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Abstrakt

Tato práce se zabývá formalizací přístupu k vytváření testovacích obvodů na

úrovni meziregistrových přenosů. V práci je stručně popsána problematika tes-

tování číslicových obvodů a jsou představeny metody, které je možné použít pro

vytváření testovacích obvodů na úrovni meziregistrových přenosů. Hlavní část

práce je věnována definici formálního modelu datové části číslicového obvodu na

úrovni meziregistrových přenosů. Použití formálního modelu je demonstrováno

na jednoduchém obvodu. V závěru práce je prezentováno využití navrženého for-

málního modelu pro návrh testovacích obvodů a je diskutováno další pokračování

práce.
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1 Úvod

Se zvyšující se složitostí elektronických zařízení se zvyšují také požadavky na

funkce realizované číslicovými obvody. Tato rostoucí složitost číslicových obvodů

klade na návrháře nové požadavky v podobě hledání nových způsobů návrhu čís-

licových obvodů a jejich realizace. Nedílnou součástí úvah o nových metodách

návrhu číslicových obvodů přitom musí být řešení problému testovatelnosti navr-

ženého obvodu. V této souvislosti hovoříme o návrhu/syntéze snadno testovatel-

ných obvodů, v anglické terminologii označovaném jako Design For Testability -

DFT/Synthesis For Testability - SFT.

Příkladem metod, které nám umožňují dosáhnout potřebných vlastností ob-

vodu z hlediska testovatelnosti, mohou být např. metody strukturovaného ná-

vrhu. Pokud se zabýváme návrhem nových, popř. modifikací již existujících me-

tod strukturovaného návrhu, potřebujeme mít k dispozici sadu testovacích obvodů

(tzv. benchmarkových obvodů), na nichž by bylo možné ověřit funkčnost navrže-

ných metod a jejich dopad na diagnostické vlastnosti obvodu, případně porovnat

dosažené výsledky s výsledky jiných autorů.

V současné době je k dispozici několik sad testovacích obvodů, které obsahují

testovací obvody různé složitosti, s různými diagnostickými vlastnostmi, popsané

na různých úrovních popisu obvodu (úroveň tranzistorů, logických hradel, mezi-

registrových přenosů, chování, . . .). Vzhledem ke složitosti dnešních číslicových

obvodů se jako nejvhodnější úroveň pro úvahy nad testovatelností obvodu jeví

úroveň meziregistrových přenosů (Register Transfer level - RT). Tato úroveň je

vhodná pro úvahy nad testovatelností číslicového obvodu, protože se jedná o

nejabstraktnější úroveň modelování číslicového obvodu, která ještě obsahuje in-

formaci o struktuře obvodu, která je z hlediska testování obvodu klíčová [4].

Pokud bychom analyzovali současné sady testovacích obvodů [2] zjistíme, že

v současné době není k dispozici ucelená sada testovacích obvodů na úrovni RT,

která by umožnila námi navržené metody a nástroje komplexně ověřit. Vzhledem

k potřebě mít takovou sadu testovacích obvodů k dispozici bylo potřeba začít se

zabývat tím, jak testovací obvody na úrovni RT získat.

4



2 Vytváření testovacích obvodů

V praxi se můžeme setkat se dvěma přístupy k vytváření testovacích obvodů.

2.1 Modifikace existujících obvodů

Tento tradiční způsob vytváření testovacích obvodů je založen na použití existu-

jících praktických obvodů, které jsou upraveny tak, aby vyhovovali požadavkům

na testovací obvody (jsou odstraněny násobné hodinové rozvody, DFT struktury

a nestandardní komponenty obvodu).

Výhody/nevýhody tohoto přístupu:

� omezená dostupnost zdrojového kódu obvodů,
� nemožnost volit parametry obvody,
⊕ odpovídají praktickým obvodům.
Bohužel, díky nedostupnosti zdrojového kódu praktických obvodů je v sou-

časné době k dispozici pouze několik jednoduchých strukturou popsaných testo-

vacích obvodů na úrovni RT, na nichž však není možné metody testovatelnosti

komplexně ověřit. Je tedy potřeba se zabývat tím, jak nové testovací obvody na

úrovni RT získat.

