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ՀՏԴ 621.3 

Գերլայնաշերտ տեխնոլոգիայով աշխատող ինտեգրալ Գերլայնաշերտ տեխնոլոգիայով աշխատող ինտեգրալ Գերլայնաշերտ տեխնոլոգիայով աշխատող ինտեգրալ Գերլայնաշերտ տեխնոլոգիայով աշխատող ինտեգրալ 
սխեմայի թեստավորումսխեմայի թեստավորումսխեմայի թեստավորումսխեմայի թեստավորում    

Ծատուրյան ԳրիգորԾատուրյան ԳրիգորԾատուրյան ԳրիգորԾատուրյան Գրիգոր    
Անտոնյան ՍամվելԱնտոնյան ՍամվելԱնտոնյան ՍամվելԱնտոնյան Սամվել    

Մովսիսյան ԼիաՄովսիսյան ԼիաՄովսիսյան ԼիաՄովսիսյան Լիա    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.    գերլայնաշերտ տեխնոլոգիա, UWB, սանտի-
մետրերի ճշտությամբ հեռավորության որոշում, ToF չափումներ, վեկտո-
րային հաղորդիչ-ընդունիչ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Գերլայնաշերտ (Ultra-wideband – UWB) տեխնոլոգիաները, որոնք 

ունեն 500 ՄՀց ազդանշանի թողունակություն, լայն տարածում են ստա-
նում արդի ռադիոտեխնիկական համակարգերում։ Այս համակարգերի 
հիմնական առավելություններից են սանտիմետրերի ճշտությամբ հեռա-
վորության որոշումը, ինտերֆերենցիայի հանդեպ կայունությունը, փոքր 
հապաղումը և օգտագործվող ազդանշանների ցածր հզորությունը։ 

UWB տեխնոլոգիան կարճ հեռավորությունների համար նախատես-
ված անլար կապի ստանդարտ է, որում օգտագործում են 3.1-ից մինչև 
10.6 ԳՀց հաճախությունները։ UWB են կոչվում այն համակարգերը, որոնց 
թողունակությունը կազմում է կենտրոնական հաճախականության 20 
տոկոսը կամ գերազանցում է 500 ՄՀց-ը [4, 1]: Այսպիսի համակարգերում 
օգտագործվում է ճառագայթման չափազանց ցածր հզորություն, որի ար-
ժեքը չպետք է գերազանցի FCC-ի կողմից սահմանված -41.3 դԲմ/ՄՀց-ը։ 
Սպեկտրալ հզորության նման փոքր արժեքը թույլ է տալիս այս համա-
կարգերի միաժամանակյա աշխատանքը նեղշերտ ազդանշաններ օգտա-
գործող համակարգերի հետ՝ առանց ինտերֆերենցիոն խնդիրներ ստեղ-
ծելու [3, 10]: 

UWB տեխնոլոգիայի տարածումը ստեղծում է դրանցում օգտագործ-
վող ինտեգրալ սխեմաների թեստավորման լայն պահանջարկ։ Աշխա-
տանքում առաջարկվում է համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս 
կատարել գերլայնաշերտ տեխնոլոգիաներում օգտագործվող ինտեգրալ 
սխեմաների թեստավորում։ Հետազոտվել է այս տեխնոլոգիայում օգտա-
գործվող հեռավորության որոշման մեթոդը, որով էլ կատարվել է 
DecaWave կազմակերպության UWB տեխնոլոգիայով աշխատող ինտեգ-
րալ սխեմայի թեստավորում՝ NI PXIe-5831 վեկտորային հաղորդիչ-ընդու-
նիչի օգնությամբ։ 
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UWB UWB UWB UWB տեխնոլոգիայում օգտագործվող սանտիմետրերի ճշտությամբ տեխնոլոգիայում օգտագործվող սանտիմետրերի ճշտությամբ տեխնոլոգիայում օգտագործվող սանտիմետրերի ճշտությամբ տեխնոլոգիայում օգտագործվող սանտիմետրերի ճշտությամբ 
հեռավորության որոշման մեթոդըհեռավորության որոշման մեթոդըհեռավորության որոշման մեթոդըհեռավորության որոշման մեթոդը    

