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Käytetyt lyhenteet

ASIC Application specific integrated circuit, asiakaspiiri 
CAD Computer-aided design, tietokoneavusteinen suunnittelu 
CAE Computer-aided engineering, tietokoneavusteinen insinöörityö 
CAM Computer-aided manufacturing, tietokoneavusteinen tuotanto 
CASE Computer-aided software engineering, tietokoneavusteinen 

ohjelmistokehitys
CAT Computer-aided testing, tietokonetuettu testaus 
Cioad/ Cl kuormakapasitanssi 
ECL Emitter-coupled logic, emitterikytketty logiikka 
GND ground, jännitteen maataso 
HW hardware, laitteisto
Iih ottovirta loogisessa high-tilassa, positiivinen suunta komponenttia kohti
I¡1 ottovirta loogisessa low-tilassa, positiivinen suunta komponenttia kohti
Ioh anto virta loogisessa high-tilassa, positiivinen suunta ulos komponentista
I01 an to virta loogisessa low-tilassa, positiivinen suunta ulos komponentista
PAL Programmable array logic, ohjelmoitava logiikkamatriisi
PCB Printed circuit board, painopiirilevy
PLA Programmable logic array, ohjelmoitava logiikkamatriisi
PLD Programmable logic device, ohjelmoitava logiikkapiiri
RoUt antor esis tanssi
Rpd resistanssi, alasvetovastus (pulldown)
RpU resistanssi, ylösvetovastus (pullup)
SW software, ohjelmisto
tdelay viive

trise nousuaika. Aika, joka kestää piirin loogisen tilan muuttuessa low-tilasta 
high-tilaan, 10 - 90 % täydestä näyttämästä 

thold pitoaika. Aika, jonka piirin loogisen tilan tulee kestää, jotta se käsitetään 
oikein

TKK Teknillinen korkeakoulu
TTL Transistor-transistor logic, transistori-transistori-logiikka 
V| ottojännite
V0 antojännite
Vih ottojännite loogisessa high-tilassa
Vji ottojännite loogisessa low-tilassa
Voh antojännite loogisessa high-tilassa

IV



V0l antojännite loogisessa low-tilassa
VCC positiivinen käyttöjännite 
VSS negatiivinen käyttöjännite
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1 Piirikaavio- ja piirilevysuunnittelun prosessi

Tässä luvussa kuvataan piirikaavio- ja piirilevysuunnittelun koko
naisuutta sekä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin suunnitteluvuon 
ydinkohtia ja ongelma-alueita.

1.1 Suunnittelun vuo - ideasta tuotteeksi [1]

Elektroniikkasuunnittelun vuo alkaa piirin toiminnan määrittelystä, 
ns. tuotekonseptin laatimisesta. Tuotekonseptin laatimisen jälkeen 
elektroniikan suunnittelun ytimen muodostavat piirikaavio- ja 
piirilevysuunnittelu. Kuvassa 1.1 on havainnollistettu seuraavassa 
esitettävää piirikaavio- ja piirilevysuunnittelun vuota.

TUOTEKONSEPTI

Osaluettelo
materiaalihallinta

Simulointi

PIIRIKAAVIO-
SUUNNITTELU Piirikaaviokuvat

PLD ja ASIC 
suunnittelu Käyttö- ym. ohjeet

Osaluettelo
Vetolista

Piirikaavion
päivitystiedot

■komponentti- 
sijoittelu ja 
jämpöanalyysi,

Filmidokumentit 
ja piiritied ostotPIIRILEVY-

SUUNNITTELU
Apujännite- 
analyysi ja 
reititys NC-tiedoh poraus 

ja jyrsintä

Signaalien
reititys prosessointi

Kuva 1.1: Piirikaavio- ja piirilevysuunnittelun kulku ja oheistoimintoja. [1]
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Tuotekonseptin kehittäminen lähtee ideasta, jota vähitellen tarken
netaan. Konsepti sisältää aluksi yleisen suunnitelman tarvittavista 
toiminnoista ja laitetasolla niistä komponenteista, jotka laitteen tulisi 
sisältää. Tätä vaihetta kutsutaan ns. systeemitason speksiksi. Tämän 
jälkeen tuotekonsepti ositellaan: jaetaan suunniteltu systeemi osiin ja 
määritellään eri osien toteuttamat toiminnot. Eri toimintojen totetus- 
tapa valitaan: käytetäänkö laite- vai ohjelmatason ratkaisuja (engl. 
HW, hardware ja SW, software). Näin päädytään lopulta valmiiseen 
tuotekonseptiin, joka sisältää yksityiskohtaiset piirikorttien, piirien ja 
ohjelmien toimintamääritykset, speksit.

Tuotekonseptin luomisen jälkeen aloitetaan piirikaaviosuunnittelu ja 
tähän liittyvät toiminnot. Useimmiten piirikaaviosuunnittelu tapah
tuu CAE-ohjelmiston avulla. Tietokoneavusteiseen piirikaavioiden ja 
piirilevyjen suunnitteluun liittyy läheisesti kytkennän simulointi, 
jonka avulla kytkennän toimintaa voidaan tarkastella jo ennen kuin 
suunniteltava laite tai sen osa on testattavana ja tällä tavoin todeta, 
että suunniteltu kytkentä toimii halutulla tavalla. Sekä logiikka- että 
analogiasimulointi ovat laskennallisesti erittäin raskaita, mistä 
johtuen käytettävissä oleva aika on tärkein suuren piirin simulointia 
rajoittava tekijä. Suurten piirien simulointi suoritetaankin usein pie
nissä lohkoissa ja vain lopuksi tarkastetaan koko piiri kokonai
suutena. [2, s. 7-8] Moniin CAE-ohjelmistopaketteihin joko kuuluu 
valmiina tai niihin on jälkeenpäin liitettävissä erilaisia simulointi- 
ohjelmia.

Elektroniikkalaitetta suunniteltaessa hyödynnetään usein myös 
integroituja piirejä, esimerkiksi standardipiirejä (CMOS 4000-sarja, 
TTL74-sarja), ohjelmoitavia PAL-, PLA-, EPROM- tai PLD-standardi- 
piirejä (engl. standard circuits), asiakaskohtaisia sovitepiirejä (engl. 
semi-custom circuits) tai jopa täystilauspiirejä (engl. full custom 
circuits). [3] Sekä piirien ohjelmointiin että erityisesti sovite- ja täys- 
tilauspiirien suunnitteluun tulee suunnitteluprosessissa varata riittä
västi aikaa ja resursseja. Kun kytkentää halutaan simuloida, 
tarvitaan myös siinä käytettävien IC-piirien simulointimallit. Integ
roitujen piirien suunnittelu on oma elektroniikkasuunnittelun 
erikoisalansa, johon ei tässä työssä puututa.
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Piirikaaviosuunnittelun tuloksena saadaan tuotetta kuvaavat piiri- 
kaaviokuvat, vetolista ja osaluettelo piirilevysuunnittelua ja materi
aalihallintoa varten. Osaluettelossa on listattu kaikki piirissä 
käytettävät komponentit ja niiden lukumäärät. Nokia-yhtymässä on 
tarvittavien, Nokian dokumentointi- ja symbolikäytäntöön soveltu
vien osaluetteloiden laatimiseen ja muokkaamiseen kehitetty oma 
MatEd- eli Material Editor -ohjelmisto. [4] Osaluettelon ja tuotanto- 
ennusteiden perusteella yrityksen materiaalihallinto voi mm. suo
rittaa tarvittavien komponenttien tilaukset. Piirikaaviosuunnittelua 
tehtäessä tunnetaan piirin tuleva toiminta, joten myös käyttöohjeiden 
laatiminen aloitetaan samanaikaisesti piirikaaviosuunnittelun 
kanssa.

Tärkeä piirikaaviosuunnittelun dokumentti on vetolista (esim. 
Network List, Nets File), joka osaluettelon ja piirikaavioiden ohella 
annetaan eteenpäin piirilevysuunnittelulle. Vetolistasta löytyvät 
kaikki piirikaaviossa olevat apujännite- ja signaalivedot sekä kaikki 
näihin liittyvät komponentit ja komponenttien nastanumerot.

Piirilevysuunnittelussa suunnitelmalle luodaan piirikaavioon perus
tuen, osaluettelon ja vetolistojen avulla, malli piirilevystä. Piirilevy- 
suunnittelussa tarvitaan komponenttien fyysisiä malleja (engl. layout 
model), jotka ovat osa komponenttikirjastoa. Komponentit sijoitel
laan piirilevylle ja piirilevysuunnitelmalle suoritetaan tarvittaessa 
lämpöanalyysi, jossa komponenttien keskinäisiä lämpenemisvaiku- 
tuksia tutkitaan piirin toiminnan ja luotettavuuden sekä laitteen 
keston kannalta. [5]

Komponenttien sijoittelun lisäksi on suunniteltava tarvittavien apu- 
jännite- ja signaalivetojen reititys. Tähän on useimmissa elektro- 
niikka-CAE-järjestelmissä käytettävissä ns. autorouting- eli reititys- 
toiminto. Automaattinen reititys vaatii tehokkaita algoritmeja ja 
kuluttaa paljon keskusmuistia ja laskentakapasiteettia. [6] Automaat
tinen reititys ei aina kuitenkaan onnistu toivotulla tavalla ja tällöin 
vaikeimmat yksityiskohdat on toteutettava käsityönä. Piirilevy- 
CAD-järjestelmään saattaa vielä kuulua ns. piirilevyn jälkiproses-
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sointi, jonka tuloksena saadaan valmiit piirilevyn työstötiedot ja 
komponenttien ladonta-aihio.

Usein piirilevysuunnittelussa ilmaantuu ongelmia, jotka vaativat 
muutoksia alkuperäiseen piirikaavioon. Tällöin joudutaan päivittä
mään alkuperäisiä piirikaaviosuunnitelmiä tai, suurempien muutos
ten tullessa kysymykseen, jopa palaamaan kokonaan takaisin piiri
kaaviosuunni tteluun ja muuttamaan aiemmin tehtyjä ratkaisuja. 
Molemmissa tapauksissa piirilevysuunnittelusta on palautettava 
piirikaavion päivitystiedot piirikaaviosuunnitteluun.

1.2 Suunnittelun ongelmakohdat

Piirikaavio- ja piirilevysuunnittelussa on monia ongelmakohtia, jotka 
on tiedostettava koko suunnitteluprosessin ajan. Tässä luvussa on 
tarkasteltu lähemmin eri ongelma-alueita.

Fyysisen suunnittelun ongelmat voivat olla puhtaasti sähköisiä, piiri- 
kaavion suunnitteluun liittyviä, tai piirilevysuunnittelussa ilmene
viä, esimerkiksi komponenttien sijoittelusta johtuvia. Osa suunnitte
lun ongelmakohdista liittyy läheisesti laitteen tuotannon taloudelli
suuteen mm. komponenttien valinnan ja hankinnan kautta, tai 
lopullisen tuotteen kilpailukykyyn ja markkinaosuuksiin aikataulu
jen ja siten markkinoillepääsyajan kautta. Esimerkkinä viimeksi 
mainitusta mainittakoon tutkimus, jonka mukaan elektro
niikkateollisuuden tuote, joka myöhästyy markkinoilta 6 kuukautta, 
menettää jopa 33 % potentiaalisesti tuottamistaan voitoista, kun 
oletetaan, että markkinoiden kasvunopeus on 20 % vuodessa, 
vuotuinen hintaeroosio on 12 % ja tuotteen elinikä on 5 vuotta. [7]

Piirikaavion suunnittelu, vaikka se yhä useammin suoritetaankin 
CAE-järjestelmän avulla, on altis suunnittelijan tekemille virheille. 
Erityisesti näin on, kun suunniteltava kytkentä on suuri ja moni
mutkainen. Piirikaavioon saattaa jäädä kytkemättömiä komponentti- 
nastoja, joilla ei ehkä kytkennän loogisen toiminnan kannalta ole 
merkitystä, mutta todellisten komponenttien toiminta saattaa tästä
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häiriintyä. Piirustusvirheen vuoksi saattaa jokin komponenttinastoja 
yhdistävä piirilevyn veto jäädä ilman syöttävää nastaa tai samaan 
vetoon voidaan erehdyksessä kytkeä virheellisesti useita ulostuloja, 
jotka yrittävät välittää tietoa eteenpäin yhtä aikaa, mikä saattaa 
johtaa virhetilanteeseen. Suuressa kytkennässä voidaan jollekin syöt
tävälle nastalle kytkeä liian monta kuormittavaa komponenttinastaa, 
jolloin syöttävän piirin ajokyky (engl. fan-out) ylittyy, eikä signaalin 
taso enää pysy sallituissa virherajoissa. Piirilevyä suunniteltaessa 
saattaa jonkin vedon pituus aiheuttaa niin suuren kapasidivisen 
kuormituksen, ettei solmupisteen jännitetaso pysty muuttumaan 
käytettävän kellosignaalin tahdissa, jolloin signaalin viivästymisestä 
aiheutuu virhetoimintoja. Suunnittelusääntöjä on tarkasteltu lähem
min luvussa 2.

Edellä mainituista ja monista muistakin ongelmakohdista voidaan 
useimmat löytää simuloimalla. Esimerkiksi kytkemättömät nastat ja 
komponenttien ylikuormitus ovat periaatteessa löydettävissä simu
loimalla kytkennän toimintaa ja tarkastelemalla saatavia tuloksia. 
Suuressa kytkennässä tarkastettavia yksityiskohtia on kuitenkin 
valtavasti. Koko kytkennän täydellinen simulointi ei aina edes ole 
mahdollista, koska se vie liikaa aikaa. Ongelmana on myös 
käytettävien komponenttien simulointimallien vajavaisuus tai niiden 
puute: aina ei ole saatavissa yksityiskohtaista simulointimallia käy
tettävälle komponentille tai malli saattaa olla tehty eri järjestelmää 
varten, kuin mikä yrityksellä on käytössään. Muunnosohjelmia ei 
ehkä ole käytettävissä ja niiden hankkiminen tai tekeminen vaatisi 
runsaasti sekä aikaa että taloudellisia resursseja. Logiikkapiireille on 
mahdollisesti käytettävissä looginen simulointimalli, mutta ei analo
gista, jolloin kuormitusominaisuuksien simulointi ei onnistu. Myös 
simulointiohjelmistot asettavat monia rajoituksia simuloinnille.

Eräs piirikaavio- ja piirilevysuunnittelulle yhteinen ongelmakohta 
on yhteys materiaalihallintoon. Erityisesti, jos suunniteltava piiri 
sisältää kalliita tai hankalasti saatavia erikoiskomponentteja tai asia
kaskohtaisia erikoispiirejä, joiden suunnittelu vie runsaasti aikaa, 
komponenttien tarve on tiedettävä jo aikaisessa vaiheessa. Piirilevy- 
suunnittelun kuluessa saattaa ilmetä sellaisia muutoksia, jotka vai-
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kutiavat oleellisesti tilattaviin komponentteihin ja muuhun materiaa
liin. Tällaisten piirikaavioon tulevien muutosten kirjaaminen on 
taloudellisesti erittäin tärkeää, koska joidenkin yksittäisten osien 
myöhästyminen saattaa pidentää koko tuotteen markkinoillepääsy
aikaa.

Hyödynnettäessä CAE-järjestelmää elektronikkasunnittelussa on 
tavoitteena, että komponenttien piirrosmerkit ja simulointimallit 
olisivat valmiiksi käytettävissä virheettöminä ja mahdollisimman 
kattavasti. Komponenttikirjastojen ylläpito vaatii kuitenkin jatkuvaa 
työpanosta, sillä alan kehitys on nopeaa ja uusia komponentteja ja 
standardipiirejä julkaistaan jatkuvasti. Komponenttien malleja on 
saatavilla kaupallisesti. Eräs tunnettu mallitustoimintaan erikois
tunut yritys on Logic Automation. Aina ei kuitenkaan ole saatavissa 
yrityksen dokumentointi- ja symbolikäytäntöön tai edes käytettä
vään suunnittelujärjestelmään soveltuvia komponenttimalleja. 
Suuressa, monilla eri elektroniikan aloilla toimivassa yrityksessä, 
kuten Nokia-yhtymässä, on komponenttikirjastojen ongelmana myös 
eri sovellusalojen erikoispiirteet ja -vaatimukset kirjastoja varten. 
Komponenttikirjastojen ylläpitäminen on kallista, joten esimerkiksi 
kirjastoista riippuvaista simulointia tulee käyttää harkiten vain 
suunnittelun krittisimmissä kohdissa ja siten simulointi toimintoja on 
pyrittävä korvaamaan yksinkertaisemmilla tarkastustoiminnoilla 
niiltä osin, kuin se on mahdollista.

1.3 CAE elektroniikkasuunnittelun tuotekehitysprosessissa [2]

CAE-järjestelmät avustavat elektroniikan loogista suunnittelua. 
CAD-työkaluja käytetään laitteen fyysiseen suunnitteluun niin piiri
levyn kuin laitteen rakenteenkin osalta. Ohjelmisto (engl. software) 
kuuluu oleellisena osana useisiin elektroniikkalaitteisiin. Sen suun
nittelun työkaluja kutsutaan CASE-järjestelmiksi. Jo tuotekehitys- 
vaiheen oleellinen osa on testaus, joka edelleen, joskin eri 
tyyppisenä, jatkuu aina tuotannon loppuvaiheeseen saakka. Testauk
sen suunnitteluun käytettäviä työkaluja kutsutaan CAT-työkaluiksi. 
Tuotannon hallinta tapahtuu yhä useammin CAM-järjestelmän
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avulla. Lisäksi tuotekehitysprosessiin liittyvät materiaalin- ja tuotan
nonohjaus-, dokumentointi-, vianseuranta- ja projektinhallintajärjes- 
telmät. Viimeksi mainitun tarkoitus on hallita koko prosessin kulkua 
tuotteen ideointivaiheesta aina sen lopetusvaiheeseen saakka. Tässä 
työssä on erityisesti käsitelty piirilevyn fyysisessä suunnittelussa 
käytettäviä CAE/CAD-järjestelmiä.

