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A digitális IC-tesztek futtatásának célja
alapvetôen a hiba felkutatása egy pane-
len. Komplex mérôrendszerrel, mint az
ABI Electronics System 8 berendezésé-
vel, egy összetett mérési eljárás megy
végbe, amelynek az igazságtábla-teszt
csupán egy részét képezi. Gyakori kér-
dés: mi is a jelentése az egyes lábkiveze-
téseken végzett mérések eredményének,
illetve a felmerülô hibáknak?

ABI Electronics-alapelvek: 
1. Ellenôrizzük, hogy az IC helyesen hu-

zalozott, vezérelt és táplált-e!
2. Ellenôrizzük, hogy a ki- és bemene-

ti lábak nem sérültek-e és az IC nem
lett-e túlterhelve!

3. Ellenôrizzük, hogy az IC funkciói az
igazságtábla szerint rendben vannak-e!

A következôkben
összefoglaljuk, mi is
történik, ha egy
ABI tesztberende-
zés Start gombját
megnyomva digitá-
lis IC-tesztet futta-
tunk. A folyamatban
kis eltérés van, attól
függôen, hogy áram-
köri vagy áramkörön
kívüli mérést folyta-
tunk-e.

Magasfeszültség-ellenôrzés
(csak áramkörben) – 1. lépés
A kimenti tápfeszültségeket, ill. digitális
csatornákat relék védik (elválasztva), és
az 5 V tápfeszültség rá van kapcsolva.
Minden lábkivezetés (a digitálisakat is
beleértve) ellenôrzésre kerül a –0,5 V és
+5,5 V tartományon kívül. Ha a rendszer
ilyet talál, a teszt megszakad, és egy hiba-
üzenetet kapunk. 

Automatikus csipeszpozicionálás 
(csak áramkörben) – 2. lépés
Feltételezzük, a rendszerünk magasfe-
szültségektôl mentes, a kimenti leválasz-
tórelék és a digitális csatornák be vannak
kapcsolva. A rendszer felismeri az IC
helyzetét a mérôcsipeszben a tápfeszült-

ség-lábkivezetések felismerésével (ez
csak DIL vagy SOIC tokozás esetén mû-
ködik, a többi esetben helyesen kell a
csiptetôt felhelyezni). A Vcc feszültség na-
gyobb kell legyen, mint 4,2 V, a földfe-
szültség pedig kisebb, mint 0,6 V terhelés
alatt. Ha a rendszer nem találja a helyes
tápfeszültség-értékeket, hibaüzenetet ad:
NO VCC vagy NO GND.

Lábkivezetésimpedancia-teszt – 3. lépés
Szakadás vagy hibás összeköttetés az ele-
men, esetleg elszennyezôdött mérôcsi-
pesz felismerhetôek az impedancia-teszt-
tel. A folyamat a lábkivezetéseket külön-
bözô feszültségekkel hajtja meg egy 10
kΩ-os ellenálláson keresztül, majd
ellenôrzi a feszültséget a lábon. Minden
kivezetés besorolásra kerül aszerint, hogy
kimenet, nem vezérelt TTL bemenet vagy

n a g y i m p e -
d a n c i á j ú
bemenet-e.  

Rövidzárt 
kivezetés
vizsgálat –
4. lépés
Megmutatja,
melyik lábak
vannak közvet-
lenül az 5 V

vagy 0 V tápvezeté-
kekre csatlakoztatva.

A folyamat megkísérli a kivezetése-
ket az ellenkezô szinten vezérelni,
majd leméri a kapott válaszfeszült-
séget. Az információt a berendezés
tárolja. Kiszûrhetôek többek között
forrasztási hidak stb.

Kötések detektálása – 5. lépés
A vizsgálat felismeri azokat a kivezetése-
ket, amelyek más kivezetésekhez vannak
kötve. Az IC 1-es lábát magas feszültség-
szinttel hajtjuk meg, míg a 2-est ala-
csonnyal. Ha 1-es összeköttetésben van
2-essel, a rendszer saját magát fogja haj-
tani: 2-n mérhetôvé válik a feszültség. Ha
ez nagyobb, mint 1 V, lehetséges össze-
köttetés található. Ám elôfordulhat, hogy
2-es láb rövidzárban van az 5 V-tal. Most
1-es kivezetést alacsony szinttel hajtjuk
meg: ha 2-n a feszültségszint alacsony
(<1 V), akkor felismertnek tekintjük a kö-
tést. Ellenôrzésképpen ezt fordított irány-

ban is elvégezzük, ill. minden további
lábpáron a teljes IC vizsgálatához.

