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У статті розглядається вдосконалений електромагнітний метод визначення працездатності
цифрових типових елементів заміни.

В статье рассматривается усовершенствованый электромагнитный метод определения
работоспособности цифровых типовых элементов замены.

The article deals with improved method for determining electromagnetic malfunction typical elements of
digital replacement.
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Постановка задачі. Існує багато методів контролю технічного стану (КТС) типових
елементів заміни (ТЕЗ). На етапі експлуатації найбільше поширення отримали
електрофізичні методи діагностування. Серед цієї групи найбільшого розповсюдження для
діагностування ТЕЗ набули методи тестового контролю [1].

На сьогоднішній день ТЕЗ використовуються у військовій техніці, зокрема в
радіолокаційних станціях, які вирішують бойові задачі виявлення, супроводження
повітряних цілей.

Донедавна одними з основних методів КТС [2] були детерміновані методи
діагностування.  Дані методи (метод активізації одномірного шляху,  дедуктивний метод, d-
алгоритм, метод еквівалентних нормальних форм і т.п.) орієнтовані на контроль не
функціонального призначення ТЕЗ, а його структури та заданого класу несправностей.

При використанні даних методів контролю й діагностування формується обмежений
клас константних одиночних несправностей, що обумовлено складністю їх рахування й
опису для ТЕЗ із великою кількістю інтегральних мікросхем (ІМС) із високим ступенем
інтеграції і функціональних зв'язків.

Тому особливий інтерес для вдосконалення систем технічного контролю являє собою
використання методів випадкового й псевдовипадкового тестувань, оскільки вони не мають
властивих детермінованим методам недоліків, таких як необхідність проведення дуже
складних розрахунків моделей несправних об’єктів діагностування (ОД), великих обсягів
зберігання інформації та витрат часу на їх видачу, знімання й обробку.

Іноді розглядається статистичний підхід до вирішення поставленої задачі [3]. За
повноту перебору α вхідних комбінацій за Vт тактів приймається відношення математичного
сподівання М кількості реально перебраних різних комбінацій до кількості всіх можливих
комбінацій, тобто
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де: W  – кількість входів об'єкта діагностування (контролю);
P(1) – імовірність появи одиниці на кожному з його входів;
п – кількість вимірів.
При КТС із заданою достовірністю детермінована тестова послідовність коротша в

порівнянні з псевдовипадковою. Водночас частота тактів діагностування детермінованими
тестовими послідовностями може бути значно меншою, аніж при діагностуванні
псевдовипадковими. Це насамперед залежить від алгоритму діагностування (умовний або
безумовний). З іншого боку, пристрої діагностування, які реалізують детермінований метод,
містять у своєму складі електронну обчислювальну машину (ЕОМ).  Однією з функцій
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електронної обчислювальної машини є зберігання детермінованих тестів та вихідних реакцій
ОД. При використанні методу сигнатурного аналізу [4] знімання послідовності даних із
виходів ОД здійснюється протягом часу між фронтами імпульсів “пуск”  і “стоп”,  які
визначають тривалість перевірки об'єкта діагностування діагt . Довжина тестових
послідовностей (ТП) може регулюватися.

Найбільш точні відомості про повноту перевірки дає моделювання з використанням
персональної електронної обчислювальної машини генератора псевдовипадкових чисел і ОД,
який перевіряється.

Однак реалізація способу моделювання мереж несправних модифікацій ОД на ЕОМ
вимагає великих матеріальних і часових затрат на підготовку й налагодження програмного
забезпечення, а також машинного часу та пам'яті ЕОМ. Тому побудову тестових
послідовностей доцільно спростити. Одним з найбільш прийнятних способів є апаратне
підключення комірок реєстрації частинних перевірочних тестів (ЧПТ) [5].

Енергодинамічний метод діагностування базується на вимірюванні імпульсів струму
квазікороткого замикання й має своїми недоліками те, що імпульси, які вимірюються, мають
дуже малу тривалість, порядку tі 53 ×××» нс, що у свою чергу призводить до ускладнення та
подорожчання пристроїв контролю, а також даний метод не придатний для проведення КТС
аналогових ТЕЗ [6].

Одним із сучасних методів КТС цифрових ТЕЗ є периферійне сканування (Boundary
Scan)  [9].  Сутність методу периферійного сканування полягає у встановленні в кожну ІМС
спеціалізованого тестового порту, який включає чотири канали, які призначені для
наступних операцій: подачі тестового впливу, визначенні режиму тестування, визначенні
тактової частоти тестування, отриманні реакцій на тест.