CAE-järjestelmän käytön avulla voidaan vähentää suunnitteluvirhei- 
den syntymistä piirikaavioon. Piirikaavioeditorit tukevat hierarkista 
rakenteista suunnittelua, ts. kohteen jakamista hierarkisesti yksityis
kohtaisempiin lohkokaavioihin alimman tason ollessa itse piiri- 
kaavio. Tämä helpottaa mutkikkuuden hallintaa. Kun piirikaavioissa 
käytettävät piirrosmerkit tulevat tarkastetuista komponenttikirjas- 
toista, ei piirikaavioon pääse virheellisiä komponentteja - piirrosvir- 
heitä tai nastanumerovirheitä. Piirikaavioita ei tarvitse muutostilan
teessa piirtää kokonaan uudelleen. Ainoastaan ne yksityiskohdat 
piirretään uudestaan, jotka halutaan muuttaa. Tärkeä CAE-järjestel
män ominaisuus on, että se huolehtii tietyistä piirrosmerkkien 
välisiin kytkentöihin liittyvistä suunnittelusääntötarkastuksista. 
Näin CAE-järjestelmä voi antaa varoituksia esimerkiksi kytkemättö- 
mistä piirrosmerkkien nastoista.

CAE/CAD-järjestelmästä saadaan suurin hyöty silloin, kun loogisen 
suunnittelun ohjelmistot on integroitu fyysiseen suunnitteluun siten, 
että sama suunnittelija voi suorittaa merkittävän osan myös 
fyysisestä suunnittelusta. Näin voidaan paremmin käyttää hyväksi 
suunnittelijan tietämystä ja nopeuttaa suunnitteluprosessia. Myös 
valmistuksen ja testauksen järjestelmille on edullista siirtää sunnit- 
telusta saatava tieto koneluettavassa muodossa. Tähän tarvitaan 
yleensä erillisiä liitäntäpalveluja, joita on usein saatavissa CAE- 
järjestelmätoimittajilta.
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2 Tarkastustoiminnot suunnittelun tukena

Millaisia tarkastustoimintoja elektroniikkalaitteen kehitystyön kulu
essa ja erityisesti piirikaavio- ja piirilevysuunnittelun tukemiseksi 
tarvitaan? Seuraavissa luvuissa on käsitelty tarkemmin esiin tulevia 
ongelmia ja niiden ratkaisuja erityisesti CAE-työkalujen avulla.

Tarkastukset on ryhmitelty kolmeen pääryhmään: kytkentöihin, 
testattavuuteen ja sähköisiin suunnittelusääntöihin liittyviin tarkas
tuksiin. Ryhmät menevät osittain myös päällekkäin. Erityisesti 
sähköisissä suunnittelusäännöissä on sellaisia, jotka mainitaan myös 
muissa ryhmissä, mutta tässä yhteydessä sääntöjä tarkastellaan 
perustuen komponenttien todellisiin parametrien arvoihin.

Monet CAE-työkalut suorittavat joitakin perustarkastuksia, esimer
kiksi kytkemättömien nastojen ja vetojen tai signaalien etsimisen, 
mutta monet muut periaatteessa yksinkertaiset suunnittelusääntö- 
tarkastukset ovat edelleen olleet suunnittelijoiden harteilla.

2.1 Kytkentöihin liittyvät suunnittelusäännöt

Tässä luvussa kuvatut suunnittelusäännöt ovat melko yleisluontoi
sia. Säännöt perustuvat lähinnä komponenttien nastatyyppeihin, sig
naalien tyyppeihin tai komponenttiperheisiin. Sääntöjen ryhmittely 
tämän ryhmän ja testattavuuden sääntöjen välillä tukeutuu osittain 
DS Diagonal Systemsin CHECK-Link -tarkastusohjelmistossa käytet
tyyn ryhmittelyyn. Mainittu ohjelma on tehty Dazix-suunnittelu- 
ympäristöön. [8] [9]

1 Komponenttien väliset kytkennät: Tämä tarkastus tarkoittaa, 
että tietyt komponenttien nastat on kytketty oikealla tavalla 
toisiin nastoihin. Kytkentä voi vaatia, että antonasta on kytketty 
vähintään tai ainoastaan yhteen ottonastaan tai että nastaa ei 
ole kytketty. Myös eri komponenttiteknologioiden väliset 
kytkennät voidaan lukea tähän suunnittelusääntöön: esi
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merkiksi TTL-komponentin ja vakio-ECL-komponentin välinen 
kytkentä ei ole sallittu.

2 Komponenttien kytkennät signaaleihin: Tämä tarkastus 
tarkoittaa, että tietyn tyyppiset komponenttinastat tulee kytkeä 
tietyn tyyppisiin signaaleihin tai niitä ei saa kytkeä johonkin 
signaalityyppiin. Esimerkiksi komponentin kello-otto tulisi 
kytkeä kellosignaaliin, jotta kytkentä toimisi synkronisesti. 
Tarkastus vaatii tiedon signaalien tyypeistä.

3 Signaalien kytkennät komponentteihin: Tämä tarkastus 
tarkoittaa, että tiettyjen signaalien tulee, tai ne eivät saa olla 
kytkettynä tietyn tyyppisiin komponenttinastoihin. Esimerkiksi 
kellosignaalia ei saa kytkeä logiikka-ottoon.

Tähän tarkastukseen voidaan liittää myös tarkastus, että kun
kin nimetyn signaalin tulee olla kytketty ainakin tiettyihin 
nastatyyppeihin. Esimerkiksi, jokaisen signaalin tulee olla 
kytketty ainakin yhteen antoon ja yhteen ottoon.

4 Kuormitustarkastus: Tarkastetaan lukumäärän perusteella, 
ettei antonastaan liity liikaa ottonastoja, jolloin annon kuormi- 
tettavuus ylittyy. Ottojen lukumäärän raja-arvo voi vaihdella 
yhdestä aina useisiin kymmeniin.

5 Langoitetut TAI- ja JA-funktiot: Tarkastetaan, että langoitet- 
tuun logiikkaan kytkettyjen komponenttien tyypit ovat oikeat. 
Esimerkiksi avokollektori- tai -emitteriannot, kaksisuuntaiset 
(engl. bidirectional) tai kolmitila-annot (engl. tri-state) voidaan 
kytkeä yhteen.

6 Ylösvetovastukset: Tarkastetaan tietyn tyyppisten antojen 
yhteydessä, että anto on kytketty sen vaatimaan ylösveto- 
vastukseen. Esimerkiksi avokollektorianto vaatii ylösveto- 
vastuksen.
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7 Eri komponenttiperheiden väliset kytkennät: Tarkastetaan, 
että mikäli tietyn tyyppiset nastat eri komponenttiperheiden 
välillä on kytketty yhteen, samaan solmupisteeseen liittyvät 
myös muut kytkennän toimimiseksi vaadittavat komponentit. 
Esimerkiksi TTL- ja CMOS-piirien yhteen kytkeminen vaatii, 
että solmupisteeseen liittyvät sekä ylös- että alasvetovastukset 
ja edelleen, että näiden vastusten tulee kytkeytyä positiiviseen 
käyttöjännitteeseen VCC ja maahan GND.

2.2 Testattavuuden suunnittelusäännöt

Kun piirilevyä tai kytkentää halutaan testata, siltä vaaditaan tiettyjä 
ominaisuuksia, jotta testaus onnistuu. Luonnollisesti eri testaus
menetelmät sisältävät erilaisia vaatimuksia, joten tarkastus riippuu 
käytettävästä menetelmästä tai menetelmien yhdistelmästä. 
Seuraavat säännöt liittyvät esimerkiksi in-circuit-tyyppiseen 
testaukseen.

1 Testauksessa tarvittavien nastojen kytkennät: Tarkastetaan, 
että komponenttien tietyn tyyppisiä nastoja ei ole kytketty 
siten, että testaaminen estyy. Esimerkiksi eri komponenttien 
SET- ja RESET-nastoja ei saa kytkeä toisiinsa tai samaan 
signaaliryhmään siten, että niitä ei voi ohjata erikseen 
testauksen aikana.

2 Komponentin ottonastojen kytkennät: Ainakin yhden 
komponentin ottonastan tulee olla kytketty signaaliin. Esi
merkiksi tietyssä toimintatilassa piirin toiminnalle ylimääräisen 
komponentin otoista ainakin yhden tulisi olla kytketty 
tunnettuun jännitteeseen ja CMOS-tyyppisen komponentin 
kaikkien ottojen tulee olla kytkettyinä.

3 Kellosignaalien kytkennät: Kellosignaalit tulisi voida testausta 
varten kytkeä irti. Tätä varten tulisi kellosignaaligeneraattorien 
olla kytkettynä kellosignaaleja välittäviin vetoihin sellaisten 
komponenttien kautta, joiden avulla kello voidaan erottaa
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muusta piiristä ja korvata se ulkoisella kellosignaalilla testaus- 
tilanteessa.

4 Testipisteiden olemassaolo: Kuhunkin kytkennän signaaliin 
eli piirilevyn vetoon tulee liittyä testipiste. Näin kaikki signaalit 
voidaan testauksessa tarkastaa in-circuit-testerin neulapedillä.

2.3 Sähköiset suunnittelusäännöt

Logiikkapiirien toimittajat antavat datakirjoissa käsittelyohjeita piiri- 
suunnitelmien ongelmakohdille. Esimerkiksi Motorola ja/tai SGS 
Thomson huomauttavat omissa TTL-logiikkapiirien datakirjoissaan 
seuraavista suunnittelunäkökohdista: [10] [11]

1 Häiriönsietoisuus: Tämä suure kertoo, kuinka paljon loogisten 
tilojen jännitteiden arvot piirin otossa voivat poiketa ohjeelli
sesta, jotta piiri tulkitsee loogisen tilan oikein. Erityisesti, kun 
suunnittelussa käytetään useita eri piiriperheitä, on hyvä tietää 
valmistajan takaamat virherajat sekä loogiselle LOW- että 
HIGH-tilalle. Valmistajat antavat taulukoita, joissa on eri piiri- 
perheiden ns. 'worst case'-jännitearvot.

suure PIIRI PERHE yks.
LS TTL S TTL ALS TTL NMOS CMOS

VOL 0,5 0,5 0,4 0,4 0,01 V
VOH 2,7 2,7 2,7 2,4 4,99 V
V,L 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5 V
VM 2,0 2,0 2,0 2,0 3,5 V
*OL 8 20 4 1,6 0,4 mA
*OH -400 -1000 -400 -200 -500 ЦА
IlL -0,4 -2,0 -0,4 2,5 A 2,5 цА mA
Iih 20 цА 50 цА 20 2,5 цА 10 pA mA
Etenemisviive 9,5 3 4 25 35 ns
Ottokapasit. 3,5 - - 10-160 5 PF

Taulukko 2.1: Logiikkaperheiden tyypillisiä ominaisuuksia. [12, s. 443]
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OUTPUT
LOGIC

INPUT LOGIC
LS TTL S TTL ALS TTL NMOS CMOS

LS TTL 03/0,7 03/0,7 03/0,7 03/0,7 1.0/-03
S TTL 03/0,7 03/0,7 03/0,7 03/0,7 l,0/-0,8
ALS TTL 0,4/0,7 0,4/0,7 0,4/0,7 0,4/0,7 1,1/-0,8
NMOS 0,4/0,4 0,4/0,4 0,4/0,4 0,4/0,4 1,1/-1,0
CMOS 0,79/2,99 0,79/2,99 0,79/2,99 0,79/2,99 1,45/1,45

Taulukko 2.2: Eri logükkaporttiyhdistelmien häiriönsietoisuus (V). Kunkin 
parin kohdalla on esitetty luvut "looginen nolla/looginen yksi", joista 
efektiivinen arvo on parin pienempi luku. [12, s. 444]

2 Tehonkulutus: Eri logiikkapiiriperheiden tehonkulutus on eri
lainen ja ECL-logiikkaa lukuunottamatta se kasvaa taajuuden 
kasvaessa. Kuvassa 2.1 on esitetty eräiden logiikkaperheiden 
tehonkulutuksen muutosta taajuuden funktiona. Tehonkulutus 
vaikuttaa mm. kytkennän lämpösuunnitteluun.

74LS161A MECI III .
74ALS161

10K/10KH*

— HCMOS 
Standard CMOSALS y.74HC161

• (max typical
-------- Avg. Gate Power Dissipation
-------- Circuit Dissipation of Specified Part

All Loads =50pF except ECL. <5 pF

ID3 104 101 106 ID7 10* 109

INPUT FREQUENCY (Hz)

Kuva 2.2: Logiikkaportin keskimääräinen tehonkulutus taajuuden 
funktiona. [10, s. 3-3]

3 Kuormitus ja ajokyky eli fan-in ja fan-out: Useimmat piiri val
mistajat ovat ottaneet tarkastelujen 'yksinkertaistamiseksi' käyt
töön normalisoidut kuormitusparametrit (ns. yksikkökuorma, 
engl. Unit Load, U.L.). Sekavuutta aiheuttavat kuitenkin eri 
loogisten tilojen erilaiset normalisoinnit. Esimerkiksi SGS- 
Thomson käyttää TTL-piireille arvoja 1 TTL U.L. = 40 цА 
loogisessa HIGH-tilassa ja 1 TTL U.L. = 1,6 mA loogisessa



13

LOW-tilassa. [11] Valmistajat antavat yleensä piiriperhekohtai- 
set kuormitus- ja ajokykytiedot taulukkomuodossa näiden 
yksikköjen avulla.

4 Langoitetut (wired) annot: Joitakin piiriperheitä tai piiri- 
perheen erillisiä piirejä, joilla on avokollektorianto (engl. open 
collector), voidaan käyttää langoitetuissa TAI- tai JA-kytken- 
nöissä (engl. wired-OR, wired-AND). Näin voidaan toimia esi
merkiksi väyläliitännöissä. Tällöin useampi anto kytketään 
yhteen ja solmupisteeseen kytketään edelleen ylös- tai alasveto- 
vastus (engl. pull-up resistor, pull-down resistor). Näiden 
vastusten koon ala- ja ylärajan laskemiseksi valmistajat antavat 
yleensä valmiit laskentakaavat, jotka perustuvat käyttö- ja 
loogisten jännitteiden arvoihin, ajavan komponentin anto- ja 
vuotovirtaan ja liittyvien komponenttien lukumäärään. Ylös- 
vetovastuksen maksimi- ja minimiarvot avokollektoriannossa 
lasketaan seuraavasti: [12, s. 449-451]

Rmax = ( VCC - Voh ) / ( m * leakage + n * Ijh ) [LI]

Rmin = ( VCC - Vol ) / ( Iol - n * Iü ) [L2]

missä m on ajavien porttien lukumäärä, n on kuormittavien 
porttien lukumäärä, ja leakage on ajavan portin vuotovirta
loogisessa HIGH-tilassa.

5 Käyttämättömät otot: Parhaan häiriönsietoisuuden saavuttami
seksi esimerkiksi TTL-piirien käyttämättömiä ottonastoja ei 
tulisi jättää kytkemättömiksi, ns. kellumaan (engl. floating), 
vaan ne tulisi kytkeä johonkin tunnettuun jännitteeseen. TTL- 
logiikassa käyttämättömien nastojen jännite tulisi pitää 2,4V ja 
sallitun ottojännitteen maksimin välisellä alueella. Ratkaisuna 
tähän voidaan kytkeä käyttämättömät komponenttien otto- 
nastat positiiviseen käyttöjännitteeseen (VCC) tai käyttämättö
mään antonastaan, jonka lähtöjännite pakotetaan loogiseen 
HIGH-tilaan.
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6 Ottokapasitanssi (input capasitance): Kullakin ottonastalla on 
mitattavissa oleva ottokapasitanssi, joka riippuu komponentin 
piiriperheestä ja komponentista. Nämä kapasitanssit vaikut
tavat loogisten tilojen muutosaikoihin (nousuaika ja laskuaika).

output

Kuva 2.2: Piirilevyn vedon sijaiskytkentä ajoituksen kannalta.

Esimerkiksi TTL-logiikalla on peukalosääntönä, että ottonastan 
keskimääräinen kapasitanssi on 5 pF. Jos ottonasta on kytketty 
useampaan kuin yhteen piirin sisäiseen toimintoon, jokainen 
lisätoiminto lisää edelliseen noin 1,5 pF. Ottokapasitansseista 
aiheutuva lisäviive saadaan kaavasta:

Tdelay — ^ ^tot^-Li tL3]

missä Rtot on johdinvedon ja solmupisteen antonastan vastus- 
arvojen summa (RoUt + Rncxje) ja Cy yhden kuormittavan 
ottonastan kapasitanssi.

7 Johdinten ajaminen (engl. line driving): Eri komponentti- 
perheiden antojen ominaisuudet poikkeavat selvästi toisistaan. 
Näin niiden käyttötavat ovat myös erilaisia. TTL-piirien erin
omaisten kapasitiivisten anto-ominaisuuksien vuoksi niitä käy
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tetään usein piirilevyn ulkopuolisten johdinten syöttämiseen. 
Syötettävän johtimen ja annon impedanssitasot vaikuttavat 
myös itse signaalin kulkuun.

8 Annon nousu- ja laskuajat (engl. rise and fall time): Näiden 
aikamuuttujien arvot antavat tärkeää tietoa siirtojohdoissa 
tapahtuvista heijastumisilmiöistä ja siirtojohtojen keskinäisistä 
häiriövaikutuksista (engl. crosstalk). Valmistajat antavat eri 
piiriperheille tiedot nousu- ja laskuajoista. Esim. LS TTL- 
piiriperheelle tyypilliset arvot ovat noin 6,0 ns ja FAST TTL- 
piiriperheelle 2,0 ns kuormakapasitanssin ollessa 50 pF. 
Nousuaika määritellään antojännitteen noususta 10%-90%. 
Nousuajan määritelmä on esitetty kuvassa 5.10 sivulla 48. Kun 
kapasitiivinen kuormitus kasvaa, nousu- ja laskuajat pitenevät.