UWB տեխնոլոգիայում հեռավորության որոշումը տեղի է ունենում 
ալիքի տարածման ժամանակի (Time of Flight – ToF) դետեկտմամբ։ ToF-ի 
դետեկտումը իրականացվում է DS-TWR մեթոդով, որի հիմքում ընկած է 
երկու սարքերի միջև փաթեթների փոխանակումը։ Առաջին սարքը 
ուղարկում է փաթեթը, որը իր մեջ պարունակում է մարկեր։ Երկրորդ 
սարքը, ընդունելով փաթեթը և դետեկտելով մարկերի դիրքը, կարող է 
որոշել ալիքի տարածման ժամանակը՝ ուղարկված և ընդունված մար-
կերների միջև ժամանակային տարբերությամբ։ Տակտային գեներատորի 
պատճառով առաջացած սխալանքները նվազեցնելու համար իրականաց-
վում է փաթեթների հավելյալ փոխանակում երկրորդ և առաջին, առաջին 
և երկրորդ սարքերի միջև (նկար 1)։  

 

 
ՆկՆկՆկՆկարարարար    1111....    ԱԱԱԱլիքի տարածման ժամանակի որոշումը լիքի տարածման ժամանակի որոշումը լիքի տարածման ժամանակի որոշումը լիքի տարածման ժամանակի որոշումը DSDSDSDS----TWRTWRTWRTWR    մեթոդովմեթոդովմեթոդովմեթոդով 

 
Որտեղ Tտար-ը ալիքի տարածման ժամանակն է, Tպարբ1-ը և Tպարբ2-ը 

համապատասխանաբար առաջին և երկրորդ սարքերի ուղարկած և 
ընդունած մարկերների ժամանակային տարբերություններն են, Tպատ1-ը և 
Tպատ2-ը համապատասխանաբար երկրորդ և առաջին սարքերի ընդունած 
և ուղարկած մարկերների ժամանակային տարբերություններն են։ 
Պարզեցնելով նկար մեկը և կատարելով նշանակումներ՝  �� = Tպարբ�,					�S = Tպատ�,	T� = 	Tպատ�,	T	 = Tպարբ�,	� = Tտար,	UOV� = 1, 
ստացվում է համակարգ (1)-ը և նկար 2-ը, որտեղ α-ն և β-ն տակտային 
գեներատորի մտցրած սխալանքներն են։ 
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ՆկՆկՆկՆկարարարար    2222....    DSDSDSDS----TWR TWR TWR TWR մեթոդիմեթոդիմեթոդիմեթոդի    համարժեքհամարժեքհամարժեքհամարժեք    սխեմանսխեմանսխեմանսխեման    

I�� = 2� + T�T	 = 2� + �S	� + T2 = 1 J (1) 

Լուծելով (1) համակարգը t-ի նկատմամբ՝ ստացվում է՝ � = 	WX,Y5YOWOXO5: (2) 

Վերադառնալով նշանակումից՝ կստացվի ալիքի տարածման 
ժամանակը՝ 	Tտար = Tպարբ� ∗ Tպարբ� − Tպատ� ∗ Tպատ�Tպարբ� + Tպարբ� + Tպատ� + Tպատ� , (3) 

իսկ օբյեկտի հեռավորությունը կլինի՝  	 = Tտար ∗ �,  (4) 
որտեղ c-ն լույսի արագությունն է [5, 6]։ 

 
Խնդրի դրվածքըԽնդրի դրվածքըԽնդրի դրվածքըԽնդրի դրվածքը    

Աշխատանքի նպատակն է, օգտագործելով առաջարկվող թեստա-
վորման համակարգը, DS-TWR մեթոդով կատարել DecaWave կազմակեր-
պության գերլայնաշերտ տեխնոլոգիայով աշխատող ինտեգրալ սխեմայի 
(ԻՍ) թեստավորում՝ նրա հեռավորության որոշման ճշգրտությունը ստու-
գելու նպատակով։ ԻՍ-ի թեստավորման արդյունքները համեմատել 
ակնկալվող ճշտության`±5 սմ արժեքների հետ։ 

Թեստավորման համակարգը և հետազոտությունների արդյունքներըԹեստավորման համակարգը և հետազոտությունների արդյունքներըԹեստավորման համակարգը և հետազոտությունների արդյունքներըԹեստավորման համակարգը և հետազոտությունների արդյունքները    
Նկար 3 ա)-ում ներկայացված է թեստավորման համակարգի տեսքը, 

իսկ բ)-ում՝ թեստավորման համակարգի բլոկ-սխեման: PXIe-8881 
համակարգիչը և PXIe-5831 վեկտորային հաղորդիչ-ընդունիչը, որի 
կառավարումը իրականացվում է PXIe-8881-ի միջոցով, միավորված են NI 
PXIe-1092 շասսիի մեջ։ 



