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Dizertačná práca je zameraná na problematiku testovania porúch oneskorení v synchrónnych 

digitálnych systémoch. Výskyt porúch oneskorení neustále narastá, najmä kvôli rastúcej 

pracovnej frekvencii digitálnych obvodov a ich miniaturizácii. Na základe analýzy súčasného 

stavu v oblasti testovania synchrónnych sekvenčných obvodov, so zameraním sa na testovanie 

porúch oneskorení, bol zvolený model porúch oneskorení na ceste. Hlavným dôvodom bolo, 

že testovanie malých akumulovaných porúch oneskorení zvyšuje kvalitu celkového 

testovania. Zásadný problém pri testovaní porúch oneskorení na ceste je výber množiny 

kritických ciest, ktoré majú byť otestované. Nie je totiž možné testovať všetky cesty 

v štruktúre obvodu, najmä z dôvodu ich enormného počtu. V dizertačnej práci je navrhnutá 

komplexná metóda pre automatický výber kritických ciest v digitálnych systémoch, 

zohľadňujúca vplyv viacerých faktorov na veľkosť oneskorenia. Experimentálne výsledky s 

použitím 45 nm technológie dokazujú zvýšenie pokrytia porúch oneskorení, zníženie času 

trvania a ceny testu, ako aj zníženie spotreby. V dizertačnej práci je tiež navrhnutá 

efektívnejšia metóda zmeny netestovateľných kritických ciest na testovateľné. Táto metóda 

významne zvyšuje pokrytie porúch oneskorení a znižuje plochu, a tým aj cenu digitálneho 

obvodu. 
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1 Úvod 

Digitálne obvody sa stali súčasťou každodenného života a oblasť ich uplatnenia sa neustále rozširuje. 

Snahou výrobcov je preto znížiť cenu výroby ako aj zvýšiť kvalitu navrhovaných digitálnych systémov. 

Digitálne systémy sa skladajú z digitálnych obvodov, ktoré sa delia na kombinačné a sekvenčné. 

Sekvenčné obvody možno rozdeliť na synchrónne a asynchrónne. Väčšina sekvenčných obvodov je 

realizovaná ako synchrónna. Dôvodom je ich jednoduchší návrh a dostupnosť profesionálnych 

softvérových nástrojov, používaných pri ich návrhu, verifikácii a testovaní [1]. Na realizáciu 

digitálnych systémov sa používajú rôzne typy technológií, v súčasnosti najrozšírenejšou je technológia 

CMOS. Po výrobe digitálneho obvodu je nevyhnutné jeho otestovanie na poruchy, ktoré mohli pri 

výrobnom procese resp. pri nedodržaní pravidiel návrhu pre príslušnú technológiu nastať. 

Cena testovania vyrobených digitálnych obvodov sa neustále zvyšuje a to napriek snahe riešiť 

tento problém. Realita ukazuje narastajúcu zložitosť obvodov, hlavne kvôli parametrom ako sú 

veľkosť zariadenia, napájacie domény, vysokorýchlostné piny, rozhrania dosiek a iné. Súčasný vývoj 

zariadení charakterizujú najmä zvyšujúca sa priepustnosť rozhraní (v počte signálov i množstve dát), 

zvyšujúca sa priestorová integrácia, integrácia nedigitálnych CMOS technológií, zvyšujúce sa nároky 

na elektromechanické a tepelné vlastnosti obvodu, vývoj 3D priestorových obvodov, rôzne druhy 

vstupov/výstupov a napájacích napätí na jednom zariadení, zvýšené nároky na spoľahlivosť a 

odolnosť zariadení voči poruchám [2]. To má za následok zvyšujúcu sa zložitosť testovacieho procesu, 

ktorú v súčasnosti charakterizujú problémy ako fyzické a ekonomické obmedzenia paralelného 

testovania, správa testovacích dát a získanej spätnej väzby, správa a cena rozhrania obvodu a 

testovacieho zariadenia, cena testu, dĺžka testu a dĺžka prípravy testu [2]. 

Vyrobený digitálny obvod musí byť testovaný v pracovnej frekvencii a preto testovanie musí 

zahŕňať aj testovanie porúch súvisiacich s rýchlosťou šírenia sa signálu, ktoré sa nazývajú aj poruchy 

oneskorení. Nakoľko pracovnú frekvenciu obvodov zvyšuje aj malá porucha oneskorenia šírenia 

signálu potom môže spôsobiť chybnú funkcionalitu celého obvodu. K tomu prispieva aj narastajúca 

dĺžka vodičov v obvode, zvyšujúca sa hustota integrácie a tým aj zmenšovanie vzdialeností medzi 

vodičmi, vyššia možnosť vzniku fyzických defektov a trhlín na vodičoch a iné. Testovanie na trvalé 

poruchy (porucha trvalej 0 a trvalej 1) nezohľadňuje poruchy, ktoré nastávajú pri zmenách logických 

hodnôt a časové parametre obvodu sa tak stávajú stále dôležitejšie nielen vo fáze návrhu obvodu, ale 

aj pri testovaní. Pre zložitejšie synchrónne sekvenčné obvody, realizované v súčasných technológiách, 

stále narastá potreba nových metód, algoritmov a postupov pri testovaní porúch oneskorení, čo bolo 

motiváciou na dizertačnú prácu. 
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Detekcia porúch časovania sa vykonáva pomocou dvoch testovacích vektorov, pomocou 

ktorých sa vyvolá potrebná zmena logickej hodnoty v obvode. Poruchy oneskorenia sú na základe 

spôsobu ich detekcie reprezentované rôznymi modelmi. V praxi najpoužívanejšími sú dva modely 

porúch oneskorení. Prvým je model poruchy prechodu, patriaci medzi lokálne modely, zamerané na 

testovanie časovania v konkrétnom bode obvodu, ktorý sa zameriava na detekciu poruchy 

oneskorenia na jednom konkrétnom vodiči v obvode. Druhý je model poruchy oneskorenia na ceste, 

ktorý patrí medzi globálne modely a zameriava sa na testovanie správnosti časovania obvodu na 

dlhších prepojeniach. Je schopný detekovať akumulované malé poruchy oneskorenia na celej 

testovanej ceste od vstupu po výstup kombinačnej časti obvodu. Pri použití metódy na zabezpečenie 

testovateľnosti SCAN [3] v digitálnom obvode sa testovanie porúch oneskorení vykonáva v 

kombinačnej časti digitálneho obvodu. Testovaním na testovacom zariadení nie je často možné 

otestovanie obvodu v jeho pracovnej frekvencii a preto sa používa aj spôsob samočinného 

vstavaného testu (BIST - build-in self-test) [4]. Najnovším prístupom je umiestnenie malého počtu 

senzorov priamo do návrhu obvodu, ktoré sú schopné otestovať správnosť časovania najkritickejších 

ciest aj po rokoch používania obvodu [5]. 

Táto dizertačná práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu testovateľnosti porúch oneskorení 

v synchrónnych sekvenčných digitálnych obvodoch, vyrobených technológiou CMOS, a nájdením 

možností vylepšenia súčasných, prípadne návrhu nových testovacích princípov, algoritmov a metód. 

Zo súčasných modelov porúch oneskorení sa hlbšie zameriava na model porúch oneskorení na ceste, 

ktorý je schopný detekovať aj veľký počet malých oneskorení. Tie samostatne nepredstavujú chybné 

správanie sa digitálneho obvodu, no po ich naakumulovaní na dlhšej ceste vo vnútri obvodu môžu 

viesť k poruchovosti. U tohto modelu je najdôležitejší práve výber testovanej cesty, pretože nie je 

možné otestovať všetky cesty existujúce v obvode z toho dôvodu, že ich počet rastie exponenciálne 

s počtom vstupov a logických členov obvodu [6]. Tie cesty, u ktorých  je najpravdepodobnejší výskyt 

takýchto porúch sa nazývajú kritické cesty. Na ich nájdenie sa v súčasnosti používajú informácie o 

časovaní obvodu po syntéze (STA - static timing analysis). Na šírenie signálu však majú vplyv aj 

viaceré faktory ako sú šum a pokles napájacieho napätia, typ šírenej hrany, charakteristika testu a 

iné. Vplyv týchto faktorov je dosiaľ riešený len na akademickej úrovni samostatne, bez ich vzájomnej 

koexistencie. 

Jeden z hlavných cieľov dizertačnej práce je zefektívniť hľadanie kritických ciest pre model 

porúch oneskorení na ceste tak, aby sa zvýšilo celkové pokrytie porúch v obvode ako aj kvalita 

samotného testu. Motiváciou je zohľadnenie kombinácie vplyvu viacerých faktorov vplývajúcich na 

oneskorenie šírenia signálu v procese hľadania kritických ciest. Nie všetky nájdené kritické cesty je 
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možné otestovať, čo je spôsobené vnútornou štruktúrou obvodu. Riešením je vkladanie testovacích 

bodov v obvode pomocou multiplexorov. Čiastkový cieľ je aj nová metóda na efektívnejší zásah do 

štruktúry obvodu, ktorý prispeje k zvýšeniu pokrytia porúch oneskorení. 

Dizertačná práca je rozdelená do ôsmych kapitol a dvoch príloh. Základné pojmy porúch 

oneskorení sú definované v kapitole 2. Analýze metód generovania testov pre model porúch 

oneskorení na ceste sa venuje kapitola 3. V kapitole 4 sú uvedené tézy dizertačnej práce. Kapitola 5 

obsahuje opis novej metódy výberu kritických ciest v digitálnych obvodoch. Kapitola 6 opisuje novú 

metódu na zvýšenie počtu kritických ciest. Experimentálne výsledky aplikovania nových metód sú 

uvedené v kapitole 7. Záver je venovaný zhodnoteniu nových navrhnutých metód a 

experimentálnych výsledkov, ako aj návrh ďalších výskumných tém z predmetnej oblasti. 
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2 Základné pojmy 

Úlohou testovania je detekovať alebo lokalizovať, čo spôsobilo poruchové chovanie sa digitálneho 

systému. Na tento účel je potrebné nájsť vhodné testy a definovať pre aké typy porúch sú určené 

a ako sa majú aplikovať.  V tejto kapitole sú uvedené pojmy a metódy zaužívané na generovanie 

testov a ich aplikáciu na kombinačné aj sekvenčné digitálne systémy. 

2.1 Poruchy a test 

Poruchovosť digitálneho systému môže byť zistená po jeho výrobe a systém je označený ako 

poruchový (je vyradený, alebo sa jeho poruchovosť analyzuje), alebo v čase jeho prevádzkovania pri 

pravidelnom testovaní. Pri testovaní digitálnych obvodov a systémov sú zaužívané nasledujúce 

pojmy. 

Defekt (defect) je fyzická nedokonalosť vo vyrobenej technologickej štruktúre obvodu. Možno 

ich rozdeliť na ľahké a ťažké defekty. Ľahké sa prejavia v obvode, iba v jeho plne funkčnej rýchlosti, 

pri zmenenej teplote, alebo pri parametrickom testovaní. Ťažké defekty sa prejavia pri všetkých 

frekvenciách obvodu [7]. 

Porucha (fault) je model defektu. Porucha je prejav defektu, čo znamená ľubovoľnú zmenu 

v obvode, ktorej výsledkom je odlišná funkcia od špecifikovanej. Ak obvod nevie túto poruchu 

zamaskovať, tak sa prejaví zmenou logickej hodnoty na výstupe, alebo jej posunom v čase a hovorí sa 

už o prítomnosti chyby [8]. Poruchy možno rozdeliť do týchto skupín [9]: 

 Výrobné poruchy (process faults) – vznikajú už počas výrobného procesu. Sú 

modelované napríklad poruchami trvalej 1 a trvalej 0 (ďalej ako trvalé poruchy), 

poruchami premostenia a inými. Porucha trvalej 0 (trvalej 1) je porucha, kedy logická 

hodnota signálu je trvale na hodnote 0 (hodnote 1). 

 Dočasné poruchy (transient faults) – vznikajú dočasne počas prevádzky iba pri 

špeciálnych okolnostiach, napríklad pri zvýšení teploty, alebo rýchlosti. Môžu vzniknúť 

aj vplyvom prostredia (rôzne typy žiarenia, otrasy, prašnosť a iné), alebo z dôvodu 

stárnutia, resp. sa prejavia počas stárnutia, kedy sa malá výrobná chyba môže prejaviť 

ako porucha trvalá. 

 Poruchy oneskorení (delay faults) – sú najdôležitejšími parametrickými poruchami 

a zapríčiňujú zvýšené oneskorenie v kombinačnom bloku obvodu. 



5 

 

 Náhodné poruchy (intermittent faults) - prejavia sa náhodne v čase, zatiaľ čo v inom 

čase za rovnakých podmienok sa neprejavia vôbec. 

 Iné parametrické poruchy - spôsobené zmenou elektrických parametrov obvodu ako sú 

kolísanie napätí, zmena prúdu a podobne . 

Chyba (error) je nesprávna odozva na sledovanom výstupe obvodu v závislosti na aplikovaných 

vstupných stimuloch a vzniknutej alebo predpokladanej poruche. Chyba je prejavom poruchy. Chyba 

sa môže prejaviť jednak zmenou logickej hodnoty, zmenou veľkosti prúdu, chybnou funkciou alebo 

nepreklopením logických hodnôt 0 na 1 a opačne v špecifikovanom čase, hoci v pomalom režime sa 

obvod môže javiť ako bezporuchový. 

Test (test set) digitálneho obvodu alebo systému je množina vzájomne priradených vstupných 

vektorov a výstupných vektorov ako odozvy na aplikované vstupné vektory. Jeden vstupný a 

zodpovedajúci výstupný vektor sa nazýva krok testu (test), alebo aj testovací vektor (test vector). 

Počet krokov testu je dĺžka testu. Test, ktorý pokrýva všetky poruchy podľa zvoleného modelu 

porúch sa nazýva úplný test. V prípade, že úplný test má najmenšiu dĺžku, je to minimálny test. Test 

podľa jeho povahy možno rozdeliť na [10]: 

 Triviálny, kedy sa na primárne vstupy obvodu postupne aplikujú všetky kombinácie 

logických hodnôt 0 a 1, pričom počet krokov testu je 2n a n je počet primárnych 

vstupov. 

 Pseudo-triviálny, keď sa na primárne vstupy každého diagnostického kužeľa aplikujú 

všetky kombinácie hodnôt 0 a 1. Diagnostický kužeľ predstavuje množinu vstupov 

digitálneho obvodu ovplyvňujúcich logickú hodnotu na konkrétnom výstupe obvodu. 

 Náhodný, keď sa na primárne vstupy obvodu postupne aplikujú náhodné vektory, 

ktorých dĺžka závisí od počtu primárnych vstupov a dĺžka testu závisí od počtu 

zvolených vektorov. 

 Pseudo-náhodný, t. j. náhodné vstupné vektory sú aplikované na primárne vstupy 

diagnostických kužeľov, alebo ide o náhodný test, ktorý však má pri tej istej zadanej 

počiatočnej hodnote vždy rovnaké poradie vstupných vektorov. 

 Deterministický, ktorý je zostavený z krokov testu cielene generovaných pre zvolené 

poruchy, a ktoré možno nájsť pre každú detekovateľnú poruchu v konečnom počte 

krokov. 

Okrem tohto delenia testov možno testy rozdeliť na závislé a nezávislé. Nezávislý test je test, ktorého 

testovacie vektory môžu byť aplikované v ľubovoľnom poradí a vždy bude dosiahnutá rovnaká 
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úspešnosť pri pokrytí zvoleného zoznamu porúch. U závislých porúch poradie vektorov nemožno 

meniť. Test je obvykle aplikovaný a vyhodnocovaný pre obvod cez prístupné vývody zvonku štruktúry 

obvodu. Pre takéto vstupy a výstupy obvodu sú zaužívané pojmy primárne vstupy a primárne 

výstupy. Tie vstupy a výstupy, ktoré sprístupnia vnútorné signálové vodiče vytvorené cielene na 

testovanie sa nazývajú pseudo-primárne vstupy a pseudo-primárne výstupy. Väčšinou ich tvoria 

výstupy a vstupy preklápacích obvodov. 

Pokrytie porúch (fault coverage) definuje mieru, t. j. kvalitu testovania so vzťahom k 

testovaným poruchám, vyjadrenú absolútne, alebo v percentách v porovnaní s celkovým počtom 

uvažovaných porúch alebo s počtom detekovateľných porúch [11]. 

Hazard (glitch) v logických obvodoch predstavuje krátku neočakávanú zmenu logickej hodnoty 

signálu. Statický hazard vzniká, pokiaľ má byť logická hodnota trvalá (logická 0, alebo 1) a namiesto 

toho sa objaví krátky impulz do opačnej logickej hodnoty. 

2.2 Poruchy oneskorenia 

Chybné výsledky digitálneho obvodu spôsobené oneskorením logických hodnôt môžu byť 

charakterizované ako ľahké defekty (soft defects), niekedy tiež nazývané dynamické, alebo poruchy 

časovania (timing faults), spoločne pomenované ako poruchy oneskorenia (delay faults). Obvod má 

poruchu oneskorenia v prípade, že jeho výstup nedosiahne správnu logickú hodnotu v definovanom 

časovom intervale [3]. Operácie synchrónneho sekvenčného systému sú zvyčajne synchronizované 

hodinovým signálom a je preto nevyhnutné, aby všetky členy kombinačnej logiky nadobudli stabilný 

stav v špecifikovanej časovej perióde. Šírenie oneskorenia v digitálnych obvodoch môže nadobudnúť 

jedno, prípadne obidve z nasledujúcich foriem: 

 oneskorenie šírenia, kedy hrana zmeny logickej úrovne nastane neskôr, 

 degradácia hrany zmeny logickej úrovne, kedy nábežná, alebo dobežná hrana trvá 

dlhšie ako je špecifikované. 

Poruchy oneskorení sa stávajú stále viac dominantnými z dôvodu znižovania časovej rezervy medzi 

hodinovými signálmi, čo je spôsobené zvyšovaním pracovnej frekvencie obvodu, ako aj zmenšovaniu 

fyzickej veľkosti geometrie digitálneho obvodu.  

Test pre poruchy oneskorení sa skladá z postupnosti párov vstupných vektorov a zodpovedajúcich 

odoziev na výstupe, kde sa poruchy oneskorenia detekujú. 
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Príklad poruchy oneskorenia v kombinačnej časti synchrónneho sekvenčného obvodu je 

znázornený na obrázku 2.1 [3]. Vstupy kombinačnej časti obvodu, môžu predstavovať primárne 

vstupy obvodu, alebo pseudo-primárne vstupy (výstup z preklápacích obvodov pamäťovej časti 

obvodu). Výstupy kombinačnej časti obvodu, môžu predstavovať primárne výstupy celého obvodu, 

alebo pseudo-primárne výstupy (vstupy do pamäťovej časti obvodu). Predpokladá sa, že všetky 

preklápacie obvody pamäťovej časti obvodu sú riadené rovnakým hodinovým signálom s periódou T. 

Na obrázku 2.1 sú znázornené dve odozvy kombinačnej časti obvodu o1 a o2 na vstupné vektory i1 

a i2. Znázornené sú štyri synchronizačné udalosti s1, s2, s3, s4, ktoré nastanú pri nábežných 

a dobežných hranách hodinového signálu. Logické hodnoty na vstupoch sú zachytené pri dobežných 

hranách s1 a s3, výstupy pri nábežných hranách hodinového signálu s2 a s4. Výstup kombinačnej časti 

sa začne preklápať do novej hodnoty s oneskorením t1 ako odozva na vstupné hodnoty i1. Výstupy 

nadobudnú stabilnú hodnotu po časovom intervale t2 a sú správne zachytené pri synchronizačnej 

udalosti s2, pretože je splnená podmienka t2 < T. Pri takejto situácii nevzniká žiadne chybové 

oneskorenie v obvode. V prípade vstupného vektora i2 v čase s3 začne preklápanie výstupov v po 

časovej perióde t3 a stabilnú hodnotu výstupy nadobudnú po časovom intervale t4. V tomto prípade 

sú v čase s4 zachytené nesprávne logické hodnoty výstupov, nakoľko platí t4 > T a v obvode existuje 

porucha oneskorenia. 

 

Obrázok 2.1 Príklad poruchy oneskorenia synchrónneho sekvenčného obvodu 

  

Porucha oneskorenia sa nazýva veľká porucha (GDF - gross delay fault) v prípade, že časová 

veľkosť oneskorenia je väčšia ako interval systémových hodín. Ináč sa porucha oneskorenia nazýva 

malá porucha oneskorenia (SDD - small delay defect) [12]. Porucha SDD je porucha takej časovej 

veľkosti, ktorá nemusí spôsobiť chybné časovanie obvodu. 
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Okrem porúch oneskorení na signálových vodičoch môžu nastať poruchy oneskorenia aj na 

hodinových signáloch. Takéto oneskorenie hodinového signálu spôsobuje neskoršie vzorkovanie 

funkčnej hodnoty na niektorých preklápacích obvodoch, čím nastáva zachytenie nesprávnych 

logických hodnôt a nesprávnej funkčnosti obvodu. Jedno z možných riešení detekovania týchto 

porúch je pridanie prídavnej logiky do obvodu vo forme multiplexora za tú časť obvodu, kde môže 

vzniknúť oneskorenie hodinového signálu. Na prvom vstupe je testovaný oneskorený hodinový 

signál, zatiaľ čo na druhom vstupe je bezporuchový, privedený zo vstupu obvodu. Výber z týchto 

signálov určuje jednoduchá kombinačná logika [13]. 

2.3 Modely porúch oneskorení 

Vo všeobecnosti je porucha oneskorenia charakterizovaná prídavným oneskorením na vodiči, 

viacerých vodičoch, celých cestách, logických členoch a iných prvkoch obvodu. Oneskorenie môže 

nastať na jednom mieste, kedy je porucha definovaná ako lokálna porucha oneskorenia. Druhá 

možnosť je oneskorenie, ktoré môže byť výsledkom viacerých menších oneskorení, ktoré spoločne 

vytvoria pozorovateľné oneskorenie v pozorovateľnom bode obvodu. Tieto poruchy sa nazývajú 

globálnymi poruchami oneskorenia. Poruchy oneskorenia boli na základe spôsobu ich detekcie 

rozdelené do modelov. Modely porúch oneskorení možno rozdeliť do troch hlavných kategórií. 

Rozdelenie do najznámejších modelov porúch oneskorení je na obrázku 2.2. Ďalej sú stručne opísané 

jednotlivé typy modelov porúch oneskorení [3]. 

 

Obrázok 2.2 Klasifikácia modelov porúch oneskorení 

 

Model porúch oneskorení na logickom člene (gate delay fault model) – model, v ktorom sú 

oneskorenia reprezentované časovými intervalmi. Každý logický člen v obvode je navrhnutý so 

špecifikovanou nominálnou hodnotou oneskorenia s určitou známou presnosťou. Poruchový logický 
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člen má oneskorenie podstatne vyššie. Porucha oneskorenia je definovaná ako pridané oneskorenie 

určitej veľkosti v prípade šírenia nábežnej, alebo dobežnej hrany logického signálu zo vstupu 

logického člena na jeho výstup. Veľkosť a zložitosť generovania testu je v porovnaní s ostatnými 

modelmi malá. Porucha oneskorenia na logickom člene nemusí vždy viesť k nefunkčnosti celého 

obvodu, alebo k jeho chybným výsledkom. 

Model porúch prechodu (transition fault model) – je základný model porúch oneskorení. 

Model sa zaoberá tým, ako rýchlo nastáva zmena logických hodnôt na vodiči. Existujú preto dva typy 

porúch: pomalý nábeh hrany (STR - slow-to-rise) a pomalé padanie hrany (STF - slow-to-fall). Na 

každom prepojení je preto potrebné otestovať obidve tieto poruchy dvomi pármi testovacích 

vstupných vektorov, kde po prvom nastavení logickej hodnoty prvým vstupným vektorom nasleduje 

opačná logická hodnota, ktorá poruchu detekuje. 

Model porúch dvojnásobného prechodu (double transition fault model) – je modifikácia 

modelu porúch prechodu. Predpokladá sa prípad, keď zvýšenie oneskorenia na jednom vodiči je 

natoľko malé, že nespôsobí chybné správanie sa obvodu. V prípade prechodu tejto hrany cez dva 

vodiče s chybnou hodnotou už nastáva väčšie ako definované oneskorenie obvodu [14].  

Model porúch oneskorenia na ceste (path delay fault model) – model schopný detekovať 

akumulované malé poruchy oneskorenia na testovanej ceste. Hodnota oneskorenia na tejto ceste je 

porovnávaná zo špecifikovanou hodnotou. Nakoľko je veľký počet možných existujúcich ciest v 

obvode, kľúčovým pri tomto modeli je voľba ciest, ktoré majú byť otestované. Podrobne sa tomuto 

modelu venuje kapitola 3. 

Model porúch oneskorenia v segmente (segment delay fault model) – segment dĺžky L je 

definovaný ako reťazec L kombinačných logických členov. Segment môže byť zapojený do jednej, 

alebo viacerých vstupno-výstupných ciest obvodu. Porucha oneskorenia v segmente zvýši 

oneskorenie segmentu takým spôsobom, že všetky cesty obsahujúce tento segment budú mať 

poruchu oneskorenia na ceste. 

Model porúch oneskorenia na vodiči (line delay fault model) – je to model oneskorenia 

nábežnej, alebo dobežnej hrany na zvolenom signálovom vodiči. V porovnaní s poruchou prechodu, 

kde je hrana šírená ľubovoľnou cestou je vstupný testovací vektorový pár pre poruchy na vodiči 

šírený najdlhšou scitlivenou cestou v obvode. Model kombinuje funkcionalitu modelov poruchy 

prechodu a poruchy oneskorenia na ceste. 
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Model oneskorenia dvoch trvalých porúch (double single stuck-at fault) – predpokladá 

aktiváciu dvomi vstupnými vektormi pre testovanie trvalých porúch s opačnou logickou hodnotou na 

rovnakom prepojení v obvode. V porovnaní s týmto, model porúch prechodu používa iba jeden 

vstupný vektor pre testovanie trvalých porúch. Model pomáha detekovať ostatné typy porúch, ktoré 

potrebujú vstupné hodnoty testu zostavené z párov vektorov (napr. poruchy typu trvalého otvorenia 

tranzistora) [15].  

Model porúch šírenia oneskorenia (propagation delay fault) – je alternatívou k modelom 

poruchy prechodu a poruchy oneskorenia na ceste kombinujúci ich výhody. Tento model porúch 

oneskorení bol vyvinutý na zaručenie bezhazardného šírenia prechodov v obvode. Porucha šírenia 

predstavuje jednu poruchu prechodu, ktorá je šírená cez cestu v obvode použitím rovnakých pravidiel 

ako na robustné scitlivenie pri modeli porúch oneskorení na ceste. 

Model porúch oneskorení prechodov na ceste (transition path delay fault) – spája 

detekovanie všetkých porúch prechodu na jednej ceste pomocou jedného testu [16]. Bol vyvinutý na 

testovanie akumulovaných malých oneskorení po ceste, ktoré môžu spôsobiť chybné správanie sa. 

Test pre tento model porúch je nerobustným pre štandardný model porúch oneskorení na ceste, čo 

znamená, že všetky vstupy logických členov, ktoré nie sú súčasťou testovanej cesty (off-path) majú 

ošetrené hodnoty na neutrálne hodnoty (non-dominant) [17]. Jeho hlavnou výhodou je detekovanie 

veľmi malých oneskorení. Nevýhodou, rovnako ako u modelu porúch oneskorení na ceste, je veľké 

množstvo existujúcich ciest v obvode, čím vzniká náročnejšie generovanie testu. U tohto modelu je 

po vygenerovaní testu možné postupne meniť hodnoty jednotlivých bitov  vstupného testovacieho 

vektora na nešpecifikované logické hodnoty (označená ako X, pričom X je logická 0 alebo 1). Vyšší 

počet nešpecifických logických hodnôt X prispieva k lepšej kompresii testu [18] bez toho, aby sa znížil 

počet detekovateľných porúch oneskorenia. Po každej tejto zmene je potrebné overiť, či nenastalo 

zníženie počtu detekovateľných porúch [19].  

Model porúch najneskoršieho prechodu (as late as possible transition fault) – je zameraný na 

detekovanie kumulovaných malých oneskorení, ktoré nemusia byť detekované tradičnými modelmi 

porúch oneskorení prechodu, alebo porúch oneskorení na ceste. Každý z prechodov je aktivovaný 

v čo najneskoršom možnom čase [20]. 

2.4 Metódy TPG na poruchy oneskorení 

Poruchy oneskorení sa testujú pomocou dvoch vstupných testovacích vektorov (v0, v1). Prvý vektor 

v0 sa nazýva inicializačný vektor, ktorého úlohou je nastaviť obvod do požadovaného stavu. Druhým 
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vektorom v1, ktorý sa nazýva testovací, sa vytvoria na požadovaných vodičoch zmeny logických 

hodnôt, a tým je možné poruchu detekovať. Pri testovaní porúch oneskorení ku dvom vstupným 

testovacím vektorom  (v0, v1) zodpovedajú dva vektory výstupov (o0, o1). Vstupný testovací 

vektorový pár môže byť robustný, alebo nerobustný [21]. 