2.2 Syntetické vytváření testovacích obvodů

Jednou z možností, jak získat nové testovací obvody, je využití tzv. syntetického

vytváření testovacích obvodů. Tento přístup byl poprvé publikován v roce 2002

[1]. Syntetické vytváření testovacích obvodů bylo v tomto případě použito pro

ověřování algoritmů pro automatický návrh spojů a umístění prvků v FPGA.

Metoda vytváření syntetických testovacích obvodů publikovaná v [1] vychází

z předpokladu, že máme k dispozici vzorový testovací obvod, na základě kterého

budeme vytvářet testovací obvody se schodnými charakteristickými vlastnostmi

jako má vzorový obvod (např. délka kombinačních cest, zastoupení použitých

prvků, . . . ). Při vytváření testovacího obvodu je v každém kroku analyzováno,

zda navržený testovací obvod odpovídá vzorovému obvodu.
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Vzhledem k tomu, že obdobný problém s nedostatkem testovacích obvodů,

jaký bylo potřeba řešit v [1] existuje i u testovacích obvodů na úrovni RT, vznikl

nápad využít syntetického vytváření testovacích obvodů pro vytváření testovacích

obvodů na úrovni RT.

Byla navržena a implementována metoda (viz. [5]), která využívá metody

syntetického vytváření testovacách obvodů pro návrh testovacího obvodu poža-

dovaných vlastností. Uživatel má možnost specifikovat požadavky na vytvářený

obvod ve formě použitých prvků obvodu, počtu primárních vstupů/výstupů a po-

žadovaných diagnostických vlastnosti obvodu. Návrh obvodu je realizován jako

řešení optimalizačního problému, který je definován jako hledání nejvhodnějšího

propojení zadaných prvků tak, aby výsledný obvod co nejlépe splňoval uživatelem

stanovená kritéria.

Výhody/nevýhody metody:

⊕ testovací obvody s požadovanou strukturou a diagnostickými vlastnostmi,
⊕ “neomezený“ počet testovacích obvodů,
� nemusí odpovídat praktickým obvodům.

3 Formalizace návrhu testovacích obvodů

V práci [5] byly prezentovány výsledky metody automatického návrhu syntetic-

kých testovacích obvodů. Cílem práce bylo ověřit, že je možné použít tuto metodu

pro vytváření testovacích obvodů s požadovanými vlastnostmi z hlediska diagnos-

tiky. V rámci výše uvedené práce byly také zvoleny cíle, ke kterým by práce měla

směřovat. Aby bylo možné tyto cíle splnit, je nutné začít se zabývat formalizací

celého procesu návrhu syntetických testovacích obvodů. Formalizace části tohoto

procesu je cílem i této práce.

3.1 Formální model struktury obvodu

Existuje několik formálních modelů obvodu na úrovni meziregistrových přenosů

(RT). Základ formálního modelu, který je použit v této práci je převzat z [3].
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Volba právě tohoto modelu souvisí s tím, že vybraný model umožňuje formálně

popsat číslicový obvod na úrovni RT využívající strategii multiplexovaných dato-

vých cest (tzn. obvod na úrovni meziregistrových přenosů, ve kterém je použita

pro přenos dat obvodem strategie multiplexovaných sběrnic).

Aby bylo odlišeno, které definice jsou původní, které modifikované a které

jsou zavedeny zcela nově, jsou jednotlivé definice doplněny symbolem (**), jde-

li o definici původní, symbolem (*), jde-li o definici modifikovanou a žádným

symbolem, jde-li o definici novou vzhledem k modelu definovanému v [3].

Zvolený model struktury číslicového obvodu obvod chápe jako 5-tici množin,

které vyjadřují statickou strukturu obvodu (viz. definice 3.1). K této definici se

pak přidávají další definice, která přiřazují prvkům modely chování a další vztahy.

