessi lõppu infot
ainult testi kestvuse kohta. Tulemused tuleb järgnevalt läbi simuleerida, et saada
informatsiooni kõikide parameetrite kohta täpsemalt ja et oleks võimalik genereerida
raport. Simuleerimise ja tulemuste analüüsi kohta on lähemalt kirjutatud punktis 4.

“ISCAS ‘85” skeemid:

Analoogselt kahe eelneva testigeneraatoriga, sai ka juhusliku generaatoriga tehtud
katsed ISCAS’85 skeemidega. Tulemused on tabelis 5.

Tabel 5. Testi tulemused konstant-tüüpi riketele juhusliku testigeneraatoriga
ISCAS’85
skeemid

Vigade
arv

Testitud
vigade arv

Testitamatute
vigade arv

Testimata
vigade arv

Testitud
vigade %

Vektorite
arv

Aeg
(sek.)

C17 30 30 0 0 100.0 6 0.01

C432 974 928 11 46 95.3 71 0.53

C499 1202 1194 0 8 99.3 102 1.31

C880 1550 1549 0 1 99.9 105 4.40

C1355 2186 2194 0 8 99.6 102 5.09

C1908 2788 2772 6 16 99.4 177 12.42

C3540 5568 5323 29 245 95.6 240 48.98

C5315 8638 8577 37 61 99.3 210 48.00

C6288 9728 9660 62 68 99.3 44 29.73

C7552 11590 11009 76 581 94.0 268 413.09
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Kui võrrelda testide genereerimiseks kulunud aega, siis juhuslik generaator on
tunduvalt kiirem geneetilisest generaatorist, kuid samavõrra aeglasem
deterministlikust generaatorist. Juhusliku generaatoriga saadud skeemide
veakatteprotsent on ligikaudu võrdne geneetilise generaatoriga saadud tulemustega.
Generaatorid saavutavad lõplikke veakatteprotsente erineva kiirusega. Sellest on
pikemalt juttu järgmises punktis. Suuremate skeemide puhul saab juhuslik generaator
rohkem testvektoreid võrreldes deterministliku generaatoriga. See on seletatav sellega,
et juhuslik generaator ei arvesta skeemi struktuuriga nagu deterministlik ja ka
geneetiline generaator. Ja mida suurema skeemiga on tegu, seda suuremaks see vahe
läheb, sest väikestele skeemidele on tavaliselt suhteliselt lihtne generaatoritel leida
sobivaid testvektoreid. Ilmekas näide on selle kohta skeem C880. Nii deterministlik
kui ka geneetiline generaator said sellele skeemile 100 %-se veakatte, kuid juhuslikul
generaatoril jäi ühele veale testvektor leidmata. Juhusliku generaatori puhul oleks hea,
kui generaator suudaks testimise alguse poole leida selliseid vektoreid, mis testivad
raskesti testitavaid vigu. Kuna on tegu juhuslikkusega, siis seda kuidagi tagada ei saa.
Teine skeem, mis andis huvitavaid tulemusi, oli C7552. Kui keerukamate skeemide
puhul said paremad tulemused geneetiline ja juhuslik generaator, siis selle skeemi
puhul sai tunduvalt parema tulemuse deterministlik generaator. Seega võib
kokkuvõttes teha järelduse, et ette ennustada on võimatu, millise generaator tuleb
konkreetsele skeemile parim lahendus. Kõik sõltub skeemi eripärast ja generaatorite
testide genereerimise algoritmidest.

2.6  Kolme erineva generaatoriga saadud tulemused

Turbo Tester arvutab välja ka iga leitud vektori jaoks veakatte. See näitab, kui mitu
protsenti kõikidest võimalikest vigadest on testitavad. Graafikul 2 on toodud
deterministliku ( _ ), geneetilise ( _ ) ja juhusliku ( _ ) generaatoriga saadud
veakatteprotsendi sõltuvus vektorite arvust erinevate skeemidega. Parema ülevaate
saaks, kui oleks võimalik leida iga skeemi jaoks veakatte sõltuvus ajast. Kahjuks
generaator ei  näita aega peale iga vektori genereerimist, vaid annab täpse kulunud aja
ainult genereerimise lõpus kõikide vektorite peale kokku. Seega ei saa arvutada
veakatte sõltuvust ajast.
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Graafik 2. Eksperimentide tulemused ISCAS’85 skeemidega

Antud graafikutelt on näha, et põhiosa riketest kaetakse juba esimese neljandiku
testvektoritega. Siit saab teha järelduse, et reaalsuses suuremate skeemide puhul, kus
genereerimisajad märgatavalt pikenevad, oleks otstarbekas teha kindlaks
veakattekõvera käänupunkt ja vektorite arvu edasi mitte suurendada. Skeemide
veakattekõverad on üldiselt eksponentsiaalsed, kuid on mõningaid erandeid, kus
kõvera tõus on pisut laugem (näiteks deterministliku generaatoriga saadud skeemi
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C6288 tulemus). Mõne skeemi veakattekõver on ka hüppeline (näiteks deterministliku
generaatoriga saadud skeemide C432 ja C499 tulemused).
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Graafik 3. Turbo Testri generaatoritega saadud testvektorite arv ISCAS’85 skeemidele

Graafikul 3 on näha Turbo Testriga ISCAS’85 skeemidele genereeritud testvektorite
arv. Graafikut iseloomustab asjaolu, et mida keerulisema skeemiga on tegu, seda
rohkem testvektoreid tuleb genereerida. Tavaliselt skeemis olevate ventiilide arvuga
tõuseb ka keerukus. Erandiks ISCAS’85 skeemidest on C6288, millele on
generaatorid suutnud genereerida väheste vektoritega nii kõrge veakatteprotsendi. Kui
võrrelda erinevaid generaatoreid, siis kõikide skeemide puhul sai geneetiline
generaator hakkama vähima vektorite arvuga. Samas on graafikul 3 ilmekalt näha kui
suured erinevused testvektorite arvus erinevate meetoditega on saadud.

Eksperimente sai läbi viidud ka erineva võimsusega arvutitel. Eesmärgiks oli saada
teada, kui palju sõltub testide genereerimine arvutist. Katseid tehti järgnevatel
arvutitel:

1) Windows NT, Pentium II, 350 MHz, 64 MB
2) Windows NT, Pentium MMX, 166 MHz, 64 MB
3) Windows 95, AMD 586, 133 MHz, 32 MB

Suurimad erinevused tulid genereerimisaja suhtes. Seda oli ka oodata, sest
genereerimisprotsessi pikkus sõltub eelkõige arvuti protsessorist. Eeldatavalt sai
ajaliselt parimad tulemused esimene arvuti. Võrreldes teiste arvutitega olid
genereerimisprotsessi ajad kuni 22 korda lühemad. Mida suurema skeemiga oli tegu,
seda väiksemad erinevused tulid. Väiksemate skeemide puhul aga ajalised erinevused
suurenesid. See on tingitud sellest, et väikeste skeemide puhul olid
testigenereerimisajad alla sekundi. Kõige rohkem erinesid geneetilise generaatoriga
saadud tulemused. Kui võrrelda erinevate arvutitega saadud tulemusi teiste
parameetrite järgi, siis siin ei olnud palju erinevusi, sest teised parameetrid ei sõltu
otseselt arvuti protsessori kiirusest. Erinevusi esines testvektorite arvus. Erinevatel
arvutitel kasutatud sama generaator genereeris mõnedele skeemidele kas paar
testvektori rohkem või vähem. Enamus neil juhtudel sai kehvem arvuti rohkem
testvektoreid. Kui võrrelda testimata ja testitud vigade arvusid, siis kehvemal arvutil
õnnestus testida pikema aja jooksul rohkem vigu. Kui vaadata ISCAS’85 skeemidest,
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siis neist kõige erinevamaid tulemusi andis skeem C3540. Erinevusi oli selle skeemi
puhul nii testvektorite arvus, testitud kui ka testimata vigade arvus.

Turbo Testri algoritmide efektiivsust võib võrrelda ka teiste maailma analoogsete
algoritmidega nagu FAN, PODEM jne [4]. Eksperimentide läbiviimiseks saigi
sellepärast valitud rahvusvahelised näidisskeemid (benchmark ISCAS’85), et Turbo
Testrit adekvaatselt teiste algoritmidega saaks kõrvutada. Üheks parameetriks, mille
järgi erinevaid algoritme võrreldakse, on vektorite arv. Algoritmide poolt genereeritud
testvektorite arv tuleks saada võimalikult väike, sest minimaalne testvektorite arv
lühendab ka testide läbiviimisaega. Lihtsamate skeemide puhul jäi Turbo Tester
teistele selles suhtes alla. Mida suurema skeemiga oli aga tegu, seda paremini oskasid
Turbo Testri generaatorid minimaalset testvektorite hulka leida.

