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Postęp w rozwoju przy-
rządów pomiarowych idzie 
w kierunku upraszczania 
wykonywania pomiarów, 
z tym, że głównym zada-
niem przyrządu jest dostar-
czanie dokładnych i precy-
zyjnych informacji dotyczą-
cych urządzenia testowanego 
(DUT – Device Under Test). 
Informacje o mierzonym 
urządzeniu powinny być 
dostępne w postaci danych 
„surowych” lub wstępnie 
obrobionych zgodnie z zale-
ceniem użytkownika. Konfi-
gurowanie pomiaru powin-
no być zautomatyzowane 
tak, by przyrząd mógł być 
łatwo dostosowany do ukła-
du pomiarowego. Ponadto 
powinna być opracowana 
metoda dołączania układu 
mierzonego w celu zwiększe-
nia liczby obserwowanych 
sygnałów. Kombinacja tych 
zaawansowanych możliwości 
przyrządu pomiarowego nosi 
nazwę uproszczonego mode-

Nowe techniki pomiarowe
Wykonywanie pomiarów 
za pomocą przyrządów 

pomiarowych ma 
decydujące znaczenie 
dla badań i rozwoju. 
Jednakże wykonanie 
dokładnego pomiaru 

może być sporą sztuką. 
Najczęstszym tego 

powodem jest brak 
biegłości w posługiwaniu 

się przyrządami 
pomiarowymi. Innym 
powodem może być 

trudny dostęp do 
potrzebnego sygnału. 

Przeszkody, które trzeba 
pokonywać są mocno 

frustrujące, ale nie 
można ich całkowicie 

wyeliminować.

lu pomiaru. Taki model nie 
jest łatwy do realizacji, ale 
jego fragmenty już stają się 
dostępne na rynku.

Uproszczony model 
pomiaru

Uproszczony model po-
miaru składa się z trzech blo-
ków, pokazano go na rys. 1. 
Głównym blokiem jest DUT 
– może to być dowolny 
układ od FPGA do proce-
sora wbudowanego. Drugim 
blokiem jest przyrząd pomia-
rowy. Pomiędzy przyrządem 
i układem mierzonym znaj-
duje się fizyczne urządzenie 
umożliwiające podłączenie 
mierzonych sygnałów (sonda). 
Te trzy bloki tworzą zwykły 
system pomiarowy. W uprosz-
czonym modelu pomiaru do-
chodzi dodatkowo jeszcze 
jeden blok, zwany układem 
komunikacyjnym, wykorzysty-
wanym przez przyrząd po-
miarowy do zbierania infor-
macji o mierzonym układzie 
i do jego sterowania. 

W układzie pomiarowym 
muszą występować punk-
ty do podłączenia sondy 
oraz kanał komunikacyjny 
do przyrządu pomiarowe-
go. To właśnie poprzez ten 
kanał przyrząd pomiarowy 
identyfikuje szczegóły doty-
czące sygnałów mierzonych. 
Przyrząd koordynuje również 
sam pomiar, automatycznie 
konfigurując swoje układy 
pomiarowe. Ponadto może 
wykonać określoną przez 
użytkownika obróbkę pomie-
rzonych sygnałów.

W uproszczonym mode-
lu pomiaru występują trzy 
dziedziny pomiaru, które 
muszą są zbieżne aby utwo-
rzyć przyrząd użytkownika. 

Jedna dziedzina 
obejmuje son-
dowanie; musi 
być ono proste 
i  dostosowane 
do DUT. Druga 
dziedzina jest 
pomiarem. Wyko-
nywanie pomia-

ru nie powinno 
wymagać szcze-
gólnej biegłości 
od użytkownika; 
p o w i n n o  b y ć 
określone po -
przez wysoki po-
ziom wymaganej 
analizy. Stąd też, 
trzecia dziedzina 
– analiza – de-
cyduje o stero-
waniu nie tylko 
przyrządu lecz także DUT; 
pozwala to zrealizować kon-
kretny pomiarów z minimal-
ną interakcją użytkownika.

Uproszczone 
sondowanie

Producenci przyrządów 
pomiarowych ciągle rozwijają 
zaawansowane metody sondo-
wania. Od sond stosowanych 
do pomiaru struktur półprze-
wodnikowych, do sond dołą-
czanych do płytek drukowa-
nych, zadaniem nadrzędnym 
jest zminimalizowanie zakłó-
cania pracy DUT podczas 
wykonywania możliwie naj-
dokładniejszego pomiaru.

Przykładem ilustrującym 
upraszczanie sondowania 
jest pokazana na rys. 2 
miękka sonda dotykowa dla 
analizatora stanów logicz-
nych. Ta sonda ilustruje ty-
powy problem jaki powstaje 
podczas sondowania sygna-
łów na płytce drukowanej 
(PCB). Rozwiązanie trady-
cyjne polega na zastoso-
waniu luźnych przewodów 
lub specjalnych dedykowa-
nych złączy. Podłączenie 
luźnych przewodów jest 
czasochłonne, a dedykowane 
złącza pomiaro-
we wprowadzają 
dodatkowe koszty 
i zajmują miejsce 
na płytce. Z dru-
giej strony mięk-
ka sonda doty-
ko w a  w y m a g a 
jedynie ścieżek 
na płytce dru-
kowanej i odpo-
wiedniej końców-Rys. 1.