9 Häiriöt signaalijohdinten välillä ja käyttöjännite- ja 
signaalijohdinten välillä: Nämä häiriöt riippuvat mm. 
käytettävän logiikan nopeudesta, sillä nopeat jännitteen 
muutokset signaalijohtimissa aiheuttavat suhteellisen suuria 
virtoja, joista edelleen aiheutuu induktioilmiöiden kautta 
häiriöitä.

10 Signaalin siirtotien aiheuttamat viiveet: Erityisesti, jos ajoitus 
on kriittinen tekijä piirin tai sen jonkin yksityiskohdan suunnit
telussa, signaalin siirtymisen vaatima aika anto- ja ottonastojen 
välisessä piirilevyn vedossa tulisi ottaa huomioon. Tämän vii
veen arvoksi on esimerkiksi Motorolan datakirjassa [10] arvioi
tu 0,12-0,15 ns/tuuma eli noin 0,3-0,4 ns/cm ja maatasoille 
niiden erilaisen rakenteen johdosta noin 0,15-0,22 ns/tuuma eli 
0,4-0,6 ns /cm.
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3 CAE Nokia-уhtymässä

Koko Nokia-yhtymässä on käytössä HP/Apollo työasematieto
koneissa toimivat Mentor Graphicsin IDEA-työkalut, joita ovat esi
merkiksi piirikaavion suunnitteluohjelma NETED ja komponenttien 
piirrosmerkkien muokkausohjelma SYMED. Näiden suunnittelutyö- 
kalujen rinnalla ovat Netlister- ja DPI- (Design File Interface) liitäntä- 
ohjelmat, joiden avulla suunnittelutietokannan sisältämiä tietoja 
voidaan käsitellä ja muokata. Kuvassa 3.1 kuvataan IDEA-suunnit- 
telujärjestelmän perusrakennetta. IDEA-järjestelmä on esitelty 
selkeästi Tapani Mähösen insinöörityössä "Komponenttikirjastojen 
hallinta elektroniikkasuunnittelussa". [13]

Komponentti-
kirjastot

NETEDSYMED

Suunnittelun
tietokanta

Työkalut
Sovellukset

EXPAND

Kuva 3.1: IDEA-suunnittelujärjestelmän peruslohkot. [13]
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Työasematietokoneiden käyttöä pidetään Nokia-yhtymässä perustel
tuna, vaikka niiden aiheuttamat peruskustannukset ovat suuria, sillä 
suurten ja monimutkaisten piirikaavioiden ja -levyjen suunnittelussa 
riittävän tehokas tiedon käsittely ja tallennus ja monipuolinen 
suunnittelun tuki ovat välttämättömiä edellytyksiä tuotteiden 
kilpailukykyisyyden varmistamiseksi. Tavoitteena on hyödyntää 
kaupallisesti saatavilla olevia työkaluja mahdollisimman tehokkaasti 
ja keskittää oma kehitystyö erikoisosaamista vaativiin alueisiin.

Tällä hetkellä tärkeimpiä Nokian työkalukehityksen ongelma-alueita 
ovat: [14]

- systeemitason suunnittelu ja suunnittelun osittaminen
- digitaalisten ASIC-kytkentöjen suunnittelu
- analogisten piirien suunnittelu
- automaattinen testien generointi digitaalisille asiakaspiireille
- piirilevyjen suunnittelu

Pääosa kehitystyöstä tehdään Nokia Tutkimuskeskuksessa (NTK). 
Piirilevysuunnittelun työkalujen kehityksessä on NTK:ssa paneu
duttu erityisesti komponenttikirjastojen kehittämiseen sekä työkalu
jen valmistamiseen komponenttien piirtämistä ja erilaisia liitäntä- 
ohjelmia varten. NTK:ssa kehitetyistä piirikaavio- ja/tai piirilevy- 
suunnittelun työkaluohjelmista mainittakoon esimerkkeinä seuraa- 
vat:

MatEd Materiaalieditori
ATTE Automaattinen tes ti vektor igener aa ttori
GERO Lohkogeneraattori

MatEd-materiaalieditorin avulla voidaan tuottaa listauksia piirin 
komponenteista ja näiden eri tiedoista sekä muokata ja tarkastaa 
joitakin komponenttien tietoja. MatEd-ohjelmisto käyttää Mentor 
Graphicsin Netlister- ja DFI-työkaluohjelmia. [4] Automaattinen tes- 
tivektorigeneraattori ATTE ja lohkogeneraattori GERO on suunnattu 
erityisesti ASIC-piirien suunnitteluun. ATTE-ohjelmasta tarkemmin 
Matti Juutin diplomityöstä "Digitaalisten tietoliikennepiirien auto-
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maallinen testaussuunnittelu scan design -menetelmillä" [15] ja 
GERO-ohjelmasta Olli Tyrkön diplomityöstä "Menetelmiä logiikka- 
suunnittelun automatisointiin" [16]. Lisäksi NTK:ssa on tutkittu piiri
levyjen lämpösuunnittelua ja -tarkasteluja, joihin liittyy CAI 
Cabrellin insinöörityö "Termisk simulering på komponentnivå". [5]

Valmiiden liitäntäohjelmien (Netlister, DPI) avulla on Nokia-yhty- 
mässä laadittu omaan käyttöön tarkoitettuja työkaluohjelmia, jotka 
täydentävät CAE-työkalujen valikoimaa. Tällaisia ovat mm. liitäntä- 
ohjelmat eri piirilevysuunnitteluohjelmiin, joista Nokia-yhtymässä 
ovat käytössä Mentor Graphicsin BoardStation-ohjelman lisäksi mm. 
Visula ja Cadstar.

Nokia-yhtymässä piirikaaviosuunnitteluun käytettäviin IDEA-järjes- 
telmän CAE-ohjelmiin ei ole kaupallisesti saatavissa riittävän 
kattavaa tarkastusta yksinkertaisillekaan suunnittelusäännöille. Esi
merkiksi seuraavat tarkastukset eivät sisälly kaikkiin ohjelmiin: [17]

- ajavan piirin annon ajokyky ylittyy; kuorma on liian suuri
- piirin tehonkulutus on liian suuri; lämpö vaikuttaa piirin 

toimintaan
- toimittajalle tai piiriteknologialle ominaisia suunnittelusääntöjä 

rikotaan
- piirikaaviossa on kytkemättömiä johtimia tai komponentti- 

nastoja
- eri piirityyppien sekoittaminen sopimattomalla tavalla (esim. 

bipolaarisia, CMOS- ja nMOS-komponentteja samassa kytken
nässä)

- komponenttien nimien yhteensopimattomuus muiden sovellus
ten kanssa (esim. nimen pituus on eräissä järjestelmissä 
rajoitettu 6 merkkiin)

Näistä erityisesti piirin ajokykyyn liittyvät tarkastukset puuttuvat 
Nokia-yhtymässä käytettävistä työkaluista. Kytkemättömien 
johtimien ja komponenttinastojen tarkastus on sisällytetty NETED- 
ohjelmaan, mutta tarkastuksen tarkkuus ei ole riittävä. Lämpösuun-
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nittelun ongelmiin haetaan ratkaisuja Nokia Tutkimuskeskuksessa 
oman lämpösuunnitteluprojektin avulla. [5]

Koska kaupallisesti ei ole saatavilla riittävän laajaa piirikaavio- 
suunnittelun ja piirilevysuunnittelun tarkastamiseen tarkoitettua 
ohjelmaa tai ohjelmistoa, Nokia Tutkimuskeskus ja Nokian 
elektroniikkasektorin teollisuusryhmät päättivät käynnistää tällaisen 
ohjelmiston kehityksen. Seuraavissa luvuissa esitellään ohjelmisto
projekti VerDe, jonka tavoitteena on tuottaa ohjelmapaketti halut
tujen tarkastusten toteuttamiseen.
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4 Tarkastusohjelmisto VerDe

Ohjelmistoprojekti VerDe'n (Verify Design) määrittely aloitettiin elo
kuussa 1990, minkä jälkeen ohjelman kehitystyö aloitettiin välittö
mästi. Seuraavassa luvussa on esitelty VerDe-ohjelman sisältö ja 
toiminnot sekä ohjelman käyttöympäristö. Myös ohjelman tarvit
semat lähtötiedot ja sen tuottamat tulokset on esitelty. Kuvassa 4.1 
on havainnollistettu VerDe-ohjelmiston sijoittumista piirikaavio- ja 
piirilevysuunnitteluun.

PIIRIKAAVIO-
SUUNNITTELU

PIIRILEVYN 
SUUNNITTELU 
JA TOTEUTUS

TOTEUTUKSEN 
TARKASTUS 

x VERDE /

PIIRILEVYN
VALMISTUS

SUUNNITTELUN 
VERIFIOINTI 

X VERDE

Kuva 4.1: VerDe-ohjelmiston sijoittuminen suunnittelukokonaisuuteen. 
[18 s. 2-3]

4.1 VerDe-ohjelmiston kattama ongelmakenttä

VerDe-ohjelmiston ensimmäiseen, testaukseen ja koekäyttöön tarkoi
tettuun versioon (ns. beta-vaihe) päätettiin liittää seuraavat tarkas
tukset [19]:
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- karkea, lukumäärään perustuva ajokyky- ja kuormitustarkastus 
koko piirikaaviosuunnitelmalle

- tarkempi, jännite-, virta- ja vastusarvoihin perustuva staattisten 
tilojen kuormitustarkastus

- tarkempi loogisten tilojen muutosten tarkastelu, johon liittyy 
yksittäisen solmupisteen nopeustarkastelu

- piirikaaviosuunnitelman ja vetolistan yhtäpitävyystarkastus
- vetelistään perustuva in-circuit-testipistetarkastus

Toimintojen tarkempi sisältö on esitelty luvussa 5.3. Beta-vaiheen 
jälkeen, jonka on tarkoitus päättyä elo-syyskuussa 1991, ohjelmistoon 
tehdään käyttäjien toivomusten mukaiset korjaukset ja muutokset 
esimerkiksi ulkoasuun ja toimintojen jaotteluun, minkä jälkeen 
julkaistaan VerDe-ohjelmiston versio 1.0.

Myöhemmässä vaiheessa ohjelmistoa on tarkoitus edelleen laajentaa 
mm. muilla kuin in-circuit-menetelmällä tapahtuvan testattavuus- 
tarkastelun osalta sekä liittää ohjelmistoon piirilevysuunnittelun 
asettelutietojen (engl. layout) hyödyntäminen mm. ajoitustarkastelui- 
hin. Edelleen ohjelmistoon voitaisiin lisätä piiri- ja signaalityyppien 
hyödyntäminen tarkastuksissa. Näin tarkastukset voitaisiin 
kohdistaa tarkemmin piirisuunnitelman kriittisiin kohtiin. Nokia- 
yhtymässä käytettävien komponenttikirjastojen kehittäminen katta
maan myös komponenttien nastakohtaisia ajokyky- ja kuormitustar- 
kasteluissa tarvittavia suureita tullee myös kysymykseen.

Nokia-yhtymässä eräs tarkastusten suorittamista vaikeuttava piirre 
on, että eri toimialaryhmien välillä on eroja niin komponentti- 
kirjastojen käytössä kuin komponenttien, nastojen ja signaalien 
nimeämiskäytännöissä. Näin esimerkiksi signaalien nimiä ei voida 
suoraan käyttää signaalien tyypin määrityksen perustana, ja siksi 
signaalien tyyppiin perustuvaa tarkastusta on vaikea toteuttaa 
automaattisesti.
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4.2 VerDe-ohjelmiston yleiskuvaus

Seuraavissa luvuissa on kuvattu VerDe-ohjelmiston rakenne ja 
toiminnot sekä käytettävä laitteistoympäristö.

4.2.1 Systeemikuvaus [18]

VerDe-ohjelmisto on tehty käytettäväksi HP/Apollo Mentor 
DN3000/3500/4000/4500-sarjan työasematietokoneissa, jotka käyttä
vät Aegis-käyttöjärjestelmää (versio 10.1).

VerDe-ohjelmiston laajin osa, ohjelma VERDE on toteutettu Apollo 
Domain C- ja Apollo Domain Pascal-ohjelmointikielillä. Pääosa 
ohjelmakoodista on toteutettu C-kielellä. Eräitä pienehköjä aliohjel- 
matoimintoja on jouduttu toteuttamaan Pascal-kielellä. Tähän on 
jouduttu siksi, että eräät IDEA-suunnittelujärjestelmän systeemi- 
aliohjelmat ovat saatavissa vain Pascal-kielisinä. VERDE-ohjelman 
Pascal-aliohjelmien avulla suoritetaan tarvittavat muuttujien tyyppi- 
muunnokset Pascal- ja C-kielten välillä.

Lisäksi ohjelmisto sisältää osioita, jotka on toteutettu Aegis-käyttö- 
järjestelmän komentokielellä [20]. VerDe'n kehitystyössä on pyritty 
ottamaan huomioon lähitulevaisuudessa ilmestyvä Mentor 
Graphicsin IDEA-suunnittelujärjestelmän päivitys (versio 8.0) siten, 
että muutokset voidaan tehdä kääntämällä ohjelma uudelleen ilman 
itse ohjelmakoodiin tulevia muutoksia.

VerDe-ohjelmisto on toiminnallisesti integroitu Mentor Graphicsin 
IDEA-suunnittelujärjestelmän ohjelmaan EXPAND (versio 7.0_1.7) 
[21], jonka merkityksestä kerrotaan enemmän seuraa vassa luvussa.

4.2.2 VerDe-ohjelmiston yleisrakenne ja toiminta

VerDe-ohjelmiston osat ovat [18, s. 1-1]:

VERIFY_DESIGN-komentotiedosto
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- VER_EXPAND-kääntäjäohjelma
- VERDE-suunnittelun tarkastusohjelma

Suunnittelija piirtää piirikaaviot käyttäen Mentor Graphicsin 
NETED- ja SYMED-ohjelmistoja sekä Nokia-yhtymän omia ja muita 
Mentor-yhteensopivia komponenttikirjastoja. Kun piirikaavio on 
piirretty NETED- ja SYMED-ohjelmia käyttäen ja todettu tarkas
tuksessa virheettömäksi, voidaan piirikaaviosuunnittelun tarkaste
luun käyttää VerDe-ohjelmistoa.

VERIFY_DESIGN-komentotiedosto toimii ohjelmiston ylimpänä 
tasona, joka valmistaa käyttöympäristön VER_EXPAND- ja VERDE- 
ohjelmien ajoa varten. Luvussa 5.2 kerrotaan tarkemmin 
VER_EXPAND-ohjelman merkityksestä ja toiminnasta.

VERDE-ohjelma listaa aluksi IDEA-suunnittelujärjestelmän 
Netlister-systeemialiohjelmia käyttäen tarvittavat suunnitelman 
tiedot suunnittelutietokannasta ver.erel ascii-tyyppisiin listaustiedos- 
toihin. Näiden suunnitelmasta luettujen tietojen perusteella voidaan 
suorittaa karkeita ajokyky- ja kuormitustarkasteluja. Tarkempien 
tarkastelujen suorittamiseksi tarvitaan komponenttien nastakohtaisia 
ajokyky- ja kuormitustietoja, jotka joko luetaan tiedostosta tai 
kysytään interaktiivisesti käyttäjältä.

Piirilevytoimittajan omasta tietokannastaan laatiman vetolistatiedos- 
ton (Network List, Nets_file) perusteella suoritetaan testattavuus- 
tarkastelua ja tutkitaan piirikaaviosuunnitelman ja vetolistan yhtä
pitävyyttä.

4.2.3 VerDe-ohjelmiston hakemistorakenne

VerDe-ohjelmisto on rakennettu yhtenäiseksi tiedostopuuksi, joka 
sisältää niin ohjelman laatimisessa kuin sen käytössä tarvittavat tie
dot lukuunottamatta itse piirikaaviosuunnitelmaa. Tästä hakemis
tosta löytyvät edelleen seuraavat hakemistot ja tiedostot [18, s. 1-2]:
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- src-hakemisto
- C-kieliset lähdetiedostot
- edellisten käännökset

- pas_src-hakemisto
- Pascal-kieliset lähdetiedostot
- edellisten käännökset

- headers-hakemisto
- verde.h
- boolean.h

- util-hakemisto
- verify_design
- run
- pascal_modules
- ver_expand

- data-hakemisto
- std_data

Edellä lueteltujen tiedostojen merkitykset ovat seuraavat:

- src/*.c: C-kieliset lähdekoodit
- src/*.o: C-kielestä käännetyt aliohjelmat
- pas_src/*.pas: Pascal-kieliset lähdekoodit
- pas_src/*.bin: Pascal-kielestä käännetyt aliohjelmat
- headers/verde.h: VERDE-ohjelman C-osan header-tiedosto
- headers/boolean.h: Pascalin boolean-tyypin C-kielelle määrit

televä header-tiedosto, jota tarvitsevat eräät Pascal-kielisiä ali
ohjelmia kutsuvat VERDE-ohjelman C-aliohjelmat

- util/verify_design: Apollon Shell-tason komentotiedosto, josta 
VerDe-ohjelmiston toimintaa ohjataan, 14,9 kilotavua

- util/run: käännetty ja linkattu valmis ohjelma, 467 kilotavua
- util/pascal_modules: käännetyt ja linkitetyt Pascal-aliohjelmat
- util/ver_expand: VER_EXPAND-ohjelmaa ohjaava Apollon 

Shell-tason Aegis-komentotiedosto, 0,4 kilotavua
- data/std_data: "standardi" piiriperhekohtainen ajokyky-, kuor

mitus- ja jännitetasoarvot sisältävä tiedosto, jota voidaan 
käyttää suunnitelmasta riippumatta



25

Kaikki Pascal- ja C-kieliset aliohjelmamoduulit ovat osia VERDE- 
ohjelmasta. Niiden kääntämisen ja linkityksen hallintaan käytetään 
make-toimintoa. Tarvittava ohjaustiedosto "makefile" on myös 
sijoitettu verde-hakemistoon ohjelman valmistamisen ajaksi. Loppu
käyttäjille jaettavan ohjelmiston hakemistopuusta poistetaan hake
mistot verde/src ja verde/pas_src sekä tiedosto verde/makefile.