Robustný test zaručuje detekovateľnosť poruchy v každom prípade. Nerobustný test zaručuje 

detekovateľnosť danej poruchy iba v prípade, že sa súčasne žiadna iná porucha oneskorenia počas 

testu v obvode nevyskytuje. Nerobustné testovanie môže detekovať oveľa väčšiu množinu porúch 

oneskorení. Na generovanie testu pomocou simulácie porúch sa najčastejšie používa 5-hodnotová 

logika (0, 1, X, U0 a U1). Hodnota X označuje stav, v ktorom nezáleží na logickej hodnote a je možné 

ju ľubovoľne nahradiť hodnotou logickej 1 ako hodnotou logickej 0. Hodnota U0 (U1) predstavuje 

zmenu logickej hodnoty z logickej 1 na logickú 0 (logickej 0 na logickú 1). Označenie prvkov a možné 

logické hodnoty na testovací pár vektorov (v0, v1) sú zhrnuté v tabuľke 2.1. Označenie XX predstavuje 

ľubovoľné logické hodnoty v dvoch testovacích vektoroch. Toto označenie je možné nahradiť 

označeniami S0 (stable 0), S1 (stable 1), U0 (update to 0) ako aj U1 (update to 1).  

Tabuľka 2.1 Prvky 5-hodnotovej algebry 

Označenie v0 v1 

S0 0 0 

S1 1 1 

U0 1 0 

U1 0 1 

XX X X 

 

Okrem piatich hodnôt z tabuľky 2.1 sa pri generovaní testov používajú aj označenia R1 a F0, ktoré sa 

interpretujú podobne ako U1 a U0 s tým rozdielom, že R1 a F0 sú používané výhradne na skúmanej 

ceste oneskorenia, kým U1 a U0 výhradne mimo tejto cesty. Namiesto zadefinovaných hodnôt 

vektorov pre jednotlivé označenia, ktoré zahrňuje tabuľka 2.1, sa dvojice testovacích vektorov 

získavajú podľa hodnôt z tabuľky 2.2, kde je rozlíšené, či sa vektor aplikuje na ceste, alebo mimo nej. 

Rozdielom je, že R1 a F0 sú interpretované tak, ako boli predtým U1 a U0 a nové hodnoty U1 a U0 

majú nedefinovanú hodnotu pre v0 [22]. 
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Tabuľka 2.2 Označenia na získanie testovacieho páru (v0, v1) 

Označenie v0 v1 

S0 0 0 

S1 1 1 

U0 X 0 

U1 X 1 

F0 1 0 

R1 0 1 

XX X X 

 

Pre rôzne modely porúch, opísané v predchádzajúcej podkapitole 2.3, bolo definovaných 

a publikovaných niekoľko metód a algoritmov generovania testov. Veľa z nich je založených na 

kombinácii testovacích vektorov pre  poruchy trvalej 0 a trvalej 1  do vektorových párov. Poruchovou 

simuláciou sa určia parametre zostrojenej testovacej množiny pre poruchy oneskorenia. Generovanie 

deterministického testu vektorových párov je navrhnuté hlavne pre model porúch oneskorení na 

cestách. Test je zvyčajne navrhnutý profesionálnym nástrojom pre automatické generovanie 

testovacích vzoriek (ATPG - Automatic Test Pattern Generation) pre model porúch oneskorení na 

cestách a model porúch prechodov. Základné metódy generovania testov pre poruchy prechodov 

a poruchy oneskorení na cestách spočívajú v hľadaní takej množiny vstupov a pseudo-primárnych 

vstupov obvodu, ktoré vedú k vygenerovaniu nábežnej a dobežnej hrany na každom z vodičov.  

Postup generovania testu je ilustrovaný na príklade obvodu znázorneného na obrázku 2.3, v 

ktorom je testovaná cesta tvorená vodičmi B-E-G-J-K znázornená hrubou čiarou.  

 

Obrázok 2.3 Príklad obvodu pre generovanie testu 

 

Pokiaľ je to možné, najprv je snaha vždy vygenerovať robustný test. Postup pre vygenerovanie 

dobežnej hrany F0 pomocou 5-hodnotovej logiky na testovanej ceste, ktorá je zvýraznená v obrázku 

hrubou čiarou, je nasledovný: 
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 hodnota F0 zo vstupu B sa prešíri na výstup E v prípade, že C = U0, 

 ak E = G = F0 potom po negácii J = R1, 

 F = U0, nakoľko je to hodnota F0 mimo testovanej cesty, 

 hodnota R1 sa z J prešíri na K ak H = S0, 

 hodnota S0 na H je zabezpečená ak A = S0. 

Hodnoty vstupov pre robustný test sú A = S0, B = F0 a C = U0. Hodnoty testovacích vektorov v0 = 

(ABC) = (01X) a v1 = (ABC) = (000).  

Na zníženie počtu testovacích vektorov boli navrhnuté viaceré algoritmy generovania testov s 

využitím testov porúch trvalej 0 a trvalej 1, z ktorých najpoužívanejšie sú: 

 FLBE - (Fault-list-based Extension Algorithm) – tento algoritmus je založený na rozšírení zoznamu 

porúch. Najprv sa poruchovou simuláciou zistí pokrytie porúch oneskorení pôvodného testu a 

vytvorí sa množina nepokrytých porúch oneskorení. Pre každú takúto nepokrytú poruchu je 

nájdený prvý vektor z testu trvalej 0, alebo trvalej 1, ktorý poruchu vyvolá. Ten bude slúžiť ako 

inicializačný vektor, ku ktorému je priradený testovací vektor, ktorý poruchu detekuje. Úplná 

procedúra je uvedená v [23]. 

 PBE - (Priority-based Extension Algorithm) – tento algoritmus využíva prioritné rozšírenie. 

Algoritmus PBE je založený na predpoklade, že testovací vektor, ktorý pokrýva ťažko 

detekovateľnú poruchu môže pokrývať aj iné poruchy (niektoré môžu byť ľahko detekovateľné), 

preto ťažko detekovateľné poruchy sú  pokryté ako prvé. Priorita poruchy oneskorenia na vodiči l, 

s použitím testu T na poruchy trvalej 0 a 1, je definovaná ako počet pokrytých porúch trvalej 0 

alebo trvalej 1  na vodiči l testom T. Porucha oneskorenia s najnižšou hodnotou priority je 

najťažšie detekovateľná a preto bude na začiatku zoznamu porúch. Algoritmus je uvedený v [23].  

 WTG - (Weighted Transition Graph Algorithm) – tento algoritmus využíva váhový graf prechodov. 

Algoritmus WTG vygeneruje postupnosť testov pre poruchy oneskorení z testu pre poruchy trvalá 

0 a trvalá 1. Postupnosť testovacích párov znamená, že všetky vektory, okrem prvého 

a posledného, sa do obvodu zadajú po dvojiciach. Táto metóda sa nazýva ATE Repeat a umožňuje 

znížiť nároky na pamäť testera. Tento algoritmus využíva ohodnotený orientovaný graf, ktorý 

obsahuje uzol pre každý vektor testu porúch trvalých 0 a 1. Orientovaná hrana z uzlu vi do vj 

reprezentuje testovací pár vektorov (vi, vj) na poruchy oneskorení  a hodnota hrany vyjadruje 

počet porúch oneskorení pokrytých týmto testovacím párom. Postup tvorby grafu je uvedený v 

[24]. 
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Uvedené testy porúch oneskorení na poruchy oneskorení sa v priemysle bežne používajú. Ich 

výhodou je menšia náročnosť testu na vygenerovanie a aplikovanie, keďže tieto testy vychádzajú z 

testov na poruchy trvalých 0 a 1, ktoré sú už dlhú dobu používané. Uvedené algoritmy majú rovnaké 

pokrytie porúch pre model porúch prechodov, čo je viditeľné z tabuľky 2.3 [25], nad obvodmi ISCAS-

85 [26] a ISCAS-89 [27]. Test trvalých porúch bol vygenerovaný pomocou automatického generátora 

testov STRATEGATE [28]. Výsledky sa líšia iba veľkosťou testu. Najlepšie výsledky dosahuje algoritmus 

WTG, ktorý je na druhej strane najzložitejší a teda výpočtovo náročnejší na generovanie testu. V praxi 

je však lepšie vynaložiť viac úsilia na vygenerovanie kratšieho testu, ako testovať veľký počet obvodov 

dlhším testom. 

Tabuľka 2.3 Porovnanie algoritmov porúch oneskorení pre model porúch prechodov 

Obvod 
Test 

trvalých 
porúch 

Algoritmus FLBE  Algoritmus PBE Algoritmus WTG  

Test Pokrytie [%] Test Pokrytie [%] Test Pokrytie [%] 

c1908 143 580 99,67 440 99,67 298 99,67 

c3540 202 1057 96,27 755 96,27 514 96,27 

c5315 157 628 99,54 421 99,54 313 99,54 

c6288 41 302 99,19 268 99,19 120 99,19 

s344 31 102 100 84 100 64 100 

s832 179 475 99.20 386 99.2 292 99.2 

s1196 197 521 99.97 428 99.97 358 99.97 

s1423 97 288 99.11 237 99.11 177 99.11 

s5378 332 1109 98.40 924 98.40 722 98.40 

s35932 78 417 90.50 347 90.50 197 90.50 

s38417 1207 3805 99.66 3152 99.66 2686 99.66 

 

Z novších metód možno uviesť metódu nerobustného funkčného scitlivenia porúch oneskorení 

(non-robust functionally sensitized delay fault). Táto metóda je založená na simulácií porúch 

oneskorení prechodu paralelným prechádzaním porúch trvalej 0 a trvalej 1. Uvažujú sa tri triedy 

porúch oneskorení a to robustná, nerobustná a funkčne scitliviteľná. Algoritmus generovania 

vstupných vektorov je založený na 7-hodnotovej logike, ktorá pridáva okrem hodnôt zadefinovaných 

v 5-hodnotovej logike ešte dve hodnoty, a to: funkčne scitliviteľné oneskorenia a nerobustne 

testovateľné oneskorenia [29]. 
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2.5 Návrh na zabezpečenie testovateľnosti 

Návrh na zabezpečenie testovateľnosti (DFT - design for testability) zahŕňa tie návrhárske prístupy, 

ktorých cieľom je umožniť detekovanie takých porúch počas testovania, ktoré nie je možné otestovať 

a pritom zabezpečiť časovo efektívne generovanie a vykonanie testu [21]. Niektoré poruchy nie je 

možné otestovať z toho dôvodu, že vnútorná štruktúra obvodu neumožňuje vygenerovať taký 

testovací vektor, ktorý by danú poruchu pokrýval. Ide o metódy, ktoré už v štádiu návrhu digitálneho 

obvodu zabezpečia, pomocou úpravy vnútornej logickej štruktúry obvodu, zlepšenie parametrov 

testovania daného digitálneho obvodu, t. j. zvýšenie pokrytia porúch. 

Najvýznamnejšie prístupy v návrhu na zabezpečenie testovateľnosti  sa rozdeľujú do skupín: 

heuristické metódy (metódy Ad-Hoc) a štruktúrované metódy (metódy SCAN). Metódy Ad-Hoc 

zasahujú do štruktúry vždy špeciálne na základe daného obvodu a vyžadujú návrhársku a testovaciu 

rutinu. Medzi tieto metódy návrhu možno zaradiť vkladanie testovacích bodov, kedy testovanú cestu 

možno rozdeliť na menšie časti cesty (subpaths). V prípade, že pre celú cestu nebolo možné test 

vygenerovať, pre časť cesty to už môže byť možné [30]. Testovací bod sa vytvorí vložením 

oddeľovacieho logického člena, prípadne multiplexora. Metódy SCAN umiestňujú v obvode špeciálne 

pamäťové elementy, nazývané bunky SCAN, ktoré sa v čase testovania zoskupujú do registrov typu 

SCAN. Obvod po aplikovaní niektorej metódy SCAN môže pracovať vo funkčnom, alebo testovacom 

režime. V testovacom režime sú tieto registre prepojené do reťazca SCAN, čo umožňuje rýchle 

nastavenie vnútorného stavu obvodu alebo získanie stavu cez testovací výstup po aplikácii 

testovacieho vektora. Príklad úpravy D preklápacieho obvodu na SCAN bunku s použitím multiplexora 

je uvedený na obrázku 2.4 [3]. Vstupný signál Data_in predstavuje pôvodný dátový vstup D-

preklápacieho obvodu. Signál Scan Enable určuje či je obvod v testovacom, alebo funkčnom režime. V 

prípade testovacieho režimu, kedy nastáva posúvanie testovacích vektorov cez bunky SCAN má 

hodnotu logickej 1. Nový signál Scan_in tvorí vstup používaný na nastavenie potrebnej hodnoty 

preklápacieho obvodu, kedy navzájom prepojené SCAN bunky tvoria posuvný register. 

 

Obrázok 2.4 Scan bunka tvorená multiplexorom  
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Posuvný register SCAN a spôsob jeho pripojenia ku kombinačnej časti obvodu znázorňuje 

obrázok 2.5. SCAN cesta je znázornená červenou farbou a pripája sa v každej SCAN bunke na vstup 

Scan_in. Touto cestou je možné posúvať hodnoty testovacieho vektoru pomocou hodinového signálu 

CLOCK, ktorý je pre všetky bunky spoločný. Rovnako je spoločný aj signál Scan_Enable, ktorý je v 

prípade posúvania testovacieho vektoru nastavený na hodnotu logickej 1. V takomto prípade sa 

hovorí o testovacom režime obvodu. Druhý vstup jednotlivých SCAN buniek je vstup označený ako 

Data_in, prostredníctvom ktorých sa zachytí odozva kombinačnej časti obvodu po aplikovaní 

testovacieho vektoru. Pri tomto zachytení odozvy vo funkčnom režime obvodu má Scan_Enable 

hodnotu logickej 0. 

 

Obrázok 2.5 Scan register 

2.6 Aplikovanie testu na poruchy oneskorení 

Pre potreby aplikovania testu, zameraného na testovanie porúch oneskorení, je nutné použiť metódu 

SCAN, ktorá bola opísaná v predchádzajúcej podkapitole, nakoľko bez použitia tejto metódy je možné 

nastaviť iba primárne vstupy kombinačnej časti obvodu. Pomocou metódy SCAN tak vznikne možnosť 

nastaviť logické hodnoty aj na pseudo-primárnych vstupoch. Rovnaká situácia je aj pri zachytení 

odozvy obvodu na výstupoch. Použitie SCAN metódy pre testovanie porúch oneskorení je však 

komplikovanejšie ako jej aplikovanie pri trvalých poruchách. Je to spôsobené tým, že na otestovanie 

poruchy oneskorenia je potrebné aplikovať dva testovacie vektory. 

Metódy SCAN, špecializované na poruchy oneskorení, sa rozdeľujú na metódy rozšíreného 

SCAN a na metódy obyčajného SCAN. Metódy obyčajného SCAN používajú bunku SCAN, ktorá bola 

navrhnutá pre testovanie trvalých porúch, uvedenej na obrázku 2.4. Metódy rozšíreného SCAN 

používajú modifikovanú bunku SCAN, ktorá je navrhnutá špeciálne na testovanie porúch oneskorení. 

Hlavná výhoda použitia metód rozšíreného SCAN je, že na obvod je možné aplikovať ľubovoľný pár 

testovacích vektorov. Blokovú schému metódy rozšíreného SCAN znázorňuje obrázok 2.6 [21]. Pri 
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tejto metóde sú v pamäti testera uložené obidva testovacie vektory (v0, v1), preto táto metóda 

predpokladá použitie záchytného registra (hold latch). Počas načítavania druhého vektora sa nesmie 

narušiť stav obvodu nastavený prvým vektorom. Obvod je po aplikovaní štandardnej metódy SCAN 

rozšírený ďalšími záchytnými registrami HL (Hold latch), ktoré sú riadené pridaným signálom HOLD. 

 

Obrázok 2.6 Bloková schéma metódy rozšíreného SCAN 

 

Na začiatku testu sú bunky SCAN, označené ako SFF (Scan flip-flop), zapojené do série nastavením 

riadiaceho signálu TC (test control) na testovací režim. V reťazci buniek SCAN je uložená časť 

inicializačného vektora v0. Po vykonaní posuvu sa aktivuje signál HOLD, dôsledkom čoho sa uložený 

vektor zachytí do prídavných registrov. Súčasným nastavením hodnôt primárnych vstupov sa aplikuje 

vektor v0 na kombinačnú časť obvodu. Súčasne s aplikovaním vektora v0 je možné v reťazci buniek 

SCAN uložiť časť testovacieho vektora v1. Opätovnou aplikáciou signálu HOLD a nastavením hodnôt 

primárneho vstupu sa aplikuje na kombinačnú časť obvodu testovací vektor v1. Odozva obvodu sa 

zachytí v bunkách SCAN, odkiaľ je možné ju prečítať a vyhodnotiť cez reťazec SCAN. Súčasne so 

získavaním odozvy možno načítať inicializačný vektor ďalšej dvojice vektorov [21]. Táto metóda je 

málo používaná z dôvodu veľkého nárastu plochy čipu a nárokov na výkon v porovnaní zo 

štandardnou testovacou architektúrou SCAN, ktorá má iba jeden sekvenčný prvok v každej bunke 

SCAN. Signály SCANIN a SCANOUT tvoria vstup a výstup posuvného SCAN registra. SCAN bunka 

používa ako hodinový signál signál CK (clock). Táto metóda poskytuje najlepšie pokrytie porúch 

oneskorení, je však potrebné použitie upravených buniek SCAN. Dôvodom kvalitného pokrytia je, že 

vždy sú aplikované také dvojice vektorov, ktoré boli cielene vygenerované pre zoznam porúch 

oneskorení. 
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Výhodou metód obyčajného SCAN je menšia prídavná plocha čipu. Princíp testu je podobný 

ako v prípade predchádzajúcej skupiny metód. V reťazci SCAN je uložená časť testovacieho vektora 

v0. Nastavia sa hodnoty primárnych vstupov z v0 a obvod sa prepne do funkčného režimu. Následne 

sa rozlišujú dve metódy aplikovania testu [31]: 

 Skewed-load (LOS - Launch on shift), ktorý uchováva jeden N bitový vektor v pamäti testera. 

Do obvodu sa načítava N-1 bitov a posledný posun vyvolá prechod v obvode, ktorý sa zachytí 

a overuje sa jeho správnosť. Z toho vyplýva, že inicializačný vektor je jednobitovo posunutou 

verziou vektora uloženého v pamäti. To si vyžaduje špeciálne vygenerovaný test, ktorý bude 

túto podmienku spĺňať, pričom často využíva práve nedefinované hodnoty X v testovacích 

vektoroch. Táto metóda sa často využíva aj pri kompresii testov.   

 Broadside (LOC - Launch on Capture), kedy je v pamäti testera iba jeden vektor, ktorý sa 

aplikuje na vstupy obvodu. Aktívna hrana hodinového signálu generuje druhý vektor, ktorý 

spôsobí prechody (0-1, 1-0) v obvode. Vektor v1 tak vzniká ako odozva obvodu po aplikovaní 

vektora v0. 

Porovnanie časových priebehov pre aplikovanie testov metódami LOS a LOC je na obrázku 2.7 [31]. U 

testu aplikovaného metódou LOS nadobudne signál Scan Enable LOS neaktívnu hodnotu logickej 0 až 

vo fáze zachytenia výsledkov v cykle Capture, nakoľko vektor v1 vznikol jednobitovým posunom 

vektoru v0 s hodinovým signálom v1 Launch. Naproti tomu, u testu aplikovaného metódou LOC 

nadobudne signál Scan Enable LOC neaktívnu hodnotu logickej 0 už po posunutí vektoru v0 do 

pamäťovej časti obvodu, ktorý tým prejde do funkčného režimu. Vo funkčnom režime sa vektor v1 

vytvorí ako odozva obvodu na vektor v0. Signál Scan Enable u obidvoch testov nadobudne opäť 

aktívnu hodnotu po zachytení výsledkov v cykle Capture. 

 

Obrázok 2.7 Časové priebehy testov metód skewed-load a broadside  
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Test získaný metódou LOS potrebuje, aby signál Scan-Enable pracoval na rovnakej rýchlosti 

akou je rýchlosť obvodu, čo môže byť pre niektoré typy obvodov značným obmedzením. Naproti 

tomu je pri tomto teste jednoduchšie generovanie testu a nižší počet testovacích vektorov. Pokrytie 

porúch oneskorení testom získaným metódou LOC dosahuje 70 - 85 % pri skúšobných obvodoch 

ISCAS-89 [32]. Test z metódy LOS dosahuje lepšie pokrytie a to aj s podstatne nižším počtom 

testovacích vektorov [33]. Kombináciou obidvoch metód (hybridná metóda) je možné dosiahnuť 

vyššie pokrytie porúch oneskorení a diagnostiku ako pri použití jednotlivých testov [34]. Autor v [35] 

uvádza metódu kombinácie testu získaného z obidvoch metód spolu s novými navrhnutými 

metódami s cieľom dosiahnuť lepšie pokrytie a zmenšiť veľkosť uložených testovacích vektorov tým, 

že nové testovacie vektory vzniknú z predchádzajúceho vektora jeho vhodnou úpravou. Ďalšia 

hybridná metóda aplikovania testu kombinujúca testy obidvoch metód je uvedená v [36], kde autori 

používajú nelineárnu štruktúru dvojitého stromu SCAN (double-tree-scan). Tým je možné posúvať pri 

získavaní nového testovacieho vektora iba tie vetvy stromu, kde nastáva zmena logických hodnôt. 

Takýmto prístupom je zmenšený počet preklápaní v obvode počas testu, čím sa dosiahne zníženie 

spotreby obvodu počas testu a skráti sa dĺžka testu, nakoľko posúvanie testovacích vektorov tvorí 

výraznú časť doby aplikovania testu pri metóde SCAN.  

Na testovanie porúch oneskorení  v synchrónnych sekvenčných obvodoch sa používajú aj 

metódy, kde sa nevyužíva princíp metódy SCAN. Tieto metódy si vyžadujú na detekovanie danej 

poruchy viac ako dva testovacie vektory. V tomto prípade nie je použitá prídavná plocha, ale dĺžka 

testu je podstatne vyššia [21]. Alternatívny spôsob testovania je aj metóda umiestnenia tieňových 

preklápacích obvodov (shadow FF) na konci časovo kritických ciest ako je uvedené v [37]. Princíp 

týchto buniek spočíva v upravenej architektúre SCAN bunky tak, že paralelne popri normálnom šírení 

signálu zachytáva signál do druhého preklápacieho obvodu, ktorý je oneskorený o jeden člen 

multiplexora. Takto oneskorený signál je následne porovnávaný s normálnym signálom. 

Pri testovaní porúch vnorených logických jadier systémov na čipe (SOCs - System-on-chips) sa 

používajú štandardy testovateľnosti ako sú IEEE 1149.1 [38] a IEEE 1500 [39]. Pre potreby testovania 

2.5D ako aj 3D digitálnych obvodov je potrebné uvedené architektúry upraviť tak, aby bolo možné 

otestovať aj prechody medzi jednotlivými vrstvami týchto obvodov (TSV - through silicon vias) [40].  
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3 Analýza metód testovania porúch oneskorení na ceste 

Defekty spôsobujúce poruchy oneskorení môžu zapríčiňovať napr. nesprávne rozloženie časovania pri 

príprave návrhu, zvyšovanie parazitných kapacít spôsobených výrobou, zmena napäťovej hranice 

tranzistorov, starnutie obvodu a korózia spojov počas jeho životnosti atď. Mnohé defekty môžu byť 

modelované poruchami oneskorení, napr. skraty v hradlovom oxide tranzistora, prerušenie v 

signálovej ceste, posun napäťovej hranice, zvýšenie parazitných kapacít, prerušenia spôsobujúce 

tunelovanie prúdov atď. [10]. Zmenšovaním veľkosti obvodov a ich prechod na nižšie nanometrové 

technológie zvyšuje pravdepodobnosť výskytu porúch časovania obvodu. Tým, že sú vodivé 

prepojenia v obvodoch menšie, dlhšie a hustejšie integrované narastá pravdepodobnosť výskytu 

poruchy oneskorenia. Z toho dôvodu je z porúch oneskorení do budúcna najdôležitejší  model porúch 

oneskorení na ceste, ktorý je schopný detekovať množstvo malých akumulovaných porúch 

oneskorení. Metódy pre generovanie testov pre poruchy oneskorenia na ceste ponúkajú priestor na 

efektívnejšie riešenia a vylepšenia nakoľko metódy generovania testov pre poruchy prechodov dnes 

dosahujú postačujúce pokrytie. 

3.1 Model porúch oneskorení na ceste a ich testovanie 

Model poruchy oneskorenia na ceste predstavuje model kumulovaného oneskorenia z primárneho 

vstupu (alebo výstupu preklápacieho obvodu) na primárny výstup (alebo vstup preklápacieho 

obvodu). Ide o jeden z najrealistickejších modelov porúch oneskorenia, nakoľko je schopný detekovať 

aj malé navzájom oddelené poruchy oneskorenia SDD, ktoré vznikajú na celej ceste. Množstvo 

takýchto akumulovaných porúch môže spôsobiť chybné časovanie obvodu. Zmenšovanie veľkosti 

súčasných  obvodov a zvyšovanie ich pracovnej frekvencie spôsobuje  zvyšujúci sa počet porúch, 

spôsobených práve poruchami SDD [41].  Šírenie oneskorenia je definované ako šírenie zmeny 

logickej hodnoty pozdĺž cesty v kombinačnej časti digitálneho obvodu. Pri každej ceste je nutné 

uvažovať dve poruchy oneskorenia na ceste, konkrétne pri nábežnej a dobežnej hrane signálu. Kvalita 

testu testovacích vektorov pre poruchy SDD je vyhodnotená štatistickým modelom kvality 

oneskorenia (SDQM - statistical delay quality model) [42]. 

Základom generovania testu pre vybranú cestu je, aby na vstupe obvodu bola zmena logickej 

hodnoty a cesta bola scitlivená. Scitlivenie cesty znamená, že na vstupných vodičoch (nepatriacich 

k ceste) všetkých logických členov na tejto ceste, sú nastavené logické hodnoty tak, aby ľubovoľná 

zmena hodnoty na vstupe cesty bola prešírená na primárny výstup obvodu. Cesta je scitliviteľná ak 

existuje testovací pár, ktorý vyvolá nábežnú, alebo dobežnú hranu na výstupoch logických členov 
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nachádzajúcich sa na tejto ceste. Veľkosť oneskorenia na ceste (ďalej ako dĺžka cesty) je definovaná 

ako súčet oneskorení priradených jednotlivým logickým členom a vodičom v závislosti od použitého 

modelu porúch oneskorení. Najdlhšia scitlivená cesta je potom cesta s maximálnym oneskorením. 

Používané modely porúch oneskorení priraďujú každému logickému členu pevnú celočíselnú hodnotu 

oneskorenia, ktorá závisí od toho, ktorý vstup logického člena sa nachádza na testovanej ceste a od 

toho, aký typ hrany sa nachádza na výstupe tohto logického člena [43]. 

Pokiaľ je scitlivenie cesty možné, znamená to, že cesta je testovateľná. Časť cesty medzi 

logickými členmi sa nazýva uzol. Scitlivenie sa skladá z uzlov na ceste (on-path) a uzlov mimo cesty 

(off-path). Logické členy na testovanej ceste majú vždy jeden vstup uzla na ceste a žiadny, alebo viac 

vstupov uzla mimo cesty. Statické scitlivenie je definované ako prípad, kedy sú všetky uzly mimo 

cesty nastavené na tzv. neutrálne logické hodnoty (non-controlling values) tak, aby na logických 

členoch neovplyvňovali testovanú cestu a umožnili šírenie zmeny logickej hodnoty signálu na danej 

ceste. Pri vstupoch mimo cesty na logických členoch OR/NOR bude neutrálna hodnota logická 0 a pre 

logické členy AND/NAND logická 1. Cesta je scitlivená, keď sú jej vstupy uzlov mimo cesty nastavené 

na neutrálne hodnoty minimálne v čase aplikovania druhého vektora v1 z testovacieho páru 

vektorov. Scitlivenie cesty je nevyhnutnou podmienkou pre detekovanie poruchy oneskorenia na 

ceste pri ľubovoľnom type testu [44].  Potom, ako sú cesty vybrané niektorým z algoritmov, sú pre 

tieto cesty generované testovacie vektory automatickým generátorom testov. Ten vygeneruje 

postupnosť párov testovacích vektorov, ktoré scitlivejú cesty. Počas tohto generovania testov sú 

niektoré cesty vyhodnotené ako netestovateľné, čo znižuje pokrytie porúch oneskorení. V prípade, že 

je takýchto ciest veľa, stane sa pokrytie porúch problémovým [45]. Na overenie testovateľnosti cesty 

je vhodný aj časový ATPG, teda generátor testu, ktorý počas generovania testu používa aj vopred 

vypočítané časové informácie. Tým je ľahšie detekovať poruchy SDD. Časový ATPG je ale výpočtovo 

náročný proces v prípade väčších obvodov a rovnako je aj počet potrebných testovacích párov veľký 

[46]. Ostatné ATPG algoritmy sú postavené na scitlivovaní krátkych ciest počas generovania testu z 

dôvodu jednoduchosti. Toto je ale nevýhodou pri detekovaní porúch SDD. Poruchy založené na SDD 

však nastávajú častejšie na dlhších cestách, kde sa môže akumulovať viac porúch SDD  [41].   