Спрощений алгоритм КТС має вигляд наступної послідовності: на ОД подається сигнал
переключення в режим тестування; тестове слово послідовно передається в регістри зсуву по
каналу передачі тестового впливу; на канал визначення режиму тестування приходить
управляючий вплив і виконується перевірка ОД, запис результатів тестування в регістри
зсуву й виведення результатів по каналу отримання реакції на тестовий вплив через роз'єм
друкованої плати. Периферійне сканування дозволяє контролювати технічний стан (ТС)
практично будь-якого радіоелектронного компонента (РЕК) ОД.

Недоліком методу є необхідність використання модернізованих РЕК, що призводить до
додаткових матеріальних витрат і збільшення вартості електронного устаткування
на 30-40%.

Деякі з даних методів були технічно реалізовані у вигляді уніфікованих ремонтних
модулів і систем технічного діагностування, які використовуються у ремонтних органах [9].

Особливістю визначення працездатності цифрових ТЕЗ радіоелектронних засобів
озброєння за допомогою електромагнітного методу визначення працездатності є
безконтактний спосіб (шляхом накладання блоку антен на корпуси цифрових РЕК) без
використання вихідних контактів схеми.

Сутність електромагнітного методу визначення працездатності полягає в тому, що в
якості діагностичного параметру (ДП) використовується амплітуда відеоімпульсів, які
знімаються з корпусу цифрового РЕК за допомогою антенного пристрою. Зміни
електромагнітного поля навколо РЕК фіксуються антеною таких же розмірів і форми,  як і
інтегральна схема (ІМС),  при цьому антена накладається на її корпус.  На входи ІМС треба
забезпечити подання часткових перевірочних тестів.

 При спрацьовуванні будь-якого з логічних елементів ІМС у антені наводиться
імпульсна електрорушійна сила, яка генерує імпульс певної амплітуди.

Наявність імпульсу в антені служить інформацією про факт перемикання логічних
елементів ІМС. Діагностична інформація (ДІ), яка отримана за допомогою антенного
пристрою і являє собою послідовність відеоімпульсів, надходить до блоку її обробки. На
основі порівняння параметрів імпульсів, наведених в антені, й еталонних приймається
рішення про технічний стан даного цифрового РЕК ТЕЗ [7].
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Задача та мета. У статті розглядається вдосконалений електромагнітний метод
визначення працездатності цифрових ТЕЗ. Вибирається та розраховується діагностичний
параметр, значення якого буде вказувати на працездатність цифрового ТЕЗ.

Сутність методу. В якості ДП використовується амплітуда відеоімпульсів, наведених
в антенному пристрої. Перехід РЕК цифрових ТЕЗ із одного стану в протилежний
супроводжується зміною електромагнітного поля навколо нього. Дану властивість доцільно
використовувати для визначення його ТС.

Для цього антена розміщується над ТЕЗ (рис.1).  При спрацьовуванні всіх логічних
елементів (ЛЕ) ІМС у пластині наводиться сумарна імпульсна електрорушійна сила, яка
генерує імпульс певної амплітуди.

Наявність імпульсу на виході пластини служить інформацією про стан ІМС. ДІ, що
отримана за допомогою антенного пристрою, являє собою відеоімпульс, надходить до блоку
обробки. На основі порівняння параметрів еталонного й наведеного в антенному пристрої
імпульсу, приймається рішення про ТС даного цифрового ТЕЗ. Вдосконалення – єдина
антена з провідником, що розміщується над ТЕЗ; використання єдиного сигналу для
визначення ТС ТЕЗ.

Рис.1

Запропонований електромагнітний метод визначення працездатності у порівнянні з
відомими має наступні переваги:

– виключення необхідності використання вихідних контактів та контрольних точок для
визначення працездатності цифрового ТЕЗ;

– незначний вплив пристрою визначення працездатності на "власну" надійність РЕК
ТЕЗ, так як до нього не вводяться додаткові елементи;

– можливість застосування методу як до існуючих, так і до перспективних цифрових
пристроїв, виконаних на елементній базі останнього покоління;

– скорочення часу визначення працездатності цифрових ТЕЗ у 2–3 рази в порівнянні з
відомими методами і, як наслідок, збільшення коефіцієнта готовності цифрового об’єкта
РЕЗО на 8...10%.

У найпростішому випадку, коли ЛЕ всіх ІМС, які входять до складу ТЕЗ, знаходяться в
справному стані і з’єднані між собою послідовно, на виході антенного пристрою буде
зафіксований імпульс конкретної напруги, будь-який імпульс іншої напруги буде означати,
що ТЕЗ не працездатний.

Елементарний електричний випромінювач у вигляді тонкого проводу, уздовж якого
протікає гармонійно змінний у часі струм. Випромінювач зосереджений в ізотропному
ідеальному ( )0=s  середовищі з параметрами 0m  і 0e . Інших джерел електромагнітного поля
в просторі, біля вібратора, немає.