4.2.4 VerDe-ohjelmiston käyttämät lähde- ja aputiedostot

Hakemistoa, jossa piirikaaviosuunnitelma sijaitsee, kutsutaan 
jatkossa nimellä <design>. Hakemistoon <design>, joka sisältää 
kaikki piirikaavio- ja piirilevysuunnitteluun liittyvät tiedostot, 
luodaan VerDe-ohjelmistoa varten oma alihakemisto <design>/ 
verify. Tähän hakemistoon sijoitetaan kaikki VerDe-ohjelmiston 
käyttämät suunnitelmakohtaiset tiedostot lukuunottamatta suunni- 
telmatiedostoa ver.erel, joka sijoitetaan suoraan <design>- 
hakemistoon. Ver.erel-tiedoston merkityksestä on kerrottu enemmän 
luvussa 5.2. <design>-hakemiston rakenne on esitetty kuvassa 4.2.

Kuva 4.2: Design-hakemiston rakenne.
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Hakemistoon <design>/verify tai edelleen hakemistoon <design>/ 
verify/instances sijoitetaan seuraa vat aputiedostot: [19]

- history
- piirisuunnitelmakohtainen tiedosto, johon kirjoitetaan 

kaikki VerDe-ohjelmiston käynnistämisajankohdat ja oh- 
jelmakutsut [Liite 1]

- nets
- Netlister-ohjelman avulla tuotettava listaus kaikista piiri- 

suunnitelman johdinvedoista ja niihin liittyvistä 
komponenteista [Liite 2]

- netsjist
- Netlister-ohjelman avulla tuotettava listaus, kaikista piiri- 

suunnitelman johdinvedoista [Liite 3]
- instances / <ref>

- Netlister-ohjelman avulla tuotettava listaus piirisuunnitel- 
man kunkin instanssin kaikista ominaisuuksista [Liite 4]

- globals
- luettelo suunnitelman globaaleista johtimista ja niiden jän- 

nitearvoista [Liite 5]
- drive_and_load

- komponenttinastakohtainen ajokyky- ja kuormitusarvotie- 
dosto, johon tiedot kirjoitetaan interaktiivisesti VERDE- 
ohjelman ajon yhteydessä [Liite 6]

Lisäksi VerDe-ohjelmisto käyttää verde-hakemiston tiedostoa verde/ 
data/std_data, joka sisältää oletusarvot piiriperhekohtaisille kompo- 
nenttinastojen ajokyky- ja kuormitusarvotiedoille.

4.2.5 VerDe-ohjelmiston tuottamat tarkastustiedostot

VerDe-ohjelmisto tuottaa seuraavia tulos- ja tarkastustiedostoja, jotka 
edellä lueteltujen aputiedostojen tavoin sijoitetaan hakemistoon 
<design> / verify:
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check_list_in
- IN- ja IO-tyyppisten komponenttinastojen lukumääräisen 

tarkastuksen virheilmoitukset [Liite 7]
check_list_out

- OUT- ja IO-tyyppisten komponenttinastojen lukumääräi
sen tarkastuksen virheilmoitukset [Liite 8]

check_list_no
- puuttuvien tai kytkemättömien nastojen lukumääräisen 

tarkastuksen virheilmoitukset [Liite 9]
check_list_board

- vetolistan ja piirikaaviosuunnitelman vertailun virheil
moitukset [Liite 10]

check_list_test
- vetolistan testipistetarkastuksen virheilmoitukset 

[Liite 11]
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5 VerDe-ohjelmiston toiminta

Tässä luvussa selitetään VerDe-ohjelmiston eri osien toiminta 
tärkeimmiltä osiltaan. Joitakin tärkeimmistä rutiineista on esitetty 
vuokaavioina, joihin tekstissä on viitattu.

Ver De-ohjelmis toon on toteutettu seuraavat ajokyky- ja
kuormitustarkastukset: [19]

- komponenttinastatyyppiin perustuvat tarkastukset:
- liittyykö jokaiseen signaalitien solmupisteeseen vähintään 

yksi syöttävä nasta: OUT- tai IO-tyyppinen
- liittyykö jokaiseen signaalitien solmupisteeseen vain yksi 

OUT-tyyppinen komponenttinasta
- liittyykö jokaiseen signaalitien solmupisteeseen vähintään 

yksi ottonasta: IN- tai IO-tyyppinen

- ajokyky- ja kuormitustarkastukset
- riittääkö logiikkapiirien antojen ajokyky (fan-out) 

syöttämään kaikkia kuormittavia komponenttinastoja 
staattisissa loogisissa tiloissa

- riittääkö logiikkapiirien antojen ajokyky (fan-out) 
syöttämään kaikkia kuormittavia komponenttinastoja 
loogisissa muutostiloissa

5.1 Komentotiedosto verify_design - merkitys ja toiminta

VerDe-ohjelmisto käynnistetään ajamalla komentotiedosto verde/ 
util/verify_design. Tämä tiedosto alustaa käyttöympäristön ohjel
man muita osia varten sekä toimii ohjelmiston yleisenä päärutiinina. 
Verify _design-tiedosto on toteutettu Aegis-käyttöjärjestelmän 
komentokielellä ja sen laajuus on 14,9 kilotavua. Kuvassa 5.1 on 
esitetty verify_design-toiminnon vuo pääpiirteissään. Esimerkki 
verify_design-toiminnon käytöstä on liitteessä 12.
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Kuva 5.1: Verifyjdesign
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Aluksi verify_design-komentotiedosto tutkii, onko kutsussa annettu 
optio '-r' tai '-R', mikä tarkoittaa, että ohjelma halutaan ajaa 'remote'- 
tilassa, jolloin hiiren ja ikkunoinnin käyttöä rajoitetaan virhetilantei
den välttämiseksi. Jos remote-optiota ei ole annettu, määritellään 
hiirelle toiminta, jonka avulla ohjelman päätason valikosta voidaan 
tehdä valinnat osoittamalla haluttua toiminnon nimeä kursorilla ja 
painamalla hiiren keskinäppäintä tai funktionäppäintä Fl.

Määrittelyjen jälkeen tulostetaan VerDe-ohjelmiston otsikkotiedot: 
ohjelman nimi, versio ja version päivämäärä. Tämän jälkeen kysy
tään käyttäjältä käsiteltäväksi haluttavan piirisuunnitelman haku
polkua. Tämä tarkoittaa sen hakemiston polkua, jossa sijaitsee piiri- 
suunnitelman päätaso. Jos annetusta hakupolusta ei löydetä 
hakemistoa, kysytään sitä uudelleen.

Kun oikea hakemisto <design> on löydetty, tutkitaan, onko 
hakemistossa alihakemisto <design> / verify ja edelleen <design>/ 
verify/instances. Tarvittaessa nämä alihakemistot luodaan. Edelleen 
tutkitaan, onko hakemistossa <design>/verify tiedostot ver.erel, 
history, globals ja drive_and_load. Jos ver.erel-nimistä tiedostoa ei 
löydy, annetaan käyttäjälle kehotus ajaa ohjelma VER_EXPAND 
ennen VERDE-ohjelmaa. Muut edellä mainituista tiedostoista 
luodaan, ellei niitä löydetä.

History-tiedostoon kirjoitetaan sen luomisen yhteydessä piirikaavio- 
suunnitelman nimi <design> ja kirjoitushetken päiväys ja kellonaika. 
Tämän jälkeen history-tiedostoon kirjoitetaan aina VerDe-ohjelmis
ton uudelleen käynnistämisen yhteydessä päiväys ja käynnistämisen 
ajankohta, sekä kaikki verify_design-komentotiedostosta tapahtuvat 
ohjelmakutsut.

Globals-tiedostoon kirjoitetaan oletusarvoiksi tavallisimpien, taulu
kossa 5.1 esitettyjen käyttöjännite vetojen ja maatasojen nimet ja 
jännitearvot. Globals-tiedostosta on esimerkkilistaus liitteessä 5.

Drive_and_load-tiedosto alustetaan sen luomisen yhteydessä vain 
otsikkotiedoilla. Komponenttinastakohtaiset ajokyky- ja kuormitus-
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arvot kirjoitetaan tähän tiedostoon VERDE-ohjelmassa. Drive_and 
load-tiedoston esimerkkilistaus on liitteessä 6.

Global names Voltage [V]
VCC, +15V 15,0
VDD, -15V -15,0
GND, GROUND, OV 0,0
+5V 5,0
-5V -5,0

Taulukko 5.1: Globals-tiedoston käyttöjännitteiden oletusarvot

Tiedosto-operaatioiden jälkeen verify_design-komentotiedostossa 
seuraa valikko, josta käyttäjä voi valita haluamansa toiminnon. 
Valikko sisältää seuraavat toiminnot:

- VER_EXPAND
- VERDE
- NEW_DESIGN
- HELP
- EXIT

Näistä toiminnoista VER_EXPAND ja VERDE sisältävät varsinaiset 
ohjelmakutsut muiden ollessa verify _design-komentotiedoston 
toimintoja. Toiminnossa NEW_DESIGN palataan verify _design- 
komentotiedoston alkuosaan, jossa kysytään käsiteltävän piirisuun- 
nitelman nimeä (hakupolkua). Toiminto HELP antaa lyhyen 
selityksen valikon toiminnoista ja palaa sitten valikkotilaan. Toimin
non EXIT avulla poistutaan VerDe-ohjelmistosta eräiden tiedoston- 
hallintaan liittyvien lopetusrutiinien kautta.

5.2 VER_EXPAND-ohjelman kuvaus

VER_EXPAND-ohjelma kääntää (engl. expand) Mentor Graphicsin 
NETED- ja SYMED-ohjelmien avulla tuotetut piirikaaviot EXPAND- 
ohjelmaa käyttäen VERDE-tarkastusohjelmaa varten. Käännettäessä 
piirikaavioista luodaan ver.erel-niminen suunnittelutiedosto, jossa
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suunnitelman piirikaavioiden eri hierarkiatasot on koottu yhdeksi. 
[21, s. 1-1 - 1-2] Ver.erel sisältää Netlister-työkaluohjelmien ymmär
tämässä muodossa piirikaaviosuunnitelman kaikki EXPAND-ohjel- 
man kutsun yhteydessä määritellyt komponenttien ja komponentti- 
nastojen tiedot. Kuvassa 5.2 on havainnollistettu EXPAND-ohjelman 
sijoittumista piirisuunnitteluun.

COMP EXPAND

QuickSim

SYMED

NETED

SYMBOL DESIGN

QuickFault

QuickGrade

QuickPath

MSFICE

TVER
AccuSim

Board Station
MSIMON

I Gate Station

Cell Station
Ver De

Kuva 5.2: EXPAND-ohjelman sijoittuminen suunnitteluvuohon. 
[21, s. 1-2]

VER_EXPAND-ohjelma rakentuu komentotiedostosta verde/util/ 
ver_expand, joka kutsuu edelleen Mentor'in EXPAND-ohjelmaa. 
Kutsussa EXPAND-ohjelmalle annetaan kolme parametria: käsitel
tävän piirikaavion hakemistopolku, merkkijono "ver", joka kertoo, 
että kirjoitettavan suunnitelmahakemiston nimeksi tulee ver.erel eikä 
oletusarvoinen design.erel, sekä ohje kirjoittaa tämä tiedosto annetun 
hakemistopolun päähän itse piirisuunnitelman päätason 'alle'.

Ver_expand-komentotiedostossa annetaan EXPAND-ohjelmalle tieto 
siitä, mitkä piirisuunnitelman komponenttien tai komponenttiesiin- 
tymien (jatkossa instanssien, engl. instance) ja komponenttinastojen 
ominaisuudet (engl. property) liitetään suunnitelmatiedostoon
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ver.erel. VERDE-ohjelman tarvitsemat instanssien ominaisuudet seli
tyksineen ovat seuraavat: [18, s. 5-2]

COMP komponentin tyyppi
REF komponentin viite eli referenssi (engl. 

reference)
NOKEX_CODE Nokia-yhtymän materiaalikoodi
PART_NO osanumero
VAL arvo
CV AL kapasitanssiarvo
RVAL vastusarvo
TOL toleranssi
UNOM nimellisjännite

Vastaavasti tarvittavat komponenttinastojen ominaisuudet ovat:

- PIN_NAME nastan nimi
- PIN_NO nastan numero
- PEN_TYPE nasta tyyppi

EXPAND-ohjelma etsii piirikaavion komponenttien ominaisuudet 
komponenttikirjastoista. Samalla ohjelma tarkastaa, että piirikaavios- 
sa käytetyt komponentit ovat uusimman kirjastoversion mukaiset. 
EXPAND-ohjelma listaa löytämänsä virheet ja, jos löydetty virhe on 
vakava, ohjelman ajo keskeytyy. Piirikaaviosuunnitelman kääntämi
nen EXPAND-ohjelmalla onnistuu vasta, kun se on EXPAND- 
ohjelman kannalta virheetön.
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5.3 VERDE-ohjelman kuvaus [18]

VERDE-ohjelma rakentuu valikon ympärille. Ennen valikkotilaan 
saapumista ohjelma tarkastaa, löytyvätkö suunnitteluhakemistosta 
tiedostot <design>/verify/nets ja <design>/verify/instances/<ref>, 
missä <ref> tarkoittaa suunnitelmatiedoston ver.erel ensimmäisen 
komponentin (eli instanssin) viitettä eli REF-ominaisuutta. Jos 
<design>/verify/nets-tiedostoa ei löydy, VERDE-ohjelma kirjoittaa 
tämän tiedoston ja samalla lyhennelmän netsjist. Jos instanssi- 
kohtaista <ref>-tiedostoa ei löydetä, kirjoitetaan kaikkien instanssien 
<ref>-tiedostot. Tämän jälkeen VERDE-ohjelma siirtyy valikkotilaan, 
josta haluttu tarkastus-, listaus- tai muokkaustoiminto valitaan. 
VERDE-ohjelman päätason valikko on kuvan 5.3 mukainen.

What do you want to do?
Choose by number:

Check-preceding Jobs
1 Netlist Instances
2 Netlist Nets
3 Add Global Nets
4 View Global Nets

Coarse Net-check
5 Check Output Pins by Number
6 Check Input Pins by Number
7 Check Missing Pins

Accurate Fan-out Check
8 Check Fan-out

PCB Check
9 Check Design and Board Consistency

Test Point Check
10 Check Test Points

EXIT
15 Exit VERDE

Your selection:

Kuva 5.3: VERDE-ohjelman päävalikko.
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Valikko on ryhmitelty eri toimintotyyppien mukaan. Ensimmäinen 
ryhmä, "Check-preceding Jobs" eli tarkastusta edeltävät toiminnot, 
sisältää piirikaaviosuunnitelman listaustoiminnot, jotka tapahtuvat 
Mentor Graphicsin Netlister-aliohjelmakutsuja apuna käyttäen, sekä 
tiedoston <design>/ verify /globals hallintaan liittyvät toiminnot, 
joissa tiedoston sisältö luetaan ja listataan näyttöön tai tiedostoon 
lisätään uusia käyttöjännitevetoja.

5.3.1 Netlist Instances -toiminnon kuvaus

Netlist Instances -toiminnon avulla kirjoitetaan kaikille piirikaavio
suunnitelman instansseille tiedosto. Tiedostot kirjoitetaan hakemis
toon <design>/verify/instances ja kunkin tiedoston nimi määräytyy 
instanssin REF-ominaisuuden eli viitteen mukaan. Kaikkiin instans- 
sitiedostoihin kirjataan seuraavat piirikaaviosuunnitelmasta tai tie
dostosta verde/data/std_data löytyvät komponentin ominaisuudet:

- listauksen ajankohta (päiväys ja kellonaika)
- piirikaaviosuunnitelman nimi
- instanssin hakupolku, sijainti piirikaaviossa (piirikaavion lehti 

(engl. sheet) sekä koordinaatit (x,y)) ja instanssin nimi
- instanssin viite eli REF-ominaisuus

Lisäksi kullekin instanssille kirjoitetaan seuraavat tiedot, mikäli ne 
on annettu suunnitelmatiedostossa:

komponen tti tyyppi 
materiaalikoodi 
osanumero 
arvo
kapasitanssiarvo
vastusarvo
toleranssi
nimellisjännite

(COMP)
(N OKEX_CODE)
(PART_NO)
(VAL)
(CV AL)
(RVAL)
(TOL)
(UNOM)
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ALKU

TULOSTETAAN TIEDOTUS, 
ETTÄ EI STD.DATAA

ONKO TIEDOSTOA 
J2ATA/STD_DATA

KYLLÄ

HAETAAN ENSIMMÄINEN 
INSTANSSI

HAETAAN UUSI 
INSTANSSI

)YTYYKO~ 
il INSTANS«LOPPI

KYLLÄ

LÖYTYYKC
REF

KYLLäT

AVATAAN TIEDOSTO 
VERIFY/INSTANCES/REF

KIRJOITETAAN OTSIKKOTIEDOT

^ HAETAAN OMINAISUUS
EU PROPERTY

TOISTO 8 ERI 
OMINAISUUTTA

LÖYTYYKÖ
OMINAISUL KIRJOITETAAN OMINAISUUS

SULJETAAN TIEDOSTO 
VERIFY/INSTANCES/ REF

AVATAAN TIEDOSTO 
VERIFY/INSTANCES/REF

AUOHJELMA
UST_DRIVE_AND_LOAD KIRJOITETAAN AJOKYKY

JÄ KUORMITUSARVOT

SULJETAAN TIEDOSTO 
VERIFY/INSTANCES/REF

Kuva 5 A: Netlist Instances -toiminnon vuo.