3.2 Typy testov porúch oneskorení na ceste 

Po tom ako je možné cestu scitlivieť existuje viacero druhov testov. Na základe toho, či je test 

schopný detekovať poruchu oneskorenia pri súčasnom výskyte inej poruchy oneskorenia v obvode a 

možného výskytu statického hazardu na vstupoch obvodu, rozlišuje sa viacero typov generovanie 

testov [21]: 
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 bezhazardný robustný test (hazar-free robust test), 

 robustný test (robust test), 

 nerobustný test (non-robust test). 

Bezhazardný robustný test je test, pri ktorom majú vstupy logických členov mimo cesty 

stabilné logické hodnoty a nie je možné, aby nastal hazard počas intervalu aplikácie testovacích 

vektorov (v0, v1). Príklad takéhoto testu je uvedený na obrázku 3.1 spolu s časovým priebehom 

signálov. Číslo vo vnútri logických členov udáva oneskorenie logického člena v počte cyklov časového 

priebehu. Testovaná cesta je znázornená modrou farbou. Predpokladá sa nábežná hrana na vstupe A 

v čase 0. Tá je v čase 1 na vodiči D logickým členom G2 zmenená na dobežnú a na výstupe F sa prejaví 

v čase 2. Všetky vstupy logických členov mimo cesty si držia konštantnú neutrálnu logickú hodnotu 

tak, aby neovplyvňovali priebeh testovacích hrán na testovanej ceste.  Tento typ testu je pre 

testovanie porúch oneskorení na ceste najvhodnejší. V mnohých prípadoch však nie je možné tento 

test pre obvod vygenerovať, nakoľko hrany na výstupoch logických členov patriacich do testovanej 

cesty často tvoria aj vstupy mimo cesty do nasledujúcich logických členov. 

  

Obrázok 3.1 Príklad bezhazardného robustného testu s časovým priebehom 

 

Robustný test je test použitý v prípade, že bezhazardný test nie je možný z dôvodu statického 

hazardu na vstupoch mimo cesty. Tento druh testu zaručuje nesprávny výsledok na konci testovanej 

cesty v prípade, že oneskorenie presiahne časovú periódu, prípadne pokiaľ nastane oneskorenie na 

inej ceste. Test je robustným v prípade, že vstupy na ceste riadia prvý výskyt hrany cez všetky logické 

členy ležiace na testovanej ceste. To zabezpečuje, že test na poruchy oneskorenia bude platným, 

alebo oneskorenie nebude maskované oneskorením logických členov, ktoré nepatria do testovanej 

cesty. Príklad robustného testu je na obrázku 3.2 spolu s časovým priebehom signálov. Testovaná 

cesta je naznačená červenou šípkou vnútri obvodu. Predpokladá sa nábežná hrana na vstupe A v čase 
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0. Tá je logickým členom G1 zmenená na dobežnú v čase 1 na vodiči C. Za logickým členom na vodiči 

E bude nábežná hrana v čase 2. V tomto čase bude na vodiči mimo cesty D zabezpečená neutrálna 

logická hodnota na vstupe člena G4. Uvedený test je robustný test, nakoľko výstup F nemení svoju 

hodnotu pokiaľ nenastane zmena logickej úrovne na vodiči E. Žiadna porucha oneskorenia na vodiči D 

nemôže maskovať poruchu oneskorenia, ktorá by mohla nastať na testovanej ceste. To je 

zabezpečené tým, že vstup na ceste z vodiča E do logického člena G4 drží dominantnú úroveň na 

výstupe F až do príchodu testovanej hrany a zabraňuje tým všetkým predchádzajúcim zmenám 

z vodiča D v šírení ďalej. Na rozdiel od bezhazardného robustného testu však na výstupe F po 

otestovaní hrany môže nastať zmena logickej úrovne v krátkom časovom intervale (glitch), 

znázornené žltou farbou. Preto pri robustnom teste platí, že testovaná hrana na testovanej ceste 

nemusí byť vždy poslednou hranou na testovaných členoch patriacich do scitlivenej cesty. Z toho 

vyplýva podmienka, že v prípade ak na vstupoch mimo cesty nastáva zmena spolu so zmenou na 

vstupe na ceste musí táto zmena prebiehať z dominantného stavu do neutrálnej logickej hodnoty. 

Pre logické členy AND/NAND to predstavuje nábežnú hranu a pre logické členy OR/NOR dobežnú 

hranu. V opačnom prípade nesmie na vstupoch člena mimo cesty nastať žiadna hrana  a musí byť na 

nich zabezpečená rovnako ako u bezhazardného stavu neutrálna logická hodnota. Tieto podmienky 

spôsobujú, že iba malé percento porúch oneskorení na cestách môže byť testované robustným 

testom. 

 

Obrázok 3.2 Príklad robustného testu s časovým priebehom 

 

Nerobustný test dovoľuje, aby nastala zmena výstupu aj pred hranou šírenou na testovanej 

ceste. Tento test garantuje detekovanie poruchy oneskorenia iba v prípade, že žiadna iná porucha 

oneskorenia na ceste v obvode nenastala. Príklad nerobustného testu je na obrázku 3.3. Predpokladá 

sa dobežná  hrana na vstupe cesty označenom ako A. V bezporuchovom stave by nábežná hrana mala 

na výstupe F nastať v čase t3. V prípade poruchy pomalej dobežnej hrany na výstupe logického člena 

G3 sa ale táto hrana posunie až do času t4. Trvalú neutrálnu hodnotu logickej 1 na vstupe mimo cesty 
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D zaručuje negácia signálu A. V prípade, že v obvode nastane ďalšia porucha oneskorenia, označená 

červenou farbou, ako prídavné oneskorenie na vstupe logického člena G2, vznikne počas jednej 

časovej jednotky na vodiči D logická hodnota 0. Tá spôsobí, že nábežná hrana na výstupe F nastane 

už v čase t3, rovnako ako v bezporuchovom stave. Cesta A, C, E, F je tak nerobustne testovateľná pri 

dvojici vektorov (1,1), (0,1). 

 

Obrázok 3.3 Príklad nerobustného testu s časovým priebehom 

 

Nedefinované logické hodnoty sa pri aplikovaní testu nahrádzajú na základe typu testu 

(robustný/nerobustný) a tiež podľa možnosti dosiahnuť počas testu určitú logickú úroveň na 

vstupoch logických členov, ktoré nie sú súčasťou testovanej cesty (off-path). Najvhodnejšie je test 

realizovať ako bezhazardný robustný, kedy testovací pár (v0, v1) pre označenie U0 prestavuje 

hodnoty (0, 0) a pre označenie U1 hodnoty (1, 1). Test je potrebné vždy realizovať ako robustný čo 

najviac, ako je to možné. Autori v [21] uvádzajú novú metódu generovania testu, pri ktorom je 

generovaný robustný test na všetkých možných logických členoch nachádzajúcich sa na ceste a to aj v 

tom prípade, že nie je možné vygenerovať robustný test pre celú cestu. Na tých logických členoch, 

kde nie je možné robustný test vygenerovať je vygenerovaný nerobustný test.  Vygenerovanie 

robustného testu pre niektoré cesty zlepšuje spoľahlivosť nerobustného testu pre ostatné cesty.  

Nevýhodou testovania porúch oneskorení na ceste je veľký počet existujúcich ciest v obvode 

a generovanie testu sa preto stáva zložitý problém. Celkový počet všetkých možných ciest rastie 

exponenciálne s počtom vstupov a logických členov obvodu. Ako príklad sú v tabuľke 3.1 [47] 

uvedené počty ciest testovacích obvodov ISCAS-85 [26]. Zvyčajne sa preto páry testovacích vektorov 

generujú iba pre zvolené cesty v obvode, napríklad pre kritické cesty, segmenty ciest, alebo najdlhšie 

cesty (z pohľadu časovej dĺžky oneskorenia, alebo počtu členov na ceste) [6]. Kritickým cestám a 

metódam ich určenia je venovaná nasledujúca podkapitola 3.3.  
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Tabuľka 3.1 Počet logických členov a ciest pre ISCAS-85 obvody 

Obvod Počet členov Počet ciest 

c17 6 11 

c432 160 83 936 

c499 202 9 440 

c880 383 8 642 

c1355 546 4 173 216 

c1908 880 729 057 

c2670 1 193 679 960 

c3540 1 664 28 676 671 

c5315 2 307 1 341 305 

c6288 2 416 9,9x1019 

c7552 3 512 726 494 

 

3.2.1 Generovanie testu na poruchy oneskorení na ceste 

Pre generovanie testovacích vektorov na poruchy oneskorenia na ceste je základom generovania 

testov päť-hodnotová logika uvedená v časti 2.4 s hodnotami S1, S0, U1, U0 a XX, pričom každá 

hodnota špecifikuje logickú hodnotu v dvoch vektoroch testu pre poruchy oneskorení. Robustný 

a nerobustný test sa líšia podmienkami scitlivenia pre jednotlivé druhy logických členov. Pre robustný 

test platí, že všetky logické členy na ceste musia byť nastavené tak, aby jedinou možnosťou ako 

zmeniť výstupnú hodnotu obvodu, bola zmena hodnoty na vstupe patriacom do testovanej cesty. Pre 

nerobustný test je podmienka jednoduchšia, pretože sa vychádza z predpokladu, že mimo testovanej 

cesty nie je porucha. Preto sa neuvažujú hodnoty S1 a S0 a namiesto nich sa používajú hodnoty U1 

a U0. Na obrázku 3.4 je znázornený príklad podmienok pre robustné scitlivenie logických členov typu 

AND  a OR [21]. Hodnoty S1 (pre člen AND a dobežnú hranu) a S0 (pre OR a nábežnú hranu) sú 

nevyhnutné z toho dôvodu, aby zmenu na výstupe mohla spôsobiť iba zmena na testovanej ceste. 

U0U1

U1 U0

S0
S0

S1

S1

R

R

F

F

R

R

F

F

 

Obrázok 3.4 Robustný test pre AND a OR 
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Na vygenerovanie robustného testu je nutné umiestniť zmenu logických hodnôt na vstup cesty 

a scitliviť cestu, aby sa prechod prešíril na primárny (alebo pseudo-primárny) výstup po testovanej 

ceste. Tento postup sa dá rozdeliť do troch krokov: 

1. Prešírenie prechodu logických hodnôt, kde sa prechod šíri po scitlivenej ceste.  

2. Zabezpečenie logických hodnôt na primárnych vstupoch, aby bola testovaná cesta 

scitlivená. 

3. Prešírenie logických hodnôt z primárnych vstupov. 

Tieto kroky sa nevykonávajú súčasne pre celý obvod, ale postupne po častiach. Na začiatku sa 

umiestni prechod logických hodnôt na vstup cesty a tento jav sa prešíri pokiaľ je cesta scitlivená. 

Pokiaľ sa počas prenosu prechodu logických hodnôt narazí na logický člen, ktorý nie je scitlivený je 

nutné zistiť, ako nastaviť primárne vstupy tak, aby logický člen bol scitlivený. Ak sa takéto vstupy 

nájdu, treba ich hodnoty prešíriť na primárne vstupy. Ďalej sa pokračuje šírením prechodu kde sa 

skončilo. 

Pri zisťovaní scitlivenia logického členu je možné zabezpečiť scitlivenie viacerými kombináciami 

primárnych vstupov, pričom vybraná možnosť môže spôsobiť nekonzistenciu v neskoršom 

generovaní. Preto je potrebné vrátiť sa k výberu kombinácie vstupov a vyskúšať inú kombináciu na 

zabezpečenie scitlivenia konkrétneho logického člena. Ak boli vyčerpané všetky možnosti výberu je 

možné prehlásiť cestu za netestovateľnú pre daný prechod.  

3.3 Metódy výberu kritických ciest 

Časová dĺžka testu ako aj veľkosť pamäti testovacieho zariadenia (ak sa na testovanie využíva) sú 

obmedzené, preto nie je možné testovať všetky kritické cesty v digitálnom obvode. Existujú rôzne 

metódy na výber najkritickejších ciest, pre ktoré je generovaný test. Pre ich výber sa používajú aj 

niektoré z týchto kritérií: 

 použitie najdlhších ciest, 

 použitie ciest pokrývajúcich čo najviac uzlov v obvode, 

 najkratšia doba časovej rezervy do hodinového signálu. 

Najčastejšie sa za kritickú cestu v obvode považuje cesta, ktorá má veľmi malú časovú rezervu 

do hodinového signálu (slack) a táto interpretácia je použitá v tejto dizertačnej práci.  Znázornenie 

časového priebehu rezervy do hodinového signálu (slack) je na obrázku 3.5. Vstupné signály 

kombinačnej časti sú označené ako i1, i2, i3 a predstavujú hodnoty aplikovaného vektora v1. Tieto 
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hodnoty sa zmenia spolu s hodinovým signálom t2. Kombinačná časť reaguje zmenou výstupov o1 

a o2. Tc = (t3 - t2) je časový interval medzi aplikovaním vektora v1 na primárnych vstupoch 

a zachytením výsledkov na primárnych výstupoch. Normálne oneskorenie v bezporuchovom obvode 

šírenia signálu na ceste je označené ako N.  

 

Obrázok 3.5 Časová rezerva do hodinového signálu (slack) 

 

Časová rezerva (slack) je potom vyjadrená ako S = Tc - N, čo predstavuje rozdiel medzi časom 

prešírenia signálu cez cestu v bezporuchovom obvode a testovacím intervalom. Časová rezerva 

(slack) sa definuje ako čas od poslednej zmeny na ceste do konca časového intervalu ukončeného 

hodinovým signálom t3. V praxi nie je táto časová rezerva počítaná až do konca časového intervalu 

hodín t3, ale do predstihu preklápacieho obvodu, v ktorom sú zachytené výsledky. Táto rezerva je 

definovaná ako časový úsek, často udávaný v pikosekundách, ktorý ostáva na ceste pre správne 

prešírenie hrany. V prípade, že je táto časová rezerva rovná nule, neostáva na tejto ceste žiadny 

zvyšný čas pre oneskorenie a preto je táto cesta veľmi kritická. V prípade, že má táto rezerva zápornú 

hodnotu, cesta nemôže zabezpečiť správne časovanie a preto nemôže správne prešíriť hranu signálu 

v špecifikovanom čase. Profesionálne nástroje pre časovú analýzu obvodu automaticky počítajú 

a analyzujú kritické cesty spolu s časovou rezervou na ceste. Môžu byt použité na vytvorenie 

zoznamu kritických ciest, ktorý je dôležitý pre systémy ATPG [48].  

3.3.1 Časová analýza obvodu 

Na určenie kritických ciest sa najčastejšie používa statická časová analýza (STA - static timing 

analysis), slúžiaca na výpočet očakávaného časovania digitálneho obvodu bez nutnosti použiť 

simuláciu [49]. Okrem iného je STA používaná aj na hľadanie kritických ciest obvodov, prekmitov  

(glitches), alebo deformáciách hodinového signálu. Po výpočte časovania obvodu je možné nájsť 

kritickú cestu metódou spätného prehľadávania (traceback method). Čas príchodu (arrival time) 
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signálu je definovaný ako čas, za ktorý logická hodnota signálu dosiahne definované miesto v obvode. 

Ako referenčný čas 0 slúži hodinový signál. Čas zmeny hodnoty signálu v určenom mieste v obvode, 

ako aj ostatné časy v STA sú definované dvomi hodnotami – najskorší možný čas, kedy môže nastať 

zmena signálu a posledný možný čas. Používa sa tiež požadovaný čas, ktorý predstavuje posledný 

možný čas zmeny signálu bez toho, aby bol hodinový interval dlhší ako je špecifikované. Časovú 

rezervu do hodinového signálu potom možno definovať ako rozdiel medzi požadovaným časom 

a časom príchodu signálu. Kladná hodnota vyjadruje, že je možné zvýšenie času príchodu signálu, bez 

toho, aby nastal problém s oneskorením v obvode. Záporná hodnota označuje, že cesta je príliš 

pomalá a pre správnu funkčnosť musí byť zrýchlená [49].  

Zvýšením frekvencie testovacieho hodinového signálu je možné ľahšie detekovať poruchy SDD, 

pretože vyššia frekvencia zmenšuje veľkosť časovej rezervy do hodinového signálu (slack). Jednou z 

metód testovania porúch oneskorení na ceste je testovanie obvodu pri vyššej ako špecifikovanej 

frekvencii (faster than at-speed testing). Autori v [42] navrhujú rozdeliť cesty podľa veľkosti rezervy 

do hodinového signálu do viacerých skupín, pričom každá skupina bude testovaná na inej frekvencii 

testovacieho hodinového signálu. Nakoľko správanie sa obvodu je často závislé od rôznych faktorov 

ako napríklad teplota, alebo lokálne zmeny napätia, STA musí byť schopná pracovať s rozsahom 

možných oneskorení pre každý prvok obvodu namiesto jednej hodnoty.  

Na spresnenie STA bola vytvorená množina vstupných nevyhnutných priradení (input necessary 

assignments), ktorej spresnenie časových informácií voči reálne vyrobenému obvodu predstavuje 

hodnotu do 10 % [50]. Množina vstupných nevyhnutných priradení predstavuje hodnoty vstupov 

obvodu, ktorých nastavenie je nevyhnutné pre konkrétny test [51]. Po získaní množiny týchto 

vstupov je znovu vygenerované STA spolu s konkrétnymi logickými hodnotami na logických členoch a 

prepojeniach medzi nimi, čím sa získa presnejšie reálnejšie časovanie samotného obvodu. Takto je 

ale potrebné STA generovať prvýkrát na začiatku a následne pre každú testovanú cestu s konkrétnymi 

logickými hodnotami, čo je náročné na výpočtové prostriedky. Ako doplnok STA je metóda zvyšujúcej 

STA (incremental static time analysis) [52], ktorá do výpočtu zahŕňa aj pravdepodobnosť s akou 

testovací vektor odhalí poruchu a rovnako aj rôzne parametre ako sú teplota, napájacie napätie, 

opotrebenie a iné. Táto metóda však vyšla iba nedávno a má doposiaľ porovnateľné výsledky iba s 

metódou Monte Carlo [53]. 

Na obrázku 3.6 je znázornená kombinačná časť obvodu s27 z množiny ISCAS-89 [27] s 

vyznačením kritickej cesty hrubou čiarou. Pre tento obvod bola po syntéze v programe Cadence 

Encounter RTL Compiler [54] s použitím voľne dostupnej knižnice 45nm NanGate FreePDK45 [55] 

vygenerovaná statická časová analýza. Použitá technológia CMOS pre typické podmienky výrobného 
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procesu (corner), typické napájacie napätie 1,2 V a izbovú teplotu 25⁰C, nominálne prahové napätie a 

leakage. Formát výstupu STA pre vyznačenú kritickú cestu obvodu s27 je na obrázku 3.7. V stĺpci 

Delay je uvedené oneskorenie šírenia konkrétneho typu hrany (R-nábežná/F-dobežná na konci 

riadku) signálu pre jednotlivé logické členy na tejto ceste. Rovnako sa u každého logického člena 

rozlišuje, z ktorého vstupu je signál šírený na výstup. Stĺpec Arrival uvádza čas, za aký sa konkrétna 

zmena logickej hodnoty prešíri zo vstupu obvodu po konkrétny označený bod obvodu. Oneskorenie 

na jednotlivých vodičoch medzi logickými členmi nie je v tomto prípade uvádzané, nakoľko sú jeho 

hodnoty menšie ako 2 ps a vzhľadom na veľkosť oneskorení na logických členoch je jeho veľkosť 

zanedbateľná. Rovnako nie je možné určiť presnú veľkosť oneskorenia jednotlivých prepojení z toho 

dôvodu, že nad daným  obvodom nebolo vykonané rozmiestnenie súčiastok do masky obvodu 

(Place&Route). 

 

Obrázok 3.6 Kombinačná časť ISCAS-89 obvodu s27 
 

Z dôvodu zvyšovania pracovnej frekvencie a veľkosti integrácie pri technológiách už 

deterministický výpočet pomocou STA nie je postačujúci a bola vyvinutá štatistická statická časová 

analýza (SSTA - statistical static time analysis), ktorá nahradzuje normálne deterministické časovanie 

logických členov a prepojení zavedením pravdepodobnosti do výsledkov časovania obvodu [49]. 

Rozlišujú sa dve kategórie algoritmov SSTA. Prvý algoritmus je orientovaný na cesty (path-based), 

ktorý spočítava oneskorenie na logických členoch a vodičoch patriacich definovanej ceste. Pri tomto 

prístupe je možnosť, že niektoré ostatné cesty môžu byť tiež podstatné, ale do analýzy nie sú 

zahrnuté, preto je výber ciest veľmi dôležitý. Druhý algoritmus SSTA je blokovo orientovaný (block-

based), ktorý generuje čas príchodu a požadovaný čas zmeny logickej hodnoty signálu pre každý 

časovaný uzol.  
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============================================================ 

  Generated by:           Encounter(R) RTL Compiler v08.10-s222_1 

  Generated on:           Oct 17 2013  04:24:54 PM 

  Module:                 s27 

  Technology library:     NangateOpenCellLibrary revision 1.0 

  Operating conditions:   typical  

  Interconnect mode:      ple 

  Area mode:              physical library 

============================================================ 

   Pin           Type     Fanout Load Slew Delay Arrival   Location     

                                 (fF) (ps)  (ps)   (ps)       (x,   y)  

----------------------------------------------------------------------- 

G1         <<<  in port        1  2.9    0    +0       0 F              

NOR2_2/A1                                     +0       0                

NOR2_2/ZN       NOR2_X1        2  3.9   26   +32      32 R              

OR2_0/A1                                      +0      32                

OR2_0/ZN        OR2_X1         1  3.2   11   +32      64 R              

NAND2_0/A2                                    +0      64                

NAND2_0/ZN      NAND2_X1       1  3.1    9   +17      80 F              

NOR2_1/A2                                     +0      80                

NOR2_1/ZN       NOR2_X1        3 12.1   64   +81     162 R              

NOT_1/A                                       +0     162                

NOT_1/ZN        INV_X1         1 21.5   33   +53     214 F              

G17        <<<  out port                      +0     215 F              

----------------------------------------------------------------------- 

Timing slack :  UNCONSTRAINED 

Start-point  : G1 

End-point    : G17 

============================================================ 

Obrázok 3.7 Príklad statickej časovej analýzy pre obvod s27 

 

Problém je určiť hodnoty vzájomnej štatistickej korelácie logických členov a vodičov [56], čím sa 

predchádza redundancii pri výbere uzlov ktoré budú zahrnuté do kritickej cesty. Algoritmy SSTA 

možno zaradiť medzi pravdepodobnostné analytické metódy rovnako ako metódu Monte Carlo [53]. 

Pri pravdepodobnostných štatistických metódach sa oneskorenie na logickom člene ako aj čas 

príchodu zmeny šíreného signálu modelujú náhodnými premennými [57]. SSTA výrazne znižuje čas 

potrebný na návrh samotného obvodu a tým aj počet iterácií vo fáze návrhu, nakoľko pomerne skoro 

poskytuje veľmi presné informácie o časovaní obvodu [58].  

Algoritmy štatistického výberu ciest pomocou SSTA možno rozdeliť na algoritmy založené na 

pokrytí (covering-based) a založené na pravdepodobnosti, s akou bude cesta kritickou (criticality 

probabilities based). Algoritmy založené na pokrytí riešia známy problém maximálneho pokrytia v 

procesnom priestore. V procesnom priestore test na poruchy oneskorenia ciest pokrýva časť obvodu 
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a cieľom algoritmov je pokryť najväčšiu možnú časť obvodu s limitovaným počtom ciest. Algoritmy 

založené na pravdepodobnosti ohodnotia cesty podľa pravdepodobnosti s akou sa cesta stane 

kritickou (najdlhšou s pohľadu oneskorenia). Algoritmy založené na pokrytí berú testovaciu časovú 

periódu ako vstup a pokúšajú sa nájsť optimalizované riešenie pre zadanú testovaciu časovú periódu, 

zatiaľ čo algoritmy založené na pravdepodobnosti ju nepotrebujú a generujú množinu, ktorá je dobrá 

bez závislosti na testovacej časovej perióde. To je obzvlášť vhodné pokiaľ je test aplikovaný pri 

rôznych frekvenciách [45]. Bolo publikovaných niekoľko prístupov na výpočet pravdepodobnosti s 

akou je cesta kritická [59], [60].  V [56] autori opisujú udalosti pre všetky prepojenia v časovom grafe, 

ktoré určujú čas príchodu. Za udalosť sa považuje každá zmena logickej hodnoty. Pokiaľ tieto udalosti 

nastanú pre všetky prepojenia na ceste, cesta sa stane kritickou. Pretože tieto udalosti sú považované 

za nezávislé, pravdepodobnosť, že je cesta kritická sa počíta násobením pravdepodobností výskytu 

jednotlivých udalostí. Nakoľko sa uvažuje s viacerými malými udalosťami, toto môže byť v súčte 

zdrojom veľkej poruchy oneskorenia. Na riešenie tohto problému autori v [61] uvažujú nad 

spoločnou pravdepodobnosťou pre jednotlivé udalosti. Pravdepodobnosť je hodnotená použitím 

nimi definovaného operátora max, ktorý je súčasťou výpočtov v SSTA algoritmoch. V [62] je 

pravdepodobnosť s akou je cesta kritická počítaná ako pravdepodobnosť s akou je každé oneskorenie 

cesty väčšie ako posledný možný čas príchodu signálu. Všetky prístupy môžu s veľkou presnosťou 

určiť pravdepodobnosť s akou je cesta kritická, iba pokiaľ je presný operátor max a čas príchodu v 

SSTA. Dnešné blokovo orientované SSTA algoritmy sú však kompromisom medzi ich presnosťou a 

redukovaním doby vykonávania. Zvyčajne ignorujú korelácie topológie obvodu a používajú lineárnu 

aproximáciu pre nelineárny operátor max [59]. 

Okrem STA a SSTA je používaný aj algoritmus generovania K najdlhších ciest (KLPG - K longest 

path generation). U tohto algoritmu sa hľadá K najdlhších ciest prechádzajúcich každým vodičom v 

obvode [63]. Dĺžka cesty je určená oneskorením jednotlivých logických členov. Rovnaký problém však 

u KLPG algoritmu, ako u STA, zostáva hľadanie K globálne najdlhších testovateľných ciest v obvode 

[64], ktorý na ich výber používa rovnaké algoritmy ako ostatné metódy založené na STA.  

V praxi sú používané aj metódy štruktúrneho testu (structural test) založené na učiacom sa 

algoritme. V prvom kroku tohto algoritmu je určená množina kritických ciest a ciest, ktoré sa môžu 

stať kritickými. Tá sa určí z prvej vzorky obvodu po výrobe. Následne sa aplikujú testovacie vektory 

modelu porúch prechodu (transition fault model) pri postupne sa zvyšujúcich frekvenciách. Takto sú 

vyhľadávané preklápacie obvody, u ktorých ako prvých dôjde k detekovaniu poruchy. Na základe 

toho sa určia testovacie vektory, ktoré viedli k poruche oneskorenia a z nich je možné odvodiť 

potenciálne kritické cesty. V ďalších krokoch učiaci sa algoritmus hľadá súvislosti medzi určenou 
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množinou kritických ciest a STA. Podrobne je táto metóda opísaná v [65]. Jej nevýhodou je potreba 

prvého vyrobeného obvodu v určitej technológií, rovnako ako aj následných kusov po revíziách z 

výroby. 

Najrozšírenejšie súčasné komerčné softvérové nástroje používané pri generovaní testov sú 

Encounter True Time ATPG od firmy Cadence Inc. [66] a TetraMAX ATPG od spoločnosti Synopsys 

Inc., používajúci časové informácie z modulu PrimeTime [67]. Informácie aké algoritmy tieto nástroje 

používajú sú obchodným tajomstvom a nie sú verejne dostupné. Hľadanie množiny kritických ciest je 

však u obidvoch založené práve na informáciách časovania digitálneho obvodu STA po jeho syntéze. 