Veakate, mida mõõdetakse protsentides, on testitud vigade suhe kogu vigade hulka.
Testitud veaks loetakse sellist viga, millele suudetakse genereerida testvektor. Kogu
vigade hulga alla kuuluvad antud veamudeli puhul kõikvõimalikud esineda võivad
vead. Veamudeliks on ventiili-taseme rikked, mis arvutatakse kokku nii, et loetakse
ära skeemis ventiilide arv ja korrutatakse see kahega, sest igale ventiilile püütakse
leida kahte testvektorit (konstant-ühe ja konstant-nulli jaoks). Veamudel ei võrdu
rikkemudeliga, sest rikkemudeli all mõeldakse üldisemalt ja suuremat hulka.
Efektiivsus on aga testitud vigade suhe kõigisse testitavaisse vigadesse. Testitavateks
vigadeks loetakse neid, mille puhul pole tõestatud, et nad on liigsed ehk
mittetestitavad. Turbo Testri efektiivsust teistega võrreldes ei ole ta just kõige parem,
see-eest aga aegade võrdluses on ta konkurentsitult üks parimaid.

3.  Testi koostamine käsitsi

Vaatluse alla tuleb konstant-tüüpi vigadele testide genereerimine. Konstant-üks vea
puhul teatavasti muutub signaali nivoo nullist ühte, konstant-null vea puhul aga
vastupidi. Käsitsi sellist tüüpi vigadele testide genereerimiseks on mitmeid meetodeid
nagu Boole’i osatuletiste kasutamine, teede aktiviseerimise printsiip,
otsustusdiagrammid, Carnough’ kaardid jne.

3.1  Algoritm

Lähemalt on käsitletud testide konstrueerimiseks järgnevat algoritmi, mis kehtib
ekvivalentsete puukujuliste struktuuride jaoks (s.t. hargnemine sisendites on lubatud).
Ülesande püstituses antud Boole’i funktsioon tuleb kõigepealt viia disjunktiivsele
normaalkujule. Nüüd võime hakata leidma testvektorit konstant-üks veale mingis
sisendis.

Valime avaldisest välja sellise termi, mis sisaldab vastavat muutujat. Omistame selle
muutuja väärtuseks nulli kõikides termides. Kui mõnes termis esineb see muutuja
inversioonina, siis omistame talle nulli inversioonväärtuse ehk ühe. Teistele
muutjatele välja valitud termis omistame väärtuseks ühe.
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Näide:

Testitavad termid Testvektor
X1 X2 X3   V   X2 X3 X4   V   X1 X2 X4 X5  X1 X2 X3 X4 X5

 0   1   1          1   1   0          0   1   0   -  0   1   1   0   -

Mugav on kujutada muutujate väärtused tabeli kujul nagu ülal toodud näites. Tabeli
esimeses reas oleks testitav funktsioon disjunktiivsel kujul ja järgmistesse ridadesse
saab kirjutada iga muutuja alla kohakuti vastavalt tema väärtuse. Näites toodud vektor
avastab konstant-üks vea sisendis X1. Tema väärtus on null eelnevalt toodud reegli
järgi, kui tahame avastada konstant-üks viga. Nüüd tuleb valida välja term, mis
sisaldaks X1-te, nt. esimese. Kuna samade muutujate vahel erinevates termides peab
valitsema vastavus, siis tuleb omistada  kõikidele X1-le antud funktsioonis sama
väärtus ehk null. Et viga oleks võimalik avastada, tuleb välja valitud esimeses termis
aga reeglite kohaselt anda teistele muutujatele väärtuseks üks, mis tähendab sisendi
muutuse kandumist väljundisse. Seega tuleb muutujatele X2 ja X3 antud näites
omistada väärtus üks. Vastavalt nagu X1 väärtused olid ühtemoodi kõigis termides,
peavad ka teiste muutujate väärtused eri termides sarnaseks jääma. Seega tuleb nii
teises kui ka kolmandas termis X1, X2 ja X3 väärtused sarnased esimese termi
omadega. Teises termis olev muutuja X4 on veel vaba, kuna ta ei olnud seotud
esimese termiga. Seepärast on meil vaba valik kumma väärtuse me talle anname.
Kasulikum oleks omistada X4 -le väärtus “0”. Seega saame me antud vektoriga testida
ka teises termis asetsevat X4 ehk viga sisendis X4. Nüüd jääb kolmandas termis
vabaks veel muutuja X5. Selle muutuja võib jätta määramatuks, sest antud termis on
olemas juba kaks nulli ja seetõttu konstant-üks viga enam niikuinii avastada pole
võimalik. Oleme saanud igale muutujale väärtuse, mille kirjutame teise testvektori
tulpa. Sellega oleme me moodustanud esimese testvektori funktsiooni jaoks, mis
testib esimeses termis olevat X1 ja teises termis asetsevat X4. Uue testvektori loomisel
tuleks aluseks võtta muutuja, millel pole veel testvektorit leitud, näiteks esimeses
termis olev X2. Protsessi tuleb jätkata seni, kuni on kõigile muutujatele kõigis
termides leitud testvektor. Suuremate funktsioonide puhul võib osutuda võimatuks
testvektorit leida kõikidele muutujatele kõikides termides sellisel viisil. See tähendab,
et need muutujad on mittetestitavad kas vigade maskeerumise või liigsuse tõttu.

Analoogselt konstant-üks vigade testimiseks on ka konstant-null vigade testimiseks
hea kasutada tabelit. Konstant-null vigade avastamiseks peavad kõik muutujad mingis
termis olema “ühed”.

Näide:

Testitavad termid Testvektor
X1 X2 X3   V   X2 X3 X4   V   X1 X2 X4 X5  X1 X2 X3 X4 X5

 1   1   1          1   1   0            1   1   0   -   1   1   1   0   -

Näitena on toodud samale funktsioonile konstant-null vigade avastamiseks testvektori
leidmine. Vaatluse alla on võetud esimene term. Et seda testida konstant-null vea
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suhtes, tuleb anda kõigile muutujatele selles termis väärtuseks “1”. Samas saavad ka
testes termides asetsevad samad muutujad sama väärtuse. Esimese termi testimiseks
peab vähemalt igas ülejäänud termis olema üks “0”, et viga kanduks väljundisse.
Antud näites peab seega X4 väärtuseks saama “0”. Kuna nüüd on kõik tingimused
täidetud (ühes termis omavad kõik muutujad väärtust”1” ja ülejäänutes on vähemalt
üks “0”), siis X5 väärtus võib ka seekord jääda määramatuks. Sellega oleme saanud
esimese testvektori kätte. Selleks, et testida kõiki sisendeid, tuleb samamoodi talitada
ka teiste termidega. Juhul kui ühes termis anda kõigile muutujatele väärtuseks “1” ja
tänu sellele ei õnnestu tagada teistes termides ühte “0”-i, siis ei saa antud termi testida,
seega term osutub testimatuks.

3.2  Käsitsi testide genereerimine otsustusdiagrammide abil

Otsustusdiagrammide abil on võimalik kirjeldada digitaalskeemi struktuuri,
funktsioone ja vigu efektiivsel ning ühtsel viisil [6]. Skeemi võib kirjeldada eri
abstraktsioonitasemetel nagu ventiili, registerülekande, struktuursel ja käitumuslikul
tasemel. Testide genereerimise jaoks annavad otsustusdiagrammid üldise teoreetilise
aluse kombineerides kõrgtaseme meetodeid, binaarsetel otsustusdiagrammidel
põhinevaid sümboltehnikaid ja traditsioonilisi topoloogilisi algoritme.

Otsustusdiagrammide abil etteantud Boole’i funktsioonile testvektorite leidmise kohta
on toodud järgmine näide.

Boole’i funktsioon: y = x1 x2 x3 V x2 x3 x4 V x1 x2 x4 x5

Näide:

Testvektorite leidmiseks tuleb aktiviseerida graafil üks tee (näites rasvaste nooltega).
Graafi tipust paremale minev nool tähendab, et graafitipus oleva muutuja väärtuseks
on “1” ja alla minev nool tähendab loogilist “0”-i. Seda arvestades saadakse antud
aktiviseeritud tee järgi järgmine testvektor skeemile:

 X1 X2 X3 X4 X5

  1   1   0  1   1

x1x2

x1

x4

x4

x3

x5

y
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Testvektoreid leitakse niikaua kui kõikvõimalikud teed graafil on kordamööda ära
aktiviseeritud.

4.  Skeemide simuleerimine ja analüüs

Simuleerimist kasutatakse digitaalskeemide kontrollimiseks väga laialdaselt.
Eesmärgiks on mõõta testvektorite poolt avastatavate rikete hulka ehk testi
efektiivsust (veakatet) ja anda projekteerijale informatsiooni rikete tabelite näol.
Simuleerimisel võrreldakse rikkeid sisaldava ja normaalselt funktsioneeriva skeemi
väljundreaktsioone. Diagnostilise info alusel saab identifitseerida defekte ja
lokaliseerida vigaseid komponente.