Edelleen, mikäli tiedostossa verde/data/std_data on komponentin 
piiriperheen ajokyky- ja kuormitusmuuttujien arvot, kirjoitetaan 
näistä seuraavat:
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- I0h antovirta loogisessa high-tilassa
- I0i antovirta loogisessa low-tilassa
- Ijh ottovirta loogisessa high-tilassa
- Ij] ottovirta loogisessa low-tilassa
- RoUt antoresistanssi (vain IC-piirit ja vastukset)
- Qoacj ottokapasitanssi (vain IC-piirit ja kondensaattorit)

VERDE-ohjelman käynnistämisen yhteydessä tarkistetaan, löytyykö 
piirikaaviosuunnitelman ensimmäistä instanssia vastaavaa tiedostoa 
<design> /verify/instances/ <ref>. Jos tätä tiedostoa ei löydetä, 
VERDE-ohjelma suorittaa automaattisesti kaikkien tiedostojen 
kirjoituksen, eikä tätä toimintoa ole tällöin tarpeen käyttää.

Jos VERDE-ohjelmaa käytetään useamman kerran saman piiri- 
kaaviosuunnitelman tarkastamiseen, <ref>-tiedostot ovat jo olemas
sa. Tällöin on huomattava, että tiedostojen uudelleen kirjoittaminen 
on tarpeellista, jotta VERDE-ohjelmalla olisi käytettävissään uusim
mat tiedot piirikaaviosuunnitelman komponenteista. Esimerkki- 
listauksia eräistä tiedostoista <design>/verify/instances/<ref> on 
liitteessä 4.

5.3.2 Netlist Nets -toiminnon kuvaus

Netlist Nets -toiminto listaa tiedostoihin <design>/verify/nets ja 
<design>/verify/netsjist kaikki piirikaaviossa esiintyvät vedot 
lukuunottamatta kokonaisia väyliä. Väylien erilliset johtimet 
listataan kuten normaalit vedot, samoin käyttöjännitevedot. Listaus 
tapahtuu kuten Netlist Instances -toiminnossakin käyttäen Mentor 
Graphicsin Netlister-aliohjelmakutsuja. Tiedostoon <design>/ 
verify/nets_list listataan ainoastaan kaikkien vetojen nimet. Tätä 
tiedostoa käytetään lähinnä nimien selaamiseen fan-out-tarkastus- 
toimintojen yhteydessä. Tiedoston <design> /verify/nets alkuun 
kirjoitetaan listauksen ajankohta (päiväys ja kellonaika) sekä piiri
kaaviosuunnitelman nimi. Kullekin piirikaaviosuunnitelman vedolle 
kirjoitetaan seuraavat tiedot:
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- vedon nimi (NET)
- kaikki vetoon liittyvät komponenttinas tat:

- nastan nimi (PIN) ja vedon nimi
- nastaan liittyvän instanssin viite (REF)
- nastan numero (PIN_NO)
- nastan tyyppi (jaottelu IN, OUT, IO tai UNKNOWN)

- vetoon liittyvien eri nasta tyyppien lukumäärät edellisen jaotte
lun mukaan

VERDE-ohjelman käynnistämisen yhteydessä tarkistetaan löytyykö 
piirisuunnitelmahakemistosta tiedostoa <design>/verify/nets. Jos 
tätä tiedostoa ei löydetä, VERDE-ohjelma suorittaa automaattisesti 
tiedoston kirjoituksen, kuten tapahtui myös Netlist Instances 
-toiminnon tapauksessa. Edelleen Netlist Instances -toiminnon 
tapaan, kun VERDE-ohjelmaa käytetään useamman kerran saman 
piirisuunnitelman tarkastamiseen, tiedosto <design> / verify / nets on 
jo olemassa, jolloin sen uudelleen kirjoittaminen on tarpeellista, jotta 
VERDE-ohjelmalla olisi käytettävissään uusimmat tiedot piirisuun
nitelman vedoista. Esimerkkilistaus erään VerDe-ohjelmiston tes
taukseen käytetyn piirikaaviosuunnitelman tiedostosta <design>/ 
verify/nets on liitteessä 2 ja edelleen tiedostosta <design>/verify/ 
nets_list liitteessä 3. Esimerkit ovat lyhennelmiä listauksista, sillä 
todellisuudessa listauksissa on satoja signaalivetoja.

5.3.3 Check Output Pins by Number -toiminnon kuvaus

Tämän toiminnon tarkoitus on tarkastaa lukumäärän perusteella, 
ettei yhteenkään piirikaaviosuunnitelman signaalivedoista liity 
kahta komponentin antonastaa, jolloin syntyisi virhetilanne. 
Toiminnon vuo on esitetty myös kuvassa 5.5. Luonnollisesti, jos 
käytetään langoitettua logiikkaa, ei tällainen tarkastus ole 
tarpeellinen, koska tilanne on tällöin sallittu. Kuitenkin saattaa olla 
hyödyllistä tarkastaa, että kytkennässä ei ole ylimääräisiä 
langoitettuja logiikkakytkentöjä.
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ALKU

LOPPU

KYLLÄ

ONKO TIEDOSTOA
VGLOBALS

KYLLÄ

ONNISTUUKO?

KYLLÄ

KYLLÄ,KYLLÄ
NKO TIEDOSTOA 
2ATA/STD_DATA

lYTETÄÄNKÖ ПЕС 
OAIAZSrD.DATA

TAPAHTUUKO 
^VAROITUS___

KYLLÄ
TAPAHTUUKO

^VIRHE

KYLLÄ

LOPPU

LOPPUUKO TIEDOSTO 
^VERIFY/NETS

ONKO TIEDOSTOA 
^VBQFY/NBTS

KEHOTETAAN LUOMAAN 
TIEDOSTO VERIFY/NETS

ILMOITETAAN, ETTEI OLE 
TIEDOSTOA GLOBALS

HAETAAN VETO TULOSTETAAN NASTAT

ILMOITETAAN VIRHEIDEN 
KOKONAISMÄÄRÄ

ILMOITETAAN VAROITUS

OTETAAN KÄYTTÖÖN 
DATA/STD_D ATA

ILMOITETAAN VIRHE

TARKASTETAAN VETO 
LASKEMALLA NASTATYYPIT

HAETAAN NASTAT

LUODAAN TIEDOSTO 
VERIFY/ CHECK, UST_OUT 
KIRJOITUSTA VARTEN

Kuva 5.5: Check Output Pins by Number -toiminnon vuo.

Tarkastuksen virheilmoitukset on luokiteltu kahteen luokkaan: 
virheisiin (engl, error) ja varoituksiin (engl. warning). Virheilmoitus 
annetaan, jos vetoon liittyy vähintään kaksi komponenttinastaa, 
joiden nastatyyppi eli ominaisuus PIN_TYPE piirikaaviossa on 
"OUT". Varoitus annetaan, jos vetoon liittyy vähintään kaksi nastaa, 
jotka voivat olla piirin antoja. Tällaisia nastoja, jotka voivat olla 
antoja ovat "OUT"-nastatyypin lisäksi "IO"- tai "IN/OUT"-tyyppiset
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nastat sekä kaikki sellaiset nastat, joiden tyyppi on tuntematon. 
Viimeksi mainitussa tilanteessa tiedostossa <design> /verify/nets on 
nastatyyppinä "UNKNOWN" eli tuntematon, vaikka itse piirikaavi- 
ossa nastan tyyppi olisi esimerkiksi "WRITE" tai "ENABLE". Tähän 
ratkaisuun on päädytty, koska nastatyyppien nimityskäytäntö ei ole 
vakiintunut ohjelman loppukäyttäjien keskuudessa.

Virheilmoitus tai varoitus sisältää signaalivedon nimen lisäksi 
kaikkien ilmoituksen syntymiseen vaikuttaneiden komponentti- 
nastojen tunnistetiedot: nastan tyypin, sen komponentin viitteen 
(ominaisuus REF), johon nasta liittyy, komponentin tyypin (ominai
suus COMP), nastanumeron ja PIN-ominaisuuden arvon. Virhe- 
listauksessa annetaan kaikille komponenttinastoille niiden alku
peräinen nastatyyppi. Vain, jos piirikaaviosuunnitelmaan ei ole 
lainkaan annettu nastatyyppiä, kirjoitetaan virhelistaukseen tyyppi 
"UNKNOWN".

Tarkastuksen yhteydessä saatavat virheilmoitukset listataan myös 
tiedostoon <design>/verify/check_list_out. Tällaisesta virhelistasta 
on esimerkki liitteessä 8.

5.3.4 Check Input Pins by Number -toiminnon kuvaus

Tämän toiminnon tarkoitus on tarkastaa lukumäärän perusteella, 
ettei mikään piirikaaviosuunnitelman signaalivedoista pyri syöttä
mään annettua raja-arvoa suurempaa määrää kuormittavia kompo- 
nenttinastoja. Toiminnon avulla voidaan etsiä piirikaavio- 
suunnitelmasta ne signaalivedot, joihin liittyvien komponentti- 
nastojen ajokyky- ja kuormitusarvot eivät ehkä ole tasapainossa ja 
vaativat näin tarkempaa tarkastelua. Haluttu raja-arvo kysytään 
käyttäjältä, jolloin tämä voi ottaa huomioon esimerkiksi käytettyjen 
piiriperheiden ja -yhdistelmien ominaisuudet. Toiminnon vuo on 
esitetty kuvassa 5.6.

Tarkastus antaa vain yhden tasoisia virheilmoituksia (engl. error). 
Tällainen ilmoitus annetaan, kun tarkastettavasta signaalivedosta 
löydetään enemmän kuin annettu raja-arvo mahdollisesti
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kuormittavia komponenttinastoja. Tällöin komponenttinastan tyyppi 
eli ominaisuus PIN_TYPE tiedostossa <design> / verify / nets on "IN", 
"IO" tai "UNKNOWN". Virheilmoitukseen tulostetaan tarkastuksen 
mielessä virheelliseen signaalivetoon liittyvien nastojen tiedot 
samalla periaatteella kuin toiminnossa "Check Output Pins by 
Number".

KEHOTETAAN LUOMAAN 
TIEDOSTO VERIFY/NETS

ILMOITETAAN, ETTEI OLE 
TIEDOSTOA GLOBALS

LUODAAN TIEDOSTO 
VERIFY/CHECKJJSTJN 
KIRJOITUSTA VARTEN

KToppiT)

OTETAAN KÄYTTÖÖN 
DATA /STD_DATA

KYSYTÄÄN NASTA LKM. 
RAJA-ARVO

HAETAAN VETO

ILMOITETAAN VIRHE 
JA LIITTYVÄT NASTAT

TARKASTETAAN VETO 
LASKEMALLA NASTATYYPIT

KO TIEDOSTO 
.^VERIFY/NETS

KYLLÄ

HAETAAN NASTAT

ILMOITETAAN VIRHEIDEN 
KOKONAISMÄÄRÄ

Kuva 5.6: Check Input Pins by Number -toiminnon vuo.
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5.3.5 Check No Pins -toiminnon kuvaus

Tämän toiminnon tarkoitus on etsiä piirikaaviosta kaikki sellaiset 
signaalivedot, joihin ei liity "IN"- tai "IO"-tyyppisiä eli kuormittavia 
komponenttinastoja tai "OUT"- tai "IO"-tyyppisiä eli ajavia kompo- 
nenttinastoja tai signaalivedot, joihin ei liity lainkaan komponentti- 
nastoja. Näin voidaan etsiä vaikkapa piirros virheen vuoksi 
kytkemättömäksi jääneitä nastoja. Toiminto tarkastaa ainoastaan 
signaalivedot. Sellaiset vedot, joiden nimi löytyy tiedostosta 
<design>/verify/globals, jätetään tarkastuksen ulkopuolelle.

Aliohjelma antaa kaikkiaan kolmen eri tason ilmoituksia: virhe
ilmoituksia (engl. error), varoituksia (engl. warning) ja 
huomautuksia (engl. note). Virheilmoitus saadaan, jos signaalivetoon 
ei liity yhtään "IN"- tai "IO"-tyyppistä nastaa eikä myöskään yhtään 
tuntemattoman tyyppistä nastaa. Samoin saadaan virheilmoitus, jos 
signaalivetoon ei liity yhtään "OUT"- tai "IO"-tyyppistä nastaa eikä 
tämän lisäksi yhtään tuntemattoman tyyppistä nastaa. Jos edellä 
mainituista tapauksista poiketaan siten, että signaalivetoon liittyy 
tuntemattoman tyyppisiä nastoja, annetaan varoitus. Jos löydetään 
signaaliveto, johon ei liity minkäänlaista komponenttinastaa, 
annetaan myös virheilmoitus. Jos vetoon liittyy ainoastaan sellaisten 
komponenttien nastoja, jotka eivät ole IC-komponentteja, eli joiden 
viite (REF) ei ala kirjaimilla "IC", tulostetaan huomautus, ettei vetoon 
liity IC-komponentteja.

Tarkastuksen tulos listataan myös tiedostoon <design>/verify/ 
check_list_no, josta on esimerkki liitteenä 9. Esimerkki on 
lyhennelmä.

5.3.6 Check Fan-out -toiminnon kuvaus

Tämän toiminnon tarkoitus on tarkastaa yksittäisten piirikaavion 
solmupisteiden eli piirilevyn vetojen ajokyvyn ja kuormituksen tasa
paino tarkemmin kuin aikaisemmin esitetyissä karkeissa, kompo- 
nenttinastojen lukumäärän tarkastukseen perustuvissa tarkastuk
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sissa. Tämä toiminto sisältää oman valikon, joka on kuvattu kuvassa 
5.7.

Kun Check Fan-out -toiminto käynnistetään, avaa ohjelma ensin 
ikkunan tiedostoon <design> / verify/nets_list vetojen nimien 
selaamista varten. Tämän jälkeen ohjelma kysyy käsiteltäväksi 
halutun vedon nimeä. Kun on annettu sellaisen vedon nimi, joka 
löytyy piirikaaviosuunnitelmasta, ohjelma hakee tähän vetoon 
liittyvien komponenttinastojen tiedot ja tulostaa ne näytölle. Kun 
veto on todettu halutuksi ja hyväksytty, siirrytään tarkastus- 
toiminnon valikkoon.

What do you want to do?
Select by number.

1 Scan New Node
2 List Components of the Node
3 Add Property Values
4 Change Property Values
5 Check Fan-out in Static States
6 Check Clock Rate 
15 Exit Fan-out Test

Your selection:____________________________

Kuva 5.7: Check Fan-out -toiminnon valikko.

Valikosta voidaan valita suoritettavaksi seuraavat toiminnot:

1 Uuden piirilevyn vedon etsiminen käsittelyä varten.

Tässä toiminnossa kysytään käyttäjältä uuden piirilevyn vedon nimi 
ja haetaan vetoon liittyvät nastat samalla tavoin kuin Check Fan-out - 
toiminnon käynnistämisen yhteydessä.

2 Käsiteltävään vetoon liittyvien komponenttinastojen ja näiden 
ominaisuuksien listaaminen.

Tässä toiminnossa listataan kaikki käsiteltävään piirilevyn vetoon 
liittyvät komponenttinastat ja näiden ominaisuudet siinä muodossa,
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jossa niitä käytetään tämän vedon ajokyky- ja kuormitustarkaste- 
luissa. Esimerkkilistaus on kuvassa 5.8.

Here are all pins attached to net N$293:
Reference# Pin type Type Sheet loc Ioh(mA) Iol(mA) Iih(mA) Iil(mA) Ro Q(nf)

IC30 56 UNKNOWN IC sheetl (-180.0,150.0) 0.800 16.000 0.040 1.600 0 0
IC33 10 IN IC sheetl (-285.0,0.0) 4.000 4.000 0.001 0.040 0 0.005
IC39 5 CLK IC sheetl(-140.0,-105.0) 0 0 0 0 0 0
IC22-B 11 ENA IC sheetl (-250.0,95.0) 0.800 16.000 0.040 1.600 0 0
RN18-B 3 UNKNOWN RN sheetl (-105.0,235.0) 0 0 0 0 1000 0
TP8 1 UNKNOWN TP sheetl (-60.0,225.0) 0 0 0 0 0 0

V(OUT): high 4.90 V, low 0.10 V
V(IN): high 3.50 V, low 0.10 V

Kuva 5.8: List Components of the Node -toiminnon tuottama listaus.

3 Käsiteltävään vetoon liittyvien, komponenttinastojen tarkastuksen 
kannalta oleellisten, puuttuvien ominaisuuksien lisääminen.

Tässä toiminnossa lisätään seuraavat ominaisuudet käsiteltävään 
vetoon liittyville komponenttinastoille, mikäli ne puuttuvat:

- vastuksille, joiden viitetyyppi eli ominaisuuden REF tyyppi on 
"R" tai "RN", kysytään vastusarvot

- kondensaattoreille, joiden viitetyyppi eli ominaisuuden REF 
arvo on "C", kysytään kapasitanssiarvot

- logiikkapiirien nastoille, joiden viitetyyppi on siis "IC" ja joiden 
nasta tyyppi ei ole "EM", "OUT" tai "IO", annetaan jokin 
mainituista nastatyypeistä

- "EM" ja "IO"-tyyppisille IC-piirien nastoille kysytään puuttuvat 
ottovirtojen (Ijh, Iji) ja kuormakapasitanssin (Cjoacj) arvot.