3.3.2 Faktory vplývajúce na oneskorenie 

Z analýzy metód výberu kritických ciest možno konštatovať, že kvalitu testu  ovplyvňujú ďalšie viaceré 

faktory, ktoré majú vplyv na výber kritickej cesty.  Sú to najmä: 

 Robustnosť testu ─ robustný test je najvhodnejším typom testu, nakoľko porucha je 

detekovateľná aj v prípade prítomnosti inej poruchy v obvode, ktorá nie je maskovaná 

(podkapitola 3.2). Kombináciou ATPG založeného na časových informáciách a robustného 

generovania testu je možné významne zvýšiť kvalitu testu [41]. 

 Časté zmeny logických hodnôt (MIS - multiple input switching) ─ časté zmeny logických hodnôt na 

vstupoch logického člena mimo cesty (off-path) môžu spôsobiť zvýšenie oneskorenia šírenia 

zmeny logickej hodnoty až o 36 %. Robustnosť testu v tomto prípade nemá vplyv na zvýšenie 

oneskorenia [68]. Otázne je nakoľko je potrebné cesty testovať pri vysokých hodnotách MIS, 

nakoľko vo funkčnom režime obvodu takto vysoké hodnoty nemusia nastať. Pri samotnom 

testovaní však vedú k označeniu aj bezporuchových obvodov za poruchové, nakoľko sa daná 

porucha prejaví iba počas testovania. 

 Typ šírenej hrany ─ oneskorenie pri šírení nábežnej a dobežnej hrany signálu je rôzne. Táto 

asymetria sa mení prechodom na inú technológiu, napr. zmenou technológie zo 65 nm na 40 nm 

sa asymetria zvýšila z 22 % na 51 %. Veľkosť MIS má na veľkosť asymetrie značný vplyv. 

Vyrovnanie veľkosti rozdielu oneskorenia je možné vhodným vložením dvoch invertorov, čím sa 

zmení logická hodnota časti cesty na opačnú. Nie vždy je ale takéto vloženie invertoru možné [69]. 

 Množstvo nedefinovaných hodnôt X ─ definuje koľko bitov z testovacieho vektora môže 

nadobúdať hodnotu X z 5-hodnotovej logiky uvedenej v tabuľke 2.1. Čím viac nedefinovaných 

logických hodnôt sa v testovacom vektore nachádza, tým väčšiu časť testu je možné upraviť takým 

spôsobom, aby sa eliminovali vplyvy na ostatné parametre. Napríklad na počet preklopení počas 

aplikácie testovacieho vektora, možnosť vygenerovať robustný test, znížiť spotrebu energie a iné. 
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 Použiteľnosť cesty vo funkčnom režime ─ tento faktor určuje nakoľko nastávajú na danej ceste 

zmeny logických hodnôt vo funkčnom režime obvodu. Určiť hodnotu pre tento faktor je možné 

napríklad pomocou simulácie funkčnosti obvodu. Voľba tohto faktoru je dôležitá, aby sa 

netestovali zmeny logických hodnôt na cestách, ktoré v reálnej prevádzke obvodu nikdy 

nenastanú, alebo nastanú len minimálne či v špeciálnych prípadoch. Tento faktor je veľmi dôležitý 

a dokáže výrazne skrátiť dĺžku testu vylúčením takýchto ciest zo samotného testu [70]. 

 Šum napájacieho zdroja (PSN - power supply noise) ─ v obvodoch s veľkou mierou integrácie (VLSI 

- very large scale integration) je reálna hodnota napájacieho napätia v jednotlivých obvodoch 

často nižšia ako špecifikovaná, čo je spôsobené častým preklápaním logických hodnôt. Pokles 

napätia u = i.R, spôsobený parazitnými odpormi a zmena prúdu i v čase t (di/dt) spôsobenou 

parazitnými indukciami spolu zo zapuzdrením prvkov obvodu v spoločne napájanej doméne sú 

hlavnými faktormi vzniku šumu napájacieho napätia [71]. To sa prejavuje najmä pri veľkom 

preklápaní logických hodnôt počas testovania, kedy pomocou SCAN metód, na rozdiel od 

funkčného režimu, obvod prechádza nefunkčnými stavmi a vyvoláva neprimerane veľké zmeny 

logických hodnôt. Nadmerné zmeny logických hodnôt spôsobujú zvýšenie teploty obvodu, šum 

napájacieho napätia a to vedie k zvýšeniu oneskorenia na jednotlivých logických členoch. To má za 

následok označenie bezporuchových obvodov ako poruchové. Táto porucha sa však prejaví iba 

počas testovania [72]. Oneskorenie na ceste sa vplyvom šumu napájacieho zdroja môže zvýšiť až o 

10 % [73]. Autori v [73] uvádzajú metódu na výpočet vplyvu tohto šumu na oneskorenie na 

cestách, ktorý môže byť použitý a zohľadnený už v etape výberu kritických ciest. Vo funkčnom 

režime takýto veľký počet preklopení logických hodnôt nemusí nastať a tým ani veľkosť 

oneskorenia nemusí byť vplyvom šumu napájacieho zdroja ovplyvnená. Odstránenie PSN spočíva v 

úprave generovania a kompresie testu [18], čím je snaha eliminovať preklápanie logických hodnôt 

počas testovania. Druhý spôsob je správne priradenie nedefinovaných logických hodnôt X na 

základe určenia najhoršieho prípadu časovania a vplyvu PSN pre každý logický člen zvlášť [74]. 

Tretia možnosť sú metódy predpovedajúce vplyv PSN na oneskorenie, a tým aj výpočet reálneho 

oneskorenia. Táto metóda je však náročná na výpočtové prostriedky a nepoužiteľná pri veľkých 

obvodoch [75]. Autori v [75] navrhujú rozdelenie navrhnutého fyzického rozmiestnenia na viaceré 

časti obvodu s navzájom nezávislým napájacím napätím. Pre tento prístup je ale potrebné poznať 

fyzické rozmiestnenie súčiastok  obvodu po návrhu fyzickej masky obvodu (place and route). Pre 

potreby eliminácie PSN bol upravený algoritmus KLPG na algoritmus PKLPG (Pseudo functional 

KLPG) [63]. Zníženie PSN je možné aj tým, že sa obvod do stavu otestovania testovacieho vektora 

dostane pomocou normálneho funkčného režimu, namiesto posunu pomocou SCAN metódy. Tým 

je zaručené pred aplikovaním testu normálne správanie sa parametrov napájacieho zdroja [63].  
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 3D integrované obvody ─ najnovší typ integrovaných obvodov sú trojdimenzionálne  integrované 

obvody (3D). Sú vyrobené realizáciou každej vrstvy (die) zvlášť, ktoré sú následne navzájom 

pospájané do jedného celku. Jednotlivé vrstvy sú navzájom prepojené pomocou prepojení 

kremíkových vrstiev TSV. Tie sú vyrobené leptaním priestoru na kremíku a ich následným 

vyplnením vodivým materiálom (napríklad meďou). Pri tomto procese galvanického pokovovania 

môže nastať neúplné vyplnene TSV priechodu, čo má za následok vznik defektu. Tento defekt 

môže viesť k slabému prerušeniu (weak open), alebo silnému prerušeniu (strong open). Pri silnom 

prerušení nastáva úplné prerušenie vodivého elektrického spojenia. Pri slabom prerušení je 

spojenie naďalej funkčné, ale nastáva nárast odporu prepojenia, čo vedie k zvýšeniu oneskorenia 

na danom prepojení [76]. Z toho dôvodu je potrebné v takýchto integrovaných obvodoch testovať 

každú vrstvu pred vzájomným prepojením (pre-bond test) a rovnako aj po prepojení vrstiev (post-

bond test). Rovnako aj vertikálne prepojenia jednotlivých vrstiev TSV môžu byť zdrojom nových 

porúch a tým aj nových porúch oneskorenia [77]. Pri výbere kritických ciest je preto potrebné 

zohľadniť, či v prípade 3D integrovaného obvodu daná cesta obsahuje aj TSV prepojenie, čím ju 

možno označiť za viac kritickú. Metódy testovania TSV sú stále iba v počiatočnej fáze vývoja. 

Autori v [76] navrhujú metodiku pre testovanie TSV na základe parametrov ako sú veľkosť 

samotného TSV, elektrických parametrov ako napríklad šum napájacieho zdroja a 

pravdepodobnosti detekcie poruchy. Každý z TSV prechodov môže mať rôznu veľkosť 

oneskorenia, čo je spôsobené aj rôznym rozložením teploty na každej vrstve. Experimentálne 

výsledky v [78] dokázali, že maximálna zmena teploty medzi vrstvami, ktorú možno zanedbať je 

20⁰ C. Pre správne otestovanie malých porúch TSV prepojení je potrebná testovacia rýchlosť 

minimálne 1MHz [79]. Na rovnakom princípe TSV prepojení ako 3D integrované obvody sú 

založené aj 2.5D integrované obvody, ktoré sa líšia v tom, že jednotlivé vrstvy obvodu nie sú 

umiestnené nad sebou, ale vedľa seba [80]. To je výhodné najmä pri potrebe vyplniť voľnú plochu 

obvodu. 

 Spotreba počas testovania ─ nemôže významne ovplyvniť kritickosť cesty. Je ale rozhodujúcim 

parametrom v tom prípade, že sa uvažuje nad zaradením iba jednej z ciest, ktoré majú vypočítanú 

rovnakú mieru kritickosti. Keďže dĺžka samotného testu je obmedzená môže veľkosť spotreby 

pomôcť vybrať tú cestu, ktorá povedie k úspore elektrickej energie počas testovania. 

 Teplota počas testovania ─ závisí od počtu preklopení logických hodnôt v obvode. Dôležité je 

poznať fyzické rozmiestnenie celého obvodu. Touto problematikou sa zaoberajú autori v [81], kde 

navrhnuté rozmiestnenie obvodu (layout) rozdelia na viacero blokov, ktoré sa ováhujú 

vypočítanou kritickosťou pomocou HotSpot tepelného simulátora. Následne po vygenerovaní 
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testovacích vektorov sa snažia o také vyplnenie nedefinovaných logických hodnôt, aby nastávalo 

čo najmenšie zahrievanie blokov počas testovania, a tým aj zníženie oneskorenia šírenia signálu. 

 Plocha obvodu ─ je ovplyvniteľná aj počas testovania, kedy sú metódami DFT vkladané nové 

logické členy do samotného obvodu, ktoré spôsobia jeho lepšie otestovanie. V prípade, ak by 

výber niektorej z ciest viedol k veľkému, alebo neželanému zvýšeniu plochy samotného obvodu je 

možné danú cestu vylúčiť z testu, prípadne ju nahradiť cestou s rovnakou mierou kritickosti s 

menším nárastom plochy testovaného obvodu. 

Vplyv každého faktoru na veľkosť oneskorenia šírenia signálu bol v dosiaľ publikovaných prácach 

analyzovaný samostatne. Z hľadiska vplyvu na kritickosť ciest v digitálnych obvodoch sa ukázalo, že 

má zmysel počítať s týmito vonkajšími vplyvmi a zohľadniť súčasný vplyv viacerých parametrov. 

Takýto prístup dosiaľ žiadny z autorov neuvádza. 

3.4 Metóda úpravy netestovateľných ciest na testovateľné 

Pri modeli porúch oneskorení na ceste môže byť na základe vnútornej štruktúry obvodu veľký počet 

nájdených kritických ciest označených ako netestovateľných. To spôsobí zníženie pokrytia samotného 

testu a veľký počet kritických ciest nie je otestovaných, čo môže spôsobiť chybné správania sa 

obvodu počas jeho prevádzky. Znamená to, že nie je možné nájsť taký testovací vektor, ktorý by 

nastavil požadovanú logickú hodnotu na konkrétnom mieste v obvode. Cesta je testovateľná ak je 

scitlivená. Scitlivená cesta je tá, u ktorej sa vstupné logické hodnoty na vstupných vodičoch cesty 

prešíria na primárne výstupy obvodu.  

V prípade, že vnútorná štruktúra obvodu neumožňuje scitlivenie konkrétnej kritickej cesty je 

možná úprava štruktúry obvodu pomocou metódy DFT bez toho, aby nastala zmena funkčnosti 

obvodu. Príklad kombinačnej časti vnútornej štruktúry experimentálneho obvodu s27 zo skupiny 

ISCAS-89 [27] s netestovateľnou cestou je na obrázku 3.8. Prvé číslo pri prepojeniach je poradové 

číslo signálneho vodiča a druhé číslo predstavuje logickú hodnotu druhého testovacieho vektora. 

Určuje do akej logickej hodnoty sa má zmena uskutočniť t. j. 0 predstavuje dobežnú hranu a 1 

nábežnú hranu na danom vodiči. 
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Obrázok 3.8 Príklad netestovateľnej kritickej cesty 

 

Predpokladajme, že ako kritická cesta bola vyhodnotená cesta s poradovými číslami vodičov 0, 

14, 18, 8, 20, 15, 9, 11, 22, 10 pre dobežnú hranu. Dobežná hrana na vstupe kritickej cesty spôsobí po 

negácii nábežný typ hrany na vodiči číslo 14, ktorá sa prenesie aj na vodič číslo 19. Cieľom je 

otestovať správne časovanie nábežnej hrany na vodiči číslo 22. V prípade, že nastane porucha 

oneskorenia na testovanej ceste na niektorých z vodičov číslo 18, 8, 20, 15, 9, 11, 22 bude 

oneskorená práve nábežná hrana na vodiči číslo 22. Toto oneskorenie však nie je možné detekovať, 

nakoľko nábežná hrana z vodiča číslo 19 dosiahne logický člen NOR skôr ako z vodiča číslo 22 a výstup 

na vodiči číslo 10 bude bez oneskorenia. Pre možnosť vygenerovania testovacieho vektora pre 

nerobustný test pre danú kritickú cestu je nevyhnutné zabezpečiť testovací pár X0 na vodiči číslo 19. 

To však vnútornou štruktúrou nie je možné a preto je táto cesta vyhodnotená ako netestovateľná. To 

spôsobí menšie pokrytie porúch oneskorení v danom obvode a horšiu kvalitu testu. Z rovnakého 

dôvodu budú ako netestovateľné označená aj cesta 6, 8, 21, 16, 9, 11, 22, 10, cesta 6, 8, 20, 15, 9, 11, 

22, 10 a cesta 0, 14, 18, 8, 21, 16, 9, 11, 22, 10 pre dobežnú hranu a cesta 6, 8, 21, 16, 9, 11, 22, 10 a 

cesta 6, 8, 21, 16, 9, 11, 22, 10 pre nábežnú hranu na vstupoch. Jediným prepojením vodičom číslo 19 

v takto jednoduchom obvode vznikne až 6 netestovateľných ciest. 

Riešenie tohto problému, publikovanom v [44], spočíva v umiestnení dvojvstupového 

multiplexora na vodič číslo 19 už v štádiu návrhu digitálneho obvodu. Jedná sa o rovnakú metódu 

návrhu pre testovateľnosť akou je aj vkladanie buniek SCAN namiesto obyčajných preklápacích 

obvodov. Takto upravená vnútorná štruktúra obvodu je znázornená na obrázku 3.9. Riadiaci vstup 

multiplexora je spoločný signál t, ktorý indikuje či sa obvod nachádza v testovacom režime. V prípade 

funkčného režimu je vodič číslo 19 priamo pripojený na vodič číslo 27 a logický člen NOR, čím 
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nenastane zmena funkčnosti logického obvodu. V prípade testovacieho režimu, keď t = 1 je logická 

hodnota na vodiči číslo 27 riadená pomocou nového nevyužitého vstupu obvodu označeného ako s. 

Týmto spôsobom je možné na vstupe logického člena, kde vznikala netestovateľnosť, nastaviť 

neutrálnu logickú hodnotu a doteraz netestovateľná kritická cesta sa stane testovateľnou. 

 

Obrázok 3.9 Upravená vnútorná štruktúra obvodu s27 

 

Pre úpravu štruktúry kombinačnej časti obvodu a vloženie nového multiplexora je potrebné 

najprv identifikovať všetky netestovateľné kritické cesty a typ hrany, ktorý na nich nie je možné 

otestovať. Pre každú z týchto netestovateľných ciest sa pre vstupy logických členov mimo cesty 

vygeneruje nerobustný typ testu. V prípade, že pre niektorý vstup logického člena nie je možné 

vygenerovať takúto hodnotu je dané prepojenie mimo kritickej cesty označené ako prepojenie 

spôsobujúce netestovateľnosť. Tieto prepojenia sú následne zrušené a pripojené ako vstupy nových 

vkladaných multiplexorov. Druhé vstupy multiplexorov sú vyvedené ako nové vstupy obvodu. 

Riadiace vstupy multiplexorov sú pripojené na spoločný vodič, ktorý indikuje testovací režim obvodu 

[44]. 

Použitie tejto metódy je plne kompatibilné a použiteľné s metódami aplikovania testu 

pomocou SCAN metód a to testom metódou skewed-load aj broadside. Ako je publikované v [44], 

pomocou tejto metódy je možné dosiahnuť pokrytie porúch oneskorení 100 % a zmeniť tak všetky 

netestovateľné cesty na testovateľné. Jediné obmedzenie pri vkladaní nových multiplexorov je 

podmienka, že nesmú byť vložené na už kritické cesty ani vytvoriť novú kritickú cestu. To je 

spôsobené skutočnosťou, že aj samotný vložený multiplexor vnáša na cestu prídavné oneskorenie a v 

prípade kritickej cesty znižuje veľkosť časovej rezervy do hodinového signálu. Nevýhoda tejto metódy 
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je potreba nových vstupov obvodu pre každú takto upravenú netestovateľnú kritickú cestu. Za ďalšiu 

nevýhodu možno označiť prídavnú plochu, kde predpokladáme, že multiplexor je tvorený štyrmi 

logickými členmi. 

3.5 Zhodnotenie metód výberu kritických ciest 

Najväčší problém pri modeli porúch oneskorení na ceste je veľký počet existujúcich ciest v obvode, 

ktoré je potrebné otestovať. Z dôvodu dĺžky testu ako aj obmedzenej veľkosti pamäti testovacieho 

zariadenia nie je možné otestovať všetky kritické cesty. Najnovšie metódy výberu kritických ciest sú 

založené na informáciách o časovaní obvodu po jeho syntéze STA a SSTA. Tieto časové informácie 

však nezohľadňujú vplyv viacerých faktorov, ktoré môžu mať vplyv na veľkosť oneskorenia v obvode. 

V aktuálnych publikáciách boli identifikované niektoré z nich ako napríklad šum napájacieho napätia, 

časté zmeny logických hodnôt, parametre samotného testu a iné. U každého z týchto faktorov bol 

skúmaný ich vplyv na veľkosť oneskorenia v obvode, nepoužíva však tieto poznatky v procese 

hľadania kritických ciest. Žiadna z prác tiež neuvažuje vzájomný vplyv týchto faktorov a neexistuje 

komplexná metóda výberu kritických ciest zohľadňujúca súčasný vplyv uvedených faktorov. Pri DFT 

metódach zmeny netestovateľných ciest na testovateľné je možnosť ich efektívnejšieho riešenia, čo 

prispeje k nižšej cene obvodu a zvýšeniu kvality testu.  
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4 Tézy dizertačnej práce 

Digitálne integrované obvody sú nasadzované a testované v rôznych aplikáciách v meniacich sa 

podmienkach prostredia. To vplýva na kvalitu a vyhodnotenie výsledkov ich testovania. V súčasnosti 

je veľký dôraz na kvalitné testovanie porúch oneskorení, ktoré vznikajú buď nedôsledným návrhom, 

alebo samotnou výrobou. Cieľom dizertačnej práce je prispieť k zvýšeniu kvality testovania. Kým 

doposiaľ testovanie porúch oneskorení na cestách prebieha iba na základe časových informácií 

obvodu, prínosom by bola metóda zohľadňujúca vplyv rôznych faktorov, ktoré preukázateľne 

vplývajú na veľkosť oneskorenia. Na základe toho tézy dizertačnej práce sú: 

 Špecifikácia faktorov vplývajúcich na výber kritických ciest v digitálnom obvode, ako 

napríklad časté zmeny logických hodnôt na vstupoch, šum napájacieho zdroja, pokles 

napájacieho napätia, použiteľnosť cesty vo funkčnom režime, robustnosť testu, typ šírenej 

hrany, nedefinované hodnoty a iné. 

 Definovanie parametrov a ich charakteristika vplyvu na kritické cesty v digitálnom obvode. 

 Návrh novej metódy pre zefektívnenie testovania porúch oneskorení na existujúcich 

netestovateľných kritických cestách zmenou štruktúry testovaného obvodu. 

 Návrh novej metódy pre výber kritických ciest zohľadňujúcej súčasný vplyv definovaných 

parametrov na veľkosť oneskorenia s cieľom zvýšiť pokryte porúch oneskorení. Metóda by 

mala byť čo najuniverzálnejšia, škálovateľná a flexibilná vzhľadom na výber, alebo použitie 

parametrov pre nájdenie kritických ciest v obvode. 

 Formalizácia výberu kritických ciest v obvode podľa zvolených parametrov s využitím 

váhovania významu týchto parametrov a návrhom odporúčaných váh vplyvu jednotlivých 

parametrov. 

 Implementácia navrhnutej metódy a jej overenie nad experimentálnymi obvodmi. 
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5 Nová metóda výberu kritických ciest v obvode 

Výber množiny kritických ciest, na ktorých majú byť testované poruchy oneskorení na ceste v 

digitálnom obvode má vplyv na celkovú kvalitu testovania porúch oneskorení. Dôležitým faktorom je 

špecifikovať také cesty, ktoré sú najkritickejšie a ich počet je efektívny z hľadiska dĺžky aplikovania 

testu či veľkosti pamäti testovacieho zariadenia. Dosiaľ publikované metódy výberu sú založené 

hlavne na STA a SSTA a nie sú brané do úvahy faktory vplývajúce na oneskorenie ako sú vplyvy okolia 

resp. špecifikácia digitálneho obvodu ako napájacie napätie, šum, teplota ako aj vplyvy aplikovaného 

testu. Na základe analýzy vplyvu jednotlivých faktorov bola navrhnutá nová metóda na výber 

kritických ciest s vyššou kvalitou. Na základe analýzy vplyvov na výber najvhodnejších kritických ciest 

boli špecifikované parametre navrhnutej metódy a stratégie, ktoré viedli k definovaniu pojmu 

kritickosť cesty. Súčasťou tejto metódy je aj modifikácia obvodu vzhľadom na problém zabezpečenia 

testovateľnosti niektorých ciest v obvode. Na tento účel bola navrhnutá a implementovaná nová 

metóda, ktorá dosahuje lepšie výsledky v porovnaní s existujúcou metódou. Návrh novej metódy a jej 

experimentálne výsledky sú uvedené v kapitole 6. 

Nová metóda výberu kritických ciest je postavená na týchto definovaných stratégiách: 

 Stratégia 1. Kvalita testovania porúch oneskorení v digitálnom obvode sa zvýši ak bude 

výber kritických ciest závisieť aj od vonkajších vplyvov, architektúry obvodu ako aj na 

štruktúre aplikovaného testu. 

 Stratégia 2. Kvantifikácia miery na hodnotenie kritických ciest v digitálnom obvode prispeje 

k výberu vhodnejšej množiny kritických ciest, ktorá má byť otestovaná. 

 Stratégia 3. Preusporiadaním kritických ciest, získaných na základe STA, aj podľa vplyvu 

vonkajších faktorov, architektúry obvodu a vygenerovaného testu, možno pri zachovaní 

počtu kritických ciest, dosiahnuť vyššie pokrytie porúch oneskorení. 

 Stratégia 4. Zmena netestovateľnej kritickej cesty na testovateľnú použitím metódy návrhu 

pre testovateľnosť prispeje k zvýšeniu pokrytia porúch oneskorení pri rovnakom počte 

testovaných kritických ciest. 

K naplneniu týchto stratégií za účelom zvýšenia kvality testovania porúch oneskorení na ceste 

v digitálnych obvodoch bola navrhnutá nová metóda výberu kritických ciest v digitálnych obvodoch, 

pre ktorú je potrebné v prvom rade identifikovať jej parametre. Identifikácii parametrov navrhnutej 

metódy a ich váham je venovaná podkapitola 5.1. Základné pojmy a princípy pre návrh novej metódy 
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výberu kritických ciest v digitálnom obvode sú uvedené v druhej časti tejto kapitoly. Podkapitola 5.3 

opisuje architektúru metódy na výber kritických ciest, na ktorú nadväzuje návrh systému pre 

automatické generovanie kritických ciest, opísaný v podkapitole 5.4. Finálne zhodnotenie novej 

metódy výberu kritických ciest je v podkapitola 5.5. 

5.1 Identifikácia parametrov 

Na základe analýzy a publikovaných výsledkov boli identifikované rôzne faktory, ktoré majú vplyv na 

veľkosť oneskorenia v digitálnych obvodoch. Tieto možno rozdeliť podľa spôsobu vplyvu na kritickosť 

do týchto kategórií: 

1. Štruktúra obvodu 

 typ šírenej hrany, 

 použiteľnosť cesty vo funkčnom režime, 

 3D integrované obvody, 

 plocha obvodu. 

2. Fyzikálne charakteristiky obvodu 

 šum napájacieho napätia, 

 pokles napájacieho napätia, 

 teplota. 

3. Charakteristika testu 

 robustnosť testu, 

 časté zmeny logických hodnôt, 

 množstvo nedefinovaných hodnôt (X), 

 veľkosť spotreby energie počas testovania, 

   iné. 

Tieto faktory boli na základe analýzy, uvedenej v podkapitole 3.2.2, prehodnotené a boli definované 

ako parametre novej navrhovanej metódy na výber kritických ciest. Intervaly miery vplyvu 

jednotlivých faktorov na veľkosť oneskorenia šírenia signálu v digitálnom obvode je uvedený v 

tabuľke 5.1. 
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Tabuľka 5.1 Intervaly miery vplyvu faktorov na oneskorenie 

Názov parametra Vplyv na oneskorenie [%] Zdroj 

Počet vrstiev obvodu 3,4 - 7 [82], [83] 

Technológia výroby 2,5 - 7 [84] 

Šum zdroja a pokles napätia 5,6 - 19 [73], [74], [85] 

Časté zmeny logických hodnôt 4 - 18,16 [71], [68] 

Presluchy 1 - 36,5 [86], [87], [88] 

Teplota 1,25 - 5 [89], [90], [91] 

Typ šírenej hrany 2 - 13,95 [92], [93] 

Testovacie vektory 3,9 - 15,24 [85], [93], [94] 

 

Na základe analýzy jednotlivých faktorov možno usúdiť, že pri súčasnom pôsobení viacerých faktorov 

sa veľkosť pridaného oneskorenia v digitálnom obvode nerovná súčtu ich oneskorení. Je to 

spôsobené vzájomnými závislosťami medzi faktormi, napríklad pomocou testovacích vektorov je 

možné zvýšiť frekvenciu preklápania logických hodnôt v obvode, čo vedie k poklesu napájacieho 

napätia v obvode a súčasne k zvýšeniu teploty v týchto miestach. Na základe miery vplyvu 

jednotlivých faktorov na veľkosť oneskorenia šírenia signálu boli navrhnuté intervaly odporúčaných 

hodnôt vplyvu jednotlivých parametrov navrhnutej metódy. Tieto hodnoty sú uvedené v tabuľke 5.2. 

V prípade, že je potrebné zmenšiť mieru vplyvu všetkých parametrov, odporúča sa zachovať uvedený 

pomer jednotlivých váh. 

Tabuľka 5.2 Intervaly odporúčaných hodnôt váh parametrov 

Parameter Váha [%] 

X-Filling 0,9 - 3,8 

PSD 1,4 - 4,8 

MIS 0,5 - 4,5 

Spotreba 0,2 - 0,7 

Plocha 0,5 - 1,0 

Hrana 0,4 - 2,8 

3D 0,8 - 2,4 

spolu 4,7 - 20 

 



43 

 

5.2 Základné vlastnosti kritickej cesty 

Metóda výberu kritických ciest vychádza z STA časovania obvodu pre konkrétnu technológiu po 

syntéze a nech sp predstavuje rezervu do hodinového signálu z STA, pričom t reprezentuje dĺžku 

časového intervalu hodín a platí t≠0. 

Definícia 5.1. Kritickosť cesty v digitálnom obvode reprezentuje jednoznačne kvantifikovanú mieru 

akou je daná cesta kritická. 

Definícia 5.2. Kritickosť na ceste p v digitálnom obvode je označená cp. Vyjadrená je mierou 

pravdepodobnosti, ktorá nadobúda hodnoty z intervalu <0, 1>. 

Z dôvodu zachovania kompatibility s hľadaním kritických ciest iba na základe časovania obvodu je 

vhodné, aby bolo možné vypočítanú kritickosť cesty vplyvom rôznych parametrov iba znížiť. Pre 

kritické cesty bez vypočítaných hodnôt parametrov, tak zostane zachovaná hodnota ich kritickosti. 

