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Streszczenie

W artykule przedstawiono nowe podej cie detekcji i lokalizacji uszkodze  w elektronicznych 

uk adach analogowych z uwzgl dnieniem tolerancji elementów. Sk ada si  ono z dwóch etapów. 

W pierwszym etapie tworzony jest s ownik uszkodze  sk adaj cy si  z opisu elipsy 

aproksymuj cej obszar nominalny reprezentuj cy brak uszkodze  i wspó czynników okre laj cych

szeroko  pasów lokalizacyjnych. Zaprezentowano nowy algorytm tworzenia takiej elipsy i 

algorytm wyznaczania szeroko ci pasa lokalizacyjnego. W drugim etapie omówiono algorytm 

detekcji i lokalizacji uszkodze .

S owa kluczowe: detekcja i lokalizacja uszkodze , analogowe uk ady elektroniczne 

AN INPUT-OUTPUT FAULT DETECTION METHOD OF ANALOG ELECTRONIC CIRCUITS TAKING 

INTO CONSIDERATION TOLERANCES OF ELEMENTS 

Summary 

In the paper a new approach of fault detection and localisation of analog electronic circuits 

taking into consideration tolerances of elements is described. It consists of two stages. In the first 

stage a fault dictionary consisting of description of an ellipse, which approximates a nominal area 

representing a fault-free circuit, and coefficients defining widths of localisation bells are created. A 

new algorithm of generation of the ellipse and the algorithm of determination of the width of 

localisation bell are presented. In the second stage the algorithm of fault detection and localisation 

is described. 

Keywords: fault detection and localisation, analog electronic circuits 

1. WST P

Obecnie w diagnostyce analogowych i 

mieszanych sygna owo uk adów elektronicznych 

istnieje zapotrzebowanie na wej ciowo-wyj ciowe

metody detekcji, lokalizacji i identyfikacji 

uszkodze . Jest to nast pstwem zwi kszania si

g sto ci upakowania uk adów elektronicznych 

ograniczaj cej dost p do w z ów wewn trznych 

oraz rozpowszechnianiem si  mikrosystemów 

mieszanych sygna owo sk adaj cych si  zarówno z 

cz ci cyfrowej steruj cej i przetwarzaj cej dane 

oraz cz ci analogowej s u cej przewa nie do 

dopasowywania sygna ów wej ciowych 

podawanych dalszej obróbce przez cz  cyfrow .

Implikuje to zapotrzebowanie na wej ciowo-

wyj ciowe metody diagnostyki.  

Jedn  z klas tych metod stanowi , opracowane 

przez autora, metody detekcji, lokalizacji i 

identyfikacji uszkodze  parametrycznych w 

liniowych uk adach elektronicznych oparte na 

przekszta ceniach transformuj cych zmiany warto ci

parametrów uk adów na krzywe lub hiperpowierzchnie 

w przestrzeniach wielowymiarowych [1]. 

W praktyce wszystkie elementy obarczone s

tolerancjami. Zatem w artykule proponuje si  nowe 

podej cie, jakim jest wykorzystanie powy szych

metod do detekcji i lokalizacji uszkodze  w 

uk adach elektronicznych z tolerancjami elementów 

nieuszkodzonych. 

2. METODY DIAGNOSTYCZNE 

Opracowane przez autora metody detekcji, 

lokalizacji i identyfikacji pojedynczych uszkodze

parametrycznych opieraj  si  na przekszta ceniu,

oznaczonym , transformuj cym zmiany 

pojedynczego parametru uk adu badanego p
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osi wspó rz dnej (l=1,2,..,2n), j=1,2,..,n, n – liczba 

funkcji uk adowych (dla czwórnika ).3n

W przypadku n=1 przekszta cenie (1) jest 

równaniem diagnostycznym konwencjonalnej 

metody biliniowej [2] nazywanej dalej metod  2D. 

Na zale no ci (1) dla n=2 i n=3 bazuj

odpowiednio metoda 4D i 6D [3,4]. Metody te 

wymagaj  pomiaru dodatkowych funkcji 

uk adowych. W efekcie charakteryzuj  si  one 

znacznym wzrostem rozdzielczo ci lokalizacyjnej i 

dok adno ci identyfikacyjnej uszkodze  oraz 

odporno ci na tolerancje elementów 

nieuszkodzonych wzgl dem metody 2D. 

Istotn  zalet  metod opartych na przekszta ceniu

(1) jest mo liwo  zobrazowania zmian warto ci

poszczególnych parametrów uk adu krzywymi 

identyfikacyjnymi. Dla metody 2D krzywe te le  na 

p aszczy nie Re(F1), Im(F1), dla metody 4D 

umieszczone s  w przestrzeni czterowymiarowej o 

osiach Re(F1), Im(F1), Re(F2), Im(F2), a dla metody 

6D w przestrzeni sze ciowymiarowej o osiach 

Re(F1), Im(F1), Re(F2), Im(F2), Re(F3), Im(F3).