"OUT" ja "IO"-tyyppisille IC-piirien nastoille kysytään 
puuttuvat anto virtojen (I0h, I0i) ja antoresistanssin (Rout) arvot.
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Lopuksi toiminnossa kysytään, halutaanko annetut arvot lisätä tai, 
jos ne jo ovat tiedostossa, muuttaa tiedostoon <design>/verify/ 
drive_and_load, sekä suoritetaan tietojen lisäys tai muutos käyttäjän 
toivomuksen mukaan.

4 Käsiteltävään vetoon liittyvien komponenttinastojen ominaisuuk
sien muuttaminen. Haluttu ominaisuustyyppi valitaan kyselyn 
perusteella antamalla vastaava kirjain. Mahdollisia valintoja ovat 
seuraavat:

R (Resistor): Vastuksille, joiden viitetyyppi eli ominaisuuden REF 
tyyppi on "R" tai "RN", kysytään vastusarvot.

C (Capasitor): Kondensaattoreille, joiden viitetyyppi eli ominai
suuden REF tyyppi on "C", kysytään kapasitanssiarvot.

P (Pin): Logiikkapiirien nastoille, joiden viitetyyppi on "IC", 
kysytään nastatyypit.

L (Load): "IN"- ja "IO"-tyyppisille IC-piirien nastoille kysytään 
puuttuvat ottovirtojen (1^, ly) ja kuormakapasitanssin (Cjoacj)
arvot.

D (Drive): "OUT"- ja "IO"-tyyppisille IC-piirien nastoille kysytään 
puuttuvat antovirtojen (I0y, I0j) ja antoresistanssin (RoUt) arvot.

Lopuksi toiminnossa kysytään, halutaanko annetut arvot lisätä tai, 
jos ne jo ovat tiedostossa, muuttaa tiedostoon <design>/verify/ 
drive_and_load, sekä suoritetaan tietojen lisäys tai muutos käyttäjän 
toivomuksen mukaan.

5 Ajokyky- ja kuormitustarkastus staattisissa loogisissa tiloissa 
(looginen nolla ja looginen yksi).

Tarkastus on toteutettu seuraavassa esitetyn mukaan. Tarkastuksen 
kulkua havainnollistetaan myös kuvassa 5.9.
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ALKU

LÖYTYYKÖ AJAVA 
^NASTA

kyllaT

KYLLÄ:o ic-KOf 
NASTA

KYLLÄ
)NKO KOMPONENTTI 
^STUS (R TAI RN)___

LÖYTYYKÖ VASTUSARVO

KYLLÄ

OLIKO VIIMEINEN 
VEDON NASTA

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ
ONKO PIIRISSÄ 
RpuTAIRpd

KYLLÄ

KYLLÄ

LOPPU

TARVITAANKO
RpuTAIRpd

RIITTÄÄKÖ
AJOKYKY

RIITTÄÄKÖ
AJOKYKY

LOPPU

KÄSITELLÄÄN KUORMITTAVA 
KOMPONENTTINASTA

KYSYTÄÄN VASTUSARVO

ETSITÄÄN AJAVA NASTA

TARKASTETAAN AJOKYKY 
VS. KUORMA

LASKETAAN TARVITTAVA 
Rpu TAI Rpd

TULOSTETAAN HUOMAUTUS

TULOSTETAAN HUOMAUTUS

LISÄTÄÄN VASTUS

TULOSTETAAN SAATU 
Rpu TAI Rpd

LISÄTÄÄN IinzN ARVO 
KOKONAISKUORMAAN

TARKASTETAAN AJOKYKY 
RpudM TAI RpdN KANSSA

TULOSTETAAN HUOMAUTUS, 
ETTÄ TARVITAAN Rpu TAI Rpd

Kuva 5.9: Staattisten tilojen ajokyky- ja kuormitustarkastus.

Aluksi solmupisteestä etsitään ajava nasta. Tämä on joko "OUT"- 
tyyppinen nasta tai, jos tällaista ei ole, se solmupisteeseen liittyvä
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"IO"-tyyppinen nasta, jonka ajovirta on heikoin tähän 
solmupisteeseen liittyvistä "IO”-tyyppisistä nastoista. "IO"-tyyppiset 
nastat tutkitaan erikseen loogisissa 0- ja 1-tiloissa, ja täten ajava nasta 
voi eri tiloissa olla eri nasta.

Kun ajava nasta tai nastat on löydetty, lasketaan muiden piirien 
aiheuttama kuormitus erikseen molemmissa loogisissa tiloissa. Kuor
maksi lasketaan kaikkien IC-piirien nastojen ottovirrat. Kaikki vas
tukset, joiden viitetyyppi on siis "R" tai "RN", tutkitaan seuraavasti: 
Vastuksen toiseen päähän liittyvän vedon jännite tutkitaan ensin 
etsimällä se tiedostosta <design> /verify/globals, ja jos jännitearvoa 
ei löydetä, se kysytään käyttäjältä. Kaikkien samaan jännitteeseen 
liittyvien vastusten vastusarvot lasketaan rinnan yhteen. Jos vastus 
on toisesta päästään kytkemätön, se jätetään huomiotta.

Kun kaikki solmupisteeseen liittyvien komponenttinastojen kuormi- 
tusarvot on laskettu, suoritetaan tarkastus vertailemalla ajokykyä ja 
yhteenlaskettua kuormitusta ensin ottamatta huomioon ylös- tai alas- 
vetovastusten vaikutusta. Seuraavaksi lasketaan vastusten vaikutus 
ratkaisemalla suurin virta, joka vastuksessa kulkee. Tämä virta 
lisätään asianomaiseen kuormaan, ja vertailu toistetaan. Jos piirin 
ajokyky on tällöinkin riittävä, annetaan hyväksymisilmoitus. Jos 
ajokyky ei riitä, annetaan virheilmoitus. Jos saadaan virheilmoitus, 
lasketaan vielä ylös- tai alasvetovastukselle sopiva arvo.

6 Loogisten tilojen muutosnopeuden tarkastaminen perustuen sol
mupisteeseen liittyvien komponenttien antoresistanssiin, otto- 
kapasitansseihin, nousu- ja laskuaikoihin, vaadittavaan pitoaikaan 
sekä vedon pituudesta johtuvaan kapasitanssiin.

Muutosnopeuden tarkastaminen tapahtuu laskemalla arvio 
maksimitaajuudesta, jolla solmupisteen annon tila voi muuttua, jotta 
siihen liittyvät otot tulkitsisivat molemmat loogiset tilat oikein. 
Kaavio toiminnon vuosta on esitetty kuvassa 5.11. Laskeminen 
tapahtuu seuraavasti:
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Aluksi etsitään ajava nasta, joka on joko "OUT"-tyyppinen tai, jos 
tällaista ei ole, se "IO"-tyyppinen nasta, jonka antoresistanssi on 
suurin. Jos ajavalle nastalle ei ole annettu vastusarvoa, se kysytään 
käyttäjältä. Vastauksen voi antaa suoraan vastusarvona tai, jos sitä ei 
ole datalehdessä suoraan ilmoitettu, arvo voidaan laskea lähtien 
piirin testauksessa käytetyssä kuormakapasitanssista Qoad ja saavu
tetusta nousuajasta tr [18, s. 3-81]:

Rout = W / (Cload * ( log(0.9) - log(O.l) ) ) [L4]

Kaavan logaritmitermit saadaan nousuajan määritelmästä, jonka 
mukaan nousuaika on se aika, joka kuluu, kun solmupisteen jännite 
nousee arvosta 10 % arvoon 90 % täydestä arvosta.

1,0----

0,1 -■

Kuva 5.10: Nousuajan määritelmä. [22]

Seuraavaksi lasketaan kuormittavien komponenttinastojen aiheutta
ma kapasitiivinen kuorma laskemalla rinnakkain olevien kapasitans
sien arvot yhteen.
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ETSITÄÄN AJAVA NASTA

-КГотГ)

KYSYTÄÄN TAI LASKETAAN 
VASTUSARVO

KÄSITELLÄÄN KUORMITTAVA 
KOMTONENTONASTA

LISÄTÄÄN C(Ioad) ARVO 
KOKONAISKUORMAAN

LISÄTÄÄN VASTUS

USATAAN C(load) ARVO 
KOKONAISKUORMAAN

KYSYTÄÄN VEDON PITUUS 
LASKETAAN VEDON VIIVE

5 r
LASKETAAN NOUSUAIKA 
t(rise)

3r
KYSYTÄÄN PITOAIKA 
t(hold)

3 r
LASKETAAN KELLOJAKSO
JA MAKSIMITAAJUUS

3 r
TULOSTETAAN KELLOJAKSO 
JA MAKSIMITAAJUUS

.

Kuva 5.11: Logiikkatilojen muutoksiin liittyvä ajokykytarkastus.

Kun kuormitusarvot on laskettu, kysytään käyttäjältä vedon pituutta 
senttimetreinä (cm), ja lasketaan annetun arvon perusteella arvio 
signaalin etenemisviiveelle vedossa. Viive saadaan yhtälöstä:
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tdeiay [ns] = pituus[cm] * 0.06 [ns/cm] [L5]

Seuraavaksi lasketaan käsiteltävälle piirilevyn vedolle teoreettinen 
nousuaika loogisesta LOVV-tilasta HIGH-tilaan. Nousuaika lasketaan 
seuraavasti:

trisetns] = tdeiay[ns] - (R0[ohm]*tdelay[ns]*log(0.1)[l/ohm]) [L6]

Viimeiseksi kysytään pitoaika th0id, joka vaaditaan, että annon 
looginen tila ehditään ottonastassa tulkita oikein. Lopulta lasketaan 
teoreettinen minimi ajalle, joka vaaditaan, jotta solmupisteen 
toiminta olisi varmuudella oikea. Laskutoimituksessa oletetaan, että 
solmupisteen nousu- ja laskuajat ovat samat samoin kuin loogisten 
HIGH- ja LOVV-tilojen pitoajat:

hnirJ^®] — 2 trisers] ^ ^delay[^®] [L 7]

Tästä arvosta saadaan edelleen maksimi kellotaajuus:

W [Vs] = 1 / tmiJs] [L8]

5.3.7 Check Design and Board Consistency -toiminnon kuvaus

Tämän toiminnon tarkoitus on tarkastaa alkuperäisen piirikaavio- 
suunnitelman ja piirilevysuunnitelman veto listan yhtäpitävyys ver
tailemalla piirisuunnitelman listaustiedostoa <design> /verify/nets 
ja vetolistatiedostoa. Tarkastus tapahtuu vertailemalla vuorotellen 
kaikkien <design> /verify/nets-tiedoston ja vetolistatiedoston vetoja 
nimien perusteella ja edelleen vertailemalla molemmissa tiedostoissa 
esiintyvien samannimisten vetojen kaikkia komponenttinastoja. 
Vertailuun sisältyy nastoihin liittyvien komponenttien viitetietojen 
eli REF-ominaisuuksien vertailu sekä nastanumerojen vertailu. 
Tarkastuksen kulku on esitetty kuvassa 5.12.

Jos vedon nastoissa havaitaan eroavaisuuksia, listataan näyttöön 
sekä virhelistaustiedostoon <design>/verify/check_list_board vir
heellisen vedon nimi ja kaikki tarkastettavissa tiedostoissa toisistaan
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poikkeavat vetoon liittyvät nastat. Jokaisen listattavan nastan 
tiedoista tulostetaan liittyvän komponentin REF-ominaisuus, nastan 
numero sekä liittyvän komponentin sijainti piirikaaviolehdellä, 
mikäli komponentti löytyy piirikaaviosuunnitelmasta. Lisäksi virhe- 
listauksessa luetellaan kaikki sellaiset vedot, joille ei löydetä 
vastinetta piirikaaviosuunnitelmasta tai vetolistasta.

ALKU

TARKASTETAAN VETOLISTA- 
TŒDOSTON FORMAATTI

> ANNETAAN VIRHEILMOITUS LOPPUONKO FORMAATTI OIKEA

KYLLÄ

ALOITETAAN TARKASTUS 
SUORITETAAN ALKURUTHNIT

HAETAAN VEDON NIMI 
VETOLIST ATIEDOSTOSTA

TULOSTETAAN PIIRIN 
TARKASTUSTULOKSET

LÖYTYIKÖ UUSI VETO LOPPU

KYLLÄ

ETSITÄÄN VETO 
NETS-TIEDOSTOSTA

TULOSTETAAN
VIRHEILMOITUS

LÖYTYIKÖ VETO 

JjETS-TIEDOSTOSTj

KYLLÄ

MERKITÄÄN VETOUSTAN 
VETO LÖYDETYKSI

HAETAAN KOMPONENTTI- 
NASTAT NETS-TIEDOSTOSTA

HAETAAN NASTAT 
VETOLIST ATIEDOSTOSTA

SUORITETAAN
VERTAILU

TULOSTETAAN VEDON 
TARKASTUSTULOKSET

Kuva 5.12: Check Design and Board Consistency -toiminnon vuo.
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5.3.8 Check Test Points -toiminnon kuvaus

Tämän toiminnon tarkoitus on tarkastaa, ovatko kaikki piirilevylle 
sijoitetut logiikkapiirit testattavissa in-circuit-menetelmällä, eli liit
tyykö kaikkien logiikkapiirien jokaiseen anto- ja ottonastaan testi- 
piste tai sellainen piste, jota voidaan käyttää testipisteenä. Koska 
piirisuunnittelijoiden käyttämä nastojen nimeämiskäytäntö ei ole 
yhtenäinen, tässä toiminnossa on vapaasti määriteltävissä testi- 
pisteiksi tulkittavien instanssien viitteiden eli REF-ominaisuuksien 
tyypit. Toiminto käy läpi vetolistatiedoston tutkien veto kerrallaan, 
liittyykö tähän vetoon testipistettä. Kaikki sellaiset vedot, joihin ei 
liity testipistettä, luetellaan näyttöön ja virhelistaustiedostoon 
<design> / verify / check_list_test. Esimerkkilistaus tästä tiedostosta 
on liitteessä 11. Näyttöön luetellaan lisäksi testipisteelliset vedot ja 
joitakin näihin liittyviä tietoja.

Sen lisäksi, että toiminto ilmoittaa puuttuvasta tai olemassa olevasta 
testipisteestä, se antaa tarkempaa tietoa vedosta. Vetoon liittyvät IC- 
komponenttien nastat luetellaan, tai jos vetoon ei liity IC-tyyppisiä 
komponentteja, annetaan tästä ilmoitus.
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6 Yhteenveto

Piirikaavio- ja piirilevysuunnittelun tarkastaminen on monessa 
merkityksessä tärkeää. Kytkentöjen loogista toimintaa voidaan 
tarkastella simuloimalla. Monia virheitä voidaan kuitenkin 
simulointia helpommin ja edullisemmin tarkastaa perustuen piiri- 
kaavio- ja piirilevysuunnitelmaan. Riittävän kattavalla ja huolelli
sella automaatisoidulla tarkastuksella voidaan nopeuttaa tarkastus
toimintaa huomattavasti, mikä säästää ajan lisäksi myös taloudellisia 
resursseja. Kun piirisuunnitelmien virheitä voidaan tarkastuksen 
avulla tehokkaasti karsia, säästetään myös suunnitelmien korjaus- 
kierroksia ja siten piirisuunnittelijoiden aikaa. Suunnittelijoiden työ 
voidaan näin keskittää tehokkaammin heidän varsinaiseen 
tehtäväänsä - suunnitteluun.

Nokia Tutkimuskeskuksessa kehitetty VerDe-ohjelmisto suorittaa 
edellä mainittuja piirikaavio- ja piirilevysunnittelun perustarkastuk- 
sia, jotka on aikaisemmin jouduttu suorittamaan täysin manuaali
sesti. Näin se osaltaan tehostaa suunnitteluprosessin kulkua ja 
parantaa suunnittelun laatua. VerDe-ohjelmiston beta-versio on 
luovutettu koekäyttöön kaikkiaan kahdeksaan Nokia yhtymän 
teollisuusyksikköön. Niissä ohjelmaa on käytetty piirisuunnitelmien 
tarkastamiseen ja se on todettu tarpeelliseksi.

Suunnittelutyön kiireisen luonteen vuoksi suunnittelijoiden on sel
västi vaikea löytää aikaa uuden ohjelman testaamiseen tai koko 
ohjelman käyttöönotto on mielenkiinnosta ja tarpeesta huolimatta 
viivästynyt jopa puoli vuotta. Edelleenkehitystyön suunnitteleminen 
on vaikeaa, koska testikäyttäjien kommentit ovat ensisijaisen tärkeitä 
oikeiden toteutusvaihtoehtojen valitsemiseksi erityisesti, kun ohjel
man tekijältä puuttuu laajempi käytännön kokemus elektroniikka
suunnittelusta.

Eräs palautteena saatu käytännön ongelma on ohjelman 'suulaus'. 
Jotta mitään oleellista piirin tarkastuksista ei jäisi ilmoittamatta, 
annetaan ohjelmassa melko runsaasti informaatiota tarkastettavista
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kohteista, mikä suuren piirin kohdalla merkitsee valtavaa tieto
tulvaa, josta olisi käsin etsittävä oleellinen. Ongelma on periaatteessa 
helposti ratkaistavissa ohjelmistoteknisin keinoin jopa niin, että 
käyttäjä voi itse määritellä tarkastuksille haluamansa tarkkuuden. 
Eri kysymys on, jääkö tällöin joitakin merkityksellisiä virheitä 
havaitsematta; Hyvä tapa tarkastuspalautteen karsimiseksi olisi 
komponenttityyppien liittäminen tarkastusperusteisiin. Samoin tar
kastettavia signaaleja eli signaalivetoja voisi tyypin perusteella 
karsia, mutta tällöin olisi tunnettava signaalin tyyppi vedon nimen 
perusteella. Tämä ei ole nykyisellä kirjavalla nimeämiskäytännöllä 
mahdollista.