Pre každý parameter je jeho vplyv vyčíslený pravdepodobnosťou s hodnotami z intervalu <0, 1>. 

Rovnako aj váhy vplyvu týchto parametrov sú vyjadrené percentuálne, avšak v navrhovanej metóde  

nadobúdajú hodnoty z intervalu <0, 1>. Cesty, ktoré nie sú reálne časovateľné, majú hodnoty mimo 

intervalu hodnôt <0, 1>. Musí byť určená maximálna miera akou môžu všetky parametre súčasne 

vplývať na veľkosť kritickosti cesty. Na základe uvedených podmienok bol zadefinovaný vzťah  5.1 na 

hodnotenie miery kritickosti ciest. 

Definícia 5.3. Kritickosť cesty cp je definovaná vzťahom: 
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11.1

    (5.1) 

pričom k je počet uvažovaných parametrov vplývajúcich na oneskorenie, wj váha konkrétneho 

parametra j a ijp reprezentuje vypočítaný index parametra j vplývajúceho na cestu p.  

Definícia 5.4. Kritická cesta s vypočítanou mierou kritickosti podľa vzťahu 5.1 sa nazýva ohodnotená 

kritická cesta. 

Definícia 5.5. Pre váhy všetkých parametrov platí vzťah (5.2), kde I je maximálna hodnota súčasného 

vplyvu všetkých parametrov: 

      




k

j

j Iw
1      (5.2) 
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Odporúčaná hodnota I < 0,2 (20 %) je získaná z experimentálnych výsledkov publikovaných k 

výskumu maximálneho vplyvu jednotlivých parametrov na oneskorenie šírenia signálu uvedených v 

kapitole 3.3.2. Bližšie hodnoty váh jednotlivých parametrov ako aj ich kombinácií sú uvedené v 

kapitole 5.1. 

Veta 5.2. Nech ijp je index parametra j s vplyvom na cestu p. Potom, čím vyšší je vypočítaný index 

parametra ijp, tým má cesta cp vyššiu hodnotu kritickosti cp. 

Dôkaz. Predpokladajme konštantné hodnoty váhy indexov wj. Pri hodnotách vypočítaného indexu ijp 

blížiacich sa k maximálnej hodnote bude lim𝑖𝑗𝑝→1(1 − 𝑖𝑗𝑝)
 

= 0. Na zákalde toho sa bude podľa 

vzťahu 5.1, vypočítaná kritickosť násobiť číslom 1, čiže nedôjde k jej zníženiu.□ 

Dôsledok 5.1. Pri nízkych hodnotách vypočítaného indexu ijp závisí miera zníženia kritickosti cp na 

veľkosti váhy wj konkrétneho parametra j. Zníženie kritickosti cp nastane v priamej úmere na tom, akú 

veľkosť má váha parametra wj. 

Dôkaz. Pri nízkych hodnotách vypočítaného indexu ijp platí, že lim𝑖𝑗𝑝→0
(1 − 𝑖𝑗𝑝) = 1 a na základe 

vzťahu (5.1) zníženie hodnoty kritickosti môže spôsobiť iba veľkosť váhy wj parametra j. □ 

Veta 5.3. Ohodnotené kritické cesty z hodnotou kritickosti cp ≥ 1 nie sú v obvode reálne časovateľné 

a je nutná úprava štruktúry obvodu. 

Dôkaz: Vzťah (5.1) môže na základe definície 5.4 nadobudnúť hodnoty cp ≥ 1 iba v prípade, že platí 

      (1 −
𝑠𝑝

𝑡
) ≥ 1                   (5.3) 

Úpravou tejto nerovnosti je výsledok (5.4) 

            𝑠𝑝 ≤ 0     (5.4) 

Z (5.4) vyplýva, že takéto cesty majú žiadnu, alebo zápornú rezervu do hodinového signálu sp a ich 

časovanie nie je reálne. □ 

Veta 5.4. Na základe vzťahu (5.1) môže kritickosť dosiahnuť maximálnu hodnotu iba z výstupov STA. 

Následné hodnoty indexov jednotlivých parametrov a ich váh možno kritickosť iba znížiť o maximálnu 

hodnotu určenú parametrom I. 
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Dôkaz: Časť vzťahu   



k

j

jpj iw
1

11  môže nadobudnúť iba hodnoty z intervalu <0, 1>, nakoľko aj 

váha parametrov wj a vypočítaný index ijp môžu nadobúdať podľa definície 5.1 iba hodnoty z intervalu 

<0, 1>. Tým môže maximálnu hodnotu kritickosti cesta dosiahnuť iba na základe samotného 

časovania obvodu. □ 

5.3 Princíp metódy na výber ohodnotených kritických ciest 

Nová navrhnutá metóda je založená na zoradení ciest na základe vypočítanej hodnoty kritickosti pre 

každú ohodnotenú kritickú cestu. Kritickosť je počítaná na základe doterajších prístupov časových 

parametrov digitálnych obvodov vychádzajúc z STA/SSTA. Následne sú pre jednotlivé cesty na základe 

vlastností konkrétneho obvodu a samotnej cesty vypočítané indexy pre jednotlivé parametre, ktoré 

majú vplyv na veľkosť oneskorenia šírenia signálu. Jednotlivé parametre majú nastaviteľnú váhu 

vplyvu na celkovú kritickosť cesty, čím je možné zohľadniť osobitosti a preferencie konkrétneho 

návrhu, či technológie. Po výpočte kritickosti pre každú cestu je pre test vybraná množina ciest s 

najvyššou mierou kritickosti. Ich počet je stanovený návrhárom, alebo expertom pre testovanie v 

závislosti na veľkosti pamäti testovacieho zariadenia a požadovanej časovej dĺžke aplikovania testu. 

Hľadanie prebieha iba nad množinou testovateľných ciest, podľa definície 5.6. 

Definícia 5.6. Testovateľná cesta je taká cesta, pre ktorú existujú testovacie vektory na vstupoch 

obvodu (alebo pseudo-primárnych vstupoch), ktoré umožnia nastavenie požadovanej hrany (v 

závislosti od vnútornej štruktúry obvodu) pozdĺž celej tejto cesty. 

Metóda na výber ohodnotených kritických ciest pozostáva z piatich základných modulov. Jeden 

z nich, slúžiaci na výpočet indexov jednotlivých parametrov, je zložený z viacerých modulov pre každý 

sledovaný parameter zvlášť. Princíp navrhnutej metódy pri hľadaní ohodnotených kritických ciest 

znázorňuje bloková schéma uvedená na obrázku 5.1. Metóda umožňuje spracovať kombinačné ako aj 

sekvenčné obvody a je založená na spracovaní informácií o vnútornej štruktúre obvodu vo formátoch 

bench a isc, spolu s časovaním daného obvodu vychádzajúceho z STA, prípadne SSTA. 
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Obrázok 5.1 Diagram výberu ohodnotených kritických ciest  

 

Funkcie jednotlivých modulov sú nasledovné: 

Testovateľné kritické cesty ─ na základe vnútornej štruktúry obvodu sú nájdené testovateľné cesty 

na základe definície 5.6. Do vnútornej štruktúry obvodu sú pridané informácie o oneskoreniach na 

jednotlivých logických členoch z STA/SSTA a tiež o oneskoreniach na vodičoch, získané po 

vygenerovaní rozmiestnenia masky obvodu. Výstupom bloku je zoznam testovateľných kritických 

ciest spolu s vypočítanou rezervou do hodinového signálu. Na základe časovania a vnútornej 

štruktúry sa vypočíta rezerva do hodinového signálu pre každú cestu.  

 Zoradenie ciest ─ testovateľné kritické cesty sú zoradené na základe vypočítaných indexov kritickosti 

pre každú cestu. Pri výpočte sú zohľadnené váhy parametrov jednotlivých vypočítaných indexov. 

Výstupom bloku je zoradený zoznam testovateľných ohodnotených kritických ciest. 

Výpočet indexov parametrov ─ blok predstavuje skupinu menších blokov, kde každý z nich je určený 

na výpočet indexu rôznych parametrov vplývajúcich na oneskorenie pre každú cestu zvlášť. Vstupmi 

týchto blokov je informácia o testovanej ceste a na základe vnútornej štruktúry obvodu, prípadne 

netlistu a testovacích vektorov pre danú cestu je vypočítaný index pre daný parameter a cestu. 

Generátor testu ─ pre nájdené ohodnotené kritické cesty sú vygenerované testovacie vektory [25], 

ktoré sú nastavené na vstupoch obvodu. Testovacie vektory nie sú generované pre všetky 

ohodnotené kritické cesty, ale iba pre obmedzený počet z dôvodu optimálnej dĺžky testu. Informácie 

o testovacích vektoroch využívajú aj bloky výpočtu indexov pre jednotlivé parametre. 
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Poruchová simulácia ─ poruchová simulácia slúži na získanie výsledkov pokrytia porúch oneskorení 

pre model porúch oneskorení prechodov ako aj model porúch oneskorení na ceste pomocou 

aplikovania testovacích vektorov. Pokrytie je získané pre pôvodný zoznam kritických ciest nájdených 

bez vplyvu parametrov aj pre zoznam ohodnotených kritických ciest zostavený navrhnutou metódou 

z dôvodu ich vzájomného porovnania. 

5.4 Automatické generovanie ohodnotených kritických ciest 

Za účelom overenia efektívnosti navrhnutej metódy na parametrizovateľný výber ohodnotených 

kritických ciest bol navrhnutý systém na automatické generovanie ohodnotených kritických ciest. 

Okrem samotného spôsobu výberu ohodnotených kritických ciest táto metóda zahŕňa aj novú 

metódu zmeny netestovateľných kritických ciest na testovateľné, ktorá je opísaná v kapitole 6, čo 

rovnako prispieva k zvýšeniu pokrytia porúch oneskorení a kvalite testu. Bloková schéma tohto 

systému je uvedená na obrázku 5.2 a vychádza z princípov navrhnutej metódy na výber 

ohodnotených kritických ciest opísanej v kapitole 5.1.  

 

Obrázok 5.2 Bloková schéma systému na automatické generovanie ohodnotených kritických ciest 
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Základ systému na automatické hľadanie množiny ohodnotených kritických ciest tvoria kritické 

cesty nájdené známymi metódami pomocou STA a rezerva do hodinového signálu (slack). U týchto 

ciest sa následne overí či sú cesty testovateľné t.  j. či existujú také testovacie vektory, ktoré na danej 

ceste dokážu prešíriť nábežnú a dobežnú hranu signálu. Ak niektoré z ciest sú netestovateľné, blok 

novej DFT metódy ich upraví na testovateľné, a to pridaním vhodného nového logického člena. Pre 

množinu testovateľných ciest sa následne vygenerujú testovacie vektory, na základe ktorých sa 

príslušnými blokmi vypočítajú hodnoty indexov jednotlivých parametrov, uvedených v 

predchádzajúcej kapitole. Systém na automatické generovanie ohodnotených kritických ciest 

v digitálnom obvode bol implementovaný pod názvom PaCGEN (Parameterized Critical Path 

Generator). Funkcionalita a spôsob implementácie jednotlivých blokov opisujú nasledujúce 

podkapitoly. 

5.4.1 Hľadanie kritických ciest 

Systém PaCGen je implementovaný pre kombinačné i sekvenčné logické obvody. U sekvenčných 

logických obvodov slúži na odstránenie preklápacích obvodov blok extraktora, ktorý oddelí 

kombinačnú časť z obvodu. V prípade, že obvod obsahuje preklápacie členy, ich výstupy sú 

nahradené novými pseudo-primárnymi vstupmi kombinačnej časti. Rovnako vstupy preklápacích 

členov sú nahradené novými pseudo-primárnymi výstupmi kombinačnej časti. Blok extraktora tiež 

zabezpečuje preklopenie obvodu do vnútornej štruktúry systému pre ďalšie spracovanie. Súbory 

tohto formátu majú formát isc [25], vstupný opis obvodu je možný aj vo formáte bench [27], alebo 

jazyku Verilog. K samotnému načítaniu obvodu sú pridané aj časové informácie zo statickej časovej 

analýzy vo formáte sta [92].  

Príklad 5.1. Formát isc je ukázaný na obvode s27, ktorého ukážka je na obrázku 5.3. Riadky začínajúce 

znakom * predstavujú komentár k základnému opisu obvodu. Po odstránení preklápacích obvodov 

boli vytvorené pseudo-primárne vstupy kombinačnej časti označené ako G5, G6 a G7 a pseudo-

primárne výstupy G10, G11 a G13. Prvé číslo v riadku uvádza číslo vodiča, za ktorým nasleduje 

pomenovanie logického člena začínajúce písmenom G, v prípade rozvetvenia vodiča jeho číslo spolu 

s pomenovaním FAN. Pokiaľ sa jedná o logický člen v treťom stĺpci je uvedený typ logického člena, 

počet vodičov pripojených na jeho výstup a vstup. Posledné stĺpce opisujú časovanie daného 

logického člena na základe statickej časovej analýzy pre dobežnú F a nábežnú R hranu. Údaje 

uvedené ako A1 platia pre prvý vstup a A2 pre druhý. Riadok pod opisom logického člena uvádza čísla 

vodičov, ktoré sú pripojené na jeho vstupy. V prípade, že riadok opisuje vodič uvádza sa logický člen 

v ktorom začína a nasleduje časová informácia o oneskorení na danom vodiči. 
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Obrázok 5.3 Opis obvodu s27 vo formáte isc 

 

Hľadanie kritických ciest je riešené spoločne v rovnakej aplikácii s extraktorom z toho 

dôvodu, aby nebolo potrebné opätovné načítavanie schémy zapojenia spolu s časovými 

informáciami. Na obrázku 5.4 je znázornená bloková schéma funkčnosti extraktora spolu s hľadaním 

kritických ciest na základe časových informácií. 
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Obrázok 5.4 Bloková schéma funkčnosti extraktora 

 

Na hľadanie kritických ciest bol navrhnutý algoritmus opísaný na obrázku 5.5. Ako tabuľka sa 

použije dátová štruktúra multimapa, ktorá automaticky usporadúva údaje zostupne podľa prvého 

indexu, čo je v tomto prípade oneskorenie na ceste. Takouto aplikáciou odpadá problém 

s implementáciou triediaceho algoritmu. Keďže multimapa usporadúva údaje zostupne,  je potrebný 

reverzný výpis do súboru nakoľko je potrebné, aby cesty s najväčším oneskorením boli na začiatku. 

To rieši reverzný iterátor, ktorý vypíše tabuľku do súboru vzostupne. Pri veľkých obvodoch je 

zbytočné vypisovať aj cesty, ktoré boli omnoho menej kritickejšie ako najkritickejšia cesta. Preto sa 

nastavuje hranica pre výpis počtu ciest.  
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Legenda:v -  vstup obvodu; 
  i -  poradové číslo vstupu obvodu; 
  n -  počet vstupov obvodu; 
  T -  dátová štruktúra tabuľky; 
  F -  dátová štruktúra fronty; 
  c - konkrétny logický člen; 
  RT - nábežná hrana; 
  FT - dobežná hrana; 
 
1. i = 1.  

2. Vyber vi a nájdi všetky c, ktoré sú k nemu pripojené. 
3. Načítaj oneskorenie c pre RT. Čas pre c sa spočíta s časom pre 

oneskorenie na vodiči. 

4. Ak je výstup z c primárnym alebo pseudo-primárnym výstupom, cesta 

a oneskorenie sa uloží do T. Ak nie, pokračuje sa bodom 6. 

5. c spolu s ostatnými informáciami sa uloží do F.  

6. Pokiaľ nie je front prázdny, zoberie sa prvý c z F spolu 

s doposiaľ zisteným oneskorením a prejdenou cestou. 

7. Z c sa načíta jeho výstup, ktorý sa použije ako vstup pre 

hľadanie ďalšieho c na ceste. 

8. Keď sa nájde ďalší c, ktorý má na vstupe hľadaný vodič, priráta 

sa k celkovému času, ktorý sa doposiaľ určil aj oneskorenie na 

vstupnom vodiči aj oneskorenie c na základe toho, pre akú hranu 
bol nastavený príznak. K reťazcu, ktorý si udržuje informáciu 

o ceste sa pripojí reťazec s názvom výstupného vodiča daného c. 

Ak je výstup z c označený ako primárny alebo pseudo-primárny 

výstup obvodu potom a), ináč b).  

a) cesta aj s oneskorením na nej sa vloží do T. 

b) c sa aj s ostatnými informáciami vloží na koniec F. Odstráni 

sa aktuálny c z F.  

9. Keď sú nájdené všetky cesty z jedného vi pre RT, pokračuje sa na 

bodu 3 s FT. 

10. Ak i < n ⇒ i = i + 1 a pokračuje sa bodom 2. 

11. Koniec. 

 

 Obrázok 5.5 Algoritmus hľadania kritických ciest na základe STA 

 

Príklad 5.2. Štruktúra zápisu prvej kritickej cesty obvodu s27 je na obrázku 5.6. Prvý stĺpec u nájdenej 

cesty predstavuje číselné označenie cesty podľa zoradeného poradia. Cesty sú zoradené na základe 

veľkosti rezervy do predstihu preklápacieho obvodu ovládaného hodinovým signálom. Druhý stĺpec 

označuje v zátvorke typ hrany šírený na danej ceste nasledovaný názvami logických členov na danej 

ceste. Poradie názvov logických členov vyjadruje poradie logických členov na nájdenej kritickej ceste. 

Posledný stĺpec za lomítkami vyjadruje čas prešírenia uvedenej hrany od vstupu obvodu po daný 

výstup cez uvedenú kritickú cestu.  
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Obrázok 5.6 Formát zápisu kritických ciest 

 

Tvar výstupného súboru pre všetky nájdené cesty obvodu s27 z množiny ISCAS-89 [27] je v 

prílohe A  (obrázok A.1). Komentáre začínajú znakom #, ktoré na začiatku vypíšu okrem názvu súboru 

počet nájdených ciest a aké percento zo všetkých ciest v obvode tvoria nájdené cesty.  

5.4.2 Overenie testovateľnosti 

Úlohou a funkciou bloku na overenie testovateľnosti je rozdelenie kritických ciest na testovateľné 

a netestovateľné. Vstupom tohto bloku je digitálny obvod opísaný vo formáte isc preložený do 

vnútornej štruktúry. Jednotlivé prvky obvodu, teda vodiče (primárne vstupy, primárne výstupy, 

vstupné a výstupne vodiče jednotlivých logických členov) a logické členy sú reprezentované dátovými 

štruktúrami. Dátové štruktúry na seba ukazujú, a tak vytvárajú graf, ktorý reprezentuje vnútornú 

štruktúru celého obvodu. Druhý vstup je zoznam kritických ciest, ktorý je zároveň výstupom bloku 

Kritické cesty. Pri určovaní či je cesta testovateľná alebo netestovateľná sa vychádza z testu na 

poruchy trvalej 0 a trvalej 1. Cesta je testovateľná ak je scitlivená. Scitlivená cesta je tá, u ktorej sa 

vstupné logické hodnoty na vstupných vodičoch cesty prešíria na primárne výstupy obvodu [44]. 

Správnosť prešírenia kontrolovaná na základe pravidla 5.1. 

Pravidlo 5.1. Pri správnom prešírení logickej hodnoty je na výstupe logického člena logická hodnota 

zodpovedajúca logickej hodnote uvedenej v tabuľke 5.3 v závislosti na type logického člena a logickej 

hodnote na testovanom vstupe 1. Hodnota H predstavuje nábežnú hranu. 
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Tabuľka 5.3 Hodnoty správneho prešírenia logických hodnôt 

Typ člena Vstup 1 Vstup 2 Výstup 

AND 0 X 0 

AND 1 H H 

OR 0 H H 

OR 1 X 1 

NAND 0 X 1 

NAND 1 H H 

NOR 0 H H 

NOR 1 X 0 

NOT 0 - 1 

NOT 1 - 0 

 

Algoritmus na overenie či je cesta scitlivená je na obrázku 5.7. Tento algoritmus je v bloku opakovaný 

pre všetky nájdené kritické cesty na jeho vstupe. Výstupom bloku je zoznam testovateľných a zoznam 

netestovateľných ciest. Príklad netestovateľných a testovateľných ciest je uvedený v kapitole 6. 

 
 
Legenda:p - overovaná cesta; 
  i - poradové číslo logického člena na ceste; 
  n - počet logických členov na ceste; 
  c - logický člen na ceste; 
  T - zoznam testovateľných ciest; 
  N - zoznam netestovateľných; 
 
1. i = 1.  

2. Na vstup člena ci ∈ p  nastav logickú 0. 

3. Ak nie je logická hodnota na výstupe člena ci správne prešírená 

podľa pravidla 5.1 použi spätné prehľadávanie (backtracking) na 

zistenie logických hodnôt na primárnych vstupoch. 

4. Ak takéto hodnoty ∄ ⇒ pridaj ci do N a pokračuj na bod 9. 

5. i = i + 1. 

6. Ak i < n a súčasne je hodnota na výstupe člena ci správne prešírená 

opakuj body 3-5. 

7. i = 1 a opakuj 1-krát body 2-6 pre logickú 1 na vstupe člena ci. 

8. Pridaj ci do T. 

9. Koniec. 

 

 Obrázok 5.7 Algoritmus overenia scitlivenia cesty 
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5.4.3 Generátor testu 

Blok generátora testu pre vygenerovanie testovacích vektorov na vstupoch obvodu je možné riešiť aj 

použitím komerčného nástroja na generovanie testu pre poruchy oneskorení na ceste.  Podmienkou 

je, že je možné určiť množinu kritických ciest, pre ktoré je potrebné vygenerovať testovacie vektory. 

Ako príklad môžu slúžiť Encounter True Time ATPG od firmy Cadence Inc. [66] a PrimeTime TetraMAX 

ATPG od spoločnosti Synopsys Inc. [67]. 

Implementovaný blok je založený na algoritme generovania testovacích vektorov, opísaný v 

podkapitole 2.4. Zložitosť tohto algoritmu je práve v nutnosti uchovávania jednotlivých možností 

nastavenia logických hodnôt v obvode a v návrate k nim tak, aby mohli byť vyskúšané všetky 

možnosti výberu logických hodnôt primárnych vodičov. Riešenie tohto problému uchovávania 

vyskúšaných možností je realizované pomocou rekurzívne volaných funkcií. Každé volanie funkcie 

zmení hodnotu iba jedného vodiča a uchová starú hodnotu pre prípad, že je potrebné sa vrátiť 

k predchádzajúcemu výberu nastavení a vybrať inú. Scitlivenie danej cesty je zaručené už 

predchádzajúcim blokom, ktorý overuje testovateľnosť nájdených ciest, prípadne blokom novej DFT 

metódy, ktorý netestovateľné cesty pretransformuje na testovateľné. Samotný generátor generuje 

robustný typ testu v prípade, že je to možné. Pokiaľ to vnútorná štruktúra obvodu neumožňuje je 

vygenerovaný nerobustný test. Vygenerované testovacie vektory sú potrebné ako vstupy pre výpočet 

indexov jednotlivých parametrov. 

5.4.4 Výpočet indexov parametrov 

Výpočet indexov jednotlivých parametrov, ktoré majú vplyv na navrhovanú kritickosť cesty, sa počíta 

v samostatných blokoch pre každý parameter. Pokiaľ je k dispozícii súbor netlist po syntéze 

testovaného obvodu je odporúčané výpočty uskutočňovať priamo z neho, čím sú dosiahnuté 

reálnejšie výsledky. V takomto prípade by aj časové informácie STA mali vychádzať zo súboru netlist. 

Ďalej sú opísané jednotlivé bloky pre výpočet indexov definovaných parametrov. 

Index plochy – vstupom do tohto bloku bude konkrétna testovateľná kritická cesta. Index plochy je 

možno najlepšie vypočítať ako pomer pridaných tranzistorov mimo cesty, ktoré zabezpečujú jej 

testovateľnosť, ku všetkým tranzistorom na testovanej ohodnotenej kritickej ceste. Výstupom tohto 

bloku je reálne číslo z intervalu <0, 1>, ktoré predstavuje index pridanej plochy pomocou novej DFT 

metódy. Za kritickejšiu sa považuje taká cesta, u ktorej je potrebné pridať viacej nových tranzistorov, 

aby sa zabezpečila jej testovateľnosť.  
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Index 3D – úlohou tohto bloku je výpočet indexu na základe prechodov TSV cez vrstvy 3D obvodu. 

Vstup do tohto bloku je konkrétna testovateľná kritická cesta spolu so súborom netlist zo simulátora 

Spice. Výstup je reálne číslo z intervalu <0, 1>, ktoré predstavuje index 3D, vypočítaný na základe 

počtu prechodov TSV cez jednotlivé vrstvy 3D obvodu. Táto informácia je získaná zo súboru netlist, v 

ktorom sa vodič medzi jednotlivými vrstvami označuje písmenom T nasledovaným poradovým číslom 

TSV prechodu. Na konkrétnej kritickej ceste je tak potrebné iba spočítať počet prepojení 

obsahujúcich v názve počet písmen T. Za hodnotu 1 sa bude považovať kritická cesta obsahujúca 

maximálny počet TSV prechodov. Index pre ostatné cesty bude vypočítaný ako pomer počtu TSV 

prechodov ku maximálnemu počtu TSV prechodov na ceste s hodnotou 1.  

Príklad 5.2: V prvom kroku nájdeme maximum počtu TSV prechodov (písmen T v netliste) u jednej 

cesty. Nech maximum má napríklad cesta p.12 (nezáleží na type šírenej hrany) v počte 5. Pokiaľ 

počítame index 3D pre cestu p.8, ktorá má počet TSV prechodov 3, vypočítame tento index ako 3/5 = 

0.6. 

Index hrany – vstupom do tohto bloku je testovateľná kritická cesta. Index hrany sa vypočíta ako 

pomer nábežných (RT) hrán na ceste, ku všetkým hranám na ceste, teda súčtu nábežných 

a dobežných hrán (FT+RT). Hrana sa rozumie na každom prepojení medzi dvomi logickými členmi, 

takže aj keď sa vodič vetví, počíta sa len jedna hrana. Výstup bloku je reálne číslo z intervalu <0, 1>. 

Nábežná hrana má väčšie oneskorenie ako dobežná [94], [69] a z toho dôvodu za najkritickejšiu bude 

považovaná cesta, ktorá má všetky hrany nábežné. 

Index MIS (prepínanie viacerých vstupov) – tento blok má za úlohu vypočítať počet preklopení 

logických hodnôt viacerých vstupov v obvode mimo testovanej cesty. Index predstavuje počet 

vstupov, u ktorých nastáva preklopenie logických hodnôt pri testovaní danej cesty ale zároveň len tie, 

ktoré sú mimo testovanej cesty. Berie sa do úvahy skutočnosť, že práve preklopenia na logických 

členoch, ktoré sú na testovanej kritickej ceste, môžu významnejšie ovplyvniť oneskorenie na danej 

ceste. Vstupom tohto bloku je zoznam testovateľných ciest v textovom súbore, vnútorná štruktúra 

obvodu a testovacie vektory pre jednotlivé cesty vytvorené generátorom. Program načíta obvod 

a všetky cesty. Postupne sa zoberie príslušný testovací vektor a cesta, pre ktorú bol testovací vektor 

vytvorený. Jednotlivé hodnoty z testovacieho vektora sa priradia na vstupy obvodu. Opakovane sa 

prechádza štruktúra obvodu až kým sú všetky hodnoty správne prešírené na jednotlivé výstupy 

obvodu. Následne sa spočíta koľko hodnôt sa v obvode preklopilo z jednej logickej hodnoty na druhú 

a koľko z nich bolo mimo testovanej cesty. Index je v rozsahu <0, 1> a vypočíta sa ako pomer počtu 
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preklopení logických hodnôt mimo testovanej cesty a počtu všetkých preklopení logických hodnôt v 

obvode. Tento postup sa zopakuje pre všetky testovateľné cesty v súbore. 

Index PSD (prepad napájacieho napätia) – odporúčaný postup pre presný výpočet poklesu 

napájacieho napätia je jeho získanie pomocou simulácie nad konkrétnym súborom netlist pri 

aplikovaní testovacích vektorov. Je to z takého dôvodu, že na napájacie napätie má vplyv aj posun 

hodnôt reťazca v registri SCAN, kedy dochádza k veľkým preklopeniam logických hodnôt, a tým 

poklesu napájacieho napätia. To sa do časového intervalu aplikovania testovacích vektorov nestihne 

stabilizovať a tým ovplyvní aj oneskorenie signálov vo vnútri obvodu. Pre zjednodušenie výpočtu sa 

tento index vypočíta podobne ako index MIS. Načíta sa opis obvodu a na vstupy obvodu sa nastavia 

logické hodnoty z testovacieho vektora pre danú cestu. Po prešírení hodnôt do celého obvodu sa na 

rozdiel od indexu MIS neberú preklopenia mimo cesty, ale v celom obvode. Po spočítaní preklopení 

logických hodnôt v obvode a celkovom počte možných preklopení sa vypočíta index ako pomer  

počtu preklopení v celom obvode ku počtu možných preklopení. 