Turbo Testris on võimalik generaatorite poolt saadud tulemusi simuleerida kolmel
erineval moel. Paralleelne simuleerimine põhineb kahevalentsel, ilma viideteta
simuleerimisel ja on mõeldud kombinatsioonskeemide jaoks. Teine meetod põhineb
kolmevalentsel simuleerimisel järjestikuliste skeemide jaoks. Kolmas on
mitmevalentne simuleerimine, mille puhul saab valida simuleerimist kas viie- või
kaheksavalentsena. Kõigist kolmest meetodist on pikemalt juttu punktides 4.1 – 4.3.

4.1  Paralleelne vea simuleerimine

Paralleelse vea simuleerimise nimetus tuleneb kasutatavast meetodist, s.t. et korraga
analüüsitakse N vektori rikete katet, kus N on 16 ehk arvutisõna pikkus [1].
Paralleelne analüüs teeb simuleerimise kiireks. Paralleelne simuleerimine on mõeldud
kombinatsioonskeemide simuleerimiseks. Simuleerimine on väikeste skeemide puhul
lühike protsess. Skeemi suurenedes võib ta aga kesta isegi poole kauem testide
genereerimise protsessist. Seda võib näha tabelite 3 ja 6 võrdlemisel.

Pilt 13. Paralleelse simuleerimise parameetrid
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Generaatori poolt saadud tulemuste simuleerimiseks tuleb valida kas menüüst
Anaysis/ Combinational Fault Simulation või vajutada tööriistaribal olevat nuppu.
Selle tulemusena avaneb aken Combinational Fault Simulator Properties. Kuna
antud simulaatoril kasutaja poolt muudetavaid parameetreid ei ole (vaata pilti 13), siis
tuleks lihtsalt vajutada Run nuppu. Simuleerimise lõppedes kuvatakse Turbo Testri
konsoolile ainult simuleerimiseks kulunud aeg. Infot simuleerimise kohta  (testitud ja
mittetestitud rikete arv, veakatteprotsent ning rikete tabel) saab aga lähemalt vaadata
raportist. Raporti genereerimisest on juttu punktis 4.4.

ISCAS’85 skeemid:

Kuna kõik ISCAS’85 skeemid, mida sai kirjeldatud punktis 2, on
kombinatsioonskeemid, siis sai neid simuleeritud paralleelse simulaatoriga. Tabelis 6
on esitatud simuleerimise tulemused (deterministliku generaatoriga saadud testidele).

Tabel 6. Paralleelse simuleerimise tulemused ISCAS’85 skeemidele
ISCAS’85

skeem
Simuleerimise aeg

(sek)
C17 0.00
C432 0.03
C499 0.04
C880 0.08
C1355 0.20
C1908 0.55
C3540 6.06
C5315 14.26
C6288 4.17
C7552 44.23

4.2  Järjestikuline vea simuleerimine

Järjestikulise vea simuleerimisel simulaator modelleerib rikkevaba skeemi ja selle N
vigase modifikatsiooni reaktsioone ühele ja samale testile. Algul registreeritakse
rikkevaba skeemi reaktsioonid, siis viiakse skeemi mudelisse ükshaaval sisse rikked ja
simuleeritakse neid kõiki eraldi samade testvektoritega. Kui väljundreaktsioon osutub
etalonist erinevaks, siis vaadeldav rike ongi antud testiga avastatav. Suure vigade arvu
puhul on järjestikuline vea simuleerimine tülikas, sest ta kulutab palju protsessori
aega. Järjestikuline simuleerimine teeb kindlaks skeemi käitumise, kui seal esineb
viga, ilma skeemi otseselt muutmata. Samuti võimaldab ta vigade gruppi üheaegselt
simuleerida ja avastada kordseid vigu.



35

Pilt 14. Simuleerimise parameetrid järjestikuliste skeemide jaoks

Generaatori poolt saadud tulemuste simuleerimiseks tuleb valida kas menüüst
Anaysis/ Sequential Simulation või vajutada tööriistaribal olevat nuppu. Selle
tulemusena avaneb aken Sequential Simulator Properties, mis on ära toodud pildil
14. Simulaatori käivitamiseks tuleks vajutada Run nuppu. Simuleerimise lõppedes
kuvatakse Turbo Testri konsoolile ainult simuleerimise aeg. Infot simuleerimise
kohta, nagu testitud ja mittetestitud rikete arv, veakatteprotsent ning rikete tabel, saab
aga lähemalt vaadata raportist. Raporti genereerimisest on juttu punktis 4.4.

4.3  Mitmeväärtuseline vea simuleerimine

Mitmevalentne vea simuleerimine on dünaamiline analüüs [2]. Eesmärgiks on uurida
signatuure, mis tekivad testvektorite rakendamisel skeemi sisenditele. Kahe eelneva
simulaatori puhul oli kasutusel kaks püsivat loogikanivood. See ei ole piisav, et
otsustada signaali dünaamiliste muutuste üle. Mitmevalentne vea simuleerimine on
mõeldud funktsionaalselt liiastele elementidele ja viiteriketele testide genereerimiseks.
Liiasuse korral võib esineda skeemides rikkeid, mida ei saa teiste simulaatoritega
avastada. Samas võib avastamata rike põhjustada teisi mitteavastatavaid rikkeid.
Tulemuseks on mittetäielik test. Mitmevalentse vea simuleerimise abil saab sellest
probleemist üle. Kui signaali rakendamine skeemi sisendisse põhjustab vigase skeemi
väljundis tõrkeriski (“Hazard”), siis saab seda eristada rikkevabast skeemist, kui sama
testvektori korral hiljem selles väljundis tõrkeriski ei ole. Selle meetodi puhul
omistatakse igale stiliseeritud signaalikujule üks täht alfabeetist. Väärtuste arv (ehk
signaalikujude hulk ) on valitav kas 5 või 8. Alfabeet on näiteks selline A = { 0, 1, E,
H, o, i, e, h, x }.
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Tavalisel mitmevalentsel simuleerimisel on mitmeid puudusi:

- simuleerimine toimub ventiilide tasemel, millega kaasnevad töörohked
protseduurid

- tavaliselt on lubatud ainult kahe sisendiga komponendid
- kõrgemataseme makrokomponentide kasutamise korral tuleb mitmevalentse

simuleerimise jaoks omada spetsiaalset mudelite kogu
- signaalide alfabeedi muutmise korral on vaja uut mudelite kogu

Turbo Testri simulaatoriga töötades neid probleeme ei ole.

Pilt 15. Mitmeväärtuselise simuleerimise parameetrid

Generaatori poolt saadud tulemuste simuleerimiseks tuleb valida kas menüüst
Anaysis/ Multi-valued Simulation või vajutada tööriista ribal olevat nuppu. Selle
tulemusena avaneb aken Multi-valued Simulator Properties, mis on ära toodud
pildil 15. Siin tuleb valida, kas Turbo Tester peaks läbi viima 5- või 8-valentset
simuleerimist. Simulaatori käivitamiseks tuleks vajutada Run nuppu. Simuleerimise
lõppedes kuvatakse Turbo Testri konsoolile ainult simuleerimiseks kulunud aeg. Infot
simuleerimise kohta nagu testitud ja mittetestitud rikete arv, veakatteprotsent ning
rikete tabel, saab aga lähemalt vaadata raportist. Raporti genereerimisest on juttu
punktis 4.4.

4.4  Käsitsi genereeritud testide simuleerimine

Käsitsi genereeritud testide redigeerimiseks tuleb kasutada ühte Turbo Testri
komponenti - testvektorite redaktorit (Test Pattern Editor). Redaktori avamiseks
tuleb valida, kas menüüreal Tools / Test Pattern Editor või vajutada tööriista ribal
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olevat nuppu. Selle tulemusena avaneb programm Test Pattern Editor, mis on ära
toodud pildil 16. Redaktori kasutajaliideses on kasutatud standardseid Windows
95/NT kasutajaliidese komponente. Menüü-, tööriista- ja olekuribad on kõik sarnased
enamuse Windows programmidega.

Menüüriba koosneb neljast menüüst (File, Edit, Vectors, Help), millest ainult kolmas
on ainulaadne antud programmile.

Tööriistariba koosneb nuppudest, millede seletus on ära toodud allolevas tabelis 7.

Tabel 7. Testvektorite redaktori tööriistariba nupud
Komponent Ikoon Kirjeldus
Open Avab olemasoleva skeemi tekstifaili..

Save Salvestab sisestatud testvektorid.

Import Võimaldab skeemi importimist testvektorite
redaktorisse.

Export Võimaldab testvektorite välja kirjutamist teistesse
formaatidesse.

Cut Kustutab välja valitud komponendid.

Copy Kopeerib välja valitud komponendid.

Paste Toob komponendid tagasi.