VerDe-ohjelmiston jatkokehitys on vielä avoin. Ideoita uusien 
tarkastuksien toteuttamiseen on kuitenkin tullut esille ja niitä on 
myös aktiivisesti etsitty. Eri testausmenetelmien käytettävyyden 
tarkastaminen on eräs esiin tullut ajatus. VerDe-ohjelmiston beta- 
versiossa on paneuduttu vain in-circuit-menetelmään. Esimerkiksi 
ns. boundary-scan-tekniikalla toteutettavan piirikortin testauksen 
kattavuus voitaisiin tarkastaa VerDe-ohjelmiston avulla. Tämä 
testaustekniikka on ollut tutkimuksen kohteena Nokia Tutkimus
keskuksessa. Myös muiden piirilevyn testausmenetelmien käytettä
vyyden tarkastaminen tulee kysymykseen. Komponenttikirjastojen 
laajentaminen kattamaan komponenttien nastakohtaiset ajokyky- ja 
kuormitustiedot on suuri kokonaisuus, jonka toteuttaminen 
helpottaisi tarkastuksia huomattavasti. Tämän toteuttaminen on 
kuitenkin niin suuri tehtävä, että sen taloudellinen kannattavuus on 
tarkoin tutkittava ennen kuin työhön voidaan ryhtyä.
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Esimerkkilistaus tiedostosta <design> /verify/history.

Verde history for design ibc_rev_l/ibc_blocks
1991/05/24.08:19:33
VE R_E XP AND
HELP
VERDE
NEW_DESIGN
1991/05/24.08:30:01
EXIT
1991/05/24.08:32:33
EXIT
1991/05/24.08:52:12
VERDE
1991/05/24.09:30:24
VERDE
EXIT
1991/05/24.09:53:45
VERDE
EXIT
1991/05/24.10:24:02
VERDE
EXIT
1991/05/29.09:17:03
VER_EXPAND
VERDE
HELP
VERDE
EXIT
1991/05/29.10:38:18
VERDE
EXIT
1991/05/29.10:48:26
VERDE
1991/05/29.11:02:47
VERDE
EXIT
1991/05/29.11:06:30
VERDE
EXIT
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Esimerkkilistaus tiedostosta <design>/verify/nets. Lyhennelmä.

{NETLISTED: 05/29/1991 09:17}
%CIRCUIT /user/marja_liisa/ibc_rev_l/ibc_blocks 
%NET ;
#/DMC86_INTERFACE/DA_BUS(0);
PIN = Q0 /DMC86_INTERFÁCE/DA_BUS(0);
REF = IC14;
SHEET = sheetl(-280.0, 140.0) ;
PIN = Q0;
PIN_NO = 2;
PINTYPE = OUT;
PIN = 01 /DMC8 6_INTERFACE/DA_BUS(0) ;
REF = RN7-A;
SHEET = sheetl(-160.0,110.0) ;
PIN = 01;
PIN_NO = 2;
PINTYPE = UNKNOWN;
PIN = 10 /DMC86_INTERFACE/DA_BUS(0);
REF 
SHEET 
PIN 
PIN_NO 
PINTYPE 
INPUT pins 
OUTPUT pins 
IN/OUT pins 
UNKNOWN pins

IC9-A;
sheetl(-85.0,80.0) ;
10;
1;
IN;
1 
1 
0 
1

#/DMC86_INTERFACE/DA_BUS(1);
PIN = AOL /DMC86_INTERFACE/DA_BUS(1); 
REF = IC2;
SHEET = sheetl (245.0, 45.0);
PIN = A0L;
PIN_NO = 7;
PINTYPE = UNKNOWN;

PIN = AOL /DMC86_INTERFACE/DA_BUS(1); 
REF = IC6;
SHEET = sheetl(120.0, 45.0) ;
PIN = A0L;
PIN_NO = 7;
PINTYPE = UNKNOWN;

PIN = Q1 /DMC86 INTERFACE/DA BUS(1);
REF 
SHEET 
PIN 
PIN_NO 
PINTYPE 
INPUT 
OUTPUT pins 
IN/OUT pins 
UNKNOWN pins

IC14 ;
sheetl(-280.0,140.0);
Ql;
5;
OUT; 

pins 0 
1 
0 
2

#/DMC86_INTERFACE/DA_BUS(2);
PIN = AIL /DMC86 INTERFACE/DA BUS(2);
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REF = IC2;
SHEET = sheetl(245.0,45.0);
PIN = AIL;
PIN_NO = 8;
PINTYPE = UNKNOWN;
PIN = AIL /DMC86_INTERFACE/DA_BUS(2);
REF = IC6;
SHEET = sheetl (120.0, 45.0);
PIN = AIL;
PIN_NO = 8;
PINTYPE = UNKNOWN;

PIN = Q2 /DMC86_INTERFACE/DA_BUS(2); 
REF 
SHEET 
PIN 
PIN_NO 
PINTYPE 
INPUT pins 
OUTPUT pins 
IN/OUT pins 
UNKNOWN pins 
SHEET 
PIN 
PIN_NO 
PINTYPE 

#_WR;
PIN = 01 _WR;
REF 
SHEET 
PIN 
PIN_NO 
PINTYPE 

PIN = A _WR;
REF 
SHEET 
PIN 
PIN_NO 
PINTYPE 
INPUT pins 
OUTPUT pins 
IN/OUT pins 
UNKNOWN pins 
#-5V;

ICI 4;
sheetl (-280.0,140.0); 
Q2 ;
6;
OUT;
0
1
0
2
sheetl (135.0,-115.0); 
IB;
2;
UNKNOWN;

RN3-D;
sheetl(205.0, 180.0) ; 
01;
7;
UNKNOWN;
Wl-4 ;
sheetl(225.0,180.0); 
A;
4;
UNKNOWN;
0
0
0
2

PIN = -5V 
REF 
SHEET 
PIN 
PIN_NO 
PINTYPE 
PIN = NEC 
REF 
SHEET 
PIN 
PIN_NO 
PINTYPE

-5V;
= IC34;
= sheetl(135.0,-115.0); 
= -5V;
= 13;
= UNKNOWN;

-5V;
= Cl;
= sheetl(15.0,-135.0);
= NEG;
= 2;
= UNKNOWN;
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PIN = IN -5V 
REF 
SHEET 
PIN

TP1 ;
sheet1 (15.0,-120.0) 
IN;

PIN_NO = 1;
PINTYPE = UNKNOWN;
INPUT pins 0 
OUTPUT pins 0 
IN/OUT pins 0 
UNKNOWN pins 3 
#GROUND ;
PIN = 0V GROUND;
REF = IC24;
SHEET = sheetl (150.0,115.0);
PIN = 0V;
PIN_NO = 16;
PINTYPE = UNKNOWN;
PIN = 0V GROUND;
REF = IC2 0 ;
SHEET = sheetl(265.0,115.0);
PIN = 0V;
PIN_NO = 16;
PINTYPE = UNKNOWN;
PIN = 0V GROUND;
REF = IC25;
SHEET = sheetl (150.0,-80.0);
PIN = 0V;
PIN_NO = 16;
PINTYPE = UNKNOWN;
INPUT pins 0 
OUTPUT pins 0 
IN/OUT pins 0 
UNKNOWN pins 3 
%ENDNET;
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Esimerkkilistaus tiedostosta <design>/verify/netsjist. Lyhennelmä.

/DMC86_INTERFАСЕ/DA_BUS(0) 
/DMC8 6_INTERFACE/DA_BUS(1) 
/DMC86_INTERFACE/DA_BUS(2) 
/IUBUS_INTERFАСЕ/N$487 
D(0)
D (1)
D (2)
D(3)
D(4)
D(5)
D(6)
D(7)
D (8)
D(9)
D (10)
D (11)
D ( 12 )
D (13)
D (14)
D (15)
N$1261
N$1263
N$1265
N$1269
N$1294
N$1295
N$1296
N$1297
N$1298
N$1299
N$1341
N$1343
N$1349(8)
N$1349(9)
N$1349(10)
N$1349(11)
N$1349(12)
N$1349(13)
N$1349(14)
N$1349(15)
N$1351(1)
N$1351(4)
N$1351(5)
N$1351(6)
N$1351 (7)
N$1351 (8)
N$1351(9)
_WR
-5V
VCC
GROUND



1 Liite 4

Esimerkkilistauksia tiedostoista <des ign> / verify / ins tances / <ref >.

Tiedosto <design> / verify/ instances / IC24:

{NETLISTED: 05/24/1991 08:24}
%CIRCUIT /user/marja_liisa/ibc_rev_l/ibc_blocks 
#/user/marja_liisa/pcb_parts/project_lib/ac2hw_lib/$27cl001 
Sheetl(150.0,115.0) [/CPU_AND_MEMORY/IC24];
REF = IC2 4 ;
COMP = 27C1001;
NOKEX_CODE= 4326894;
PART_N0 = IC24;
Ioh = 0.0000mA 
Iol = 0.0000mA 
lih = 0.0000mA 
Ill = 0.0000mA
Ro = 0 ;
Cl = 0 ;

Tiedosto <design> / verify/ instances / IC38:

{NETLISTED: 05/24/1991 08:24}
%CIRCUIT /user/marja_liisa/ibc_rev_l/ibc_blocks 
#/user/marja_liisa/pcbj?arts/project_lib/ac2hw_lib/$74hc245 
sheetl(-75.0,80.0) [/IUBUS_INTERFACE/IC3 8];
REF = IC38 ;
COMP = 74HC245;
NOKEX CODE= 4316051;
PART_NO
Ioh
Ю1
lih
Iil
Ro
Cl

IC38 ;
4.0000mA;
4.0000mA; 
0.0010mA; 
0.0010mA;
0;
O.OOSOOOnf;

Tiedosto <design> / verify / instances /1С7-A:

{NETLISTED: 05/24/1991 08:24}
%CIRCUIT /user/marja_liisa/ibc_rev_l/ibc_blocks 
#/user/marja_liisa/pcb_parts/project_lib/ac2hw_lib/$74f20 
Sheetl(50.0,-35.0) [/DMC86_INTERFACE/IC7-A];
REF = IC7-A;
COMP = 74F20;
NOKEX_CODE 4315989;
PART_NO = IC7 ;
Ioh = 0.0000mA
Iol = 0.0000mA
lih = 0.0000mA
Iil = 0.0000mA
Ro = 0;
Cl = 0;
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Esimerkkilistaus tiedostosta <design> / verify / globals.

# Global nets for design ibc
VCC 15.0
VDD -15.0
GND 0.0
GROUND 0.0
+15V 15.0
+5V 5.0
-15V -15.0
-5V -5.0
0V 0.0



1 Liite 6

Esimerkkilistaus tiedostosta <design> / verify/drive_and_load.

# Drive and load for VERDE for design ibc_rev_l/ibc_blocks

# First created: 1991/05/24.08:19:33
#comp no nokex code pin_type Ioh/mA Iol/mA Iih/mA Iil/mA Ro/ohm Cl/nf

160_1 3 1604189 UNKNOWN 0.000 0.000 0.000 0.000 1000.00 0.000

545_X 1 99977 UNKNOWN 0.800 16.000 0.040 1.600 0.00 0.000

7 4F7 4 11 4316149 IN 0.000 0.000 0.001 0.040 0.00 0.056

74HC4020 10 4316809 IN 4.000 4.000 0.001 0.001 0.00 0.005

80C186 56 4348560 OUT 0.016 0.400 0.000 0.000 55.00 0.000

82592 5 400007 CLK 0.000 0.000 0.001 0.040 0.00 0.005
27C1001 24 4326894 IN 0.000 0.000 4.000 1.000 0.00 0.055

27C1001 24 4326894 IN 0.000 0.000 4.000 1.000 0.00 0.055
88128 24 400002 IN 0.000 0.000 4.000 1.000 0.00 0.050

80C186 62 4348560 UNKNOWN 0.000 0.000 4.000 1.000 0.00 0.050

82592 8 400007 RD 0.000 0.000 4.000 1.000 0.00 0.060

CY7C141 46 400006 IN 0.000 0.000 4.000 1.000 0.00 0.060

CY7C131 46 400005 10 15.000 9.000 4.000 1.000 60.00 0.060

160_1_1K 4 1604189 UNKNOWN 0.000 0.000 0.000 0.000 1000.00 0.000

160 1 SIL8B 8 1602354 UNKNOWN 0.000 0.000 0.000 0.000 22.00 0.000
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Esimerkkilistaus tiedostosta <design>/verify/check_list_in. Lyhennelmä.

DESIGN : /user/marja_liisa/ibc_rev_l/ibc_blocks 
DATE: 05/24/1991 08:52

/ DMC 8 6_INTERFACB/_0E
#ERROR: 6 INPUT pins 0 10 pins 2 other pins, totally 8 possible INPUT pins 

IN 6: IC5-D(74F00 [12] [10]) IC16(74F373 [11] [EN]) IC15(74F373 [11] [EN])
IC14(74F373 [11][EN]) IC17(74F245 [1][T_R]) IC13(74F245 [1][T_R])

UNKNOWN 2: IC2(CY7C141 [6][_0EL]) 106(CY7C131 [6][_0BL])

N$1343
#ERROR: 0 INPUT pins 0 10 pins 9 other pins, totally 9 possible INPUT pins 

RD 1: 1039(82592 [8][II])
UNKNOWN 8: 1024(2701001 [24][_0E]) 1020(2701001 [24][_0E]) 1025(88128 [24][_OE])

1021(88128 [24] [_0E]) 1030(800186 [62] [_RD_QMSD]) 102(CY7C141 [46] [_0ER])
IC6 (CY7C131 [46] [_0ER] ) ТРИ (545_X [1] [IN] )

N$1348
#ERR0R: 4 INPUT pins 0 10 pins 3 other pins, totally 7 possible INPUT pins 

IN 4: IC23-B(7 4HC32 [5] [10]) IC23-D(74HC32 [12] [10]) IC23-C (74HC32 [10] [II]) 
IC23-A(74HC32 [2][10])

WR 1: 1039(82592 [4][12])
UNKNOWN 2: 1030(800186 [63][QS1_WR]) TP10(545_X [1][IN])

3 errors.
389 nets checked.
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Esimerkkilistaus tiedostosta <design>/verify/check_list_out. Lyhennelmä.

DESIGN : /user/marja_liisa/ibc_rev_l/ibc_blocks
DATE: 05/24/1991 08:52

/DMC 8 6_INTERFACE/DA_BUS(1)
#WARNING: 1 OUTPUT pins 0 10 pins 2 other pins, totally 3 possible OUTPUT pins 

OUT 1: IC14(74F373 [5][Ql])
UNKNOWN 2: IC2(CY7C141 [7][AOL]) IC6(CY7C131 [7][AOL])

/DMC8 6_INTERFACE/DD_BUS(1)
»WARNING: 0 OUTPUT pins 1 10 pins 1 other pins, totally 2 possible OUTPUT pins 

10 1: IC17(74F245 [17][B1])
UNKNOWN 1: IC6(CY7C131 [18][I/OIL])

/DMC86_INTERFACE/DD_BUS(2)
»WARNING: 0 OUTPUT pins 1 10 pins 1 other pins, totally 2 possible OUTPUT pins 

10 1: IC17(74F245 [16][B2])
UNKNOWN 1: IC6(CY7C131 [19] [I/02L])

/DMC86_INTERFACE/DD_BUS(3)
»WARNING: 0 OUTPUT pins 1 10 pins 1 other pins, totally 2 possible OUTPUT pins 
10 1: IC17(74F245 [15][B3])
UNKNOWN 1: IC6(CY7C131 [20][I/03L])

/DMC86_INTERFACE/DD_BUS(4)
»WARNING: 0 OUTPUT pins 1 10 pins 1 other pins, totally 2 possible OUTPUT pins 
10 1: IC17(74F245 [14][B4]>
UNKNOWN 1: IC6(CY7C131 [21][I/04L])

/DMC8 6_INTERFACE/DD_BUS(5)
»WARNING: 0 OUTPUT pins 1 10 pins 1 other pins, totally 2 possible OUTPUT pins 

10 1: IC17(74F245 [13][B5])
UNKNOWN 1: IC6(CY7C131 [22][I/05L])

/DMC86_INTERFACE/DD_BUS(6)
»WARNING: 0 OUTPUT pins 1 10 pins 1 other pins, totally 2 possible OUTPUT pins 

10 1: IC17(74F245 [12][B6])
UNKNOWN 1: IC6(CY7C131 [23][I/06L])

AD (0)
»WARNING: 0 OUTPUT pins 1 10 pins 4 other pins, totally 5 possible OUTPUT pins 

10 1: IC38(74HC245 [2][Al])
UNKNOWN 4: IC24(27C1001 [13] [DO]) 1025(88128 [13] [DO]) 1030(800186 [17] [ADO])

106(CY7C131 [27][I/OOR])

AD (1)
»WARNING: 0 OUTPUT pins 1 10 pins 4 other pins, totally 5 possible OUTPUT pins 

10 1: 1038(74HC245 [3][A2])
UNKNOWN 4: 1024 (2701001 [14] [Dl]) 1025 (88128 [14] [Dl]) 1030 (800186 [15] [ADI])

106(CY7C131 [28][I/01R])

_READY
»WARNING: 1 OUTPUT pins 0 10 pins 1 other pins, totally 2 possible OUTPUT pins 

OUT 1: IC1-C(74F38 [8][OUT])
UNKNOWN 1: Pl-23(541_5 [23][A])

No errors, 10 warnings.
389 nets checked.
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Esimerkkilistaus tiedostosta <design>/verify/check_list_no. Lyhennelmä.