– 31 – 

 

 
 

ՆկՆկՆկՆկար 3. ա) Թեստավորման համակարգի տեսքը, ար 3. ա) Թեստավորման համակարգի տեսքը, ար 3. ա) Թեստավորման համակարգի տեսքը, ար 3. ա) Թեստավորման համակարգի տեսքը,  
բ) թեստավորման համակարգի բլոկբ) թեստավորման համակարգի բլոկբ) թեստավորման համակարգի բլոկբ) թեստավորման համակարգի բլոկ----սխեմանսխեմանսխեմանսխեման 

 

բբբբ))))    

ա)ա)ա)ա)    
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Թեստավորվող ԻՍ-ի՝ DW1000 UWB ստանդարտի հաղորդիչ-
ընդունիչի և թեստավորման համակարգի միջև կապը հաստատվում է SPI 
ստանդարտով, իսկ ԻՍ-ի աշխատանքային ռեժիմի՝ հաճախության, 
ինֆորմացիայի փոխանցման արագության, օգտագործվող փաթեթի 
պարամետրերի հաստատումը իրականացվում է ինժեներական տպա-
սալի վրայի բանալիների օգնությամբ: ԻՍ-ն բերված է իր 5-րդ աշխա-
տանքային ռեժիմում աշխատելու համար (կրող հաճախությունը`6489.6 
MHz, ինֆորմացիայի փոխանցման արագությունը` 110 կբ/վ) (նկ. 4) [1, 8-
10]։ ԻՍ-ի և PXIe-5831-ի միջև ռադիոհաճախային տրակտերի միացումը 
իրականացվում է ցիրկուլյատորի միջոցով։ Օգտագործված SFC4080B 
ցիրկուլյատորը ապահովում է PXIe-5831-ի հաղորդման if0 ուղով գենե-
րացված ազդանշանի անցումը ցիրկուլյատորի 1-ից 2-րդ մատույց, իսկ 
ԻՍ-ի գեներացված ազդանշանը ցիրկուլյատորի 2-րդ մատույցով 
փոխանցվում է 3-րդ մատույց և տրվում հաղորդիչ-ընդունիչի if1 ընդու-
նման ուղուն (նկար 3բ) [2, 1]։ 

 
ՆկՆկՆկՆկարարարար    4.4.4.4.    ԻՍԻՍԻՍԻՍ----ի աշխատանքային ռեժիմի բերման բանալիներըի աշխատանքային ռեժիմի բերման բանալիներըի աշխատանքային ռեժիմի բերման բանալիներըի աշխատանքային ռեժիմի բերման բանալիները 

 
Չափումների ալգորիթմը մշակվել է LabVIEW ծրագրային միջավայ-

րում, օգտագործվել է MaxEye կազմակերպության UWB գործիքակազմը։ 
Ալգորիթմի գրաֆիկական ինտերֆեյսը բերված է նկար 5-ում։ 
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ՆկՆկՆկՆկարարարար    5. 5. 5. 5. DSDSDSDS----TWRTWRTWRTWR    մեթոդով չափումների ալգորիթմիմեթոդով չափումների ալգորիթմիմեթոդով չափումների ալգորիթմիմեթոդով չափումների ալգորիթմի    

գրաֆիկական ինտերֆեյսըգրաֆիկական ինտերֆեյսըգրաֆիկական ինտերֆեյսըգրաֆիկական ինտերֆեյսը 
 
Թեստավորման համակարգը չափաբերված է մինչև ցիրկուլյատորի 

երկրորդ մատույցը, այդ իսկ պատճառով չափումներից ակնկալվող 
արժեքը 60 սմ է՝ նկ. 4բ-ում ներկայացված մալուխի երկարությանը համա-
պատասխան, իսկ չափումներից ակնկալվող ճշտությունը ±5 սմ է։ Հեռա-
վորության չափումները կատարվել են 20 անգամ` դրանց ճշտությունը 
ստուգելու համար։ Չափումների արդյունքները ներկայացված են նկար 6-
ում հիստոգրամի տեսքով։ 

 

 
ՆկՆկՆկՆկարարարար    6. 6. 6. 6. Հեռավորության չափումների արդյունքներըՀեռավորության չափումների արդյունքներըՀեռավորության չափումների արդյունքներըՀեռավորության չափումների արդյունքները 