Add Lubab lisada testvektori rea.

Insert Lubab lisada testvektori rea teiste ridade vahale.

Delete Lubab kustutada testvektori rida.

Move Up Võimaldab väljavalitud välju nihutada ülesse väljade
kohtade äravahetamise põhimõttel.

Move Down Võimaldab väljavalitud välju nihutada alla väljade
kohtade äravahetamise põhimõttel..

Move Left Võimaldab väljavalitud välju nihutada vasakule väljade
kohtade äravahetamise põhimõttel..

Move Right Võimaldab väljavalitud välju nihutada paremale väljade
kohtade äravahetamise põhimõttel..

Shift Left Võimaldab liigutada väljavalitud välju vasakule
ringnihutuse põhimõttel.

Shift Right Võimaldab liigutada väljavalitud välju paremale
ringnihutuse põhimõttel.

Et olemasolevale skeemile käsitsi leitud testvektoreid luua / muuta, tuleb valida Open
nupp tööriistaribalt või menüürealt File/Open. Skeemi nimega fail, mille laiendiks on
*.agm tuleb kataloogidest üles otsida ja avada. Skeemi nimi ilmub nii redaktori
päisesse kui ka olekurea teise sektsiooni. Samuti ilmuvad konsooli ülemises servas
asetsevatele nuppudele skeemis olevate sisendite nimed. Käsitsi leitud testid tuleb
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sisestada ruudustikku nagu on seda tehtud pildil 16. Kui käsitsi genereeritud
testvektorite puhul esines määramatusi, siis tuleb vektor kaks korda sisestada, kus
ühel juhul tuleb panna määrmatuse asemele “1” ja teisel korral “0”.

Samuti on võimalus testvektoreid nihutada ja ümber tõsta, kasutades selleks
noolenuppe tööriistaribal. Siis liiguvad read ilma sisendite nimedeta. Et liigutada
vektorit koos nimega tuleb nupul, kus on sisendi nimi, hiirega vajutada ja vedada ta
soovitud kohta. Samuti liigutades kõiki ridu korraga jäävad sisendite nimed paigale.
Kui kõik käsitsi genereeritud testvektorid on sisestatud, tuleb see salvestada.

Pilt 16. Testivektorite redaktor

Kui Turbo Testri generaatoritega on eelnevalt genereeritud testvektorid, siis saab ka
neid soovi korral selle redaktoriga korrigeerida. Seda on hea kasutada siis, kui näiteks
tahetakse parandada veakatteprotsenti või saada minimaalne testvektorite hulk. Mida
väiksem on testvektorite hulk, seda lühem on test. Peale testvektorite genereerimist ja
raporti tegemist, saab vaadata missugustele skeemipunktidele ei suutnud generaator
testi leida. Kui tegu on mitte väga suure skeemiga, siis võib konkreetsele ventiilile test
leida käsitsi ja see redaktori abil lisada olemasolevatele testvektoritele. Peale muutuste
sisseviimist tuleks töö salvestada ja analüüsimiseks skeem uuesti läbi simuleerida.
Nüüd võtab simulaator arvesse ka käsitsi sisse viidud testvektorid ja seega muutub
testi tulemus.

4.5  Testvektorite  optimiseerimine

Mõnikord osutub kasulikuks Turbo Testri generaatorite poolt genereeritud
testvektorite hulka optimiseerida. Generaatorid lisavad uue testvektori siis, kui test
avastab mingi uue rikke. Üks vektor võib avastada ka mitu riket. Samas võib juhtuda,
et testvektorid avastavad ühesuguseid vigu. Kui üks vektor avastab mitu viga ja teised
sellega võrreldes vähem, siis on kasulik alles jätta see vektor, mis rohkem avastab.
Juhul kui mõni vektor avastab unikaalset viga, siis ei saa teda välja jätta.
Optimiseerimise eesmärgiks ongi ülearuste vektorite ülesleidmine ja eemaldamine.
Selletõttu lüheneb kokkuvõttes test ja kiireneb üldine skeemi analüüsimine. Testi
pikkus on kriitiline parameeter. Mida väiksem tuleb kokkuvõttes test, seda parem
tulemus.
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Optimiseerimiseks tuleb valida kas Turbo Testri menüüst Anaysis/ Test Pattern
Compaction või vajutada tööriista ribal olevat nuppu. Selle tulemusena avaneb aken
Compaction Properties, mis on ära toodud pildil 17.

Optimiseermise parameeter:

“Fault Coverage Threshold” – võimaldab optimiseerimise protsenti määrata.
Optimiseerimist võib läbi viia veakatteprotsendi maksimumini ehk selle protsendini,
mille eelnevalt on generaator saavutanud. Optimiseermise protsenti saab ise määrata,
ära märkides parameetri ees oleva kastikese. Selle tulemusena aktiviseerub sisendväli,
milles olevat protsenti saab suurendada ja vähendada lihtsalt välja taga olevatele
noolenuppudele vajutades. Samas ei saa optimiseerida üle veakatteprotsendi
maksimumi.

Pilt 17. Optimiseerimise parameetrid

Optimiseerimisprotsessi käivitamiseks tuleb vajutada Run nuppu. Optimiseerimise
lõppedes kuvatakse Turbo Testri konsoolile info tulemustega, kas õnnestus või ei
õnnestunud leida vektoreid, mis dubleerivad teiste vektorite poolt avastatavaid
rikkeid.
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4.6  Raporti genereerimine

Peale testvektorite genereerimist ja simuleerimist tuleks genereerida raport, et näha
täpsemalt tulemusi. Selleks tuleb valida kas Turbo Testri menüüst Anaysis/ Generate
Report või vajutada tööriistaribal olevat nuppu. Selle tulemusena avaneb aken
Report Properties, mis on ära toodud pildil 18.

Raporti parameetrid:

“Fault Coverage” – näitab veakatteprotsenti. Sulgudes on toodud skeemil ära
testitud vead ja kogu vigade arv. Näide:

Fault coverage: 95.277207 % (928/974)

“# of Patterns” – näitab testvektorite hulka. Näide:

Number of patterns: 71

“Progressive Coverage” – Progressiivne veakate näitab mitu protsenti vigu on
peale seda vektorit kaetud. Testvektori järjekorra numbri taga on ära toodud
veakatteprotsent. Iga vektori puhul on eelnevale protsendile juurde liidetud tema poolt
avastatav vigade protsent. Sulgudes näidatakse mitu viga on testitud ja palju üldse
vigu kokku on. Näide:

Pattern 1: coverage 14.887064 % (145/974)
Pattern 2: coverage 20.739220 % (202/974)
Pattern 3: coverage 25.359343 % (247/974)
...
Pattern 69: coverage 95.071869 % (926/974)
Pattern 70: coverage 95.174538 % (927/974)
Pattern 71: coverage 95.277207 % (928/974)
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“Tested Faults” – näitab kõiki testitud vigu. Graafi tipu  järgi on ära toodud
komponendi nimi ja komponendi sisendi number, mis on testitud. Rea lõpus tuuakse
ära, mis tüüpi rike avastati - kas konstant-üks- või konstant-null-tüüpi viga. Viimasel
real tuuakse ära kokkuvõte, kui palju graafi tippe sai testitud. Näide:

Tested faults:

Node 0 (i_3): sa-0
Node 0 (i_3): sa-1
Node 1 (inst_0>i_1): sa-0
…
Node 13 (inst_5>o): sa-1
Node 14 (inst_4>o): sa-0
Node 14 (inst_4>o): sa-1

------------------------
Total of 30 nodes tested

“Not Tested Faults” – näitab mittetestitud vigu. Mittetestitud vead sisaldavad
katkestatud vigu ja testitamatuid vigu. Graafi tipu  järgi on ära toodud komponendi
nimi ja komponendi sisendi number, mida ei ole testitud. Rea lõpus tuuakse ära, mis
tüüpi riket ei avastatud - kas konstant-üks- või konstant-null-tüüpi viga. Viimasel real
tuuakse ära kokkuvõte, kui palju graafi tippe testimata jäi. Näide:

Not tested faults:

Node 122 (inst_49>from1): sa-1
Node 124 (inst_49>from2): sa-1
Node 130 (inst_50>from1): sa-1
…
Node 438 (inst_115>o): sa-1
Node 439 (inst_66>o): sa-1
Node 466 (inst_156>i_3): sa-1

------------------------
Total of 46 nodes not tested

“Aborted Faults” – näitab katkestatud vigade arvu. Antud parameeter on ainult
deterministliku generaatoriga kätte saadav. Katkestatud viga on viga, mille kohta ei
õnnestunud tõestada (ajalimiidi või mingi muu piirangu tõttu), kas antud viga on
testitav või mitte. Näide:

Aborted 90
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“Untestable Faults” – näitab mittetestitavate vigade arvu. Graafi tipu  järgi on
ära toodud komponendi nimi ja komponendi sisendi number, mis osutus
mittetestitavaks. Rea lõpus tuuakse ära, kas mittetestitav viga oli konstant-üks- või
konstant-null-tüüpi. Viimasel real tuuakse ära kokkuvõte, kui palju graafi tippe on
mittetestitavad. Näide:

Untestable faults:

Node 124 (inst_49>from2): sa-1
Node 132 (inst_50>from2): sa-1
Node 140 (inst_51>from2): sa-1
...
Node 184 (inst_58>from2): sa-1
Node 192 (inst_60>from1): sa-1
Node 194 (inst_60>from2): sa-1

------------------------
Total of 11 faults untestable

Pilt 18. Raporti parameetrid

Raportit saab kuvada ekraanile või kirjutada faili. Kui tahetakse saada teada tulemusi
ning neid pole vaja hiljem näiteks aruande koostamisel, siis võib raporti kuvada
ekraanile. Selleks tuleb vajutada hiirega “Print To Screen” ees oleval nupul (vaata
pildilt 18). Kui tahetakse infot säilitada, tuleb valida teine võimalus ehk vajutada
hiirega “Print To File”  ees oleval nupul. Selle tulemusena aktiviseerub “Print To
File”  taga olev sisendväli. Välja lõpus oleva Open nupule vajutades avaneb Browse
aken, kust tuleb üles otsida kataloog, kuhu tahetakse salvestada tulemused. File Name
lahtrisse tuleb kirjutada skeemi nimi ja panna faili laiend (võib olla suvaline). Kui
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need operatsioonid on tehtud, võib vajutada Open nuppu. Nüüd tuleb Report
Properties aknas ära märkida need parameetrid, mille kohta tahetakse infot saada.
Selleks tuleb parameetrite ees olevatel nuppudel hiirega klikkida. Kui valik on tehtud,
tuleb vajutada Run nupule, mille tulemusena käivitub raporti genereerimise protsess.

Kui oli valitud ekraanile kuvamine, siis ilmuvad tulemused Turbo Testri konsoolile.
Kuna neid võib olla rohkem kui üks ekraani täis, siis Turbo Testri akna paremas
servas oleva kerimisriba abil üles ja alla liikudes saab hõlpsasti leida üles vajaliku
info. Raportis kuvatavad tulemuste jadad võivad olla väga pikad. See sõltub muidugi
skeemist. Mida suurem skeem, seda rohkem infot kuvatakse selle kohta. Seega suurte
skeemide puhul võib minna ülemine raporti ots kaduma, kuna seda võidakse üle
kirjutama hakata. Selle vältimiseks tuleks mitte väga palju parameetreid korraga välja
valida. Sellisel juhul tuleks raporti genereerimise protsessi läbi viia mitmes jaos.
Kõigepealt võtta vaatluse alla mõned parameetrid ning ekraanile kuvatavast infost
tuleks olulised numbri välja kirjutada. Peale seda võib genereerida uue raport teiste
parameetritega. Nii on võimalik kokkuvõttes saada täpset infot kõigi parameetrite
kohta.

Konsoolipuhvri mahtu saab ka muuta valides konsoolilt hüpikmenüüst Properties.
Avanevas aknas saab seada nii puhvri suurust kui ka muid parameetreid. Samuti on
võimalik puhastada konsooli sisu. Selleks tuleb samast hüpikmenüüst valida Clear
All.

Kui oli valitud väljundi faili kirjutamine, siis koheselt ei saa tulemusi vaadata. Neid
saab vaadata suvalise tekstiredaktori abil (näiteks Wordpad, Word). Avades
tekstiredaktori ja valides File/Open tuleks kataloogist üles otsida salvestatud faili
nimi ja see avada. Faili kirjutamise eeliseks on see, et siis saab infot korraga kõikide
parameetrite kohta. Kindlasti on vaja progressiivse veakatte tulemused kirjutada faili.
Selle informatsiooni abil tuleb koostada laboratoorsetes töödes graafikud (vt. punktis
2.5 olevaid graafikuid).

Tabelis 8 on näide, kuidas Turbo Tester kuvab raporti konsoolile. Vasakus tulbas on
Turbo Testri poolt genereeritud tulemused ja paremas tulbas on kommentaarid.

Tabel 8. Näide raporti genereerimisest
TurboTester>OpenDesign(’C:\
Program
Files\SAMPLES\c432.agm’)
Turbo Tester>generate –
backtracks 10 -vector_limit
1000 c432
Deterministic Test Pattern
Generator

Reading SSBDD-model... OK

Allocating test patterns...
OK
Generating tests...

- Näitab millise skeemi graafimudel on
avatud. Antud juhul on C432 skeem
avatud.

- Näitab milliste parameetritega
(Backtrack Limit on 10 ja Vektor
Limit 1000) ja millist protsessi
tehakse (deterministlik testigeneraator
hakkab tööle).
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Learning implications... OK
Time, used by process:
0.000000
Generating...

Tested 873
Untestable 11
Aborted 90
Fault coverage: 89.630390
Fault efficiency: 90.654206
80 Vectors
961 Backtracks
Time, used by process:
5.050000

Writing test patterns... OK
0:00:08
Turbo Tester>

- Skeemi testitud vigade arv on 873.
- Testimatute vigade arv on 11.
- Katkestatud vigade arv on 90.
- Veakatteprotsent on 89.63 %.
- Efektiivsus 90.65 %.
- Genereeritud testvektorite arv on 80.

- Protsessi läbiviimiseks kulunud aeg
on 5 sek.

5.  Rikete diagnoos

Digitaalskeemides olevaid vigu saab avastada ka rikete tabeli abil. Antud ülesande
eesmärgiks ongi genereerida rikete tabel ja selle põhjal kindlaks teha skeemis olev
viga ja see ära põhjendada. Skeemile tuleb genereerida kõigepealt testid. Sellest oli
pikemalt juttu punktis 2.4 - 2-6. Seejärel tuleb käivitada paralleelne simulaator ja
saada rikete tabel ning väljundreaktsioonid vigadeta skeemi jaoks (Protsessi on
kirjeldatud punktis 4.1).

5.1  Vea lokaliseerimine

Rikete tabel genereeritakse raporti tegemisel faili laiendiga *.tst. Kui on olemas rikete
tabel vigadeta skeemile, tuleb juhendajal rike skeemi sisse viia. Nüüd tuleb uuesti
käivitada paralleelne simulaator ja vigane skeem läbi simuleerida. Testvektorid
peavad olema täpselt samad, mis genereeriti eelnevalt rikkevaba skeemi jaoks. Seega
rikkega mudeli jaoks genereerimist käivitada ei tohi. Kui on genereeritud ka rikkega
skeemile rikete tabel, siis saab kahte rikete tabelit omavahel võrreldes anda skeemile
diagnoos ja kindlaks määrata rikkega komponent.
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Näide:

Rikkevaba tabel: Rikkega tabel:
 Fault table report:
i_3                  : 01X1X
i_4                  : 0X1XX
inst_1>i_2           : 0XX1X
inst_2>i_1           : 1XX00
i_2                  : X1100
i_5                  : X10XX
inst_3>i_2           : 1X0XX
inst_5>i_2           : 00XX1
inst_4>i_1           : X0011
inst_0>i_1           : 01XXX

Fault table report:
i_3                  : 10X0X
i_4                  : 0X1X1
inst_1>i_2           : 0XX1X
inst_2>i_1           : 1XX00
i_2                  : X1100
i_5                  : X10XX
inst_3>i_2           : 1X0XX
inst_5>i_2           : 00XX1
inst_4>i_1           : X0011
inst_0>i_1           : 01XXX

Tabelis on võrreldud rikkega skeemi tulemusi rikketa skeemi tulemustega. Tulbas on
skeemi komponendi nime järel toodud testvektorite poolt kaetavad konstant-üks (1) ja
konstant-null vead (0). X näitab, et kumbagi konstant viga pole teatud testvektoriga
kaetud. Kahe rikete tabeli võrdlemisel on erinevused märgitud rasvase kirjaga.
Tabelist on näha, et erinevused on tulnud sisse komponentide i_3 ja i_4 puhul. Samas
on näha, et rikkega tabelis on i_3 inverteeritud võrreldes rikkevaba tabeliga. Siit saab
teha järelduse, et viga on sisendis i_3, millele on lisatud invertor.

6.  Disainivigade diagnoos

Digitaalsüsteemide disainiskeemide õigsuse kontrollimine ja vigade lokaliseerimine
võtab tänapäeval üha rohkem aega, kuna süsteemid lähevad järjest kompleksemaks
[7]. Disainivigade diagnoosimise algoritm hierarhiliste skeemidele baseerub konstant-
vigade mudelil eeldades, et skeemis on üks loogikalüli viga. Otsustusdiagramme
kasutatakse siin konstant-vigade esitamiseks ja lokaliseerimiseks kõrgemal tasemel.
Struktuurselt sünteesitud otsustusdiagrammide kasutamisega leitakse kahtlustatavate
vigade hulk ja genereeritakse nendest nimekiri. Järgnevalt püütakse seda nimekirja
vähendada miinimumini kasutades selleks testieksperimentidega saadud infot. Vigade
diagnoosimiseks saab kasutada standardseid ventiili-taseme automaatseid testvektorite
generaatoreid.