Klasa tych metod zostanie zilustrowana na 

przyk adzie metody 2D. Na rys. 1 pokazano rodzin

krzywych identyfikacyjnych dla tej metody dla 

uk adu filtra dolnoprzepustowego trzeciego rz du i 

transmitancji napi ciowej Ku przy cz stotliwo ci

f=830Hz.

Rys. 1. Rodzina krzywych identyfikacyjnych 

dla metody 2D 

Diagnostyka t  metod  polega na pomiarze 

funkcji uk adowej testowanego uk adu, a nast pnie 

na naniesieniu wyniku pomiaru na p aszczyzn

Re(Ku),Im(Ku). Przynale no  punktu pomiarowego 

do danej krzywej lokalizuje uszkodzenie, gdy

uszkodzonym elementem jest ten, dla którego 

wybrana krzywa zosta a wykre lona. Dodatkowo na 

krzywych naniesione mog  by  skale 

odpowiadaj cych im warto ci parametrów, które 

umo liwiaj  identyfikacj  uszkodze .

W warunkach rzeczywistych elementy posiadaj

tolerancje, których uwzgl dnienie powoduje, i

krzywe identyfikacyjne rozmywaj  si  tworz c pasy 

lokalizacyjne (w tym przypadku identyfikacja 

uszkodze  jest prawie niemo liwa zatem 

zastosowano okre lenie pasy lokalizacyjne a nie 

pasy identyfikacyjne). 

Poszczególne pasy lokalizacyjne tworz ce

rodzin  pokazan  na rys. 1 zosta y wygenerowane 

metod  Monte Carlo przy za o eniu 1% tolerancji 

rezystorów i 5% tolerancji kondensatorów. 

Rys. 2. Rodzina pasów 

lokalizacyjnych dla metody 2D 

Jak wida  z rys. 1 pasy lokalizacyjne nak adaj

si  nawzajem utrudniaj c poprawn  lokalizacj

uszkodze , zatem w wielu przypadkach wynikiem 

lokalizacji uszkodzenia nie b dzie jeden element, ale 

grupa (klaster) elementów, z których ka dy mo e

by  potencjalnym uszkodzeniem. Równie  punkt 

nominalny reprezentuj cy brak uszkodze  rozmy

si  w obszar nominalny. 

3. DETEKCJA I LOKALIZACJA  

USZKODZE  W UK ADACH

Z TOLERANCJAMI 

Procedura diagnostyczna dla metody 2D (metod 

2nD) sk ada si  z dwóch cz ci. W pierwszej cz ci

tworzony jest s ownik uszkodze . W drugiej, na 

bazie tego s ownika i wyniku pomiarów 

dokonywana jest detekcja i lokalizacja uszkodze .

3.1. Generacja s ownika uszkodze

W pracy [5] autor generowa  s ownik uszkodze

bezpo rednio z rodziny mapy pasów lokalizacyjnych 

(rys. 2). Mapa ta by a dzielona na 256x256 pól 

zwanych pikselami. Ka demu pikselowi by

przypisany bajt z bitami reprezentuj cymi 

uszkodzenia poszczególnych elementów. Zalet

takiego rozwi zania jest mo liwo  zastosowania go 

do samo-testowania w mikrosystemach sterowanych 

prostymi mikrokontrolerami, gdy  lokalizacja 

uszkodzenia polega wy cznie na odczytaniu danej 

spod adresu sk adaj cego si  z wyniku pomiaru, 

czyli nie s  wykonywane adne operacje 

arytmetyczne. Wad  jest konieczno  zapami tania 

takiego s ownika w 64kB pami ci (dla jednej funkcji 

uk adowej), przy za o eniu 8-bitowej rozdzielczo ci

pomiaru sk adowych funkcji uk adowej.
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St d w artykule proponuje si  nowe podej cie

polegaj ce na aproksymacji tego s ownika, w tym: 

aproksymacji obszaru nominalnego elips  i 

aproksymacji ka dego z pasów poprzez jego 

„wyg adzenie”.

Podej cie to narzuca przebieg algorytmu 

diagnostycznego dziel c go na dwa etapy: detekcj

uszkodzenia polegaj c  na sprawdzeniu czy punkt 

pomiarowy znajduje si  wewn trz elipsy i 

lokalizacj , w przypadku wykrycia uszkodzenia, w 

której sprawdza si  czy punkt pomiarowy zawiera 

si  w danym pasie. 