Для того, щоб визначити значення напруги імпульсу, що знімається антеною, необхідно
знати електромагнітне поле в кожній точці простору біля випромінювача, а саме: визначити
вектори E

r
 і H

r
.
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1. Довжина випромінювача l у багато разів менша довжини хвилі електромагнітного
поля, і розподіл струму вздовж випромінювача рівномірний ( )( )const; =<< xIl l .

2. Діаметр провідника випромінювача значно менший від його довжини ( )l<<S .
3. Відстань від випромінювача до точки спостереження набагато більша довжини

випромінювача lr >> .
Друге та третє припущення дозволяють вважати відстань від кожної точки

елементарного випромінювача до точки спостереження практично однаковим.

Рис.2 Випромінювач у прямокутній системі координат

Шукані вектори поля
®

E  і
®

H  будуть рішенням основних рівнянь ЕМП:
®®®

+= EjHrot 0wed , (2)
®®

-= HjErot 0wm , (3)

0er=
®

Ediv , (4)

0=
®

Hdiv . (5)

Для спрощення рішення рівнянь (2) - (5) перетворимо їх у хвильові рівняння (рівняння
Гельмгольца), використовуючи метод електродинамічних потенціалів. У цьому випадку

задачу можна розбити на три кроки: визначення векторного потенціалу
®
A  із рівнянь

Гельмгольца, визначення напруженості магнітного поля
®
H  за відомим вектором

®
A ,

визначення напруженості електричного поля ®
E  за відомим вектором

®
H .

1. Визначення векторного потенціалу
®
A .

Рівняння Гельмгольца для вектора
®

A  має вигляд:

®®®

-=+Ñ dmb 0
22 AA ,                                                         (6)

де: 00
22 emwb = ,

d - щільність струму провідності;
w - кругова частота коливань;

0m , 0e  - магнітна і діелектрична провідність середовища.

ò ò Z

-

Z =
l S

rj

dsd
r

eA
.

0
.

4
d

p
m b

l                                                             (7)
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Враховуючи, що ò =Z

.
..
Idsd , та виносячи множник

r
e rjb-

за знак інтегралу, отримаємо:

.

0

4
rjl

z e
r
IA b

p
m -= . (8)

Вектор
®

H  визначимо за відомим вектором
®

A  із співвідношення:
®®

= ArotH
0

1
m

. (9)

Підставивши значення виразу (8) у вираз (9), отримаємо:

( ) qjb
p

b

sin1
4

0
2

®-®

+= rj
r

eIH
rj

l   .                                                       (10)

Вектор напруженості електричного поля
®

E  визначимо із першого рівняння Максвела при
умові , що в точці спостереження 0=d :

0wej
HrotE
®

®

= . (11)

Підставимо значення виразу (10) в вираз (11), отримаємо:

( ) ( ) 00 sin1
4

cos1
2

22
3

0
3

0
q

bb

qbb
we

qb
we

rr

r
rrj

rП
eIjrj

rП
eIjE

rj
i

r

rj
i -+-+-=

--

.                               (12)

Враховуючи кількість ЛЕ та ІМС в цифровому ТЕЗ, знайдемо значення F, яке буде
використовуватись при КТС:

å
=

=
n

i
iiUaF

1

, (13)

де: а – і-ий ЛЕ;
U – значення напруги, враховуючи знайдені вектори Е та Н для і-го елемента;
F – сумарне значення напруги, яке порівнюється з еталонним.
Таким чином, розрахунок ДП можна представити у вигляді наступного алгоритму дій:
1. Перетворення основних рівнянь електромагнітного поля у хвильові рівняння

(рівняння Гельмгольца) за допомогою методу електродинамічних потенціалів.
2. Визначення векторного потенціалу вектора А із рівнянь Гельмгольца.
3. Визначення напруженості магнітного поля вектора Н за відомим вектором А.
4. Визначення напруженості електричного поля  вектора Е за відомим вектором Н.
5. Знаходження результуючого значення напруги, що знімається антеною.
Отримані результати необхідні для порівняння значення ДП з еталонним із метою

визначення реального ТС цифрового ТЕЗ.
Висновки:
На сьогоднішній день існує багато методів контролю технічного стану: детерміновані

методи діагностування, методи сигнатурного аналізу, енергодинамічний метод
діагностування, метод периферійного сканування, але кожен з них має ряд недоліків.

Вдосконаливши антенну систему та отримавши єдиний сигнал для визначення
працездатності ТЕЗ ми отримали ряд переваг перед існуючими:

– відсутня необхідність електричного контакту з контрольними точками;
– виключений вплив на надійність об’єкту, який перевіряється;
– з`являється можливість застосування для перспективних зразків РЕТ;
– скорочується на 11-15% середній час відновлення, що веде до збільшення коефіцієнта

готовності зразка РЕТ до 10%
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Удосконалений електромагнітний метод визначення працездатності може бути
використаний у вбудованих системах контролю технічного стану об’єктів РЕЗО.
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