Bemenetek vizsgálata 
(csak áramkörben) – 6. lépés
Az IC bemenetei az arra vonatkozó kü-
szöbfeszültségekre lesznek lemérve, ill.
összehasonlítva. Feszültségérték az alsó
küszöb felett, ill. felsô küszöb alatt osztá-
lyozásra kerül aszerint, hogy a kapcsolá-
si küszöb alá vagy fölé esnek.

Bemeneti jelek felismerése 
(csak áramkörben) – 7. lépés
A rendszer külsô jelforrás segítségével
változó jeleket próbál felismerni a jel-
szintek változtatásával, minden lábon
256-szor, a próbák között különbözô
késleltetéssel a teszt aszinkronitása vé-
gett.

Bemenetivisszacsatolás-teszt – 8. lépés
Valódi igazságtábla-teszt csak akkor
hajtható végre, ha az IC bemenetei va-
lós alacsony, ill. magas jelszintekkel
meghajthatóak. A rendszer – figyelembe
véve, hogy a vizsgálat áramkörbe épít-
ve, vagy áramkörön kívül történik – ala-
csony, ill. magas logikai jelszinteket ad
a bemenetekre, majd kiértékeli a mért
feszültséget. A vizsgálat nem történik
meg, ha a bemenet a 0 V-tal vagy 5 V-
tal rövidzárban van.

Kimenetirövidzár-teszt – 9. lépés
Egy normál digitális kimenet 0 V-tal vagy
5 V-tal való rövidzárja hibás körülményt
jelent, ezért a rendszer rövidzárra
ellenôrzi a kimeneteket. Bizonyos há-
romállapotú, nyitott kollektoros vagy nyi-
tott emitteres kimenetek rövidzárban le-
hetnek, ha azok kapcsolókhoz, vagy
jumperekhez vannak kötve.

Kimeneti konfiguráció – 10. lépés
Az igazságtábla-teszthez az IC bekötött
bemenetei engedélyezett állapotba ke-
rülnek – a teszt ezt a helyzetet ellenôrzi.
Általában minden bemenet engedélye-
zett, de vegyes kapukkal ellátott eleme-
ken (pl. 7400) vagy amely kétirányú lá-
bakkal van felszerelve (pl. 74LS245) a
rendszer az elején nem engedélyez min-
den bemenetet.

Kimenetiütközés-vizsgálat 
tri-state IC-khez – 11. lépés
Háromállapotú (tri-state) IC-k áramköri
tesztjénél elengedhetetlen, hogy más,
hozzá kapcsolt IC-k kikapcsolt állapot-
ban legyenek, s így ne zavarják a tesztet.
Ennek ellenôrzésére az IC kikapcsolt ál-
lapotba kerül, majd impedanciamérés-
sel megállapítjuk, van-e mûködtetett
elem az IC valamely lábához csatlakoz-
tatva. Ha igen, hibaüzenetet kapunk:
CONFLICT.

1. ábra. ABI Electronics: Sys-
tem 8 mérôrendszer

Mi történik egy digitális 
IC-teszt során?
KOVÁCS TAMÁS 
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Igazságtábla-teszt – 12. lépés 
Az IC-t a rendszer a környezô áramköri
elemektôl jelekkel történô stimulálással
elválasztja, leméri a kimeneti feszültsége-
ket, és összehasonlítja a programozott
logika küszöbértékeivel annak ellenôr-
zésére, hogy az IC az igazságtábla sze-
rint helyes és érvényes logikai szinteket
állít-e elô. A stimulálás, ill. ellenôrzés fo-
lyamatát az IC-tesztprogram vezérli,
amely akkor kerül betöltésre, mikor az IC
számát kiválasztottuk az adatbázisból.