Katsed rahvusvaheliste testskeemidega ISCAS’85 näitasid antud algoritmi efektiivsust
võrreldes maailma teiste analoogsete algoritmidega.

6.1  Skeemi diagnoos

Kui juhendaja on skeemi vea sisse viinud, siis saab skeemi diagnoosima hakata
hierarhilise disainivigade diagnoosijaga. Eesmärgiks on lokaliseerida juhendaja poolt
sisseviidud viga, see kindlaks teha ja põhjendada saadud tulemust. Antud meetod, mis
võimaldab kindlaks teha ühe vale ventiili, töötab Unix keskkonnas. Diagnoosija
käivitamiseks tuleb terminali käsureale anda käsk :
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> deserr [-ovngs] [options] <design>

Info, mida tulemustes kuvatakse, saab ise valida. Tabelis 9 on toodud tähendused
parameetritele.

Tabel 9. Hierarhilise disaini vigade diagnoosija parameetrid
Parameetri tähis Seletus
[-ovngs]
o Kuvab info väljundite kohta.
v Näitab millised vektorid on läbi läinud ja

millised mitte.
n Näitab kahtlustatavate graafitippude hulka.
g Näitab kahtlustatavate ventiilide hulka.
s Kuvab kokkuvõtva statistika.
[options]
-name <gatename> Teeb eksperimendi ainult konkreetse

ventiili jaoks. Käsureale tuleb kirjutada
konkreetse ventiili nimi, millega tahetakse
eksperimenti läbi viia.

-all Viib eksperimendi läbi kõigi ventiilidega.
-gate <type> Eksperimendi tegemiseks vigase ventiiliga

tuleb käsureale kirjutada konkreetne
ventiili tüüp, milleks tahetakse ventiili
muuta. Eksperimentide tegemisel võib
tüübiks panna  <ALL> , mille tulemusena
tehakse katsed konkreetsele ventiilile kõigi
võimalike tüüpidega. Samuti võib tüübiks
panna <RANDOM>, mille puhul
asendatakse ventiili tüüp suvaliselt ühe
võimaliku tüübiga. Tüübid, mille vahel on
võimalik valida: INV (inversioon), AND
(ja-lüli), OR (või-lüli), NAND (ja-ei-lüli),
NOR (või-ei-lüli).

<design> Disaini nimi, millega eksperimente läbi
viima hakatakse.

Järgnevas  näites on esimeses tulbas konkreetne näide ja teises tulbas kommenteeritud
lähemalt saadad tulemusi:
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Tabel 10. Näide disaini vigade lokaliseerimisest
Generating OR instead of inst_0>o
- NAND gate
Analyzing... OK
Time, used by process: 0.010000

Info for error detection by
testpatterns (’1’- error
detected)
00100

Suspected nodes
XXXXXXXXX00
Suspected nodes (total): 2

Suspected gates:
1XXXXX

Their names:
inst_0>o [1];
Suspected gates (total): 1

Spectrum of suspected nodes
2: 1   3: 2   4: 2   5: 1
The total number of experiments
is 6
Minimal number of suspected nodes
is 2

Maximal number of suspected nodes
is 5

Average number of suspected nodes
is 3.500000
Spectrum of suspected gates
1: 2   2: 4
The total number of experiments is 6

Minimal number of suspected gates is 1

Maximal number of suspected gates is 2

Average number of suspected gates is

1.666667

- Ventiil numbriga 0, mis on ja-ei-
tüüpi, asendatakse või-tüüpi
ventiiliga eksperimentide jaoks.
- Analüüsimiseks kulunud aeg.

- Info testvektorite poolt avastatud
vea kohta.

- Kahtlustatavad graafitipud
- Kaks konstant-null viga kahtlus-
tatavate hulgas.
- Kokkuvõttes kahtlustatavate
tippude hulk.
- Kahtlustatavad ventiilid.
- Üks konstant-üks viga kahtlus-
tatavate hulgas.
- Kahtlustatavate ventiilide nimed.

- Kokkuvõttes kahtlustatavate
ventiilide hulk.

- Kahtlustatavate tippude spekter.

- Läbiviidud eksperimentide arv.

- Minimaalne kahtlustatavate
tippude hulk.

- Maksimaalne kahtlustatavate
tippude hulk.

- Keskmine kahtlustatavate
tippude hulk.
- Kahtlustatavate ventiilide
spekter.
- Läbiviidud eksperimentide arv.
- Minimaalne kahtlustatavate
ventiilide hulk.
- Maksimaalne kahtlustatavate
ventiilide hulk.
- Keskmine kahtlustatavate
ventiilide hulk.

Kui on saadud esialgne kahtlustatavate vigade hulk, siis tuleb protsessi niikaua
jätkata, kuni konkreetne viga on leitud. Selleks tuleb analüüsida skeemi
kahtlustatavate vigade hulga põhjal ja käsitsi genereerida lisa testvektor. Testvektori
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lisamisest on juttu punktis 4.4. Peale testvektori lisamist tuleks skeem uuesti läbi
simuleerida ja vaadata kas kahtlustatavate vigade hulk vähenes. Uusi testvektoreid
tuleb genereerida konkreetse vea leidmiseni.

7.  Isetestivad skeemid (BIST)

Isetestivate skeemide tehnoloogia sobib VLSI-de (suurte integraalskeemide)
testimiseks. BIST elimineerib vajaduse välise testri järele. Testigeneraator ja
reaktsioonide analüsaator asuvad sama kiibi sees. Generaatorina kasutatakse kas
loendurit, mis annab kõikvõimalike testvektorite hulga, või siis lineaarselt
tagasisidestatud nihkeregistrit (LFSR), millega saadakse pseudojuhuslik testvektorite
komplekt. Reaktsioonide hindamiseks kasutatavad signatuuranalüüsi registrid
põhinevad samuti LFSR-l. LFSR-i saab kergesti moodustada skeemis olemasolevatest
registritest, mis vähendab riistvara liiasust.

Signatuuranalüsaatoris olev LFSR koondab kogu andmevoo üheks sõnaks, mida
nimetatakse signatuuriks. Pärast testvektorite rakendamist skeemile on vaja saadud
signatuuri võrrelda riketevaba skeemi signatuuriga. Nii elimineeritakse vajadus
tuhandete reaktsioonide salvestamiseks. Tõenäosus, et riketevaba ja riketega skeemi
jaoks saadakse sama signatuur on 1/2n, kus n on bittide arv registris. 16 bitise ja
suurema registri korral võib selle arvestamata jätta.

Enamik BIST-meetoditest kasutavad “scan-path” tehnikat, kus funktsionaalsed
(skeemis olevad) trigerid muudetakse testimise eesmärgil nihkeregistriteks luues
vajalikud ühendused [5]. Lisades neile registritele lineaarse tagasiside, saame teha nii
pseudojuhuslikke testgeneraatoreid kui ka signatuuranalüsaatoreid skeemide
kombinatsioonosade testimiseks. Turbo Testri BIST emulaatorid lubavad kasutajal
kindlaks määrata LFSR-i tagasiside polünoomi, algolekut ja siini laiust. Pildil 19 on
selgitav näide LFSR generaatorist. LFSR registri tagasisidestusstruktuuri
kirjeldamiseks kasutatakse binaarkoodi (polünoom). “1” näitab, et tagasiside LFSR
registri väljundist trigeri sisendisse eksisteerib. “0” seevastu ütleb, et tagasiside
puudub. Generaatori algolek registris on 011011 ja tagasiside polünoom on 101101.
Toodud näites on LFSR-i siini laius (6) suurem kui skeemi sisendite arv (5). Sellisel
juhul on skeemi sisendid ühendatud MSB (Most Significant Bit - tagasisidestust
alustatakse vanemast järgust) analüsaatori otsa pealt. Generaatori järkude arv peab
olema võrdne või suurem skeemi sisendite arvust.
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Pilt 19. Generaatori LFSR

Pildil 20 on toodud näide analüsaatori LFSR-ist. Siin on algolek 10110 ja tagasiside
polünoom 11001. Kui analüsaatori LSFR-i siini laius on suurem kui skeemi väljundite
arv, siis väljundid on vaikimisi ühendatud LSB (Least Significant Bit - tagasisestust
alustatakse nooremast järgust) generaatori otsa pealt. Skeemi väljundite arv võib olla
väiksem generaatori siini laiusest, aga mitte suurem.

