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METODA TESTOWANIA I DIAGNOSTYKI  

SPECJALIZOWANYCH URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM DROGOWYM 

 

Użycie układów programowalnych do realizacji specjalizowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym wymaga specy-

ficznego podejścia do modelowania i testowania tych urządzeń. Ważna rola tych urządzeń w systemie sterowania i duży wpływ 

na bezpieczeństwo ruchu, wymaga wykorzystania nowoczesnych metod testowania i diagnostyki. 

W artykule przedstawiona została metoda testowania i diagnostyki specjalizowanych sterowników ruchu drogowego. 

Omówiono rozwiązania umożliwiające wykrycie błędów i uszkodzeń realizacji urządzeń oraz uszkodzeń powstających podczas 

eksploatacji. Uszkodzenia te możliwe są do wykrycia jedynie podczas testowania fizycznego urządzenia lub jego prototypu. 

Przedstawiono metody realizacji wbudowanego testowania sterowników BIST. Zaproponowano architektury BIST zarówno dla 

testowania współbieżnego jak i prewencyjnego. Przeanalizowano wpływ różnych struktur BIST na parametry użytkowe ste-

rowników.  

 

WSTĘP 

Czas podróży środkami komunikacji zbiorowej, takimi jak np.: 
autobusy, w znacznej mierze zależy od rozwiązań stosowanych 
w nowoczesnych systemach sterowania ruchem drogowym. 
W systemach sterowania ruchem, na poziomie lokalnym, kluczowe 
miejsce zajmuje sterownik ruchu drogowego. Jest to urządzenie 
sterujące odpowiedzialne za sterowanie ruchem w obrębie skrzy-
żowania, w tym np.: system priorytetów dla komunikacji zbiorowej. 
Sterowniki lokalne mają również znaczący wpływ na bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu. Na przestrzeni lat sterowniki ruchu rozwija-
ły się podążając za trendami elektroniki, z rozwiązań mechanicz-
nych, poprzez rozwiązania cyfrowe realizowane z układów małej 
i średniej klasy integracji, do urządzeń mikroprocesorowych. Tech-
nologia sterowników działających w oparciu o układu mikroproceso-
rowe zakorzeniła się i praktycznie wszystkie współczesne sterowniki 
ruchu drogowego działają w z wykorzystaniem tej technologii, reali-
zując adaptacyjne algorytmy sterowania ruchem drogowym [1].  

Pomimo wszechobecności w przemyśle rozwiązań mikroproce-
sorowych, w ośrodkach naukowych trwają badania innych technolo-
gii realizacji urządzeń sterujących, między innymi z wykorzystaniem 
układów programowalnych PLD (Programmable Logic Device). 
Metoda projektowania urządzeń sterowania ruchem drogowym 
w programowalnych strukturach logicznych FPGA (Field-
Programmable Gate Array) została opracowana i przedstawiona 
w pracach [4,7,10]. Prowadzone obecnie badania dotyczą metody 
testowania i diagnostyki urządzeń sterowania ruchem realizowa-
nych w układach programowalnych. Poszczególne etapy projekto-
wanej metody testowania i diagnostyki szerzej przedstawiono 
w pracach [3,5,6,8]. 

Niniejsza praca przedstawia metodę testowania i diagnostyki 
specjalizowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym realizo-
wanych w układach programowalnych. 

1. SPECJALIZOWANE URZĄDZENIA SRD  

W pracy pojęcie „specjalizowane urządzenie sterowania ru-
chem drogowym” odnosi się do sterowników lokalnych ruchu dro-

gowego projektowanych na potrzeby sterowania określonym skrzy-
żowaniem ulic i realizowanych sprzętowo w układach PLD. 

1.1. Modelowanie specjalizowanych urządzeń SRD  

W pracach [4,10] przedstawiono metodę pozwalającą, w opar-
ciu o typowy zapis algorytmów adaptacyjnego sterowania ruchem 
na skrzyżowaniu, na budowę modelu bloku logicznego sterownika 
ruchu drogowego w języku opisu sprzętu VHDL. Przy czym metoda 
ta, wykorzystując formalne modele specyfikacji sterowników cyfro-
wych, pozwala na etapie projektowania wykorzystywać intuicyjne 
graficzne reprezentacje tych modeli. Metoda bazuję na graficznym 
schemacie algorytmu GSA. Metoda umożliwia zamianę dowolnego 
adaptacyjnego algorytmu sterowania ruchem drogowym w sieć 
działań GSA, będącą formalnym modelem opisu procesu sterowa-
nia ruchem drogowym. 