Definice 3.1. (*) Uspořádaná pětice UUA=(E, P, C , PI, PO) vyjadřuje model

struktury datové části číslicového obvodu na úrovni meziregistrových přenosů

(RT). Význam jednotlivých množin je tento:

E je konečná množina obvodových prvků,

P je konečná množina jejich bran (vstupů a výstupů),

C je konečná množina spojů mezi branami prvků obvodu,

PI je konečná množina primárních vstupů obvodu a

PO je konečná množina primárních výstupů obvodu.

�

Na celý testovaný obvod UUA lze pohlížet jako na prvek nějakého většího

celku, na prvek, o kterém je známo jeho chování vyjádřené v tomto případě

chováním struktury jeho prvků z množiny E propojených prostřednictvím svých

bran P ∪ PI ∪ PO spoji z množiny C, tedy na prvek se strukturou (E, P, C) a
branami (PI, PO). Stejně tak každý prvek E obvodu UUA může být pro další

analýzu dekomponován na svou strukturu a na své (při pohledu na strukturu

prvku primární) brány.

Definice 3.2. (*) Množinu bran prvků P lze rozdělit na čtyři podmnožiny:

DI je množina vstupních datových bran,

DO je množina výstupních datových bran,
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CI je množina řídicích a synchronizačních vstupů,

CO je množina řídicích a synchronizačních výstupů.

Platí, že množiny DI, DO, CI a CO jsou vzájemně disjunktní (� = DI ∩DO ∩
CI ∩ CO) a také platí, že P = DI ∪DO ∪ CI ∪ CO.
�

Disjunktnost množin DI, DO, CI a CO plyne z předpokladu, že se jedná

o model struktury datových cest obvodu na úrovni RT syntetizovaného s využi-

tím strategie multiplexovaných datových cest. Nemůže tedy nastat situace, že by

některý obvodový prvek měl obousměrnou datovou bránu.

Definice 3.3. Nechť

IN = DI ∪ PO je množina všech vstupních datových bran obvodu,
OUT = DO ∪ PI je množina všech výstupních datových bran obvodu,
PALL = IN ∪ OUT je množina všech datových bran obvodu.

�

Množina vstupních datových bran IN je definována sjednocením vstupních

datových bran DI jednotlivých prvků obvodu a množiny primárních výstupů ob-

vodu PO (z hlediska vnitřních prvků obvodu se chovají primární výstupní brány

jako vstupní datové brány). Množina výstupních datových bran OUT je defino-

vána obdobným způsobem (primární vstupní brány se chovají z hlediska vnitřních

prvků jako výstupní datové brány). Množina všech datových bran obvodu PALL

je definována jako sjednocení množin vstupních a výstupních datových bran.

Definice 3.4. (*) Nechť existuje zobrazení ψ : E → 2P , které přiřazuje každému
obvodovému prvku e ∈ E množinu bran ψ(e), pro kterou platí, že ψ(e) = {p|
p ∈ P∧ p je bránou prvku e}.
�

Zobrazení ψ tvoří vazbu mezi množinou prvků a množinou bran. Toto zob-

razení určuje, která brána z množiny bran přísluší kterému prvku. Dále bude

definováno zobrazení ϕ, které přiřazuje každé bráně informaci o její bitové šířce.
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Definice 3.5. Nechť ϕ : (P ∪PI∪PO)→ P je zobrazení, přiřazující každé bráně

p ∈ (P ∪ PI ∪ PO) hodnotu ϕ(p) ∈ P, která reprezentuje bitovou šířku brány p.

�

Poslední množinu z 5-tice množin z definice 3.1, která ještě nebyla definována,

je množina spojů obvodu C. Množina C je definována binární relací nad množinou

PALL. O datových branách p1, p2 ∈ PALL můžeme říci, že jsou v relaci C, pokud

platí, že mezi branami p1 a p2 existuje spoj.