հիստոգրամի տեսքովհիստոգրամի տեսքովհիստոգրամի տեսքովհիստոգրամի տեսքով 
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Հեռավորության չափման արդյունքներից երևում է, որ դրանց 
արժեքները չեն գերազանցում ակնկալվող 60±5 սմ-ը և կազմում են 
60±3 սմ: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Աշխատանքում առաջարկվել է թեստավորման համակարգ, որը 
հնարավորություն է տվել կատարել գերլայնաշերտ տեխնոլոգիաներում 
օգտագործվող՝ DecaWave կազմակերպության DW1000 ինտեգրալ սխե-
մայի թեստավորում: Կատարվել է գերլայնաշերտ տեխնոլոգիայում 
օգտագործվող հեռավորության որոշման DS-TWR մեթոդի հետազոտու-
թյուն, որի օգտագործմամբ իրականացվել են ToF չափումներ։  

Հեռավորության չափումների ալգորիթմը մշակվել է LabVIEW ծրագ-
րային միջավայրում, իսկ որպես չափիչ սարք օգտագործվել է NI PXIe-
5831 վեկտորային հաղորդիչ-ընդունիչը: Չափումների արդյունքները ներ-
կայացվել են հիստոգրամի տեսքով, որից երևում է, որ արժեքները չեն 
գերազանցում ակնկալվող 60±5 սմ-ը և դրանց ճշգրտությունը կազմում է 
±3 սմ: 
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приемо-передатчик 

Сверхширокополосные (Ultra-wideband – UWB) технологии с полосой 
пропускания сигнала 500 МГц находят широкое применение в современ-
ных радиотехнических системах. Основными преимуществами этих систем 
являются сантиметровая точность определения расстоянии, устойчивость 
к интерференции, низкая задержка и низкий уровень сигнала. 

Системы с полосой пропускания 20 процентов от несущей частоты 
или с полосой пропускания более 500 МГц называются UWB. Это стандарт 
беспроводной связи на короткие расстояния, использующий частоты от 3.1 
до 10.6 ГГц. В таких системах используется крайне низкая мощность излу-
чения, значение которой не должно превышать -41.3 дБм/МГц, установ-
ленное FCC. Такое малое значение спектральной мощности позволяет этим 
системам работать одновременно с системами, использующими узко-по-
лосные сигналы, не вызывая проблем, связанных с помехами. 

Распространение UWB технологий создает широкий спрос на 
тестирование используемых в них интегральных схем. В рамках статьи 
предлагается система, которая дает возможность проводить тестирование 
сверхширокополосных интегральных схем. Был исследован метод опреде-
ления расстояния DS-TWR, основанный на обмене пакетами между двумя 
устройствами. С помощью этогометода была протестирована интегральная 
схема производства компании DecaWave, работающая по сверхширокопо-
лосной технологии. В качестве измерительного устройства использовалось 
приемо-передающее устройство NI PXIe-5831, а алгоритм измерения был 
разработан в программной среде LabVIEW. 

Из результатов измерений видно, что с помощью предлагаемой 
системы тестирования можно проводить измерения с сантиметровой 
точностью. 
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Ultra-wideband (UWB) technologies with a signal bandwidth of 500 MHz 
are being widely used in modern radiocommunication systems. The main 
advantages of these systems are centimeter accuracy of distance measurement, 
immunity to interference, low latency and low signal level. 

Systems with a bandwidth of 20 percent of the carrier frequency or with a 
bandwidth of greater than 500 MHz are called UWB. This is a short-range 
wireless communication standard that uses frequencies from 3.1 to 10.6 GHz. 
Such systems use extremely low radiated power, which should not exceed the -
41.3 dBm/MHz limit set by the FCC. This small spectral power value allows 
these systems to work simultaneously with systems using narrowband signals 
without causing interference problems. 

The expansion of ultra-wideband technologies creates a broad demand for 
testing the integrated circuits used in them. The article proposes a system for 
testing ultra-wideband integrated circuits. The DS-TWR method of 
determining the distance used in this technology which is based on the 
exchange of packets between two devices, was investigated. With this method 
the integrated circuit, manufactured by DecaWave operating on ultra-
wideband technology was tested. The NI PXIe-5831 transceiver was used as a 
measuring device and themeasurement algorithm was developed in 
LabVIEWsoftwaree nvironment. 

It is seen from the measurement results that the proposed test system can 
be used for measurements with centimeter accuracy. 
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