Na podstawie GSA opisującego proces sterowania ruchem, 
możliwa jest budowa ekwiwalentnego grafu sterowania automatu 
skończonego Moore’a, gdzie w celu eliminacji płaskości modelu 
a także zwiększenia czytelności, wykorzystuje się model automatu 
hierarchicznego. Hierarchizacja grafu sterowania obejmuje budowę 
wierzchołków hierarchicznych dla obsługi faz ruchu oraz przejść 
międzyfazowych. 

Otrzymany graf przejść automatu skończonego po specyfikacji 
w specjalistycznym środowisku projektowym CAD stanowi główny 
element architektury uniwersalnego bloku logicznego sterownika 
ruchu drogowego, w której poza grafem sterowania, znajdują się 
moduły liczników czasu, obsługi logiki detektorowej, itp. Cały blok 
logiczny sterownika ruchu specyfikuje się w formie modelu struktu-
ralnego w edytorze schematów blokowych programu Active-HDL. 
Wykorzystane środowisko projektowe umożliwia zamianę modeli 
graficznych na kod w języku opisu sprzętu VHDL, będący wyjściową 
platformą do syntezy, implementacji i realizacji urządzeń w układach 
programowalnych. 

1.2. Weryfikacja modeli specjalizowanych urządzeń SRD  

Weryfikacja błędów specyfikacji otrzymanych modeli sterowni-
ków opisana została w [5,8]. Weryfikację przeprowadza się na 
poziomie specjalistycznych narzędzi wspomagania komputerowego, 
np.: Active-HDL. Podczas weryfikacji specyfikacji układów sterowa-
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nia ruchem, za główny cel stawia się poprawną realizację algoryt-
mów sterowania ruchem. Do testowania modelu wyspecyfikowane-
go w kodzie VHDL wykorzystywane są techniki testowania opro-
gramowania [11]. Kompilacja projektu eliminuje błędy semantyczne 
i składniowe. Weryfikacja przeprowadzana jest metodą weryfikacji 
funkcjonalnej z elementami weryfikacji strukturalnej. Do podawania 
wymuszeń na wyjścia układu zalecane jest wykorzystanie Test-
bench’y, automatyzując w ten sposób proces weryfikacji. Zbiór 
testów dla Testbench’y opracowuje się metodą ad hoc. Narzędziem 
pomagającym przy opracowaniu Testbench’y, zarówno przy weryfi-
kacji funkcjonalnej jak i strukturalnej, jest Toggle Coverage. Narzę-
dzie analizuje zmiany stanów portów układu, informując o ewentu-
alnym braku aktywności na danym porcie. 

W wyniku weryfikacji funkcjonalnej pokryte zostaną wszystkie 
funkcje układu, lecz nie cała jego struktura, należy więc włączyć do 
weryfikacji elementy testowania strukturalnego. Pomocne, do oceny 
jakości pokrycia strukturalnego, jest narzędzie Code Coverage. 
Narzędzie to automatycznie raportuje dwie główne miary z zakresu 
weryfikacji strukturalnej. Code Coverage bada linie kodu, które 
zostały wykonane podczas wykonywania programu i sprawdza ile 
razy takie wywołanie nastąpiło.  

Przeprowadzenie w ten sposób weryfikacji opracowanego kodu 
układu sterowania, pozwala znaleźć wszystkie błędy etapu specyfi-
kacji i usunąć je w kolejnych rewizjach kodu VHDL opisującego 
urządzenie sterowania ruchem. 

2. METODA TESTOWANIA I DIAGNOSTYKI 
SPECJALIZOWANYCH URZĄDZEŃ SRD  

Błędy i uszkodzenia realizacji urządzeń oraz uszkodzenia po-
wstające podczas ich eksploatacji możliwe są do wykrycia jedynie 
podczas testowania fizycznego urządzenia lub jego prototypu. 
W przypadku sterowników specjalizowanych realizowanych w ukła-
dach programowalnych FPGA, testowaniu poddawane są prototypy 
urządzeń. Prototypy bloków logicznych sterowników realizowane są 
z wykorzystaniem specjalnych zestawów uruchomieniowych zawie-
rających układy FPGA. W [5] zdiagnozowano potencjalne przyczyny 
wadliwego działania układów FPGA oraz przedstawiono ich modele 
błędów. 