Definice 3.6. Nechť C ⊆ PALL ×PALL je relace na množině PALL. Pro libovolné

dvě brány x, y ∈ PALL platí, že (x, y) ∈ C ⇔ existuje spoj, mezi branami x a y.
�

Z fyzikálního významu relace C plyne, že se jedná o ekvivalenční relaci (tzn.

relace C je reflexivní, symetrická a tranzitivní). Reflexivita relace C vyplývá z

tvrzení, že “každá brána je spojena sama se sebou“. Z fyzikálních vlastností spojů

vyplývá také symetričnost a tranzitivnost relace C. Pokud existuje spoj mezi

branami x a y (x, y ∈ PALL∧ (x, y) ∈ C) musí také platit, že (y, x) ∈ C. Obdobně

je možné ukázat také tranzitivnost relace C. Pokud mezi branami x, y, z ∈ PALL

existuje spoj, který propojuje brány x a y ((x, y) ∈ C) a brány y a z ((y, z) ∈ C),

potom existuje i spoj mezi branami x a z (⇒ (x, z) ∈ C ∧ (z, x) ∈ C).

3.2 Příklad obvodu na úrovni RT

Na obrázku 1 je ukázka datové části obvodu na úrovni registrových přenosů. Podle

definice 3.1 je možné tento obvod reprezentovat jako 5-tici množin UUA=(E, P ,

C, PI, PO), které popisují statické vazby v obvodu. Jednotlivé množiny E, P ,

C, PI a PO jsou pak pro obvod na obrázku 1 definovány následovně:

E = {reg1, reg2, add1}
P = DI ∪ DO ∪ CI ∪ CO
C = {(in1, reg1.d), (in2, reg2.d), (reg1.q, add1.a), (reg2.q, add2.b), . . .}
PI = {in1, in2}
PO = {out1}
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Obr. 1: Příklad obvodu na úrovni RT

Množiny DI, DO, CI, CO a zobrazení ϕ a ψ jsou definovány následovně:

DI = {reg1.d, reg2.d, add1.a, add1.b}
DO = {reg1.q, reg2.q, add1.q}
CI = {reg1.we, reg1.clk, reg2.we, reg2.clk}
CO = {}
ϕ = {(in1,16), (in2,16), (reg1.d,16), (reg2.d,16), (add1.a,16),

(add1.b,16), (add1.c,1), (out1,16)}
ψ = {(reg1, {reg1.d, reg1.we, reg1.clk, reg1.q}),

(reg2, {reg2.d, reg2.we, reg2.clk, reg2.q}),
(add1, {add1.a, add1.b, add1.q})}

4 Metodika návrhu testovacích obvodů

V kapitole 3 byl zaveden formální model obvodu na úrovni meziregistrových pře-

nosů. V této kapitole bude prezentováno využití zavedeného modelu pro návrh

testovacích obvodů.

Návrh testovacích obvodů je realizován na základě požadavků uživatele na

strukturu a diagnostické vlastnosti obvodu. Uživatel má možnost specifikovat

typ a počet prvků z nichž se má obvod skládat, počet a šířku primárních vstupů

a výstupů obvodu a požadované vlastnosti z hlediska testovatelnosti. Příklad

uživatelského vstupu je na obrázku 2.
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<circuit>

<inputs>(in1,8), (in2,8), (in3,8)</inputs>

<outputs>(out1,8), (out2,16)</inputs>

<comp name="add1" type="ADD(8)"/>

<comp name="mul1" type="MUL(8,16)"/>

<comp name="reg1" type="REG(8)"/>

</circuit>

Obr. 2: Příklad vstupních požadavků uživatele

Vyjádřeme si nyní zadané vstupní informace ve formě formálního modelu

číslicového modelu obvodu popsaného v definici 3.1.

Na základě informací zadaných uživatelem a informací z knihovny prvků, je

možné sestavit 4 z 5-ti množin definující obvod na úrovni RT. Podle definice 3.1

je obvod na úrovni RT možné popsat 5-ticí UUA=(E, P , C, PI, PO). Všechny

množiny kromě množiny C jsou definovány. Ze zadaných informací a knihovny

prvků je možné sestavit i zobrazení ϕ, ψ:

E = {add1, mul1, reg1}
P = DI ∪ DO ∪ CI ∪ CO
PI = {in1, in2, in3}
PO = {out1, out2}
DI = {add1.a, add1.b, mul1.a, mul1.b, reg1.d}
DO = {add1.q, mul1.q, reg1.q}
CI = {reg1.we, reg1.clk}
CO = {}
ϕ = {(in1,8), (in2,8), (in3,8), (add1.a,8), (add1.b,8), (mul1.a,8),

