Defectare - o schimbare în valoarea uneia sau a multor variabile de ieşire sau de
stare a sistemului, astfel incat acestea ies din clasa valorilor
Defect - o imperfecţiune fizică a unui element al sistemului, care antrenează o
funcţionare permanent, temporar sau intermitent eronată
Defectarile se clasifica după durată :
- permanente
- temporare
- intermitente
- pseudotemporare
Defectarile se clasifica după după extindere :
- locale
- distribuite (multiple)
Eroarea - un simptom al unui defect, diferenta intre o valoare masurata sau
calculata (a unei variabile de intrare) si valoare adevarata, specificata sau teoretic
corecta a acesteia
Erori tranziente
Erori permanente

Deteriorarea: este starea unui sistem care prezinta:
- pierderea performantelor uneia dintre functiile asigurate de ansamblu (daca ele
sunt sub nivelul de oprire definit de specificatiile functionale, nu mai este vorba
de deteriorare ci de defectare).
- un subansamblu el insusi deteriorat, chiar defectat, fara consecinta functionala
asupra ansamblului
Mod de defectare: modul prin care o defectiune este observata
Disfunctionalitate: iregularitate intermitenta in acoperirea domeniului de
functionare dorit al sistemului. Executia unei functii a sistemului in cursul careia
serviciul cerut nu este asigurat sau este incomplet
Perturbatie:
a) o intrare necunoscuta si necontrolabila care actioneaza asupra sistemului
b) o intrare care actioneaza asupra sistemului si care rezulta in urma unei
deplasari temporare din starea curenta (perturbation)
Cauza defectarii se defineste prin: "circumstantele legate de conceptie, fabricare
sau folosire si care au determinat defectarea". Aceasta definitie este fundamentala in
diagnoza industriala, pentru ca se cauta cauza primara a acesteia in functie de
simptomele externe care sunt observate
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Clasificarea defectelor după consecinţele acestora :

Critic

Major
DEFECT

Defect care împiedică îndeplinirea funcţiei
producând avarii sau accidente grave;
defectare bruscă imprevizibilă.
Reduce posibilitatea de utilizare a produsului
provocând anumite neplăceri beneficiarului. În
general produce reclamaţii
defectare progresivă previzibilă.

Minor tip A

Minor tip B

Nu afectează prea mult posibilităţile de
utilizare. Este sesizabil la beneficiar, dar nu
generează reclamaţii
reduce posibilităţile de utilizare.
Nu reduce posibilitatea de utilizare şi nu
prezintă inconveniente. Beneficiarul nu le
sesizează;
reduce comoditatea utilizării.

Clasificarea defectelor condiţionate de procesul de uzare (al produsului)
total
după stare

DEFECT
parţial

la solicitare admisibilă
după solicitare

DEFECT

la solicitare neadmisibilă
derivat
independent
critic

după pondere şi efect

DEFECT
major (inadmisibil din p.de
v. tehnic sau economic)
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în salt
după evoluţie

DEFECT
fără o anumită lege statistică

după anumite legi statistice

aleator (λ = constant)
după rata de
defectare λ

DEFECT
sistematic
Poate fi eliminat numai prin modificarea
concepţiei.

prematur, când λ (t2) < λ (t1) la
t2 > t1
tardiv, când λ (t2) > λ (t1) la
t2 > t1

Prin "defectele statice care duc la cresterea complexitatii structurii" se înteleg defectele care conduc la aparitia de noi bucle
de reactie sau de noi LATCH-uri în circuit (eventual chiar la aparitia dependentei logice de marimi exterioare circuitului).
Primei categorii îi corespunde cresterea numarului de variabile de stare; ultimei categorii - cresterea numarului de variabile de
intrare.
Defectele de "aparitie a valorilor nedeterminate" sunt :
1) scurtcircuite;
2) distrugerea cipurilor
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Concepte de bază in dezvoltarea testelor
pentru circuite electronice

Modele de defect

•Blocare în 1 sau în 0
•Scurtcircuit între trasee
•Defecte intermitente

Tipuri de teste

•De detecţie
•De diagnoză

Metode de generare
a testelor

•Prin metode deterministe
•Prin metode probabilistice
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