X-filling index – tento index je mierou zmeny testovacieho vektora pre jednotlivé cesty s testovacími 

vektormi. Vstupom tohto bloku je opis vnútornej štruktúry obvodu, testovacie vektory vygenerované 

generátorom testovacích vektorov a súbor so zoznamom testovateľných ciest. Po načítaní 

testovacieho vektora prislúchajúceho k danej testovateľnej ceste sa spočíta koľko neurčitých stavov 

daný vektor obsahuje. Následne sa spočíta koľko stavov má vektor celkovo. X-filling index sa vypočíta 

ako pomer počtu neurčitých stavov v testovacom vektore ku súčtu všetkých stavov vo vektore.  Čím 

viac neurčitých stavov je obsiahnutých v testovacom vektore, tým viac je cesta považovaná za menej 

kritickú. To preto, že je možné upraviť hodnoty testovacieho vektora tak, aby dochádzalo k 

menšiemu počtu preklopení a tým aj k menšiemu dodatočnému oneskoreniu signálov. Proces sa 

opakuje pre všetky testovacie vektory v súbore.  

Index spotreby energie – tento index rieši iba dynamickú spotrebu energie, nakoľko statická 

spotreba energie je u všetkých testovaných ciest konštantná z toho dôvodu, že dĺžka testu ani reťazca 

SCAN sa nelíšia. Dynamická spotreba energie sa vypočíta ako počet všetkých preklopení logických 

hodnôt v obvode. Testovací vektor, ktorý prislúcha k danej testovateľnej ceste sa nastaví na vstupy 

obvodu a hodnoty sa prešíria do celého obvodu až na jeho výstupy. Následne sa spočítajú 

preklopenia v celom obvode a počet všetkých možných preklopení v celom obvode. Proces sa ďalej 

opakuje pre všetky ďalšie cesty a testovacie vektory. Vždy sa musí znovu prešíriť vektor až na 

výstupy. 
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V prípade, že je identifikovaný ďalší parameter, ktorý môže ovplyvniť oneskorenie v obvode, je 

možné doplnenie ďalších indexov parametrov. Podmienkou je, že nové indexy musia byť započítané v 

bloku výpočet kritickosti, musia dosahovať hodnoty z intervalu <0, 1> a tiež je potrebné určiť ich váhu 

s ohľadom na maximálnu váhu všetkých indexov do 20 %. 

5.4.5 Výpočet kritickosti 

Blok pre výpočet kritickosti cesty slúži na výpočet kritickosti každej testovateľnej kritickej cesty na 

základe definície 5.3. Bloková schéma tohto modulu je na obrázku 5.8.  

 

Obrázok 5.8 Bloková schéma bloku pre výpočet kritickosti 

 

Ako vstupné údaje spracováva zoznam testovateľných kritických ciest s vypočítanými indexmi pre 

jednotlivé parametre vplývajúce na veľkosť oneskorenia. Štruktúra tohto zoznamu je na obrázku 5.9, 

kde je v hornej časti hlavička s uvedením počtu pridaných logických členov použitím DFT metódy. Na 

riadku 7 je vidieť kritická cesta, kde prvým parametrom je názov kritickej cesty, potom nasleduje 

vstupná hrana a za ňou ide presný opis cesty tvorený názvami logických členov v postupnosti akou 

nimi cesta prechádza. Na konci riadku je vidieť oneskorenie pre danú cestu. Na riadkoch 8, 9, 10 je 
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vidieť hodnoty jednotlivých vypočítaných indexov pre danú kritickú cestu a k ním aj názov daných 

indexov. 

 

Obrázok 5.9 Formát vstupných súborov pre výpočet kritickosti s vypočítanými indexmi 

 

Od používateľa sa načítajú informácie o veľkosti váh jednotlivých parametrov, dĺžky jednej 

periódy časového signálu a počte testovaných kritických ciest. Používateľské rozhranie 

implementovaného systému pre zadanie týchto informácii je zobrazené na obrázku 5.10. Je potrebné 

zvoliť adresár, v ktorom sa nachádzajú potrebné súbory obsahujúce vypočítané indexy pre jednotlivé 

parametre vplývajúce na kritickosť ciest. Program následne tieto súbory identifikuje a vypíše počet 

nájdených indexov vypočítaných v jednotlivých súboroch. Následne je možné pre jednotlivé 

parametre nastaviť váhu vplyvu týchto parametrov na celkovú kritickosť cesty. Rovnako je možné 

doplniť aj nové doposiaľ neidentifikované parametre, ktorých indexy sú vo vstupných súboroch 

vypočítané. Súčet všetkých váh nesmie prekročiť hodnotu 0,2 zodpovedajúcu 20 % vplyvu. Váhy 

jednotlivých parametrov je vhodné nastaviť podľa odporúčaní v tabuľke 5.2, respektíve na základe 

skúseností z prechádzajúcich návrhov. V prípade, že niektorý z týchto parametrov je nastavený na 

hodnotu 0, nebude vplyv daného parametra započítaný do kritickosti danej cesty.  
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Obrázok 5.10 Používateľské rozhranie pre výpočet kritickosti ciest 

 

Čas predstavuje dĺžku časového intervalu, ktorý je potrebné zadať pre výpočet rezervy do 

hodinového signálu. Limit predstavuje obmedzenie veľkosti pamäti testovacieho zariadenia, prípadne 

dĺžky samotného testu s uvedením maximálneho počtu. Výstupom je usporiadaný zoznam 

ohodnotených kritických ciest spolu s hodnotou vypočítanej kritickosti pre každú cestu. Výstupný 

formát zápisu ohodnotenej kritickej cesty spolu s vypočítanou kritickosťou je rovnaký ako je uvedené 

na obrázku 5.6, iba namiesto oneskorenia je na konci riadku uvedená hodnota reálneho čísla 

predstavujúca kritickosť danej cesty. Formát celého výstupného zoznamu všetkých ohodnotených 

kritických ciest spolu s vypočítanými hodnotami kritickosti pre obvod s27 je v prílohe A (obrázok A.2). 

Podľa očíslovania jednotlivých ciest po ich nájdení je viditeľné ich preusporiadanie na základe 

vypočítanej kritickosti, kde sa napríklad cesta číslo 1 posunula z 2. miesta až na 6. miesto a cesta číslo 

4 sa z 5. miesta posunula na 2. miesto. 

Čím väčšie číslo je ceste priradené, tým viac je cesta kritická. Podľa vety 5.3 cesta, ktorá 

nadobudne hodnotu 1 a viac, nie je v obvode reálne časovateľná a signál na nej nie je možné prešíriť 

v špecifikovanom čase. Naopak cesta, ktorá nadobudne hodnotu 0 predstavuje priame prepojenie 
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vstupného pinu obvodu na výstupný bez oneskorenia na danom vodiči, čo je nereálne. Pre 

vypočítané hodnoty kritickosti platia všetky definície a vety uvedené v kapitole 5.2.  

5.5 Zhodnotenie 

Navrhnutá metóda pri hľadaní ohodnotených kritických ciest v digitálnych obvodoch zohľadňuje 

súčasný vplyv viacerých faktorov vplývajúcich na oneskorenie v digitálnom obvode na rozdiel od 

dosiaľ používaných a publikovaných metód založených iba na časovaní obvodu. Faktory vplývajúce na 

oneskorenie boli rozdelené na základe spôsobu vplyvu na kritickosť do troch hlavných kategórií. Na 

základe identifikácie faktorov a ich vplyvov na veľkosť oneskorenia v obvode boli navrhnuté 

parametre novej metódy výberu ohodnotených kritických ciest. Pre každý parameter boli pre 

návrhára určené odporučené intervaly váh jednotlivých parametrov. Uvádzaný spôsob výpočtu 

jednotlivých parametrov je iba odporúčaný a bol použitý pre potreby experimentálneho overenia 

metódy. Každý návrhár zvolí svoj algoritmus výpočtu závislý aj od konkrétnej použitej technológie. Na 

základe stratégií bol definovaný nový vzťah na výpočet kritickosti cesty a nové pojmy ako sú 

ohodnotená kritická cesta a váhy parametrov s definovanými vzťahmi medzi nimi. 

Z definovaných teoretických vzťahov bola navrhnutá metóda na výber ohodnotených kritických 

ciest kombinujúca súčasné prístupy hľadania kritických ciest na základe STA/SSTA spolu s vplyvom 

násobných parametrov na oneskorenie v digitálnom obvode. Na základe tejto metódy bol navrhnutý 

a implementovaný systém pre automatické generovanie množiny ohodnotených kritických ciest pod 

názvom PaCGEN. Navrhnutý systém je modulárny a flexibilný, ktorý je možno v budúcnosti doplniť o 

nové identifikované parametre, ktoré budú vplývať na veľkosť oneskorenia v obvode v budúcich 

technológiách. Časové informácie je systém schopný spracovať ako z STA, tak aj SSTA, prípadne DSTA. 

Systém PacGen je plne funkčný nad kombinačnými ako aj sekvenčnými obvodmi. Systém kombinuje 

navrhnutú metódu aj s novou efektívnejšou metódou úpravy netestovateľných ciest na testovateľné 

opísanej, v kapitole 6, čím prispieva k zvýšeniu pokrytia porúch oneskorení. Táto metóda bola tiež 

implementovaná a integrovaná do systému PaCGen. Prínos je predovšetkým v kvalite testu na 

otestovanie porúch oneskorení v digitálnych obvodoch založený na ohodnotených kritických cestách. 

Ďalší prínos je v automatickom generovaní týchto ciest v prepojení na profesionálne prostriedky CAD 

s generovaním STA resp. SSTA a DSTA. Funkčnosť a efektívnosť navrhnutých metód ako aj celého 

systému PacGen sú prezentované experimentmi, ktoré sú opísané v kapitole 7. 
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6 Nová metóda pre zvýšenie počtu kritických ciest 

Kľúčová veličina sledovaná pri testovaní porúch oneskorení je pokrytie porúch testom. Pri modeli 

porúch oneskorení na ceste, v porovnaní s ostatnými používanými modelmi, dosahuje pokrytie oveľa 

nižšie hodnoty. Je to spôsobené aj tým, že nie všetky kritické cesty v obvode je možné otestovať. Táto 

netestovateľnosť obvodu je zapríčinená vnútornou štruktúrou obvodu a neexistuje taký pár 

testovacích vektorov, ktorý by zabezpečil prešírenie potrebnej zmeny logických hodnôt signálu pozdĺž 

celej kritickej cesty. To nastáva v prípade, keď na niektorom z vodičov nie je možné otestovať 

poruchu trvalej 0, alebo trvalej 1. Zvýšiť pokrytie je možné pomocou zmeny takýchto 

netestovateľných kritických ciest na testovateľné, napríklad pomocou metód návrhu pre 

testovateľnosť DFT. Dosiaľ publikované prístupy k DFT pre účel zabezpečenia testovateľnosti 

kritických ciest v digitálnom obvode sú uvedené v podkapitole 3.4. Vyžadujú si zásah do štruktúry 

obvodu, nárast plochy či zvýšenie počtu nových vstupov integrovaného obvodu. Z hľadiska ich 

optimalizácie bol navrhnutý nový efektívnejší prístup k zmene štruktúry digitálneho obvodu 

z hľadiska úpravy cesty na testovateľnú.  

Nový prístup úpravy netestovateľných kritických ciest v digitálnom obvode na testovateľné 

spočíva vo vložení iba jedného logického člena do štruktúry digitálneho obvodu. Pomocou tejto 

metódy je možné, u technológie CMOS, ušetriť až 2 tranzistory pri každej takto upravenej ceste v 

porovnaní s existujúcou metódou, opísanou v podkapitole 3.4. Počet tranzistorov zostáva zachovaný 

v prípade, že netestovateľnosť spôsobujú logické členy XOR, XNOR, AOI, alebo OAI. Úspora na úrovni 

logických členov predstavuje vždy 3 logické členy. Rovnako vo všetkých prípadoch nastáva úspora v 

počte nových pridaných vstupov obvodu v počte jedného nového vstupu pre každú netestovateľnú 

cestu. Pre potreby opisu novej metódy je nutné zadefinovať základné pojmy ako aj pravidlá pre 

integráciu pridaných logických členov do miesta spôsobujúceho netestovateľnosť ciest, ktoré je 

potrebné zmeniť. 

6.1 Základné pojmy 

Poruchy oneskorení na ceste sú testované na určených kritických cestách. Niektoré z nich nie je 

možné otestovať, čo je spôsobené vnútornou štruktúrou digitálneho obvodu. Pridaním nových 

logických členov a nových vstupov obvodu je možné takto netestovateľné cesty zmeniť na 

testovateľné. Pre charakterizáciu týchto ciest je potrebné zaviesť formálne označenia a notáciu.  
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Nech množina N = { oi | i = 1, 2, ..., n} predstavuje všetky signálové vodiče obvodu, kde n je ich 

počet. Množina M = { lj | j = 1, 2, ..., m } predstavuje všetky signálové vodiče na testovanej kritickej 

ceste, pričom m je počet signálových vodičov testovanej kritickej cesty. 

Definícia 6.1. Kritická cesta pk  = {l1, l2, ..., lm} v digitálnom obvode je usporiadaná postupnosť 

signálových vodičov lj, pre k = 1, 2, ..., q, kde q je počet kritických ciest v obvode. 

Veta 6.1. Každý signálový vodič lj, kde  j∈ {1, 2, ..., m}, ktorý je zaradený do kritickej cesty je práve 

jeden signálový vodič oi z obvodu a i ∈ {1, 2, ..., n} . 

Dôkaz: Platí, že n ≥ m ⇒ N ⊇ M.  Nakoľko kritická cesta je zostavená iba z vodičov daného obvodu, 

tieto tvoria aj kritické cesty. □ 

Nech ht ∈ {0, 1} označuje druhú logickú hodnotu z testovacieho páru (v0, v1), ktorú je potrebné 

nastaviť na signálovom vodiči ot mimo kritickej cesty, kde t = 1, 2, ..., u a u je počet vodičov mimo 

testovanej kritickej cesty. 

Definícia 6.2. Na otestovanie šírenia hrany signálu na kritickej ceste pk slúži usporiadaná 

postupnosť dvojíc Q(pk) = {(o1, h1), (o2, h2), ..., (ou, hu)}, ktorú tvorí postupnosť párov (signálový 

vodič, logická hodnota nastavená na tomto vodiči). Tieto logické hodnoty musia byť nastaviteľné 

na uvedených signálových vodičoch obvodu. 

Definícia 6.3. Porucha oneskorenia na kritickej ceste pk je netestovateľná ak logické hodnoty h1, 

h2, ..., hm ∈ Q(pk) nie je možné nastaviť jedným testovacím vektorom na vodičoch o1,,o2, ..., ou.  

Logický člen na kritickej ceste spôsobujúci netestovateľnosť tejto cesty podľa definície 6.3 je 

označený ako U. Na jeho vstupnom vodiči ot nie je možné nastaviť požadovanú logickú hodnotu hi z 

Q(pk). Nový vkladaný logický člen na odstránenie netestovatelnosti je označený ako G. Prehľad 

označení je uvedený v tabuľke 6.1. 
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Tabuľka 6.1 Prehľad označení 

Označenie Význam označenia 

o1, ..., on signálové vodiče celého obvodu 

l1, ..., lm signálové vodiče na kritickej ceste 

h1, ..., hu logické hodnoty druhého vektora  z testovacieho páru, ktoré je potrebné nastaviť na 

vstupoch o1, ..., ou mimo testovanej kritickej cesty 

p1, ..., pq kritické cesty v obvode 

n počet signálových vodičov v obvode 

m počet signálových vodičov tvoriacich testovanú kritickú cestu 

u počet vodičov mimo testovanej kritickej cesty 

q počet kritických ciest v obvode 

Q(pk) usporiadaná postupnosť dvojíc, potrebných aby bola kritická cesta testovateľná 

U logický člen spôsobujúci netestovateľnosť 

G logický člen odstraňujúci netestovateľnosť 

 

Príklad 6.1. Uvažujme kombinačnú časť testovacieho obvodu s27 z množiny ISCAS-89 [27], ktorý je na 

obrázku 6.1 s jednou netestovateľnou cestou. Každý signálový vodič je podľa definície 6.2 označený 

dvojicou celých kladných čísiel. Prvé číslo je poradové číslo vodiča v obvode a druhé predstavuje 

logickú hodnotu 0, alebo 1 ako logickú hodnotu druhého vektora z testovacieho páru. Zvolená bola 

kritická cesta p1 = {l0, l14, l18, l8, l20, l15, l9, l11, l22, l10}. Potom, pre túto cestu (zvýraznená hrubou čiarou), 

množina Q(p1) = {(0, 0), (6, 1), (26, 0), (16, 1), (5, 0), (19, 0)}. V prípade, že je uvažovaná dobežná 

hranu signálu na začiatku cesty, táto hrana bude zmenená na nábežnú na vodiči číslo 14, ktorá bude 

pokračovať až na posledný člen NOR na vstupe z vodiča číslo 19. Ak sa predpokladá, že nastane 

porucha oneskorenia na časti cesty tvorenou vodičmi číslo 18 -8 - 20 - 15 - 9 - 11 – 22 potom nábežná 

hrana na vodiči číslo 19 zamaskuje takto oneskorený signál na vodiči číslo 22. Logický člen NOR so 

vstupmi 19 a 22 tak bude členom spôsobujúcim netestovateľnosť cesty p1 a je označený ako U. Vodič 

číslo 19 (znázornený čiarkovanou čiarou) musí byť podľa definície 6.2 nastavený na hodnotu dobežnej 

hrany. To však nie je možné z dôvodu nábežnej hrany na vodiči číslo 14, ktorý je spojený s vodičmi 

číslo 19 a 18. Logické hodnoty z množiny Q(p1) tak nie je možné dosiahnuť a podľa definície 6.3 je 

cesta p1 označená ako netestovateľná. Táto porucha oneskorenia bude maskovaná rovnako aj vo 

funkčnom režime obvodu, ale akumulovaním takto vzniknutých maskovaných oneskorení môže 

nastať prekročenie povolenej časovej rezervy do hodinového signálu. To vedie k chybnému časovaniu 

a chybnej funkcionalite daného obvodu. 
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Obrázok 6.1 Kombinačná časť obvodu s27 z množiny ISCAS-89 

 

Na identifikáciu netestovateľných ciest a miest v obvode spôsobujúcich netestovateľnosť na 

týchto cestách bol navrhnutý algoritmus uvedený na obrázku 6.2. 

Legenda:P = {p1, p2, ..., pq} - množina kritických ciest z STA; 
  q - počet kritických ciest v obvode; 
  N - množina nájdených netestovateľných kritických ciest; 
  i - poradové číslo kritickej cesty; 

 

1.Vygeneruje sa množina P. Rozlišuje sa medzi typom hrany na 
vstupe danej kritickej cesty. 

2. N = Ø. 

3. i = 1. 

4. Výber cesty pi. Typ hrany na vstupe cesty pi nastaví typy 
šírených hrán na všetkých vodičoch danej cesty. 

5. Určí sa množina Q(pi) na základe algoritmov pre generovanie 
testu pre vstupy logických členov mimo cesty. 

6. Analýza uzlov na ceste pi. Porovnajú sa požadované logické 
hodnoty na vodičoch navzájom spojených uzlom. V prípade, že sa 
všetky rovnajú pokračuje sa bodom 8. 

7.Pridá sa cesta pi do množiny N. Zapamätá sa číslo logického 
člena U a vodiča g na ktorom nie je možné nastaviť požadovanú 

logickú hodnotu. Platí U ∈ pi, g ∉ pi. 

8. Ak i < q ⇒ i = i + 1 a pokračuje sa bodom 4. 

9.Koniec. 

Obrázok 6.2 Algoritmus nájdenia miest spôsobujúcich netestovateľnosť 
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Princíp novej navrhnutej DFT metódy je založený na princípe, že na vstupe logického člena U, 

ktorý spôsobuje netestovateľnosť,  je v prípade testovacieho režimu zabezpečená neutrálna logická 

hodnota. Tá dovolí prešírenie testovanej hrany bez zamaskovania jej prípadného oneskorenia. Pre 

logický člen typu AND, NAND a XNOR je neutrálna hodnota logická 1 a pre členy OR, NOR a XOR  

logická 0. Neutrálna hodnota sa na vstupe logického člena spôsobujúceho netestovateľnosť vyskytne 

iba v prípade, že sa obvod nachádza v testovacom režime. Preto sa predpokladá, že sa v celom 

obvode nachádza spoločný signál indikujúci testovací režim, označený ako t. Tento signál má hodnotu 

logickej 1 v prípade, že sa obvod nachádza v testovacom režime a hodnotu logickej 0 vo funkčnom 

režime obvodu. Predpokladá sa jeho prítomnosť v celom obvode v priamom aj negovanom tvare. 

Ak boli identifikované všetky netestovateľné kritické cesty a miesta, ktoré spôsobujú 

netestovateľnosť týchto ciest je možné vložiť na toto miesto jeden nový logický člen G, ak U je typu 

XOR, XNOR, AOI, alebo OAI. Ak člen U je typu NAND, NOR, AND, alebo OR, okrem pridania nového 

člena je potrebné zameniť aj člen U. Postupuje sa podľa algoritmu uvedeného na obrázku 6.3, ktorý 

nadväzuje na predchádzajúci algoritmus z obrázku 6.2. Pre vkladanie nových logických členov do 

štruktúry kombinačného obvodu boli zadefinované nasledovné pravidlá. 

Pravidlo 6.1. Typ nového logického člena G sa určí takto: 

  AND, ak U = XOR, AOI, alebo OAI pri spoločnom vstupe do člena OR 

   OR, ak U = XNOR, OAI, alebo AOI pri spoločnom vstupe do člena AND 

 NAND, ak U = OR a U sa zmení na NAND s negáciou logickej hodnoty na vstupe z 

testovanej cesty 

NOR, ak U = AND a U sa zmení na NOR s negáciou logickej hodnoty na vstupe z 

testovanej cesty. 

Ak U = NOR, potom dvojica logických členov U a G sa nahradí logickým členom 2-1 AOI (AND-OR-

Invert). Ak U = NAND, potom dvojica logických členov U a G sa nahradí logickým členom 2-1 OAI (OR-

AND-Invert). 

Súhrn náhrady logického člena U spôsobujúceho netestovateľnosť a typ nového vloženého 

logického člena je uvedený v tabuľke 6.2. V prípade, že je pôvodný člen U typu XOR, XNOR, AOI, alebo 

OAI nenastáva jeho zámena. 
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Tabuľka 6.2 Spôsob úpravy logických členov U a G 

Pôvodný člen U Nahradený člen U Nový člen G

NAND

NOR

AND NOR NOR (negácia z test. cesty)

OR NAND NAND (negácia z test. cesty)

XOR - AND

XNOR - OR

OR pri vstupe do spoločného ANDu

inak AND

AND pri vstupe do spoločného ORu

inak OR

2-1 OAI

2-1 AOI

AOI -

OAI -
 

Pravidlo 6.2. Signál t indikujúci testovací režim sa pripája v závislosti od typu logického člena G. Teda: 

        OR, NOR, OAI ⇒ t je pripojený v priamom tvare 

          AND, NAND, AOI ⇒ t je pripojený v negovanom tvare. 

  

Legenda:N - množina nájdených netestovateľných kritických ciest; 
  i - poradové číslo kritickej cesty; 
  gij - vodič spôsobujúci netestovateľnosť u cesty pi; 
  j - poradové číslo vodiča spôsobujúceho netestovateľnosť; 
 
1. i = 1, j = 1. 

2. Výber pi ∈ N. 

3. Odpoj prepojenie vodiča gij na logický člen U a pripoj ho ako 
vstup číslo 1 nového vkladaného logického člena G. 

4. Na vstupe číslo 2 nového vkladaného logického člena G pripoj 
signál t podľa pravidla 6.2. 

5. Výstup nového logického člena G pripoj ako vstup člena U na 
vstup kde bol pôvodne pripojený vodič gij. 

6. Urč typ nového logického člena G podľa pravidla 6.1. 

7. Zameň logický člen U podľa pravidiel 6.1 a 6.3. 

8. Ak ∃ gij+1 ⇒  j = j + 1  a pokračuje sa v bode 3. 

9. Odstránenie cesty pi z množiny N. 

10. Ak N ≠ Ø ⇒ i = i + 1, pokračuje sa v bode 2. 

11. Koniec. 

Obrázok 6.3 Algoritmus vloženia nového logického člena pre zmenu cesty na testovateľnú 
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Pravidlo 6.3. Pokiaľ v návrhu nie je prípustná aj zmena logického člena U, nie je potrebné tento 

logický člen vymeniť. Pred logický člen OR, alebo NOR umiestni nový logický člen G typu AND a pred 

logický člen AND, alebo NAND nový logický člen G typu OR. 

Pravidlo 6.4. Vkladať nové logické členy nie je možné na cesty, ktoré sú už identifikované ako kritické, 

prípadne by sa vložením nového logického člena kritickými stali. 

Príklad 6.2. Kombinačnú časť obvodu s27 z obrázku 6.1 po úprave netestovateľnej kritickej cesty na 

testovateľnú pomocou navrhnutej DFT metódy znázorňuje obrázok 6.4. Zmeny zapojenia v obvode sú 

znázornené hrubou čiarou. Pôvodný logický člen U je nahradený členom 2-1 AOI. V prípade, že 

netestovateľnosť spôsobujú členy U, ktoré sú typu OR, NOR, AND alebo NAND sú podľa opísaného 

algoritmu nahradené aj tie, čím nastane úspora aj v počte použitých tranzistorov.  

 

Obrázok 6.4 Upravená štruktúra kombinačnej časti obvodu s27 po aplikovaní DFT metódy 

 

Je odporúčané po takejto zmene v štruktúre obvodu znovu spustiť časovú analýzu obvodu. Ak je 

logický člen U viac ako dvojvstupový nemá to na funkčnosť algoritmu vplyv a u každého zo vstupu, 

ktorý spôsobuje netestovateľnosť sa aplikuje navrhnutý postup. 

6.2 Experimentálne výsledky 

Prínos v znížení počtu použitých logických členov a počte tranzistorov pri aplikovaní novej navrhnutej 

DFT metódy oproti doteraz publikovanej [44] znázorňuje tabuľka 6.3 (znak # označuje počet).  
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Tabuľka 6.3 Porovnanie pôvodnej a novej DFT metódy pre jednu netestovateľnú cestu 

# vstupov # log.členov # tranzistorov # vstupov # log.členov # tranzistorov

AND 1 5 12 0 2 10

OR 1 5 12 0 2 10

NAND 1 5 10 0 2 8

NOR 1 5 10 0 2 8

XOR 1 5 10 0 2 10

XNOR 1 5 10 0 2 10

2-1 AOI 1 6 12 0 3 12

2-2 AOI 1 7 14 0 4 14

Metóda z [44] Nová metódaTyp člena 

U

 

Stĺpce 2-4 znázorňujú údaje pre pôvodnú metódu s použitím multiplexora, kde je potrebné pri každej 

netestovateľnej ceste vyviesť nový vstup obvodu, čo u novej metódy uvedenej v stĺpcoch 5-7 nie je 

potrebné. Všetky neutrálne hodnoty sú zabezpečené pomocou spoločného signálu indikujúceho 

testovací režim obvodu. Tento spoločný signál je potrebný aj u pôvodnej metódy, nakoľko slúži ako 

riadiaci vstup vkladaných multiplexorov. Počet použitých logických členov sa podarilo znížiť o 3 a u 

najviac používaných typoch logických členov počet tranzistorov o 2. Pri výpočte sa predpokladá, že 

multiplexor je na úrovni logických členov tvorený štyrmi logickými členmi a šiestimi tranzistormi. 

Úspora v počte tranzistorov nastáva v prípade, že člen U je typu AND, OR, NAND, alebo NOR. Pri 

výpočtoch je započítaný vložený logický člen G spolu s logickým členom U, nakoľko v niektorých 

prípadoch nastáva aj jeho zámena.  