(mul1.b,8), (reg1.d,8), (add1.q, 8), (mul1.q,16), (reg1.q,8),

(reg1.we,1), (reg1.clk,1), (out1,8), (out2,16)}
ψ= {(add1, {add1.a, add1.b, add1.q}),

(mul1, {mul1.a, mul1.b, mul1.q}),
(reg1, {reg1.d, reg1.we, reg1.clk, reg1.q})}
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Vytváření testovacích obvodů je tak redukováno na hledání nejvhodnějšího

propojení uživatelem specifikovaných prvků tak, aby byly splněny požadavky uži-

vatele na diagnostické vlastnosti obvodu. Možná propojení prvků obvodu tvoří

stavový prostor možných řešení problému. Našim úkolem je naleznout nejvhod-

nější řešení z hlediska diagnostických vlastností obvodu. Množina všech možných

řešení propojení prvků obvodu je dána množinou relací, které splňují podmínky

definice 4.1.

Definice 4.1. Libovolné surjektivní zobrazení Cmin ⊆ IN × OUT , pro které

platí, že Cmin = {(x, y)|x ∈ IN ∧ y ∈ OUT ∧ ϕ(x) = ϕ(y)} definuje propojení
prvků obvodu.

Vzhledem k předpokladu, že se popisujeme obvod, který využívá strategii mul-

tiplexovaných datových cest, musí platit, že Cmin je zobrazení ⇒ každá vstupní
brána je připojena právě na jednu výstupní bránu. Zobrazení Cmin je surjektivní

⇒ je zajištěno, že každá výstupní brána je připojena alespoň na jednu vstupní

bránu. Podmínkou, že Cmin je surjektivní zobrazení, je tedy zajištěno, že žádná

vstupní ani výstupní brána nezůstane nezapojena. Podmínka ϕ(x) = ϕ(y) v de-

finici 4.1 zajišťuje, že jsou vzájemně propojeny jen brány se stejnou šířkou.

Množinu C, která popisuje propojení prvků obvodu a splňuje podmínky ekvi-

valence podle definice 3.6 získáme z množiny Cmin tak, že vytvoříme reflexivní,

symetrický a tranzitivní uzávěr množiny Cmin. Postup vytváření množiny spojů

C můžeme demonstrovat pro obvod popsaný na obrázku 2. Mějme surjektivní

zobrazení Cmin, které splňuje požadavky definice 4.1:

Cmin={(add1.a, in1), (add1.b, in2), (mul1.a, in3), (mul1.b, add1.q),
(reg1.d, add1.q),(out1, reg1.),(out2, mul1.q)}

Toto zobrazení jednoznačně definuje propojení bran v obvodu. Zobrazení C

získáme vytvořením reflexivního, symetrického a tranzitivního uzávěru nad mno-

žinou Cmin.

C={(in1, in1), (in2, in2), (add1.a, add1.a), (add1.b, add1.b), (add1.q, add1.q),
(mul1.a, mul1.a), (mul1.b, mul1.b), (mul1.q, mul1.q), (reg1.d, reg1.d),

(reg1.q, reg1.q), (mul1.b, mul1.b), (mul1.q, mul1.q), (reg1.d, reg1.d), . . . }
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5 Závěr

Cílem této práce bylo definovat formální model obvodu, který by umožňoval for-

malizovat problém vytváření testovacích obvodů s požadovanými diagnostickými

vlastnostmi na úrovni RT. Jako základ modelu byl použit model číslicového ob-

vodu definovaný v práci [3]. Tento formální model byl upraven a dále rozšířen

tak, aby jej bylo možné použít pro formalizaci problému návrhu testovacích ob-

vodů. Princip modelu byl prezentován na datové části jednoduchého obvodu. V

závěru bylo demonstrováno využití formálního modelu pro vytváření testovacích

obvodů.

Cílem další práce bude dokončení procesu formalizace návrhu testovacích ob-

vodů. Bude potřeba formálně definovat pojem i-cesty v obvodu a dále formalizo-

vat celý proces analýzy testovatelnosti obvodu.
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