Testowanie błędów i uszkodzeń sterowników ruchu drogowego 
budowanych z wykorzystaniem układów programowalnych FPGA 
realizowane jest poprzez testowanie logiki użytej do realizacji funkcji 
układu (testowania zależne od aplikacji). Na etapie eksploatacji, 
uszkodzenia można wykryć za pomocą zewnętrznych systemów 
automatycznego testowania lub poprzez wewnętrzne samotestowa-
nie, wykorzystujące wbudowane elementy testowe BIST (Built-In 
Self-Test). 

Niniejsza praca opisuje poszczególne etapy proponowanej me-
tody testowania specjalizowanych urządzeń sterowania ruchem 
drogowym wykorzystującej wewnętrzne metody testowania z zasto-
sowaniem architektur BIST. 

2.1. Testowanie prewencyjne 

Testowanie prewencyjne (off-line) możliwe jest po odłączeniu 
urządzenia od systemu. Dzięki temu możliwe jest przetestowanie 
wszystkich funkcji realizowanych przez urządzenie, nawet tych 
rzadko wykorzystywanych w normalnej pracy. Proponowana archi-
tektura BIST zawiera (rys. 1) [3,12]: 
– testowany układ CUT (Circuit Under Test); 
– generator sekwencji testowych TPG (Test Patern Generator); 
– analizator odpowiedzi ORA (Output Response Analizer); 
– kontroler nadzorujący proces testowania; 
– multipleksery pozwalające na odcięcie układu z systemu. 
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Rys. 1. Architektura BIST w testowaniu prewencyjnym [12] 

2.2. Testowanie współbieżne z normalną pracą 

Testowanie współbieżne z normalną pracą układu (on-line) ma 
za zadanie wykrycie wystąpienia błędu podczas pracy urządzenia 
w systemie. Technika ta bazuje na redundancji układowej. Podczas 
testowania nie ma konieczności wyłączania urządzenia z pracy 
w systemie. Testowanie polega na komparacji sygnałów układu 
pracującego w systemie z układem wzorcowym. Ten typ testowania 
może być stosowany w dwóch wariantach: 
– bez podziału na makrobloki (rys. 2); 
– z podziałem na makrobloki (rys. 3). 

Zaletą pierwszego rozwiązania jest prosta implementacja, nie 
wymagająca ingerencji w strukturę układu, wadami są z kolei brak 
możliwości lokalizacji błędu oraz możliwe maskowanie błędów. 
Z tych przyczyn metoda ta rekomendowana jest do prostych ukła-
dów sterowania, przejść dla pieszych, sterowników cyklicznych. 
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Rys. 2. Testowanie urządzenia bez dekompozycji  

 
Podział na bloki funkcjonalne umożliwia niezależne testowanie 

każdego z nich. W wyniku badań zaproponowano uniwersalny 
podział sterownika na bloki funkcjonalne. Zaletą tego podejścia jest 
możliwość lokalizacji błędów w urządzeniu, osiągnięto również 
mniejsze maskowanie błędów. Powyższe zalety wskazują na moż-
liwość wykorzystania metody w złożonych układach sterowania, np.: 
w sterownikach adaptacyjnych powyżej 5 faz ruchu.  
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Rys. 3. Testowanie urządzenia z dekompozycją  

 
Analiza struktury układu FPGA ze zredundowanymi poszcze-

gólnymi blokami sterownika wykazała, że pomimo wykorzystania 
jednego układu scalonego zarówno do realizacji testowanych blo-
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ków jak i bloków wzorcowych, można uzyskać niezależne umiej-
scowienie poszczególnych bloków w strukturze układu FPGA [3].  

Implementacja metody testowania on-line w układach progra-
mowalnych potwierdziła możliwość testowania urządzeń w czasie 
rzeczywistym, praktycznie bez spadku prędkości działania (spadek 
prędkości na poziomie 5%). Zgodnie z oczekiwaniami redundancja 
układowa spowodowała wzrost wykorzystania zasobów układu 
o 100-110% (nieznacznie więcej przy metodzie podziału na makro-
bloki). 