DESIGN : /user/marja_liisa/ibc_rev_l/ibc_blocks 
DATE: 05/24/1991 08:52

/DMC86_INTERFACE/DA_BUS(1)
«WARNING: no INPUT pins or 10 pins 

OUT 1: IC14(74F373 [5][Ql])
UNKNOWN 2: IC2(CY7C141 [7][AOL]) IC6(CY7C131 [7][AOL])

/DMC 8 6_INTERFACE/N$1096 
«ERROR: no INPUT pins or 10 pins 

OUT 1: IC12(74LS244 [5][2Y3])

/DMC86_INTERFACE/N$166
«WARNING: no OUTPUT pins or IO pins

IN 3: IC16(74F373 [1][ 0E]) IC15<74F373 [1][_OE]) ICI4(74F373 [1][_0E]> 
UNKNOWN 1: R2(140_1E [2][NEG])

/DMC 8 6_INTERFACE/N$1703 
«WARNING: no OUTPUT pins or IO pins 

IN 1: IC3-B(74HC08 [4][10])
UNKNOWN 2: JP1(JUMP_1X3 [2][B]) RN6-F(160_1 [7][01])

/DMC86_INTERFACE/N$1718 
«WARNING: no OUTPUT pins or IO pins 

IN 1: IC4-B(74HC04 [3][IN])
UNKNOWN 2: IC6(CY7C131 [4][_INTL]) RN7-H(160_1 [9][01])

/DMC 8 6_INTERFACE/N$1719 
«WARNING: no OUTPUT pins or 10 pins 

IN 1: IC4-C(74HC04 [5][IN])
UNKNOWN 2: IC6(CY7C131 [48][_INTR]> RN7-I(160_1 [10][01])

/DMC 8 6_INTERFACE /N$ 1744 
«ERROR: no INPUT pins or IO pins 

OUT 1: IC10-A(74F74 [6][_Q])

/DMC86_INTERFACE/N$1750 
«ERROR: no INPUT pins or IO pins 

OUT 1: IC10-B(74F74 [9][Q])

/DMC86_INTERFACE/N$1922 
«WARNING: no OUTPUT pins or IO pins 

IN 1: IC1-D(74F38 [12][10])
UNKNOWN 1: RN6-E(160_1 [6][01])

/DMC 8 6_INTERFACE/N$2007 
«WARNING: no OUTPUT pins or IO pins 

IN 2: IC1-A(74F38 [2][I0]) IC1-B(74F38 [4][10])
UNKNOWN 1: RN6-H(160_1 [9] [01])

/DMC 8 6_INTERFACE/N $ 2022 
«ERROR: no INPUT pins or IO pins 

OUT 1: IC4-A(74HC04 [2][OUT])

/ DMC 8 6_INTERF ACE /N $ 2122 
«WARNING: no OUTPUT pins or IO pins 

IN 1: IC3-A(74HC08 [1][10])
UNKNOWN 2: R1(140_1E [2][NEG]) TP7(545_X [1][IN])

/DMC8 6_INTERFACE/N$2182 
«WARNING: no OUTPUT pins or IO pins 

IN 1: ICH (74LS688 [17] [P7] )
UNKNOWN 2: RN11(160_1_F [4][01]) JP6(JUMP_2X7 [14][14])

/DMC8 6_INTERFACE/N$2184 
«WARNING: no OUTPUT pins or IO pins 

IN 1: ICH (74LS688 [13] [P5])
UNKNOWN 2: RN11(160_1_F [8][03]) JP6(JUMP_2X7 [10][10])

/DMC86_INTERFACE/N$2185 
«WARNING: no OUTPUT pins or 10 pins 

IN 1: ICH (74LS688 [15] [P6] )
UNKNOWN 2: RN11(160_1_F [6][02]) JP6(JUMP_2X7 [12][12])

/DMC 8 6_INTERFACE/N$ 2188 
«WARNING: no OUTPUT pins or 10 pins 

IN 1: ICH (74LS688 [11] [P4] )
UNKNOWN 2: RN11(160_1 F [9][04]) JP6(JUMP_2X7 [8][8])
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/ DMC 8 6_INTERFACE/N $ 219 О 
»WARNING: no OUTPUT pins or 10 pins 

IN 1: ICH (74LS688 [6] [P2] )
UNKNOWN 2: RN11(160_1_F [5][06]) JP6(JUMP_2X7 [4][4])

/DMC8 6_INTERFACE/N$2191 
»WARNING: no OUTPUT pins or 10 pins 

IN 1: ICH (74LS688 [4] [PI])
UNKNOWN 2: RN11<160_1_F [3][07]) JP6(JUMP_2X7 [2][2])

/DMC86_INTERFACE/N$2193 
»WARNING: no OUTPUT pins or' 10 pins 

IN 1: ICH (74LS688 [8] [P3] )
UNKNOWN 2: RNll(160_1_F [7] [05]) JP6(JUMP_2X7 [6] [6])

/DMC86_INTERFACE/N$2203 
»WARNING: no INPUT pins or 10 pins 

OUT 1: IC8(74F175 [11][_Q2])
UNKNOWN 2: JP3(JUMP_2X4 [5][5]) JP5(JUMP_2X3 [3][3])

ZDMC86_INTERFACE/NS2204 
»WARNING: no OUTPUT pins or 10 pins 

IN 1: IC5-B(74F00 [5][10])
UNKNOWN 3: JP5(JUMP_2X3 [6] [6]) JP5 <JUMP_2X3 [4] [4]) JP5(JUMP_2X3 [2] [2])

/DMC86_INTERFACE/N$2209 
»WARNING: no INPUT pins or 10 pins 

OUT 1: IC8(74F175 [6][_Q1])
UNKNOWN 3: JP3(JUMP_2X4 [3] [3]) JP4(JUMP_2X2 [1] [1]) JP5 <JUMP_2X3 [1] [1])

/DMC86_INTERFACE/N$2211 
»WARNING : no INPUT pins or 10 pins 
»WARNING: no OUTPUT pins or 10 pins 

ENA 1: IC10-A(74F74 [1][CLR])
UNKNOWN 2: JP4(JUMP_2X2 [4][4]) JP4(JUMP_2X2 [2][2])

/DMC86_INTERFACE/N$2212 
»WARNING : no INPUT pins or 10 pins 

OUT 1: IC8(74F175 [14][_Q3])
UNKNOWN 3: JP3(JUMP_2X4 [7][7]) JP4(JUMP_2X2 [3][3]) JP5(JUMP_2X3 [5][5])

/IUBUS_INTERFACE/N$375 
»WARNING: no INPUT pins or 10 pins 
»WARNING: no OUTPUT pins or 10 pins 

RXC/X2 1: IC39 (825 92 [26] [HO] )
UNKNOWN 2: X2(450_1E [1][POS]) C46(230_12 [1][POS])

4 errors, 23 warnings.
389 nets checked



1 Liite 10

Esimerkkilistaus tiedostosta <design> / verify / check_list_board. Lyhennelmä.

DESIGN : /user/marja_liisa/ibc_rev_l/ibc_blocks 
DATE: 05/24/1991 10:24
Net CPU_AND_MEMORY/N$ 915:
PCB(5) DESIGN (5)

RN15-10 RN15-I-10

Net CPU_AND_MEMORY/N$906:
PCB(2) DESIGN(2)

RN15-7 RN15-F-7

Net VCC:
PCB(122) DESIGN(141)

RN7-1
RN6-1
RN18-1
RN12-1
P3-63
P3-31
Pl-33
Pl-1
W1-26
W1-25
W1-5
W1-1
C2-1
ICI 9-14
IC5-14
IC7-14
IC1-14
IC10-14
IC22-14
IC32-14
IC29-14
IC4-14
IC3-14
IC37-14
IC9-14
IC23-14

RN7-A-1
RN6-G-1
RN18-A-1
RN12-G-1
P3-63-63
P3-31-31
Pl-33-33
Pl-1-1
W1-26-26
W1-25-25
W1-5-5
W1-1-1

RN7-B-1[sheetl(-155.0,110.0)] 
RN7-C-1[sheetl(-150.0,110.0)] 
RN7-D-1[sheetl(-145.0,110.0)) 
RN6-F-1[sheetl(150.0,-90.0)) 
RN6-B-1[sheetl(155.0,-90.0)] 
RN7-G-1[sheetl(160.0,-90.0)] 
RN6-D-1[sheetl(165.0,-90.0)) 
RN6-C-1[sheetl(200.0,75.0)] 
RN7-H-1[sheetl(225.0,245.0)] 
RN7-I-1[sheetl(230.0,245.0)] 
RN6-E-1[sheetl(270.0,250.0)) 
RN6-H-1[sheetl(280.0,-140.0)] 
RN6-I-1[sheetl(285.0,-140.0)] 
RN7-E-1[sheetl(305.0,90.0)] 
RN7-F-1[sheetl(310.0,90.0)] 
RN18-C-1[sheetl(-380.0,-35.0)) 
RN12-C-1[sheetl(-375.0,-75.0)) 
RN12-E-1[sheetl(-375.0,-35.0)] 
RN18-F-1[sheetl(-370.0,-75.0)] 
RN12-D-1[sheetl(-370.0,-35.0)] 
RN18-E-1[sheetl(-365.0,-75.0)] 
RN12-F-1[sheetl(-365.0,-35.0)] 
RN12-1-1[sheetl(-360.0,-35.0)] 
RN18-I-1[sheetl(-305.0,-225.0)] 
RN12-H-1[sheetl(-300.0,-225.0)] 
RN18-H-1[sheetl(-265.0,95.0)] 
RN18-D-1[sheetl(-235.0,145.0)) 
RN12-A-1[sheetl(-235.0,150.0)] 
RN12-B-1[sheetl(-235.0,155.0)) 
RN6-A-1[sheetl(-240.0,235.0)] 
RN18-B-1[sheetl(-105.0,235.0)] 
RN18-G-1[sheetl(205.0,-200.0)] 
C25660-1[sheetl(-165.0,-145.0)]

Totally 108 common pins out of 155 pins, 14 only PCB pins and 33 only DESIGN pins
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Net GROUND 
PCB(150) DESIGN(145)

Wl-3
Wl-7

Wl-3-3
Wl-7-7

Wl-12
Wl-21
Wl-23
Pl-2

Wl-12-12
Wl-21-21
Wl-23-23
Pl-2-2

Pl-34
P3-32
P3-64
IC4-1
RN15-1
IC10-2
IC10-3
IC10-12
IC10-11
IC3-10
IC3-9
IC7-13
IC7-12
IC7-10
IC7-9
IC37-4
IC37-3
IC37-2
IC37-1

Pl-34-34
P3-32-32
P3-64-64
IC4-A-1
RN15-G-1
IC10-A-2
IC10-A-3
IC10-B-12
IC10-B-11
IC3-C-10
IC3-C-9
IC7-B-13
IC7-B-12
IC7-B-10
IC7-B-9
IC37-B-4
IC37-B-3
IC37-A-2
IC37-A-1

C2-2
IC19-7
IC5-7
IC7-7[sheetl(80.0,-260.0) ] 
IC1-7
IC10-7[sheetl(-85.0,20.0) ] 
IC22-7
IC32-7[sheetl(80.0,-230.0)] 
IC29-7
IC4-7[sheetl(135.0,-255.0) ] 
IC3-7[sheetl(80.0,-230.0) ] 
IC37-7[sheetl(-120.0, 130.0) ] 
IC9-7 
IC23-7

RN15-H-1[sheetl(-380.0,-115.0)] 
RN15-F-1[sheetl(-310.0,10.0)] 
RN15-E-1[sheetl(-235.0,200.0)] 
RN15-B-1[sheetl(-235.0,205.0)] 
RN15-D-1[sheetl(-235.0,210.0)] 
RN15-A-1[sheetl(-240.0,-245.0)] 
RN15-C-1[sheetl(-220.0,-190.0)] 
RN15-I-1[sheetl(-35.0,-90.0)] 
C25660-2[sheetl(-165.0,-145.0)]

Totally 136 common pins out of 159 pins, 14 only PCB pins and 9 only DESIGN pins

*** ERROR: No net /DMC86_INTERFACE/N$1095 on board!
Pin ICI2-7[sheetl(-170.0,-30.0)] attachedto net in design.

*** ERROR: No net /DMC86_INTERFACE/N$1096 on board!
Pin ICI2-5[sheetl(-170.0,-30.0)) attachedto net in design.

WARNING : No net ZDMC86_INTERFACE/N$1175 on board!
Pin RN10-2[sheetl(-90.0,-230.0)] attached to net in design.

WARNING: No net /DMC86_INTERFACE/N51176 on board!
Pin RN9-2[sheetl(-30.0,-230.0)] attached to net in design.

*** ERROR: No net /DMC86_INTERFACE/N$1367 on board!
Pin IC8-15[sheetl (-20.0,-80.0)J attachedto net in design.

WARNING: No net N$1885 on board!
Pin J2-5-5[sheetl (60.0,-170.0)] attached to net in design.

70 differing instances, all board nets located, 6 nets missing from board ibc, 
294 nets scanned from ibc/nets_file, 300 nets scanned from ibc/verify/nets.
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DESIGN : /user/marja_liisa/ibc_rev_l/ibc_blocks 
DATE: 05/24/1991 10:24

*** NET CPU_AND_MEMORY/N$925 has no test points.
No IC-pins are connected to CPU_AND_MEMORY/N$925.

*** NET CPU_AND_MEMORY/N$915 has no test points.
Following IC-pins have no test point:
IC28-18[sheetl(-25.0,-80.0)] IC28-17[sheetl(-25.0,-80.0)]
IC28-14[sheetl(-25.0,-80.0)] IC28-13[sheetl(-25.0,-80.0))

*** NET CPU_AND_MEMORY/N$906 has no test points.
Following IC-pins have no test point:
IC33-11[sheetl(-285.0,0.0))

*** NET CPU_AND_MEMORY/N$77 has no test points. '
Following IC-pins have no test point:
IC30-21[sheetl(-180.0,150.0)J

*** net CPU_AND_MEMORY/N$76 has no test points.
Following IC-pins have no test point:
IC30-20[sheetl(-180.0,150.0)1

*** (JET CPU_AND_MEMORY/N$1961 has no test points.
No IC-pins are connected to CPU_AND_MEMORY/N51961.

*** NET CPU_AND_MEMORY/N$1761 has no test points.
No IC-pins are connected to CPU_AND_MEMORY/N$1761.

*** NET _RST has no test points.
No IC-pins are connected to _RST.

*** NET _RESET has no test points.
Following IC-pins have no test point:
IC12-11[sheetl(-170.0,-30.0)]

*** NET _READY has no test points.
Following IC-pins have no test point:
IC1-8[sheetl(245.0,-115.0)]

*** NET AD(6) has no test points.
Following IC-pins have no test point:
IC6-33[sheetl(120.0,45.0)] IC38-8[sheetl(-75.0,80.0)] IC30-4[sheetl(-180.0,150.0)1
IC26-17[sheetl(-25.0,110.0)] IC25-20[sheetl(150.0,-80.0)1
IC24-20[sheetl(150.0,115.0)]

*** NET AD(5) has no test points.
Following IC-pins have no test point:
IC6-32[sheetl(120.0,45.0)1 IC38-7[sheetl(-75.0,80.0)] IC30-6[sheetl (-180.0,150.0)1
IC26-14[sheetl(-25.0,110.0)] IC25-19[sheetl(150.0,-80.0)1
IC24-19[sheetl(150.0,115.0)]

Totally 282 test points, 12 missing, 294 nets checked.

Esimerkkilistaus tiedostosta <design>/verify/check_list_test. Lyhennelmä.
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Esimerkki verify_design-toiminnon istunnosta.

$ verde

VW VW EEEEEEEEEEEE RRRRRRRRR DDDDDDDDD
VW VW EEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRR DDDDDDDDDDDD
VW VW EEE RRR RRR DDD DDD
VW VW EEE RRR RRR DDD DDD

VW VW EEEEEEEEE' . RRRRRRRRRRR DDD DDD
VW VW EEEEEEEEE RRRRRRRRR DDD DDD

VW VW EEE RRR RRR DDD DDD
w VW EEE RRR RRR DDD DDD
vvw EEEEEEEEEEEE RRR RRR DDDDDDDDDDDD
w EEEEEEEEEEEE RRR RRR DDDDDDDDDD

EEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEE
EEE
EEE
EEEEEEEEE
EEEEEEEEE
EEE
EEE
EEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEE

VERDE version beta 
NRC 28.02.1991

Give the pathname of the design: ibc_rev l/ibc_blocks 
Creating directory ibc_rev_l/ibc_blocks7verify 
Creating directory ibc_rev_l/ibc_blocks/verify/instances

### note: the design does not include file ver.erel, so run VER_EXPAND

Creating history file ibc_rev_l/ibc_blocks/verify/history 
Creating globals file ibc_rev_l/ibc_blocks/verify/globals 
Creating drive and load file ibc_rev_l/ibc_blocks/verify/drive_and_load

Run the programs in the following order:

1. VER_EXPAND
2. VERDE

Commands:

VER_EXPAND
VERDE
NEW_DESIGN
HELP
EXIT

Your command: ver_expand 

### Here VER_EXPAND is run. 

Commands:

VER_EXPAND
VERDE
NEWJ3ESIGN
HELP
EXIT

Your command: HELP

VER_EXPAND
VERDE
NEW_DESIGN
HELP
EXIT

- EXPANDS design for VERDE.
- verifies the design.
- change the design to be verified.
- gives brief description of available commands.
- exits from VERDE.

Press <RETURN> to continue:

Commands:

VER_EXPAND
VERDE
NEWJDESIGN
HELP
EXIT

Your command: VERDE

### Here VERDE is run.

Following files created or modified: 
ibc_rev_l/ibc_blocks/ver.erel 
ibc_rev_l/ibc_blocks/verify/globals
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ibc_rev_l/ibc_blocks/verify/drive_and_load

Commands :

VER_EXPAND
VERDE
NEW_DESIGN
HELP
EXIT

Your command: EXIT 

Exiting VERDE ....
VERDE session written into the file 
ibc_rev_l/ibc_blocks/verify/history

Type verde for rerunning the program