Prínos tejto novej DFT metódy pre zlepšenie testovania porúch oneskorení na ceste je v počte 

ušetrených tranzistorov resp. logických členov a v počte ušetrených nových vstupov obvodu oproti 

existujúcemu riešeniu, publikovanému v [44] pre obvody ISCAS-89 [27]a ITC-99 [95] je zhrnutý v 

tabuľke 6.4. Prvý riadok pre daný obvod uvádza pôvodné pokrytie porúch oneskorení na ceste bez 

použitia DFT metódy t. j. pokrytie iba na testovateľných kritických cestách. Druhý riadok pri obvode 

uvádza dosiahnuté pokrytie po aplikovaní DFT metódy a to zmeny netestovateľných kritických ciest 

na testovateľné. Z tabuľky je vidieť, že je možné dosiahnuť uvedenou metódou až 100 % pokrytie 

porúch oneskorení pre model porúch oneskorení na cestách. U obvodov, kde 100 % pokrytie nebolo 

dosiahnuté bolo nižšie pokrytie spôsobené nutnosťou vkladať nové logické členy na už kritické cesty, 

prípadne na cesty, ktoré by sa vložením nového člena kritickými stali. Stĺpec číslo 4, 5 a 6 uvádza 

výsledky pre pôvodnú metódu vloženia multiplexora. Stĺpce 7,8 a 9 uvádzajú počty nových vstupov 

obvodu, počet nových logických členov a nových tranzistorov pre novú navrhnutú metódu. Posledný 

stĺpec uvádza ušetrený počet tranzistorov u novej DFT metódy vzhľadom na pôvodnú DFT metódu. 
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Tabuľka 6.4 Porovnanie pôvodnej a novej DFT metódy pre obvody ISCAS-89 a ITC-99 

Úspora

Obvod # ciest Pokrytie # vstupov # log.čl. # tranz. # vstupov # log.čl. # tranz. # tranz.

s1423 64 37.50

s1423 64 100.00 5+1 20 30 1 5 20 10

s5378 1952 75.10

s5378 1952 76.23 3+1 12 18 1 3 12 6

s9234 16384 0.00

s9234 16384 37.50 25+1 100 150 1 25 100 50

s13207 480 0.00

s13207 480 100.00 67+1 268 402 1 67 268 134

s35932 34816 0.00

s35932 34816 100.00 3436+1 13744 20616 1 3436 13744 6872

s38417 256 0.00

s38417 256 50.00 26+1 104 156 1 26 104 52

s38584 13248 0.00

s38584 13248 67.75 36+1 144 216 1 36 144 72

b04 32 50.00

b04 32 100.00 1+1 4 6 1 1 4 2

b05 768 20.31

b05 768 100.00 59+1 236 354 1 59 236 118

b07 16 37.50

b07 16 100.00 22+1 88 132 1 22 88 44

b11 112 0.00

b11 112 100.00 29+1 116 174 1 29 116 58

b12 800 20.00

b12 800 100.00 6+1 24 36 1 6 24 12

Priemer: 619,17

Metóda z [44] Nová metóda

 

6.3 Zhodnotenie 

Navrhnutá efektívnejšia metóda zmeny netestovateľných kritických ciest v digitálnych systémoch na 

testovateľné významne prispieva k zvýšeniu pokrytia porúch oneskorení na cestách. Preto je súčasťou 

aj navrhnutej metódy výberu ohodnotených kritických ciest na základe viacerých parametrov. Je tak 

možné otestovať aj kritické cesty, ktoré by testované neboli. Experimentálne výsledky implementácie 

s použitím tejto DFT metódy v systéme PaCGen sú uvedené v kapitole 7.  

V prípade, že netestovateľnosť spôsobuje multiplexor, je to spôsobené zlým nastavením 

signálu Select. V prípade, že v testovacom režime je potrebné nastaviť tento signál na žiadanú logickú 

hodnotu, je to možné vložením jedného oddeľovacieho logického člena typu AND (alebo OR) v 

kombinácii so signálom indikujúcim testovací režim v závislosti od požadovaného prepnutia vstupu 

na výstup multiplexora. Pri bunkách LUT u FPGA obvodov je potrebné poznať nastavenie výstupnej 

funkcie bunky, ktoré je možné meniť a preto je vhodnejšie riešenie použitím multiplexorov. Bližšie sa 
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tejto problematike venujú napríklad autori v [96]. Táto dizertačná práca sa aplikáciou do technológie 

FPGA nezaoberá. 

Z teoretického hľadiska možno uviesť, že boli definované pravidlá pre aplikáciu novej DFT 

metódy. Celý postup aplikovania ilustruje príklad nad obvodom s27 z množiny testovacích obvodov 

ISCAS-89. Metóda prispieva k zvýšeniu počtu nájdených kritických ciest a pomocou nej je možné 

dosiahnuť až 100 % pokrytie porúch oneskorení pri modeli porúch oneskorení na ceste. Efektívnosť 

navrhnutej metódy dokumentujú experimentálne výsledky nad testovacími obvodmi množiny ISCAS-

89 aj ITC-99. Prínos spočíva v menšom počte použitých logických členov ako aj počte použitých 

tranzistorov, čím dochádza k zmenšeniu plochy obvodu, a tým aj jeho nižšej výrobnej cene. Rovnako 

dôležitý je aj prínos pri aplikácii DFT, kde sa ušetrí pridaný počet nových vstupov obvodu, čím je 

skrátený samotný testovací reťazec SCAN a samotný test trvá kratšie. Experimentálne výsledky spolu 

s aplikovaním novej metódy výberu ohodnotených kritických ciest sú uvedené v kapitole 7.   
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7 Experimentálne výsledky zo systému PaCGEN 

Funkčnosť systému PaCGen a efektívnosť metódy hľadania ohodnotených kritických ciest v 

digitálnych obvodoch bola overená nad rôznymi digitálnymi sekvenčnými obvodmi. Kapitola opisuje 

experimentálne výsledky implementácie systému PaCGen nad testovacími obvodmi ISCAS-89 [27] 

spolu s ich interpretáciou. Testovacie obvody z množiny ISCAS-89 boli zvolené z toho dôvodu, že 

obsahujú kombinačnú časť vhodnú na aplikovanie navrhnutej metódy hľadania ohodnotených 

kritických ciest a rovnako aj sekvenčnú časť, ktorá je vhodná na aplikovanie testu metódou SCAN. 

Taktiež sú vhodné pre vzájomné porovnanie experimentálnych výsledkov s inými publikovanými 

výsledkami v danej oblasti.  

Pre získanie časovania obvodu STA bolo potrebné vykonať pre jednotlivé obvody syntézu 

návrhu typu „zhora – nadol“ do konkrétnej technológie. Na syntézu bol použitý automatizovaný 

profesionálny nástroj Encounter RTL Compiler od spoločnosti Cadence [97] s použitím voľne 

dostupných knižníc 45 nm výrobnej technológie [55] s parametrami uvedenými v tabuľke 7.1.  

Tabuľka 7.1 Parametre použitej technológie 

Program Cadence Encounter RTL Compiler 

Knižnica 45nm NanGate FreePDK45 Generic Open Cell 
Technológia CMOS 

Corner typical 

Napájacie napätie 1,2V 

Teplota 25⁰C 

Prahové napätie nominal 

Leakage nominal 

Programovací jazyk C++ 

 

Časovanie pre jednotlivé vodiče bolo vybrané náhodne z množiny reálnych hodnôt oneskorení na 

vodičoch pre 45 nm CMOS technológiu v rozsahu 0 - 2 ps, nakoľko nie je k dispozícii výrobná maska 

(Place&Route) pre implementáciu konkrétneho logického obvodu. Hodnoty oneskorení na vodičoch 

boli vygenerované ako hodnoty pre vodiče s dĺžkou od 1 do 100 µm s veľkosťou kroku 1 µm. Na 

výpočet oneskorenia na daných vodičoch bola použitá konštanta odporu vodivých vrstiev (sheet 

resistance) 250 mΩ a nominálna kapacita 0,163 fF/µm. Veľkosť oneskorenia na vodičoch tak 

dosahovala hodnoty od 0,2 fs po 2 ps. Pri výpočtoch oneskorení na cestách boli použité vypočítané 

hodnoty oneskorení na vodičoch náhodnej dĺžky. Kompletné hodnoty použitých oneskorení vodičov s 

ich parametrami dĺžky, odporu a kapacity sú uvedené v tabuľke B.2 v prílohe B. 
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Zvolené hodnoty oneskorenia na vodičoch nemajú na experimentálne výsledky zásadný vplyv, 

nakoľko oneskorenie na vodičoch pri 45 nm technológii je zanedbateľnou časťou celkového 

oneskorenia na ceste. Pri aplikácii uvedenej metódy v praxi sa odporúča nahradiť oneskorenia na 

jednotlivých vodičoch reálnymi hodnotami zo súboru  netlist, hlavne pri nižších ako 18 nm CMOS 

technológiách, kde je oneskorenie na vodičoch vyššie ako oneskorenie na logických členoch. Na 

základe hodnôt z tabuľky 5.2 boli pri implementácii použité hodnoty váh wj jednotlivých indexov j na 

základe miery ich vplyvu na oneskorenie uvedené v tabuľke 7.2. 

Tabuľka 7.2 Použité hodnoty váh parametrov 

Parameter Váha [%] 

X-Filling 3,8 

PSD         4,8 [73] 

MIS         4,5 [68] 

Spotreba 0,7 

Plocha 1,0 

Hrana         2,8 [69] 

3D         2,4 [76] 

spolu 4,7 - 20 

 

Výpočty boli realizované na konfigurácii procesora Intel i3 2,1GHz, 8GB DD3 RAM, 500GB HDD, 

1GB Nvidia grafická karta, OS Windows 7 Professional 32-bit. Na generovanie testovacích vektorov 

bol upravený program DelayGen [25]. Štatistické výsledky časovej dĺžky vykonávania výpočtov a 

pamäťovej náročnosti systému znázorňuje tabuľka 7.3. Tretí stĺpec uvádza počet všetkých nájdených 

kritických ciest v obvode. Stĺpec označený "čas" vyjadruje dobu vykonávania programu od načítania 

opisu obvodu zo súboru, cez jeho extrakciu do kombinačnej časti, načítanie STA dát zo súboru spolu s 

priradením hodnôt oneskorenia jednotlivým logickým členom až po nájdenie zoznamu kritických 

ciest, výpočet indexov jednotlivých parametrov až po zoradenie ciest a zápis zoradeného zoznamu 

ohodnotených kritických ciest do výstupného súboru. Znak # označuje počet. 
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Tabuľka 7.3 Výpočtová náročnosť systému 

Obvod # log. členov # ciest Čas [s] Pamäť [MB] 

s27 10 56 0,09 10 
s298 104 462 0,15 10 

s344 160 710 0,27 10 

s349 161 730 0,34 10 

s382 158 800 0,25 10 

s386 159 414 0,28 10 

s400 162 896 0,31 10 

s420 196 738 1,24 10 

s444 181 1070 0,37 10 

s510 211 738 0,5 10 

s526 193 820 0,36 10 

s526a 194 816 0,27 10 

s641 379 3488 1,93 10 

s713 393 43 624 10,7 30 

s820 289 984 1,07 10 

s832 287 1012 1,13 10 

s838 390 2018 5,38 20 

s953 395 2312 1,49 10 

s1196 529 6196 1,82 10 

s1196a 529 6 196 1,8 10 

s1196b 529 6 196 1,81 10 

s1238 508 7 118 1,93 10 

s1238a 508 7 118 2,03 10 

s1423 657 89 452 15,82 50 

s1488 653 1 924 1,68 10 

s5378 2 779 27 122 19,6 30 

s38584 19 253 2 161 446 1924,16 1400 

s38417 22 179 2 783 158 2953,82 1600 

 

Z tabuľky 7.3 je vidieť, že doba vykonávania programu je závislá od veľkosti použitej pamäti 

a teda od množstva uchovávaných dát, s ktorými program pracuje. Najväčšiu časť doby vykonávania 

programu tak zaberajú operácie zápisu a čítania do pamäti a nie samotné výpočty nad relevantnými 

dátami. Pri určovaní presnej závislosti veľkosti použitej pamäti od počtu logických členov obvodu, 

alebo od počtu ciest v obvode je potrebné zohľadniť špecifiká samotných obvodov a veľkou mierou 

to závisí aj od dĺžok jednotlivých ciest. Závislosť veľkosti použitej pamäte programom od počtu 

logických členov v obvode je znázornená v grafe na obrázku 7.1. Graf závislosti doby vykonávania 

programu od počtu logických členov má veľmi podobný priebeh, rovnako aj grafy v závislosti od 

počtu ciest v obvodoch. Závislosť sa približuje k exponenciálnej krivke, čo je spôsobené 

exponenciálnym nárastom počtu ciest v závislosti od počtu logických členov. Najväčšiu časť pamäte 

počas vykonávania programu zaberajú práve informácie uchovávania nájdených kritických ciest. Pre 
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presné určenie závislosti veľkosti použitej pamäte a doby vykonávania programu by bolo potrebné 

vykonať experimenty nad väčšími obvodmi, pri ktorých ale veľkosť potrebnej pamäte RAM 

presahovala 8 GB a bolo by potrebné samotný program upraviť na paralelné vykonávanie na vysoko-

paralelnom počítačovom systéme alebo na distribuovanom výpočtovom systéme. 

 

Obrázok 7.1 Graf závislosti veľkosti pamäte od počtu logických členov obvodu 

 

Ďalej sú uvedené konkrétne experimentálne výsledky nad obvodom s27 z množiny ISCAS-89 

[27]. Pre komplikovanejšie obvody kompletné výsledky nie je možné uviesť, nakoľko tieto obvody 

obsahujú viac ako 460 ciest a výpis ich podrobných výsledkov je veľmi rozsiahly. Priemerné hodnoty 

vypočítaných indexov u ciest obvodu s27 sú uvedené v tabuľke 7.4.  

Tabuľka 7.4 Priemerné hodnoty indexov pre obvod s27 

Názov indexu Priemer indexov [%] 

X-Filing 49,03 

PSD 63,4 

MIS 27,08 

Spotreby 64 

Plochy 2,03 

Hrany 50 

3D 1,11 
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Tabuľka 7.5. uvádza vypočítané hodnoty kritickosti pre všetky cesty obvodu s27 s váhami jednotlivých 

indexov odporúčaných v kapitole 5.2. Názov cesty pi, pre i = 0, 1, ..., 55 predstavuje aj jej poradové 

číslo i, ktoré cesta nadobudla na základe zoradenia podľa STA časovania obvodu. Kritickosť už 

prestavuje hodnotu po výpočte s uvažovaním vplyvu jednotlivých parametrov systémom PaCGen. 

Tabuľka 7.5 Vypočítané hodnoty kritickosti pre cesty obvodu s27 

Názov cesty Kritickosť [%] Názov cesty Kritickosť [%] Názov cesty Kritickosť [%] 

p0 75,11 p20 62,93 p40 44,08 
p1 73,12 p21 63,71 p41 43,78 

p2 73,83 p22 63,41 p42 42,97 

p3 73,13 p23 62,57 p43 42,17 

p4 74,63 p24 62,53 p44 42,01 

p5 73,88 p25 61,43 p45 41,62 

p6 72,12 p26 61,99 p46 30,3 

p7 71,78 p27 60,23 p47 30,75 

p8 71,38 p28 60,28 p48 17,58 

p9 71,72 p29 58,58 p49 17,76 

p10 70,92 p30 57,84 p50 15,97 

p11 70,58 p31 57,33 p51 16,18 

p12 69,74 p32 55,09 p52 23,7 

p13 69,39 p33 55,37 p53 23,62 

p14 69,27 p34 56,41 p54 4,72 

p15 68,92 p35 54,54 p55 4,74 

p16 68,59 p36 54,17 
  

p17 67,99 p37 54,86 
  

p18 66,95 p38 52,23 
  

p19 66,6 p39 51,49 
  

 

Graf dosiahnutých hodnôt kritickosti jednotlivých ohodnotených kritických ciest pre obvod s27 

znázorňuje obrázok 7.2. Cesty sú zoradené podľa časových informácií z STA od ciest s najmenšou 

rezervou do hodinového signálu (p0) až po tie s najväčšou rezervou do hodinového signálu (p55). K 

jednotlivým ohodnoteným kritickým cestám je na osi y znázornená vypočítaná kritickosť pomocou 

navrhovaného systému. Graf vyjadruje zmenu poradia cesty tým, že podľa dosiahnutej hodnoty 

kritickosti je vidieť ich potrebné preusporiadanie od najvyššej kritickosti až po najnižšiu. Napríklad u 

ciest p52 a p53 je kritickosť vyššia ako u ciest p48 - p51 a tým s považované za viacej kritické. Pokiaľ je 

dĺžka testu obmedzená napríklad na 50 testovaných ciest je vhodnejšie namiesto ciest p48 a p49 

zvoliť cesty p52 a p53. 
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Obrázok 7.2 Graf dosiahnutej kritickosti ciest 

 

Pre výpočet pokrytia pri modeli porúch oneskorení na ceste v súčasnosti neexistuje jednotná 

metodika [98]. Existujú viaceré metódy výpočtu, autori v [99] počítajú pokrytie ako počet pokrytých 

prepojení v obvode v pomere ku všetkým existujúcim prepojeniam. V [100] autori navrhujú 

rozdelenie ciest na menšie úseky, pre ktoré sa vypočíta počet, koľko z nich bolo pokrytých testom. 

Najpoužívanejšia metóda, ktorá je najviac výpočtovo a pamäťovo náročná spočíva vo vyjadrení počtu 

pokrytých ciest v obvode ku počtu všetkých možných existujúcich [101], [102]. Z toho dôvodu nie je 

možné jednoznačné číselné vyjadrenie prínosu novej navrhnutej metódy výberu ohodnotených 

kritických ciest a bola navrhnutá nová metóda na výpočet zvýšenia kvality testu. Výpočtom pomocou 

existujúcich riešení nenastalo zhoršenie pokrytia pri modeli porúch oneskorení na ceste, nakoľko sa 

testuje rovnaký počet u kritických ciest ako aj u ohodnotených kritických ciest a toto pokrytie je 

najčastejšie vyjadrované ako pomer otestovaných ciest ku počtu všetkých existujúcich ciest v obvode. 

Prínos novej metódy výberu ohodnotených kritických ciest na základe vplyvu viacerých 

parametrov bol vyhodnotený pomocou dvoch modelov porúch oneskorení. Konkrétne s použitím  

modelu porúch oneskorení prechodu, kde nastáva zvýšenie pokrytia porúch oneskorení pri zachovaní 

počtu testovaných ciest a nad modelom porúch oneskorení na ceste, kde prispieva k zvýšeniu kvality 

testu pri rovnakej miere pokrytia. Konkrétne experimentálne výsledky pre jednotlivé poruchové 

modely opisujú nasledujúce podkapitoly. 
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7.1 Experimenty nad modelom porúch oneskorení prechodu 

Pri použití modelu porúch oneskorení prechodu sa pokrytie vypočíta ako počet pokrytých vodičov, u 

ktorých je nastavená počas testu nábežná a dobežná hrana v pomere ku všetkých existujúcim 

vodičom v obvode pre obidve hrany. Tabuľka 7.6 znázorňuje experimentálne výsledky implementácie 

navrhnutej metódy výberu ohodnotených kritických ciest na základe viacerých parametrov pomocou 

systému PaCGen nad testovacími obvodmi ISCAS-89 [27] bez použitia navrhnutej DFT metódy. Druhý 

stĺpec znázorňuje pokrytie bez zoradenia kritických ciest navrhnutou metódou iba na základe STA 

časovania obvodu. V treťom stĺpci sú výsledky pokrytia po aplikovaní navrhnutej metódy zoradenia 

ohodnotených kritických ciest na základe vplyvu viacerých parametrov.  

Tabuľka 7.6 Výsledky pokrytia porúch oneskorení pre model porúch prechodu  

Obvod Pôvodné pokrytie [%] Zoradené pokrytie [%] Prínos [%] 

s27 84,21 86,84 2,63 

s298 77,66 77,87 0,21 

s344 72,84 73,20 0,36 

s349 71,63 71,81 0,18 

s382 67,65 67,81 0,16 

s386 87,32 87,46 0,14 

s400 66,72 66,56 -0,16 

s420 82,44 82,74 0,3 

s444 74,72 74,86 0,14 

s510 87,38 87,38 0 

s526 75,06 75,17 0,11 

s526a 56,07 56,07 0 

s820 47,56 47,82 0,26 

s832 46,29 46,36 0,07 

s838 32,09 32,09 0 

s953 31,33 31,59 0,26 

s1196 33,32 33,81 0,5 

s1196a 33,32 33,37 0,05 

s1196b 33,32 33,81 0,5 

s1238 17,80 17,9 0,1 

s1238a 18,04 18,04 0 

s1423 21,22 21,31 0,09 

s1488 23 22,39 -0,61 

s5378 22,44 22,65 0,21 

s641 52,22 53,43 1,2 

s713 25,72 27,07 1,35 

Priemerné zlepšenie pokrytia 0,31 
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V obidvoch prípadoch bolo ľubovoľne zvolených 80 % najkritickejších ciest, v prípade zložitejších 

obvodov len 20 %, z dôvodu simulácie obmedzenej dĺžky testu. V praxi sú pri menších obvodoch  

otestované všetky kritické cesty, čo pri zložitejších obvodoch nie je z časového hľadiska možné. U 

veľkej väčšiny obvodov nastalo zvýšenie pokrytia porúch oneskorení prechodu až do 2,63 % pri 

zachovaní dĺžky testu. Zhoršenie pokrytia nastalo iba pri dvoch obvodoch. Nebola nájdená žiadna 

súvislosť, prečo nastalo v týchto prípadoch zhoršenie pokrytia porúch oneskorení prechodov. 

Pravdepodobne je to spôsobené vnútornou štruktúrou samotného obvodu. Aby sa pri generovaní 

testu v praxi predišlo zhoršeniu pokrytia, je odporúčané vypočítať vždy aj pôvodné pokrytie porúch 

oneskorení. Tento výpočet nie je náročný na technické prostriedky. Na základe výsledkov sa návrhár 

rozhodne, ktorú množinu testov použije. Zmeny veľkosti pokrytia nenastali pri štyroch obvodoch.  

Tabuľka 7.7 uvádza experimentálne výsledky implementácie navrhnutej metódy výberu 

ohodnotených kritických ciest na základe súčasného vplyvu viacerých parametrov pomocou systému 

PaCGen nad testovacími obvodmi ISCAS-89 [27] s použitím novej DFT metódy z kapitoly 6. Druhý 

stĺpec znázorňuje pokrytie bez zoradenia ciest a bez aplikovania DFT metódy, ktoré vychádza iba z 

STA časovania obvodu. V treťom stĺpci je uvedený počet ciest, ktoré sa stali testovateľnými z 

netestovateľných po aplikovaní DFT metódy z kapitoly 6. Počet pridaných nových logických členov na 

zabezpečenie testovateľnosti netestovateľných ciest znázorňuje štvrtý stĺpec. Piaty stĺpec zobrazuje 

pokrytie po zoradení ohodnotených kritických ciest navrhnutou metódou a súčasne s aplikovaním 

DFT metódy. Počet ciest, pre ktoré bolo možné vygenerovať robustný test uvádza predposledný 

stĺpec. 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že navrhnutá metóda na výber kritických ciest s použitím novej 

DFT metódy je vhodnejšia najmä pre zložitejšie obvody s počtom logických členov nad 280 a počtom 

kritických ciest nad 1000, čo vyplynulo z prezentovaných experimentálnych výsledkov. Pri menších 

obvodoch bol prínos v pokrytí záporný, čo je spôsobené tým, že sa do štruktúry obvodu pridali ďalšie 

logické členy, čím sa zvýšil aj počet ciest v danom obvode. Priemerné zlepšenie pokrytia je vypočítané 

pre obvody od s820, kde sa navrhnutá metóda ukázala byť už efektívna. Pri testovaní porúch 

oneskorení na ceste v malých obvodoch však nie je problém testovania porúch oneskorení na ceste 

cez všetky cesty. Novou metódou sa však testuje vždy rovnaký počet ciest ako pri metóde založenej 

iba na časovaní obvodu. Pri týchto obvodoch sa napriek pridaniu veľkého počtu nových logických 

členov a vzniku nových ciest podarilo dosiahnuť zvýšenie pokrytia pre model porúch oneskorení 

prechodu pri zachovaní dĺžky testu a veľkosti pamäti testovacieho zariadenia. 
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Tabuľka 7.7 Výsledky pokrytia porúch oneskorení s metódou DFT  

Obvodu 
Pôvodné 

pokrytie [%] 
# upravených 

ciest 
# pridaných 
log. členov 

Nové 
pokrytie [%] 

Robustne 
testované [%] Prínos [%] 

s27 84,21 6 1 73,81 73,81 -10,4 

s298 77,66 111 16 71,56 65,43 -6,11 

s344 72,84 108 19 69,88 58,72 -2,97 

s349 71,63 129 26 68,53 57,53 -3,1 

s382 67,65 86 11 65,24 57,88 -2,4 

s386 87,32 3 1 87,54 87,06 0,22 

s400 66,72 183 22 61,26 58,48 -5,46 

s420 82,44 0 0 82,29 74,56 -0,15 

s444 74,72 312 66 66,94 43,07 -7,77 

s510 87,38 73 18 87,45 79,09 0,06 

s526 75,06 147 21 73,2 68,21 -1,85 

s526a 56,07 141 20 54,95 51,78 -1,12 

s820 47,56 52 13 51,4 50,68 3,85 

s832 46,29 71 17 51 49,44 4,7 

s838 32,09 0 0 32,09 27,98 0 

s953 31,33 14 6 33,68 31,1 2,34 

s1196 33,32 2160 82 43,6 39,79 10,28 

s1196a 33,32 2162 81 44,32 39,98 11 

s1196b 33,32 2169 82 43,6 39,79 10,28 

s1238 17,80 1809 84 33,53 31,23 15,72 

s1238a 18,04 1812 84 33,61 31,48 15,57 

s1488 23 45 21 24,91 24,4 1,91 

s5378 22,44 2068 49 30,06 21,63 7,62 

s641 52,22 1920 66 55,27 46,45 3,05 

Priemerné zlepšenie pokrytia pre obvody od s820  7,19 

7.2 Model porúch oneskorení na ceste 

Hlavný prínos navrhnutej metódy spočíva vo zvýšení kvality testu výberom vhodnejšej množiny ciest, 

u ktorých je vyššia pravdepodobnosť výskytu poruchy oneskorenia. Z analýzy v kapitole 3 vyplýva, že 

na veľkosť oneskorenia vplývajú rôzne faktory. Ich vplyvom sa zvyšuje oneskorenie v obvode, a tým aj 

pravdepodobnosť výskytu poruchy oneskorenia na konkrétnej ceste v obvode. Miera zlepšenia sa tak 

vypočíta ako súčet indexov kritickosti ohodnotených kritických ciest v testovanej množine, 

vypočítaných pomocou navrhnutej metódy výberu ohodnotených kritických ciest. Indexy kritickosti 

nevyjadrujú exaktne mieru pravdepodobnosti výskytu poruchy oneskorenia na konkrétnej 

ohodnotenej kritickej ceste, ale je možné ich na výpočet miery zvýšenia kvality testu použiť. Týmto je 

možné kvantifikovať porovnanie novej navrhnutej metódy s už existujúcim metódami.  



80 

 

Tabuľk 7.8 zobrazuje výsledky porovnania súčtu indexov (v tabuľke uvedené znakom ∑) 

experimentmi nad obvodmi ISCAS-89 [27]. U každého z obvodov bola vybraná množina 10 % a 70 % 

zo všetkých kritických ciest, uvedená v druhom stĺpci, kde metóda dosahuje lokálne maximá. 

Kompletné výsledky pre všetky množiny obmedzenej veľkosti počtu kritických ciest sú uvedené v 

prílohe B. V prípade, že by bola vybraná kompletná množina 100 %  kritických ciest by zlepšenie 

nenastalo, nakoľko množina testovaných ciest by bola rovnaká. Tretí stĺpec predstavuje súčet indexov 

pre testované ohodnotené kritické cesty zoradené novou metódou z kapitoly 5.  

Tabuľka 7.8 Výsledky zvýšenia kvality testu  

Obvod # ciest [%] ∑ kritickosť ∑ poradie Rozdiel Rozdiel [%] 

s27 10 2,97 2,95 0,02 0,75 

s27 70 20,37 20,37 0 0 

s298 10 25,44 24,12 1,32 5,19 

s298 70 136,18 135,29 0,89 0,65 

s344 10 36,68 36,09 0,59 1,61 

s344 70 184,03 181,98 2,04 1,11 

s349 10 37,91 37,29 0,61 1,61 

s349 70 184,43 181,78 2,66 1,44 

s382 10 40,73 40,58 0,15 0,36 

s382 70 199,59 197,76 1,83 0,92 

s386 10 19,56 19,53 0,04 0,19 

s386 70 105,33 105,19 0,14 0,14 

s400 10 45,51 45,43 0,08 0,18 

s400 70 232,14 229,92 2,22 0,96 

s420 10 36,05 36,04 0,01 0,03 

s420 70 142,65 142,64 0,01 0,01 

s444 10 48,12 46,65 1,47 3,05 

s444 70 231,67 225,38 6,28 2,71 

s510 10 42,82 40,95 1,87 4,38 

s510 70 231,18 223,59 7,60 3,29 

s526a 10 35,58 33,94 1,65 4,62 

s526a 70 206,00 205,11 0,88 0,43 

s526 10 43,99 42,32 1,66 3,78 

s526 70 248,05 246,61 1,44 0,58 

s641 10 161,10 160,49 0,61 0,38 

s641 70 866,63 865,16 1,47 0,17 

s832 10 24,17 23,15 1,02 4,22 

s832 70 129,12 127,62 1,50 1,16 

s5378 10 32,01 30,94 1,07 3,34 

s5378 70 147,12 144,43 2,69 1,82 

s953 10 24,36 24,32 0,04 0,16 

s953 70 148,49 146,63 1,85 1,25 

Priemerné zvýšenie kvality testu 1,4 1,58 
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Štvrtý stĺpec uvádza súčet indexov pri výbere kritických ciest iba na základe STA časovania. Pre tieto 

musela byť rovnako vypočítaná kritickosť, ktorá ale slúžila iba na výpočet zvýšenia kvality testu. 