Generator sekwencji testowych 

Sekwencje testowe w TPG generowane są wg kilku metod 
[2,6]. W proponowanej metodzie testowania specjalizowanych 
urządzeń sterowania ruchem, ze względu na ich specyfikę, zasto-
sowanie znajduje pseudolosowe generowanie sekwencji testowych. 
Ten typ testowania jest niezależny od struktury układu i modelu 
błędów. 

Ze względu na prostą implementację oraz małe wykorzystanie 
zasobów sprzętowych, do podania na wejścia testowanego układu 
sekwencji pseudolosowej zastosowano rejestry LFSR [9]. Podsta-
wowy wariant zakłada zastosowanie rejestru LFSR liczbą przerzut-
ników odpowiadającego ilości wejść testowanego układu. W rozwią-
zaniu tym z wyjścia każdego przerzutnika wprowadzony jest sygnał 
na wejście testowanego układu. 

Prędkości taktowania układów FPGA osiągają ponad 200 MHz. 
Stąd wynika, że pojedynczy rejestr LFSR można stosować maksy-
malnie do 35 wejść układu, gdyż czas testowania (osiągniecie 
pełnego okresu rejestru) wyniesie około 2,5 min, co jest akcepto-
walną wartością przy testowaniu prewencyjnym „w terenie”. W tym 
czasie rejestr wygeneruje ~34·109 wektorów testowych, co odpo-
wiada pracy sterownika w systemie sterowania przez wiele lat. Przy 
dekompozycji układu na części i testowaniu współbieżne każdej 
z nich oddzielnym rejestrem, można wykorzystać różne techniki, 
w zależności od dostępnych zasobów układu. 

Analizator odpowiedzi układu 

W analizatorach odpowiedzi ORA zaproponowano metodę po-
legające na poddawaniu kolejnych odpowiedzi kompakcji prowa-
dzącej do otrzymania sygnatury. Techniki redukcji informacji w ORA 
opisano w [6]. W architekturze BIST proponowanej dla sterowników 
ruchu drogowego, ze względu na prostą implementację oraz małe 
wykorzystanie zasobów sprzętowych stosowane są rejestry LFSR. 
Rejestry LFSR tworzą n-bitową sygnaturę, kompaktującą odpowie-
dzi z wyjść testowanego układu, którą następnie porównuję się 
z sygnaturą wzorcową. Stosowanie sygnatury zmniejsza pamięć 
układu potrzebną do przechowywania wyników testu. 

Proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie rejestru MISR 
(Multiple Input Signature Register). Rejestr powinien długością 
odpowiadać ilości wyjść układu testowanego lub też można kom-
paktować kilka wyjść układu na jedno wejście MISR. Sygnał z wyjść 
testowanego układu wpuszczany jest w pętle sprzężenia rejestru 
LFSR i wpływa na zawartość rejestru umożliwiając uzyskania uni-
kalnej n-bitowej sygnatury testowanego układu. 

Empirycznie maksymalną długość rejestru MISR określono na 
poziomie 35 przerzutników. Przy większej liczbie wyjść testowanego 
układu należy stosować koncentratory. 

Kontroler testu 

Zaproponowano strukturę i algorytm działania uniwersalnego 
kontrolera testu. Wyspecyfikowano kontroler w języku VHDL. Funk-
cje po sygnale uruchamiającym test „Bist Start”: 
– odcięcie testowanego układu (CUT) z systemu (MUX); 
– uruchomienie TPG i ORA; 

– zatrzymanie TPG po przejściu odpowiedniej liczby cykli rejestru 
LFSR; 

– wystawienie sygnału „Bist Done”; 
– wskazanie poprawności otrzymanej sygnatury; 
– włączenie testowanego układu do systemu po zakończeniu 

sygnału „Bist Start”. 

2.3. Łączona technika testowania 

Duże zasoby sprzętowe współczesnych układów programo-
walnych, przy relatywnie niskich cenach, dają możliwość jednocze-
snego zaimplementowania w urządzenie zarówno modułów do 
testowania on-line jak i off-line (rys. 4). Umożliwia to zarówno kon-
trolę działania sterownika podczas normalnej pracy w systemie jak 
również okresową dokładną diagnostykę wszystkich modułów 
i funkcji sterownika. 
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Rys. 4. Połączenie metod testowania on-line i off-line 

 
Empiryczne badania proponowanego rozwiązania wykazały 

średni wzrost wykorzystanych zasobów układów programowalnych 
o około 120%, przy spadku prędkości działania jedynie o 10%.  