Pilt 20. Analüsaatori LFSR

Turbo Tester sisaldab kolme tüüpi BIST emulatsiooni tööriista: BILBO (Built- In
Logic Block Observer), CSTP (Circular Self-Test Path) ja “Store & Generate”.
Järgnevalt on nendest pikemalt räägitud.

7.1  BILBO meetod

Antud meetodit saab rakendada sünkroonsete skeemide jaoks, mis koosnevad
kombinatsioonloogikast ja trigeritest. BILBO meetodi puhul on testvektorite
generaator ja signatuuranalüsaator kahes eraldi LFSR registris. BILBO eelised tulevad
siin sellest, et genereeritud pseudojuhuslikud vektorid ei sõltu skeemi väljundite
väärtustest. Pildil 21 on toodud BILBO arhitektuur.

D0 D1 D2 D3 D4

Algolek :
Polünoom: 1 0 1 1 0 1 = 2dh

0 1 1 0 1 1 = 36h

D0 D1 D2 D3 D4

1 0 1 1 0 = 0dh

1 1 0 0 1 = 13h

Algolek :

Polünoom :
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LFSR 

LFSR 

KOMBINATSIOON-
          SKEEM

Pseudostohhastiline
    testigeneraator

Signatuuranalsaator

Polünoom
Algolek
Testi pikkus

Polünoom
Algolek

Pilt 21. BILBO arhitektuur

Turbo Testri kasutamisel BILBO emuleerimisel on vaja ainult skeemi
kombinatsioonosa alternatiivsete graafide mudelit. Ülejäänud BILBO arhitektuuri
elemendid modelleerib Turbo Tester emuleerimise käigus ise juurde. BILBO
registritel on neli tööre•iimi:

- normaalne
- genereerimine
- signatuuri analüüs
- nihkeregistri re (testigeneraatori algoleku laadimiseks, signatuuri lugemiseks, et

võrrelda etalonsignatuuriga)

BILBO skeemide kasutamist kirjeldatakse pildil 22. Et testida skeemi C1, tuleb LFSR
register BILBO1 konfigureerida testigeneraatorina, kusjuures BILBO2 toimib
signatuuranalüsaatorina. Vastupidi, kui tahame testida skeemi C2, peab BILBO2
olema generaatori rollis ja BILBO1 tuleb konfigureerida signatuuranalüsaatorina.

%,/%2
�

&�

&�
%,/%2

�

%,/%2

�

6, 62

Pilt 22. BILBO registrite kasutamine
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BILBO parameetrid:

“Generator Length”- näitab BILBO generaatori LFSR-registri pikkust bittides.

“Generator Polynomial”- näitab BILBO generaatori LFSR-registri tagasiside
polünoomi väärtust kahend-, kaheksand-, kümnend- või kuueteistkümnendkoodis.
Vaikimisi on väärtus kuueteistkümnendkoodis. Väärtuse võib sisestada ühes neist
neljast koodist. Enne tuleb sisendvälja taga oleval nupul vajutada ja sealt vastav kood
välja valida. Koodid on järgmiste lühenditega: kahendkood (Bin), kaheksandkood
(Oct), kümnendkood (Dec) ja kuueteistkümnendkood (Hex). Katsete kordamisel on
soovitav polünoomi väärtust muuta, see võib anda testi tulemustesse muutusi.

“Generator Initial State”- näitab BILBO generaatori algoleku väärtust
kaheksand-, kümnend- või kuueteistkümnendkoodis. Vaikimisi on väärtus
kuueteistkümnendkoodis. Väärtuse võib sisestada ühes neist neljast koodist. Enne
tuleb sisendvälja taga oleval nupul vajutada ja sealt vastav kood välja valida. Koodid
on järgmiste lühenditega: kahendkood (Bin), kaheksandkood (Oct), kümnendkood
(Dec) ja kuueteistkümnendkood (Hex). Katsete kordamisel on soovitav algoleku
väärtust muuta, see võib anda tulemustesse muutusi.

“Analyser Length” - näitab BILBO analüsaatori LFSR-registri pikkust bittides.

“Analyser Polynomial”- näitab BILBO analüsaatori LFSR-registri tagasiside
polünoomi väärtust kahend-, kaheksand-, kümnend- või kuueteistkümnendkoodis.
Vaikimisi on väärtus kuueteistkümnendkoodis. Väärtuse võib sisestada ühes neist
neljast koodist. Enne tuleb sisendvälja taga oleval nupul vajutada ja sealt vastav kood
välja valida. Koodid on järgmiste lühenditega: kahendkood (Bin), kaheksandkood
(Oct), kümnendkood (Dec) ja kuueteistkümnendkood (Hex). Katsete kordamisel on
soovitav polünoomi väärtust muuta, see võib anda testi tulemustesse muutusi.

“Analyser Initial State” - näitab BILBO analüsaatori algoleku väärtust
kaheksand-, kümnend- või kuueteistkümnendkoodis. Vaikimisi on väärtus
kuueteistkümnendkoodis. Väärtuse võib sisendada ühest neist neljast koodist. Enne
tuleb sisendvälja taga oleval nupul vajutada ja sealt vastav kood välja valida. Koodid
on järgmiste lühenditega: kahendkood (Bin), kaheksandkood (Oct), kümnendkood
(Dec) ja kuueteistkümnendkood (Hex). Katsete kordamisel on soovitav algoleku
väärtust muuta, see võib anda testi tulemustesse muutusi.

“# of Patterns” -  näitab kui palju maksimaalselt testvektoreid genereeritakse.
Vaikimisi on selleks väärtuseks 1000.

“Analyser at the side of” - näitab kas tagasisidet alustatakse noorema või
vanema järgu poolt. Selleks tuleb vastav valik ära märkida. LSB (Least Significant
Bit) puhul alustatakse tagasisestust nooremast järgust. MSB (Most Significant Bit)
puhul alustatakse aga tagasisidestust vanemast järgust. BILBO algoritmi siseselt
kirjeldatakse LFSR-registri tagasisidestuse struktuuri polünoomina binaarkoodis.
Polünoomis väärtus ”1” näitab, et tagasiside LFSR-registri väljundist trigeri
sisenditesse eksisteerib ja “0” väärtuse puhul tagasiside puudub.
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Pilt 23. BILBO parameetrid

BILBO meetodi käivitamiseks tuleks valida kas menüüst BIST/BILBO Emulation
või vajutada tööriistaribal olevat nuppu. Selle tulemusena avaneb aken BILBO
Properties, mida on näha pildil 23. Parameetreid, mis kirjeldavad polünoomi või
algoleku väärtust, saab sisendväljale lihtsalt sisestada. Sisendvälja taga olev nupp
näitab missuguses koodis sisestatud arv on esitatud. Kui vajatada sellele nupule, siis
avaneb rippmenüü, kus on näha veel kolmes erinevas koodis antud arvu väärtus. Arv
on kuvatud veel kahend- (Bin), kaheksand- (Oct) ja kümnendkoodis (Dec). Kui kõik
parameetrid on paika pandud, siis tuleb vajutada Run nuppu ja käivitub testivektorite
genereerimise protsess. Peale BILBO meetodi rakendamist saadakse peale
genereerimisprotsessi lõppu infot ainult testi kestvuse kohta. Tulemused tuleb
järgnevalt läbi simuleerida, et saada informatsiooni kõikide parameetrite kohta
täpsemalt ja et oleks võimalik genereerida raport. Simuleerimise ja tulemuste analüüsi
kohta on lähemalt kirjutatud punktis 4.

7.2  CSTP meetod

CSTP meetodit saab rakendada sünkroonsete skeemide jaoks, mis koosnevad
kombinatsioonloogikast ja trigeritest. CSTP on BILBO sarnane, kuid
signatuuranalüsaator ja testigeneraator on integreeritud ühte registrisse. CSTP
arhitektuur on toodud pildil 24. Põhiline idee seisneb selles, et ühendada valitud
trigerid üheks pikaks tagasisidestatud nihkeregistriks (“tsirkulaarne tee”). Iga triger
sellises registris omab lisaventiili, et ühendada tema sisend eelmise registri väljundiga.
Tsirkulaartee ülesandeks on geenreerida testvektoreid kontrollitava skeemi jaoks ja
samaaegselt jälgida skeemi reaktsioone.
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On kaks võimalust selle üle otsustamiseks kas “tee” läks läbi või ei läinud:
- osa CSTP-st, mis on kergesti loetav näiteks protsessori poolt (süsteemse diagnostika
ajal), tuleb realiseerida signatuuranalüsaatorina
- otsus võetakse vastu vaadeldes bittide jada tsirkulaarse trigeri väljundis M takti
jooksul enne testi lõppu ja võrreldakse neid vastava rikkevaba etaloniga

LFSR 

KOMBINATSIOON-
          SKEEM

Pseudostohhastiline
  testigeneraator ja
signatuuranalüsaator
     integreerituna

Polünoom
Algolek
Testi pikkus

Pilt 24. CSTP arhitektuur

CSTP meetodi eeliseks on see, et ta vajab vähem kiibi ruumi kui BILBO meetod,
kuna ta kasutab ühte nihkeregistrit BILBO kahe asemel. Samuti on testigeneraatori
efektiivsus võrreldav ideaalse pseudojuhusliku generaatori omaga.