Percentuálnu mieru zlepšenia uvádza posledný šiesty stĺpec. 

7.3 Zhodnotenie experimentálnych výsledkov 

Efektivita novej navrhnutej metódy výberu ohodnotených kritických ciest na základe 

súčasného vplyvu viacerých faktorov bola experimentálne overená nad množinou testovacích 

obvodov ISCAS-89 [27]. Vstupnými informáciami pre implementáciu sú opis logického obvodu a 

časové informácie obvodu − STA. Tie boli získané syntézou testovacích obvodov do konkrétnej 45 nm 

technológie. Výstupom sú zoznam nájdených ohodnotených kritických ciest a informácie o pokrytí 

porúch oneskorení. Pri výrobných technológiách nižších ako 18 nm nastáva situácia, kedy je 

oneskorenie na vodičoch väčšie ako je oneskorenie na logických členoch. Preto je odporúčané pred 

implementáciou navrhnutej metódy použiť reálne rozmiestnenie prvkov obvodu (Place&Route) a ako 

vstup systému použiť aj reálne časovanie použitých vodičov. Navrhnutú metódu je možné využiť aj pri 

použití profesionálnych automatizovaných softvérových systémov na návrh digitálnych obvodov, pri 

ktorých je možné zvoliť vlastnú množinu kritických ciest, prípadne upraviť ich zoznam, nájdený 

prostredníctvom týchto nástrojov. 

Experimentálne výsledky implementácie novej metódy výberu ohodnotených kritických ciest 

na základe viacerých parametrov nad testovacími obvodmi ISCAS-89 [27] bol preukázaný prínos tejto 

metódy a to hneď pri dvoch modeloch porúch oneskorení, ktoré sú v súčasnosti najviac používané. 

Pri modeli porúch oneskorení prechodov nastáva zlepšenie pokrytia porúch oneskorení u veľkého 

počtu obvodov až do 2,63 % a v prípade použitia spolu s navrhnutou DFT metódou až do 15,72 %. 

Použitie DFT metódy sa však odporúča iba pri obvodoch, ktorých kombinačná časť obsahuje viac ako 

289 logických členov, prípadne 984 ciest. Pri modeli porúch oneskorení na ceste bol zavedený nový 

spôsob výpočtu miery zlepšenia vzhľadom na rôzne metodiky výpočtu pokrytia používané v tejto 

oblasti. Prínos nastal pri všetkých testovaných množinách a dosahuje maximálnu hodnotu 5,19 %. 

Dĺžka samotného testu a veľkosť pamäti testera ostala vo všetkých prípadoch rovnaká ako pri 

metóde výberu kritických ciest iba na základe časových informácií obvodu. Tým je preukázaný prínos 

výberom kvalitnejšej množiny testovaných kritických ciest bez zhoršenia parametrov samotného 

testu.  

Za nevýhodu možno považovať, že aplikovaním novej metódy výberu ohodnotených kritických 

ciest pri ich hľadaní sa zvýšili požiadavky na výpočtové prostriedky, najmä časové a pamäťové. To je 

spôsobené nutnosťou výpočtu indexov pre jednotlivé parametre, ktoré sa doposiaľ nevykonávalo. 



82 

 

Znížiť tieto nároky je možné paralelizáciou výpočtov indexov, nakoľko je ich výpočet navzájom 

nezávislý. Rovnako je možná paralelizácia pre výpočet indexov pre každú cestu zvlášť. 

Testovanie porúch oneskorení sa skladá z kombinácie testov viacerých modelov porúch 

oneskorení.  Použitím novej navrhnutej metódy výberu ohodnotených kritických ciest na základe 

vplyvu viacerých parametrov je možné dĺžku samotného testu dokonca skrátiť a to súčasne so 

zvýšením kvality testu. To je dosiahnuté tým, že výberom množiny testovaných ohodnotených 

kritických ciest pri modeli porúch oneskorení na ceste pomocou navrhnutej metódy nastáva aj 

zvýšenie pokrytia pri modeli porúch oneskorení prechodu a tým môže byť samotný test porúch 

oneskorení prechodov kratší. Veľkosť dĺžky testu porúch oneskorení na ceste sa nezmení.  
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8 Záver 

Objektom dizertačnej práce boli metódy generovania kritických ciest na testovanie porúch 

oneskorení pri modeli porúch oneskorení na ceste. Hlavný prínos tejto dizertačnej práce je návrh 

novej metódy na automatické generovanie efektívnejšej množiny ohodnotených kritických ciest, 

ktoré majú byť otestované pri zachovaní rovnakej dĺžky testu a rovnakého počtu testovaných ciest. 

Ďalší prínos je návrh novej efektívnejšej metódy zmeny netestovateľných kritických ciest na 

testovateľné, ktorá v kombinácii s navrhnutou metódou hľadania ohodnotených kritických ciest 

prispieva k výraznému zvýšeniu pokrytia porúch oneskorení. Experimentálne výsledky preukázali 

zlepšenie pokrytia porúch oneskorení pri modeli porúch oneskorení prechodov pri zachovaní 

rovnakej dĺžky testu. Na vyjadrenie miery zlepšenia kvality testu pri modeli porúch oneskorení na 

ceste bola definovaná nová heuristika, pomocou ktorej bol rovnako potvrdený prínos novej metódy 

výberu ohodnotených kritických ciest. Pre účely návrhu nových metód pre výber vhodnejšej množiny 

kritických ciest v digitálnom obvode ako aj pre aplikáciu novej DFT metódy boli definované viaceré 

nové pojmy, pravidlá či navrhnutá formálna notácia, čo prispelo k efektivite navrhnutých metód a ich 

opisu. 

Navrhnutá nová metóda hľadania ohodnotených kritických ciest je založená nielen na časových 

informáciách obvodu, ale aj vplyve viacerých parametrov na veľkosť oneskorenia v obvode. Táto 

metóda je univerzálna pre kombinačné obvody aj kombinačné časti sekvenčných obvodov, flexibilná 

v počte zohľadňujúcich parametrov, váhovateľná návrhárom pre jednotlivé parametre a adaptívna v 

schopnosti spracovať rôzne výstupy analýzy časových špecifikácií ako sú STA, SSTA i DSTA. Metóda je 

univerzálna a bola overená implementáciou nad 45 nm CMOS technológiou. Veľkosť zlepšenia 

pokrytia porúch oneskorení pri modeli porúch oneskorení prechodu zoradením ohodnotených 

kritických ciest navrhnutou metódou predstavuje do 3 % oproti súčasným metódam. V kombinácii s 

použitím novej metódy zmeny netestovateľných ciest na testovateľné viac ako 15 %. Táto metóda je 

efektívnejšia najmä pri zložitejších obvodoch, ktoré obsahujú viac ako 300 logických členov. Zvýšenie 

kvality testu pri modeli porúch oneskorení na ceste predstavuje prínos kvality testovania porúch 

oneskorení viac ako 5 %. 

Správnosť a aktuálnosť riešenej problematiky dokazuje aj nedávne alternatívne riešenie 

autorov z poslednej konferencie Asian Test Symposium v publikácii [103], kde autori rovnako 

navrhujú zohľadniť vplyv viacerých parametrov vplývajúcich na oneskorenie. Ich metóda však spočíva 

v zakomponovaní vplyvu parametrov priamo do výpočtov časovania obvodu STA na základe meraní 

po výrobe obvodu. Takýto prístup si vyžaduje dostupnosť vnútorných štruktúr profesionálnych 
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softvérov. Uvedená metóda nezohľadňuje vplyv samotného testu, ktorý rovnako ovplyvňuje 

časovanie v obvode. Rovnako ešte nie sú k dispozícii experimentálne výsledky tejto metódy nad 

testovacími obvodmi. Táto skutočnosť poukazuje na súčasnosť riešenej problematiky ako aj na 

dosiahnuté výsledky, ktoré sú prínosom nielen v teoretickej ale aj praktickej rovine.  

Za výhodu navrhnutej metódy možno považovať skutočnosť, že nájdená množina 

ohodnotených kritických ciest je rovnako veľká a nemení sa tak dĺžka samotného testu ani nároky na 

veľkosť pamäti testovacieho zariadenia. Experimentálne výsledky dokazujú, že kombináciou testu 

dvoch v praxi najpoužívanejších modelov testov porúch oneskorení dôjde dokonca k skráteniu dĺžky 

testu. Zhoršenie pokrytia a kvality testu nastalo iba pri dvoch testovacích obvodoch u 

prezentovaných experimentov. V prípade, že nastane zhoršenie, návrhár má vždy možnosť použiť 

pôvodnú množinu testovaných kritických ciest, ktorá je rovnako výstupom novej navrhnutej metódy. 

Za nevýhodu navrhnutej metódy možno považovať zvýšené výpočtové a pamäťové nároky pri hľadaní 

testovanej množiny ohodnotených kritických ciest. Odstránenie tejto nevýhody je možné 

paralelizáciou výpočtu, kedy je výpočet indexov jednotlivých parametrov navzájom nezávislý 

vzhľadom na ich disjunktnosť, čo je skôr implementačná stránka. 

Teoretické prínosy tejto dizertačnej práce a výskumu v oblasti generovania kritických ciest pri 

poruchách oneskorení sú v návrhu komplexnej metódy zohľadňujúcej súčasný vplyv viacerých 

parametrov na veľkosť oneskorenia v digitálnom obvode. Ďalej bol zadefinovaný pojem ohodnotená 

kritická cesta, kritickosť cesty a spôsob jej výpočtu s váhovaním jednotlivých parametrov. Praktický 

prínos spočíva v skrátení dĺžky testu a tým aj zníženie ceny samotného testovania. Pri efektívnejšej 

metóde zmeny netestovateľných kritických ciest na testovateľné je praktický prínos v úspore nových 

vstupoch obvodu a znížení plochy samotného obvodu a tým aj jeho výrobnej cene. Nová metóda je 

plne kompatibilná s údajmi z profesionálnych nástrojov generovania testovacích vektorov ako aj s 

metódami aplikovania testu pomocou metódy SCAN. Prínos pre testovanie porúch oneskorení je aj 

navrhnutý systém PaCGen ako prostriedok slúžiaci na automatizované hľadanie množiny 

ohodnotených kritických ciest. Tento systém možno považovať za originálny výstup pre oblasť 

testovania porúch oneskorení v digitálnych obvodoch a systémoch. 

Navrhnutý systém PaCGen môže byť v budúcnosti zdokonaľovaný doplnením o nové 

parametre vplývajúce na veľkosť oneskorenia (napr. stárnutie), ďalej o možnosť automatickej voľby 

váh jednotlivých parametrov v závislosti od typu testovaného obvodu. Tieto informácie však musia 

byť založené na základe údajov a meraní po výrobe samotného obvodu v určitej technológii, ktoré by 

boli k dispozícii. Prípadná paralelizácia výpočtu indexov parametrov môže prispieť k efektívnejšiemu 

výpočtu nájdenia množiny testovaných ohodnotených kritických ciest. Ďalším možným rozšírením je 
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úprava novej metódy zmeny netestovateľných kritických ciest na testovateľné takým spôsobom, aby 

zmenou štruktúry obvodu bolo možné vygenerovať čisto robustný typ testu. To by prispelo k zvýšeniu 

kvality testu za cenu minimálnej pridanej plochy obvodu, žiada si to však ďalší výskum. 

Predpokladaný prínos je rovnako ako pri navrhnutej metóde hlavne u väčších obvodoch. 

Záverom možno konštatovať, že stanovené ciele a úlohy formulované v tézach dizertačnej 

práce boli splnené a dosiahnuté výsledky prispievajú po teoretickej i praktickej stránke k ďalšiemu 

výskumu automatického generovania testovaných kritických ciest pri poruchách oneskorení v 

digitálnych obvodoch.  
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Príloha A - formát spracovávaných dát 

Formát výstupu nájdených kritických ciest spolu s oneskorením uvedeným v pikosekundách. Riadky 

začínajúce znakom # predstavujú komentár. Za číslom cesty je uvedený typ hrany na jej vstupe. Znak 

R pre nábežnú hranu a F pre dobežnú hranu. Nasleduje usporiadaný zoznam názvov logických členov, 

cez ktoré cesta prechádza. 

 

Obrázok A.1 Formát výstupu nájdených kritických ciest 
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Formát výstupu nájdených ohodnotených kritických ciest spolu s vypočítanou kritickosťou. Podľa 

poradového čísla ciest je vidieť, že sa poradie ohodnotených kritických ciest oproti kritickým cestám 

nájdeným iba na základe STA zmenilo. 

 

 

Obrázok A.2 Zoznam ohodnotených kritických ciest s vypočítanou kritickosťou 
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Príloha B - kompletné experimentálne výsledky 

Kompletné experimentálne výsledky znázorňujúce mieru zlepšenia založenú na výpočte súčtu 

kritickosti pri zoradení podľa kritickosti a podľa STA (stĺpec ∑poradie). Pre hodnotu 100 % zvolených 

ciest sú hodnoty súčtov rovnaké a preto nie sú uvádzané. Zvýraznené sú lokálne maximá. 

Tabuľka B.1 Kompletné výsledky zvýšenia kvality testu  

Obvod #ciest[%] ∑kritickosť ∑poradie Rozdiel Rozdiel[%] 

s27 10 2,97 2,95 0,02 0,76 

  20 5,88 5,88 0,00 0,00 

  30 9,42 9,42 0,00 0,00 

  40 12,18 12,18 0,00 0,00 

  50 15,46 15,46 0,00 0,03 

  60 17,96 17,96 0,01 0,03 

  70 20,37 20,37 0,00 0,00 

  80 23,19 23,19 0,00 0,00 

  90 25,35 25,35 0,00 0,00 

s298 10 25,44 24,12 1,32 5,19 

  20 48,43 46,43 1,99 4,11 

  30 69,20 66,98 2,23 3,22 

  40 88,28 86,92 1,37 1,55 

  50 105,93 105,22 0,70 0,66 

  60 121,73 121,24 0,49 0,41 

  70 136,18 135,29 0,89 0,65 

  80 149,27 147,46 1,81 1,21 

  90 160,90 158,59 2,31 1,44 

s344 10 36,68 36,09 0,59 1,61 

  20 68,51 67,75 0,76 1,11 

  30 96,60 95,79 0,81 0,84 

  40 121,71 120,51 1,20 0,99 

  50 144,54 142,88 1,66 1,15 

  60 165,05 162,46 2,59 1,57 

  70 184,03 181,98 2,04 1,11 

  80 201,41 198,57 2,84 1,41 

  90 215,87 215,31 0,56 0,26 

s349 10 37,91 37,29 0,61 1,61 

  20 70,30 69,63 0,66 0,94 

  30 99,27 98,61 0,65 0,66 

  40 124,41 123,51 0,90 0,73 

  50 146,89 145,05 1,84 1,26 

  60 166,79 164,94 1,85 1,11 

  70 184,43 181,78 2,66 1,44 

  80 200,59 197,99 2,59 1,29 

  90 215,26 212,94 2,32 1,08 
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Obvod #ciest[%] ∑kritickosť ∑poradie Rozdiel Rozdiel[%] 

s382 10 40,73 40,58 0,15 0,36 

  20 74,50 74,22 0,28 0,38 

  30 105,06 104,30 0,75 0,72 

  40 133,57 131,50 2,06 1,54 

  50 158,32 155,15 3,17 2,00 

  60 180,15 178,24 1,91 1,06 

  70 199,59 197,76 1,83 0,92 

  80 217,26 215,31 1,96 0,90 

  90 233,68 232,48 1,20 0,51 

s386 10 19,56 19,53 0,04 0,19 

  20 36,53 36,50 0,03 0,08 

  30 51,65 51,55 0,10 0,20 

  40 65,99 65,89 0,09 0,14 

  50 79,74 79,45 0,28 0,35 

  60 92,88 92,68 0,20 0,21 

  70 105,33 105,19 0,14 0,14 

  80 116,74 116,71 0,03 0,02 

  90 127,28 127,25 0,03 0,03 

s400 10 45,51 45,43 0,08 0,18 

  20 83,72 83,25 0,47 0,56 

  30 118,24 116,83 1,41 1,19 

  40 150,54 148,50 2,04 1,36 

  50 180,82 177,63 3,19 1,76 

  60 207,84 203,96 3,88 1,87 

  70 232,14 229,92 2,22 0,96 

  80 253,85 250,79 3,06 1,20 

  90 273,43 271,18 2,24 0,82 

s420 10 36,05 36,04 0,01 0,03 

  20 63,65 63,64 0,01 0,01 

  30 85,78 85,78 0,00 0,00 

  40 103,23 103,23 0,01 0,01 

  50 118,13 118,12 0,00 0,00 

  60 131,11 131,11 0,01 0,01 

  70 142,65 142,64 0,01 0,01 

  80 152,58 152,57 0,01 0,01 

  90 161,13 161,13 0,00 0,00 

s444 10 48,12 46,65 1,47 3,05 

  20 87,35 84,06 3,28 3,76 

  30 121,43 119,03 2,40 1,97 

  40 153,08 149,91 3,17 2,07 

  50 182,59 176,37 6,22 3,41 

  60 208,36 202,12 6,23 2,99 

  70 231,67 225,38 6,28 2,71 

  80 252,18 247,36 4,82 1,91 

  90 270,80 269,27 1,54 0,57 

s510 10 42,82 40,95 1,87 4,38 

  20 79,94 76,65 3,29 4,12 

  30 114,15 107,84 6,31 5,53 
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Obvod #ciest[%] ∑kritickosť ∑poradie Rozdiel Rozdiel[%] 

  40 146,43 138,87 7,56 5,16 

  50 176,41 167,86 8,55 4,85 

  60 204,67 196,33 8,34 4,07 

  70 231,18 223,59 7,60 3,29 

  80 255,80 248,70 7,10 2,78 

  90 278,22 274,56 3,66 1,32 

s526a 10 35,58 33,94 1,65 4,62 

  20 67,77 65,83 1,95 2,87 

  30 98,07 95,69 2,39 2,43 

  40 127,10 124,16 2,94 2,31 

  50 154,79 152,40 2,40 1,55 

  60 181,14 178,88 2,25 1,24 

  70 206,00 205,11 0,88 0,43 

  80 229,75 228,87 0,88 0,38 

  90 252,19 251,05 1,14 0,45 

s526 10 43,99 42,32 1,66 3,78 

  20 83,13 80,79 2,34 2,82 

  30 119,96 116,67 3,28 2,74 

  40 155,30 152,54 2,76 1,78 

  50 188,32 186,89 1,43 0,76 

  60 218,84 218,06 0,77 0,35 

  70 248,05 246,61 1,44 0,58 

  80 274,93 274,22 0,71 0,26 

  90 299,61 298,57 1,04 0,35 

s641 10 161,10 160,49 0,61 0,38 

  20 301,00 300,03 0,97 0,32 

  30 426,80 425,00 1,80 0,42 

  40 545,80 543,79 2,01 0,37 

  50 659,65 657,39 2,25 0,34 

  60 766,68 763,59 3,09 0,40 

  70 866,63 865,16 1,47 0,17 

  80 957,43 955,22 2,21 0,23 

  90 1038,16 1036,21 1,95 0,19 

s832 10 24,17 23,15 1,02 4,22 

  20 44,62 43,82 0,80 1,79 

  30 63,99 63,00 0,99 1,54 

  40 81,43 80,44 0,98 1,21 

  50 98,29 97,16 1,13 1,15 

  60 114,04 113,05 0,99 0,87 

  70 129,12 127,62 1,50 1,16 

  80 143,75 141,62 2,13 1,48 

  90 157,40 155,17 2,23 1,42 

s953 10 24,36 24,32 0,04 0,16 

  20 47,49 47,41 0,08 0,17 

  30 69,54 69,24 0,30 0,43 

  40 90,71 89,90 0,81 0,90 

  50 110,91 109,25 1,66 1,50 

  60 130,13 128,61 1,52 1,17 
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Obvod #ciest[%] ∑kritickosť ∑poradie Rozdiel Rozdiel[%] 

  70 148,49 146,63 1,85 1,25 

  80 166,06 164,72 1,34 0,81 

  90 183,10 182,11 0,99 0,54 

s1196a 10 161,30 156,24 5,06 3,14 

  20 310,71 305,29 5,42 1,75 

  30 452,47 448,10 4,36 0,96 

  40 588,41 584,44 3,97 0,67 

  50 718,93 709,75 9,19 1,28 

  60 842,22 831,97 10,25 1,22 

  70 959,91 947,03 12,88 1,34 

  80 1072,59 1062,19 10,40 0,97 

  90 1180,86 1174,48 6,38 0,54 

s1196b 10 162,62 157,57 5,05 3,11 

  20 313,23 307,54 5,69 1,82 

  30 455,81 451,60 4,21 0,92 

  40 592,50 588,39 4,11 0,69 

  50 723,80 715,08 8,72 1,21 

  60 847,94 837,78 10,16 1,20 

  70 966,39 953,39 13,00 1,35 

  80 1079,79 1069,07 10,72 0,99 

  90 1188,79 1182,66 6,13 0,52 

s1196 10 162,81 157,78 5,03 3,09 

  20 313,63 308,06 5,57 1,78 

  30 456,63 452,27 4,36 0,95 

  40 593,75 589,67 4,08 0,69 

  50 725,30 716,27 9,03 1,24 

  60 849,72 839,37 10,35 1,22 

  70 968,54 955,71 12,83 1,32 

  80 1082,28 1071,57 10,71 0,99 

  90 1191,63 1185,64 5,99 0,50 

s1238a 10 102,20 100,45 1,75 1,72 

  20 196,60 194,29 2,31 1,17 

  30 287,43 285,10 2,33 0,81 

  40 374,86 371,82 3,04 0,81 

  50 459,10 455,62 3,48 0,76 

  60 540,58 536,70 3,88 0,72 

  70 620,46 615,31 5,15 0,83 

  80 697,99 693,92 4,07 0,58 

  90 773,27 770,12 3,16 0,41 

s1238 10 102,51 100,72 1,79 1,74 

  20 197,20 194,83 2,37 1,20 

  30 288,37 286,21 2,16 0,75 

  40 376,09 373,15 2,94 0,78 

  50 460,64 457,26 3,38 0,73 

  60 542,42 538,58 3,84 0,71 

  70 622,58 617,61 4,97 0,80 

  80 700,34 696,53 3,81 0,54 

  90 775,89 772,70 3,20 0,41 
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Obvod #ciest[%] ∑kritickosť ∑poradie Rozdiel Rozdiel[%] 

s5378 10 32,01 30,94 1,07 3,34 

 
20 65,21 64,23 0,98 1,5 

 
30 91,05 89,91 1,14 1,25 

 
40 114,77 113,52 1,25 1,09 

 
50 141,74 139,63 2,11 1,49 

 
60 160,54 157,4 3,14 1,96 

 
70 184,22 181,53 2,69 1,46 

 
80 202,65 200,35 2,30 1,13 

 
90 236,27 235,08 1,19 0,5 

s1488 10 10,95 10,86 0,09 0,86 

  20 21,44 21,35 0,09 0,41 

  30 31,61 31,48 0,12 0,39 

  40 42,11 41,89 0,22 0,52 

  50 51,64 51,40 0,24 0,47 

  60 60,94 60,72 0,23 0,37 

  70 70,66 70,34 0,32 0,45 

  80 79,58 79,28 0,29 0,37 

  90 88,37 88,17 0,20 0,23 
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Hodnoty použitých hodnôt oneskorení na prepojeniach. Výsledné oneskorenie berie do úvahy reálne 

hodnoty dĺžky prepojení, odporu a kapacity.  

Tabuľka B.2 Kompletné hodnoty použitých oneskorení vodičov 

Dĺžka [µm] R prepoja [Ohm] C prepoja [fF] Oneskorenie [ps] 

97 173,2143 15,8110 1,8982 

77 137,5000 12,5510 1,1961 

60 107,1429 9,7800 0,7263 

9 16,0714 1,4670 0,0163 

24 42,8571 3,9120 0,1162 

51 91,0714 8,3130 0,5247 

1 1,7857 0,1630 0,0002 

76 135,7143 12,3880 1,1653 

41 73,2143 6,6830 0,3391 

7 12,5000 1,1410 0,0099 

69 123,2143 11,2470 0,9605 

45 80,3571 7,3350 0,4085 

83 148,2143 13,5290 1,3898 

32 57,1429 5,2160 0,2066 

30 53,5714 4,8900 0,1816 

36 64,2857 5,8680 0,2615 

14 25,0000 2,2820 0,0395 

100 178,5714 16,3000 2,0174 

3 5,3571 0,4890 0,0018 

79 141,0714 12,8770 1,2591 

6 10,7143 0,9780 0,0073 

47 83,9286 7,6610 0,4456 

95 169,6429 15,4850 1,8207 

42 75,0000 6,8460 0,3559 

6 10,7143 0,9780 0,0073 

74 132,1429 12,0620 1,1047 

41 73,2143 6,6830 0,3391 

55 98,2143 8,9650 0,6103 

70 125,0000 11,4100 0,9885 

6 10,7143 0,9780 0,0073 

3 5,3571 0,4890 0,0018 

55 98,2143 8,9650 0,6103 

15 26,7857 2,4450 0,0454 

98 175,0000 15,9740 1,9375 

99 176,7857 16,1370 1,9773 

91 162,5000 14,8330 1,6706 

80 142,8571 13,0400 1,2911 

55 98,2143 8,9650 0,6103 

6 10,7143 0,9780 0,0073 

54 96,4286 8,8020 0,5883 

98 175,0000 15,9740 1,9375 

81 144,6429 13,2030 1,3236 

4 7,1429 0,6520 0,0032 

7 12,5000 1,1410 0,0099 
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Dĺžka [µm] R prepoja [Ohm] C prepoja [fF] Oneskorenie [ps] 

34 60,7143 5,5420 0,2332 

26 46,4286 4,2380 0,1364 

98 175,0000 15,9740 1,9375 

95 169,6429 15,4850 1,8207 

1 1,7857 0,1630 0,0002 

11 19,6429 1,7930 0,0244 

36 64,2857 5,8680 0,2615 

2 3,5714 0,3260 0,0008 

76 135,7143 12,3880 1,1653 

53 94,6429 8,6390 0,5667 

63 112,5000 10,2690 0,8007 

23 41,0714 3,7490 0,1067 

9 16,0714 1,4670 0,0163 

98 175,0000 15,9740 1,9375 

62 110,7143 10,1060 0,7755 

40 71,4286 6,5200 0,3228 

83 148,2143 13,5290 1,3898 

72 128,5714 11,7360 1,0458 

27 48,2143 4,4010 0,1471 

14 25,0000 2,2820 0,0395 

79 141,0714 12,8770 1,2591 

2 3,5714 0,3260 0,0008 

41 73,2143 6,6830 0,3391 

22 39,2857 3,5860 0,0976 

75 133,9286 12,2250 1,1348 

88 157,1429 14,3440 1,5623 

65 116,0714 10,5950 0,8524 

44 78,5714 7,1720 0,3906 

79 141,0714 12,8770 1,2591 

62 110,7143 10,1060 0,7755 

13 23,2143 2,1190 0,0341 

56 100,0000 9,1280 0,6327 

6 10,7143 0,9780 0,0073 

78 139,2857 12,7140 1,2274 

24 42,8571 3,9120 0,1162 

47 83,9286 7,6610 0,4456 

31 55,3571 5,0530 0,1939 

26 46,4286 4,2380 0,1364 

5 8,9286 0,8150 0,0050 

51 91,0714 8,3130 0,5247 

68 121,4286 11,0840 0,9329 

99 176,7857 16,1370 1,9773 

2 3,5714 0,3260 0,0008 

83 148,2143 13,5290 1,3898 

74 132,1429 12,0620 1,1047 

42 75,0000 6,8460 0,3559 

89 158,9286 14,5070 1,5980 

100 178,5714 16,3000 2,0174 

82 146,4286 13,3660 1,3565 

94 167,8571 15,3220 1,7826 
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Dĺžka [µm] R prepoja [Ohm] C prepoja [fF] Oneskorenie [ps] 

47 83,9286 7,6610 0,4456 

30 53,5714 4,8900 0,1816 

84 150,0000 13,6920 1,4235 

78 139,2857 12,7140 1,2274 

99 176,7857 16,1370 1,9773 

94 167,8571 15,3220 1,7826 

 