Zdecydowano si  na aproksymacj  obszaru 

nominalnego elips , gdy  zdecydowanie dok adniej 

go aproksymuje ni  okr g, a ponadto jest opisana 

tylko dodatkowymi dwoma parametrami: mniejsz

osi b i k tem nachylenia  (rys. 3). 

Rys. 3. Obszar nominalny z naniesionym 

okr giem i elips  go aproksymuj c

Szukanie parametrów elipsy aproksymuj cej

przebiega wed ug zaproponowanego algorytmu: 

generacja metod  Monte Carlo M punktów o 

wspó rz dnych (xm, ym) m=1,..,M

reprezentuj cych obszar nominalny, 

na podstawie tych punktów wyznaczenie 

wspó czynnika A prostej aproksymacyjnej 

y=Ax + B,

wyznaczenie k ta nachylenia prostej 

aproksymacyjnej – jednocze nie k ta nachylenia 

elipsy ,

przesuni cie uk adu wspó rz dnych o k t  i 

wektor [-xnom, -ynom], gdzie: xnom, ynom – 

wspó rz dne punktu nominalnego – rodka

elipsy, 

wyznaczenie d ugo ci osi wielkiej a i osi ma ej b

z zale no ci:
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W efekcie dzia ania przedstawionego algorytmu 

uzyskujemy pe ny opis elipsy aproksymacyjnej: a, b

– d ugo  wielkiej i ma ej osi, (xnom, ynom)–

wspó rz dne rodka oraz  – k ta nachylenia.

Na podstawie bada  symulacyjnych dla 

testowanego obiektu (M=100000) w ka dej

symulacji stwierdzono, i  wi cej ni  99,97% 

punktów reprezentuj cych obszar nominalny 

znajduje si  wewn trz elipsy. St d mo na uzna  za 

prawdziwe stwierdzenie: je li punkt pomiarowy 

znajduje si  wewn trz elipsy, to uk ad testowany jest 

nieuszkodzony. Na fakcie tym b dzie bazowa

algorytm detekcji uszkodze .

Za o ono, i  ka dy pas lokalizacyjny b dzie 

aproksymowany przez krzyw  identyfikacyjn

(dok adniej przez zbiór punktów reprezentuj cych t

krzyw , jak mia o to miejsce w [1,3,4]), z której 

powsta  w wyniku jej rozmycia pod wp ywem 

uwzgl dnienia tolerancji oraz przez wspó czynnik 

przynale no ci punktu pomiarowego do pasa 

lokalizacyjnego i b d cy po ow  szeroko ci

fragmentu tego pasa zawartego w obszarze 

nominalnym (rys. 4). 

Rys. 4. Sposób wyznaczania 

wspó czynnika przynale no ci punktu 

pomiarowego do pasa lokalizacyjnego i

Zatem wspó czynnik i jest maksymaln

odleg o ci  pomi dzy i-t  krzyw  identyfikacyjn  a 

punktem pomiarowym, dla której punkt ten zawiera 

si  jeszcze w i-tym pasie lokalizacyjnym, wskazuj c

na uszkodzenie i-tego elementu. 

Szukanie wspó czynnika i jest realizowane 

przez nast puj cy algorytm: 

wprowadzenie danych opisuj cych elips : a, b,

xnom, ynom,  . 

obliczenie wspó czynnika Ci stycznej y=Cix + Di

do i-tej krzywej identyfikacyjnej w punkcie 

nominalnym, 

obliczenie wspó czynnika Ei prostej y=Eix + Fi

prostopad ej do tej stycznej Ei = –1/Ci,

wyznaczenie punktu przeci cia (xi, yi) krzywej 

y=Eix + Fi z elips  aproksymacyjn  na podstawie 

zale no ci:

iii

i

i

xEy

Eab
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obliczenie wspó czynnika i b d cego

odleg o ci  mi dzy punktem (xi, yi) a rodkiem 

elipsy (xnom, ynom).

Uzyskany zbiór wspó czynników { i} i=1,..,N,

(N – liczba elementów uk adu testowanego) jest 

wykorzystywany w algorytmie lokalizacji 

uszkodze .

3.2. Detekcja i lokalizacja uszkodze

Poni szy algorytm dokonuje detekcji i lokalizacji 

pojedynczych uszkodze  parametrycznych. Mo na

w nim wyró ni  nast puj ce kroki: 

Wprowadzenie danych opisuj cych uk ad

testowany (s  to: a, b, xnom, ynom,  , { i} i=1,..,N,

cz stotliwo  pomiarowa f, analityczny opis 

funkcji uk adowej w postaci kodu dla programu 

Matlab, który jest u ywany do obliczania 

punktów reprezentuj cych i-t  krzyw

identyfikacyjn  [1,3] ) i wyniku pomiaru. 