CSTP parameetrid:

“LFSR Length” - näitab CSTP LFSR-registri pikkust bittides.

“LFSR Polynomial”- näitab CSTP LFSR-registri tagasiside polünoomi
väärtust kahend-, kaheksand-, kümnend- või kuueteistkümnendkoodis. Vaikimisi on
väärtus kuueteistkümnendkoodis. Väärtuse võib sisestada ühes neist neljast koodist.
Enne tuleb sisendvälja taga oleval nupul vajutada ja sealt vastav kood välja valida.
Koodid on järgmiste lühenditega: kahendkood (Bin), kaheksandkood (Oct),
kümnendkood (Dec) ja kuueteistkümnendkood (Hex). Katsete kordamisel on soovitav
polünoomi väärtust muuta, see võib anda testi tulemustesse muutusi.

“LFSR Init State” - näitab CSTP algoleku väärtust kahend-, kaheksand-,
kümnend- või kuueteistkümnendkoodis. Vaikimisi on väärtus kuueteist-
kümnendkoodis. Väärtuse võib sisestada ühes neist neljast koodist. Enne tuleb
sisendvälja taga oleval nupul vajutada ja sealt vastav kood välja valida. Koodid on
järgmiste lühenditega: kahendkood (Bin), kaheksandkood (Oct), kümnendkood (Dec)
ja kuueteistkümnendkood (Hex). Katsete kordamisel on soovitav algoleku väärtust
muuta, see võib anda testi tulemustesse muutusi.
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“# of Patterns” -  näitab kui palju maksimaalselt testvektoreid genereeritakse.
Vaikimisi on selleks väärtuseks 1000.

“Analyser at the side of” - näitab kas tagasisidet alustatakse noorema või
vanema järgu poolt. Selleks tuleb vastav valik ära märkida. LSB (Least Significant
Bit) puhul alustatakse tagasisestust nooremast järgust. MSB (Most Significant Bit)
puhul alustatakse aga tagasisidestust vanemast järgust. CSTP algoritmi siseselt
kirjeldatakse LFSR-registri tagasisidestuse struktuuri polünoomina binaarkoodis.
Polünoomis väärtus ”1” näitab, et tagasiside LFSR-registri väljundist trigeri
sisenditesse eksisteerib ja “0” väärtuse puhul tagasiside puudub.

Pilt 25. CSTP parameetrid

CSTP meetodi käivitamiseks tuleks valida kas menüüst BIST/CSTP Emulation või
vajutada tööriistaribal olevat nuppu. Selle tulemusena avaneb aken CSTP Properties,
mida on näha pildil 25. Parameetreid on lihtne muuta vajutades sisendvälja taga
olevatele noolenuppudele. Kui kõik parameetrid on paika pandud, siis tuleb vajutada
Run nuppu ja käivitub testivektorite genereerimise protsess. Juhusliku generaatori
puhul saadakse peale genereerimisprotsessi lõppu infot ainult testi kestvuse kohta.
Tulemused tuleb järgnevalt läbi simuleerida, et saada informatsiooni kõikide
parameetrite kohta täpsemalt ja et oleks võimalik genereerida raport. Simuleerimise ja
tulemuste analüüsi kohta on lähemalt kirjutatud punktis 4.

Antud töö käigus sai ISCAS’85 skeemidega läbi viidud katsed nii BILBO kui ka
CSTP meetodiga. Järgnevas tabelis on toodud ajad, mida need meetodid kulutasid
skeemide testimiseks.
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Tabel 11. BILBO ja CSTP meetodite võrdlus ISCAS’85 skeemide abil
ISCAS’85
skeemid

BILBO ajad
(sek.)

CSTP ajad
(sek.)

C17 0.06 0.05
C432 1.13 9.87
C499 0.80 3.25
C880 1.30 12.73
C1355 3.05 28.00
C1908 10.21 40.36
C3540 51.27 132.00
C5315 113.03 -
C6288 125.60 574.92
C7552 223.73 -

Saadud tulemustest võib järeldada, et ajalise näitaja suhtes on BILBO meetod CSTP-
st parem. Skeemidega C5315 ja C7552 ei õnnestud teha katseid CSTP meetodiga.
CSTP meetodi üks parameetritest, nimelt nihkeregistri pikkus, sõltub skeemi sisendite
arvust. Kuna arvuti käsurea pikkus on 128 baiti ja polünoomid esitatakse
kahendkoodis, siis on ka kahendkoodi bittide arv piiratud. CSTP meetodi puhul
peavad registri pikkus ja skeemi sisendite arv võrdsed olema. Skeemi C5315 sisendite
arv on 178 ja C7552-l vastavalt 207. Seega skeeme, mille sisendite arv ületab 128,
CSTP meetodiga antud hetkel testida ei saa. Turbo Tester annab sellest teada
konsoolile kuvatava veateatega. Tulevikus esitatakse polünoomid Turbo Terstris
kuueteistkümnendkoodis, mis võimaldab tunduvalt suurema sisendite arvuga skeeme
testida.

7.3  “Store & Generate” meetod

Püsimälu (“Store & Generate”) meetodi puhul on põhikomponentideks testseadmete
plokk (TAP), testitav skeem ja signatuuranalüsaator. TAP sisaldab püsimälu ja
generaatorit. Püsimälu säilitab r vektorit pikkusega n bitti. Generaatoriks on LFSR
register, mis iga püsimälus oleva vektori kohta genereerib lisaks s sisendvektorit.
Seetõttu kogu vektorite hulk on s*r. Antud struktuurist saab tuletada kaks erijuhtumit:

- BILBO tehnika, kus püsimälu puudub

- testimine eelnevalt salvestatud vektoritega (puudub generaator)

Üldjuhul mingi eeskiri püsimälu ja LFSR registri sisu kindlaksmääramiseks mingi
testide hulga T või rikete hulga R jaoks puudub. Soovitav on alustada suvalise LFSR-
iga ja leida püsimälu sisu kasutades rikete simulaatorit.

Püsimälu meetodi käivitamiseks tuleks valida kas menüüst BIST/”Store &
Generate” Emulation või vajutada tööriistaribal olevat nuppu. Selle tulemusena
avaneb aken “Store & Generate” Properties. Parameetreid on lihtne muuta
vajutades sisendvälja taga olevatele noolenuppudele. Kui kõik parameetrid on paika
pandud, siis tuleb vajutada Run nuppu ja käivitub testivektorite genereerimise
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protsess. Juhusliku generaatori puhul saadakse peale genereerimisprotsessi lõppu infot
ainult testi kestvuse kohta. Tulemused tuleb järgnevalt läbi simuleerida, et saada
informatsiooni kõikide parameetrite kohta täpsemalt ja et oleks võimalik genereerida
raport. Simuleerimise ja tulemuste analüüsi kohta on lähemalt kirjutatud punktis 4.
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Kokkuvõte

Diplomitöö tulemusena valmis laboratoorsete tööde komplekt. Diplomitööga seoses
on sooritatud teste rahvusvaheliste näidisskeemidega (Benchmark “ISCAS’85”)
diagnostikatarkvaraga Turbo Tester.

Käesolevas diplomitöös välja töötatud laboratoorsete tööde komplekt omab suurt
tähtsust digitaalsüsteemide projekteerimise ja testimise õpetamisel nii Tallinna
Tehnikaülikoolis kui ka teistes Euroopa ülikoolides.

Kuna Turbo Tester on õppetarkvara, siis saavad kasutada seda kõik. Soovijatele
antakse kaasa laboratoorsete tööde komplekt, mis kirjeldab ära Turbo Testri
võimalused, kuidas omandada oskused digitaalsüsteemide testimiseks.

Järgnevaks tuleks laboratoorsete tööde komplekt kirjutada inglise keeles ja samuti
HTML formaadis, et see kättesaadavaks teha teistes riikides olevatele üliõpilastele
Interneti kaudu.



58

Summary

The purpose of this diploma work was to develop a complete laboratory work course
for teaching "Diagnostic of digital systems" based on CAD system Turbo Tester.

These tasks are defined in the beginnig of the diploma work and following chapters
give in-depth overview of how to carry them out. The description incldes pictures of
tools, their properties, format of output and benchmarks with ISCAS’85 suite.

Laboratory course consists of followig tasks:
1) Test generation with Turbo Tester ATPG tools
2) Manual test pattern generation
3) Test analysis
4) Fault diagnosis in digital circuits
5) Design-fault diagnosis in digital circuits
6) Work with Built-In  selftesting methods
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