Rys. 2.

ki. Ta końcówka może być 
szybko (w zależności od 
potrzeb) montowana lub 
demontowana. Zaletą takiej 
miękkiej sondy pomiaro-
wej jest to, że nie wymaga 
żadnego złącza, wprowa-
dzane przez nią obciążenia 
jest mniejsze od 0,1 pF, 
a użytkownik może w łatwy 
sposób wykonać połączenie 
bez posługiwania się żadny-
mi specjalnymi narzędziami 
lub umiejętnościami.

Uproszczony pomiar
Ostatnio, nową tendencją 

w upraszczania pomiaru jest 
wbudowanie do DUT rdze-
nia IP. Celem wbudowane-
go rdzenia jest zapewnienie 
przyrządowi pomiarowemu 
większego „wglądu” do DUT. 
Inną cechą wbudowanego 
rdzenia jest takie uproszcze-
nie konfiguracji przyrządu by 
sondy pomiarowe były konfi-
gurowane do pomiaru auto-
matycznie.

Przykładem tego pomia-
rowego rdzenia IP jest rdzeń 
śledzący ATC (Agilent Tra-
ce Core). Ten rdzeń zawiera 
multiplekser umożliwiający 
obserwację wielu sygnałów 

Rys. 3.
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wewnętrznych 
za pomocą kil-
ku wyprowadzeń 
układu scalonego 
podłączonych do 
analizatora sta-
nów logicznych. 
W rdzeniu znaj-
duje się wbu-
dowany kanał 
komunikacyjny 
JTAG (rys. 3), który jest wy-
korzystywany przez analizator 
stanów logicznych do odpy-
tywania i sterowania ACT. Za 
pomocą tego kanału analiza-
tor stanów logicznych uzy-
skuje szczegółowe informacje 
o rdzeniu IP tak, że wie ile 
sygnałów jest do niego dołą-
czonych, zna poziomy wyj-
ściowe rdzenia i czy powinien 
działać w trybie synchronicz-
nym czy asynchronicznym. 
Ponadto analizator stanów 
logicznych może sterować 
rdzeń i wykrywać w ten spo-
sób, które kanały analizatora 
są wykorzystywane.

Uproszczona analiza
Jednym z powodów wy-

konywania pomiarów jest 
uzyskanie potwierdzenia, że 
założenia projektowe zostały 
zrealizowane. Na przykład 
można sprawdzić, czy czasy 
ustalenia (setup) i utrzymania 
(hold) mieszczą się w prawi-
dłowych granicach. Innym 
powodem wykonywania po-
miarów jest wyjaśnienie dla-
czego układ nie działa zgod-
nie z oczekiwaniami. Podczas 
takiego wyszukiwania usterki 
często ujawnia się nie tylko 
problem dotyczący projektu, 
ale również związany z mo-
delami stosowanymi do sy-
mulacji.

Uproszczona analiza, 
przedstawiona na rys. 4, 
łączy obszary narzędzi EDA 
i sprzętu pomiarowego. Ana-
liza zapewnia połączenie 
informacji wirtualnych i fi-
zycznych mające na celu 
wspomaganie  pomiarów 
i projektowania układu elek-
tronicznego. W tej analizie 
narzędzia EDA są wykorzy-
stane do dołączenia rdze-
nia IP i uczynienia z niego 
równorzędnego elementu 

projektu. Rdzeń IP zawie-
ra istotne informacje dzięki 
czemu może sterować wyko-
nywaniem pomiarów i anali-
zy. Dzięki temu, od strony 
przyrządu pomiarowego, 
pomiary i analiza danych 
odbywa się automatycznie. 
Głównym celem uproszczo-
nej analizy jest przesłanie 
zmierzonych danych do sys-
temu projektowego EDA do 
wykorzystania w kolejnym 
etapie projektowania i do 
zdefiniowania ograniczeń. 

Zakończenie
Zastosowanie przyrządu 

pomiarowego do zrealizowa-
nia pomiaru może być jed-
nym z najbardziej ambitnych 
zadań projektu. Wymaga bie-
głości w obsłudze przyrządu 
oraz wstępnego planowania 
ręcznej realizacji pomiaru.

N a s t ę p n y m  k r o k i e m 
w kierunku ułatwiania po-
miarów jest uproszczenie 
procesu analizy. Analiza wy-
maga podziału zmierzonych 
danych miedzy narzędzia 
EDA i przyrządy pomiarowe. 
Ponadto automatycznie stwo-
rzą w przyrządzie pomiaro-
wym interfejsy użytkownika. 
W przyszłości przyrząd po-
miarowy będzie więc mógł 
automatycznie dostosować 
się do wykonania pomiaru 
określonego DUT. Co waż-
niejsze, ten model pozwo-
li użytkownikowi na łatwe 
przełączanie się między 
modelem wirtualnym ukła-
du, a modelem fizycznym.
Być może zauważymy więc 
ściślejszą współpracę pro-
ducentów sprzętu pomiaro-
wego i narzędzi EDA, która 
doprowadzi do uproszczenia 
pomiarów i analizy DUT.
Adrian Hernandez
Agilent Technologies

Rys. 4.