Detekcja uszkodzenia: sprawdzenie czy punkt 

pomiarowy le y wewn trz elipsy 

aproksymacyjnej. Jak tak to uk ad jest 

nieuszkodzony i nast puje zako czenie

algorytmu, w przeciwnym wypadku s

wykonywane kolejne kroki. 

Obliczenie odleg o ci di pomi dzy ka d  krzyw

identyfikacyjn  a punktem pomiarowym: 

- generacja L punktów reprezentuj cych i-t

krzyw ,

- obliczenie odleg o ci dil pomi dzy punktami 

krzywej a punktem pomiarowym, 

- wyznaczenie minimalnej odleg o ci

.
il

Ll
i dd

,..,1
min

Dla ka dego i sprawdzenie czy di < i. Jak dla 

danego i warunek jest spe niony to i-ty element 

jest uszkodzony i dodaje si  go do klastra 

uszkodze , jak i oblicza dla niego wspó czynnik 

lokalizacji i = (1 – di / i)·100%.

Ze wzgl du na fakt wzajemnego nak adania si

pasów lokalizacyjnych (rys. 2) wynik lokalizacji 

mo e wskazywa  na kilka uszkodzonych elementów 

(klaster uszkodze ), z których w rzeczywisto ci

tylko jeden jest uszkodzony. Dlatego dodatkowo 

wprowadzono wspó czynnik lokalizacji i

okre laj cy jak blisko danej krzywej le y punkt 

pomiarowy. Mo e on by  przydatny np. przy 

okre leniu prawdopodobie stwa uszkodzenia 

ka dego elementu z klastra uszkodze .

4. WNIOSKI 

W artykule przedstawiono nowe podej cie

detekcji i lokalizacji uszkodze  w uk adach z 

tolerancjami oparte na metodzie 2D. W 

szczególno ci do jego zalet nale :

niewielki wymiar s ownika uszkodze

sk adaj cego si  z 5 parametrów opisuj cych

elips  aproksymacyjn  i 1 parametru dla ka dego

pasa lokalizacyjnego, 

dok adna aproksymacja obszaru nominalnego 

elips ,

prosty i szybki algorytm detekcji i lokalizacji 

uszkodze  o niewielkiej z o ono ci

obliczeniowej.

Zatem metoda mo e zosta  wykorzystana jako 

element biblioteczny metod diagnostycznych 

stosowanych w testerach pakietów elektronicznych. 

Dodatkowo wymienione zalety, zw aszcza niewielki 

s ownik uszkodze  i prosty obliczeniowo algorytm 

diagnostyczny, rokuj  mo liwo  wykorzystania jej 

w praktyce do samo-testowania cz ci analogowych 

mieszanych sygna owo mikrosystemów sterowanych 

mikrokontrolerami lub mikroprocesorami 

sygna owymi. 

LITERATURA

[1] Czaja Z., Zielonko R.: On fault diagnosis of 

analogue electronic circuits with accessibility to 

internal nodes based on transformations in 
multidimensional spaces. In proc. of XVII 

IMEKO World Congress, June 22 27, 2003, 

Dubrovnik, Croatia CD-ROM str. 1493-1497. 

[2] Martens G., Dyck J.: Fault identification in 
electronic circuit with the aid of bilinear 

transformation, IEEE Trans. on Reliability, No2, 

May 1972, str. 99-104. 

[3] Czaja Z., Zielonko R.: Fault diagnosis in 

electronic circuits based on bilinear 

transformation in 3D and 4D spaces. IEEE 

Trans. on Instrumentation and Measurement, 

February 2003, Vol. 52, No.1, str. 97-102. 

[4] Czaja Z., Zielonko R.: New methods of fault 
diagnosis in electronic circuits based on bilinear 

transformation in multidimensional spaces,

Metrology and Measurement Systems, Vol. VIII. 

Number 3, PWN Warsaw 2001, str. 251-262. 

[5] Czaja Z.: A self-testing approach to testing of 
mixed analog-digital microsystems based on 

microcontrollers. In proc. of XVII IMEKO 

World Congress, June 22 27, 2003, Dubrovnik, 

Croatia, CD-ROM str. 742-745. 

Zbigniew CZAJA urodzi

si  w Cz uchowie w 1970 

roku. W 1995 roku 

uko czy  studia na 

Wydziale Elektroniki, 

Telekomunikacji i 

Informatyki Politechniki 

Gda skiej, gdzie w 2001 

roku obroni  doktorat z 

elektroniki. Obecnie jest 

adiunktem na Politechnice 

Gda skiej. Zajmuje si  diagnostyk  uk adów

elektronicznych, mikrosystemami elektronicznymi i 

mikrokontrolerami. 