3. WERYFIKACJA METODY  

Opracowując i weryfikując metodę testowania specjalizowa-
nych urządzeń sterowania zamodelowano w języku VHDL, wyko-
rzystując program Active-HDL, bazę kilkudziesięciu różnych urzą-
dzeń sterowania ruchem drogowym. Zamodelowano zarówno pro-
ste sterowniki przejść dla pieszych jak i średniej wielkości sterowniki 
adaptacyjne oraz różnego rodzaju urządzenia ITS np.: sterownik 
systemu informacji parkingowej. Zamodelowano urządzenia o róż-
nej wielkości, od kilku do kilkuset wejść i wyjść. Urządzenia te sta-
nowiły reprezentatywny zbiór urządzeń sterowania ruchem. 

 

 
Rys. 5. Implementacja testowania on-line z defragmentacją 
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Do budowy prototypów urządzeń wykorzystano pięć różnych 
modeli kart uruchomieniowych firmy Digilent zawierających układy 
programowalne Spartan3 firmy Xilinx. Układy FPGA posiadały 
zasoby z zakresu 83-250 wej/wyj oraz 100k-1200k bramek. 

Weryfikacja metody opierała się na implementacji poszczegól-
nych techniki testowania w modelach urządzeń sterowania ruchem. 
W ten sposób badano zarówno metodę testowania współbieżnego  
z normalną pracą, w wariantach z podziałem na makrobloki (rys. 5) 
oraz bez podziału, jak i metodę testowania prewencyjnego (rys. 6). 

Po dodaniu modułów testujących przeprowadzano syntezę 
i implementację układów co pozwalało na otrzymanie prototypu 
urządzenia w zestawie uruchomieniowym. Zarówno przebieg proce-
su syntezy i implementacji ja i działanie prototypu urządzenia pod-
dawane było wnikliwej analizie. 

 

 
Rys. 6 Implementacja testowania off-line 

 

Modelowanie i weryfikacja poszczególnych rozwiązań pozwoli-
ła na dobranie optymalnych struktur układów BIST dostosowanych 
do urządzeń sterowania ruchem drogowym. Dodatkowo analiza 
raportów syntezy i implementacji poszczególnych urządzeń pozwoli-
ła wyciągnąć wnioski na temat wzrostu wykorzystania zasobów 
układów oraz zmiany prędkości ich działania po implementacji 
modułów testujących. 

PODSUMOWANIE 

Przedstawiono metodę samotestowania urządzeń sterowania 
ruchem realizowanych w układach PLD. Metoda łączy techniki 
ciągłego testowania układu podczas normalnej pracy w czasie 
rzeczywistym i diagnostyki prewencyjnej pozwalające na wykrycie 
uszkodzeń, których wykrycie podczas normalnej pracy jest trudne.  

Przeprowadzone badania implementacyjne pozwoliły na okre-
ślenie zasad stosowania architektur BIST w urządzeniach sterowa-
nia ruchem. Korzystną techniką generowania wymuszeń w BIST 
jest testowanie pseudolosowe, natomiast analiza odpowiedzi bazuje 
na tworzeniu sygnatur. Jako generatory pseudolosowe wykorzysta-
no rozwiązania oparte na LFSR, charakteryzujące się małym wyko-
rzystaniem zasobów sprzętowych i dużą prędkością działania. 

Połączenie dwóch metod testowania umożliwia znaczne zwięk-
szenie bezpieczeństwa pracy urządzenia, przy nieznacznym spadku 
prędkości działania, niestety kosztem wzrostu wykorzystania zaso-
bów sprzętowych, wzrost o 120%. 
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Method of testing and diagnostics  
of specialized road traffic control devices 

The use of programmable systems for realization of spe-

cialized road traffic control devices requires a specific ap-

proach to modelling and testing of the devices. A significant 

role of these devices within the traffic control system as well 

as an enormous impact on traffic safety demands application 

of modern methods of testing and diagnostics. The paper 

presents the method of testing and diagnostics of specialized 

road traffic controllers. Solutions have been discussed allow-

ing for detection of errors and defects within device realiza-

tion, and defects arising during exploitation. These defects 

are possible to be detected only during physical testing of the 

device or its prototype. Methods of realization of built-in self-

test (BIST) have been presented. BIST architectures have 

been proposed both for concurrent as well as preventive 

testing. The influence of various BIST structures on opera-

tional parameters of controllers have been analysed.  
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