Feszültségvizsgálat – 13. lépés
Hibakeresés segítése érdekében ebben a
lépésen minden lábon feszültségmérést
hajt végre a rendszer, azokat 10 kΩ-os el-
lenálláson keresztül 0 V-ra kötve.

Hômérsékletellenôrzés – 14. lépés
Az IC belsô hômérsékletére következtethe-
tünk, ha a tápfeszültség elvételével meg-
vizsgáljuk bizonyos belsô félvezetô-átme-
netek karakterisztikáját. A tápfeszültség el-
vétele után egy módosított V-I teszt fut le: a
félvezetô-átmenethez tartozó feszültség a
hômérséklet függvénye. Mivel az egyes IC
gyártmányok között a technológiai különb-
ségek miatt kis különbség van, pontos
hômérséklet-értékek nem nyerhetôk ki,
azonban megállapítható: mely IC van túl-
hajtva és így fogyaszt túl sok áramot.

Digitális V-I teszt – 15. lépés
Ez egy igen hatásos, kikapcsolt állapot-
ban végrehajtott teszt, amely minden
kivezetésre meghatározza az IC feszült-

ség-áram karakterisztikáját. Menete: a
lábakat 10 kΩ-os ellenálláson keresztül
hajtjuk 2 programozható feszültségér-
ték között lineárisan: normál esetben
–10 V és +10 V között. A feszültséget
méréssel, az áramot Ohm törvényébôl
számítva felrajzolható a V-I karakte-
risztika.

Ha nem is mentünk az egyes tesztlé-
pések mélyére, reméljük, sikerült ért-
hetôvé tenni magát a rendszert. Ne fe-
lejtsük, hogy a fenti tesztsorozat elemei
kiegészítik egymást! Bizonyos hibák
nem szûrhetôek ki az igazságtábla-
teszttel önmagában. Az ABI Electronics
System 8 rendszer öt különbözô teszttí-
pust kínál: a leghatékonyabb hibakere-
séshez mindegyiket használni kell.

2. ábra. Digitális tárolós oszcillszkóp
DS1000/DS5000 széria

max. 2 gigaminta/s valós idejû, ill. 
50 gigaminta/s egyenértékû mintavétel
max. 300 MHz sávszélesség
max. 2000 wfms/s frissítés
színes kijelzô
max. 4 MiB memória 
ultrazoom-funkció
7 trigger mód
USB-csatlakozás

3. ábra. Digitális multiméter
DM3000 széria

6 digit felbontás
automata mérés
multiplexer modul
frekvenciaszámláló
szenzorteszt
RS–232, USB, LAN, GPIB
mono kijelzô
max. 50 kilominta/s. mintavétel 
valós RMS AC fesz., AC árammérés

4. ábra. Digitális függvénygenerátor
DG1000/2000/3000 széria

fejlett DDS-technológia
egyszerû használat
függvény/ tetszôleges jel
szerkesztés, generálás
pontos frekvenciakimenet
1 µHz-ig
mono LCD-kijelzô

Minôséget kedvezô áron: Rigol mûszercsalád

Az 1998 óta igen dinamikusan fejlôdô Rigol Technologies Inc. világszerte elismert, ár/teljesítmény összehasonlításban kiemelkedô
berendezései immár Magyarországon is elérhetôek: digitális multiméterek, függvénygenerátorok és digitális oszcilloszkópok, ill.
azok virtuális, PC-hez csatlakoztatható kisméretû, kompakt változatai szerepelnek a vállalat termékpalettáján. Felhasználási terü-
letek: méréstechnika, gyártmányfejlesztés/tesztelés, oktatás/tréning, analízis/hibakeresés. Legfontosabb jellemzôk (2., 3., 4. ábra).

Mind az ABI Electronics, mind a Rigol Technologies Inc. mûszereihez kiváló minôségû mûszertartozékokat (mérôtüskék, csi-
peszek, kábelek, csatlakozók) kínálunk – és egyúttal ajánljuk figyelmükbe a francia ELECTRO PJP, illetve a svájci Multi-Contact
termékeit. Keressenek bennünket a Magyarregula kiállításon 2008. február 19–22. között! 

További információ: 
www.amtest.hu
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