
Contribuţii privind sistemele de testare automată cu 

aplicaţii în automotive 

 

 Subiectul prezentat de autor în teza de doctorat abordează un domeniu de mare 

actualitate care este supus permament perfecționării, ca urmare a dezvoltării foarte accelerate 

a industriei automotive. Industria procurătoare de mașini este prezentă în toate colțurile lumii, 

iar procesul de dezvoltare a autovehiculelor este similar în toate companiile producătoare de 

autoturisme sau a producătorilor de componente automotive. Domeniul testării automate este 

tot mai activ în piața testării echipamentelor automotive, acaparând tot mai mult interes din 

partea producătorilor de componente și a producătorilor de autovehicule.  

 Testarea sistemelor, a subsistemelor, componentelor, părților hardware și software s-a 

realizat întotdeauna din cele două tipuri: testare manuală și testare automată. Datorită 

evoluției tehnologice la care asistăm, testarea automată înclină balanța proceselor de testare 

tot mai mult în favoarea ei, datorită timpilor de testare pe care aceasta îi poate oferi. Nevoia 

tot mai mare de testare rapidă și  precisă a sistemelor destinate industriei automotive, apariția 

unor noi echipamente electronice comandabile și datorită integrării într-un număr cât mai 

mare a componentelor electrice în autovehicul, toate acestea au condus la apariția unor noi 

sisteme de testare automată destinate industriei automotive. 

 Pentru dezvoltarea unui produs automotive, se adoptă diferite strategii şi metode de 

testare care urmăresc ciculul V, adoptat din industria aviatică. Conform ciclului V, industria 

automotive este structurată pe mai multe nivele: 

 Nivelul de componentă hardware; 

 Nivelul de componentă software; 

 Nivelul de componentă electrică; 

 Nivelul de subsitem; 

 Nivelul de sistem. 

Pentru validarea unei componente electronice conform fiecărui nivel sunt folosite 

metodele şi tehnicile de testare existente, acestea fiind: 

 Testarea funcţională; 

 Testarea non-funcţională; 

 Testarea de tip regresie; 

 Testarea de tip răspuns la stimuli. 

La aceste tehnici de testare se mai pot adăuga şi strategiile de testare de tip white-box, 

black-box, review, thread. Validarea completă a unui produs se realizează după testarea 

componentei electronice la fiecare nivel al modelului V, în fiecare nivel fiind testate cerinţe 

diferite ale produsului. Pentru validarea unui produs, în cadrul procesului automotive de 

testare se pot identifica două tipuri de testare: 

 Testare manuală; 

 Testare automată. 

Cele două tipuri de testare vor fi folosite concomitent, deoarece testarea automată nu 

poate testa un produs în totalite, din punct de vedere al cerinţelor. Aceste cerinţe sunt numite 

în literatura de specialitate, design specifications, iar pe baza lor se vor construi cazurile de 

testare care vor pune in evidenţă rezultatele aşteptate. 



Produsele destinate industriei automotive au fost dezvoltate pe perioada a 5 ani, 

trendul duratei de dezvoltare fiind pe o pantă descendentă, în zilele noastre fiind în jurul a sub 

3 ani. Deoarece la sfârşitul perioadei de dezvoltare, produsul trebuie să fie complet dezvoltat, 

apare nevoia introducerii sistemelor de testare automate, capabile să testeze tot mai multe 

cerinţe ale proiectului. Astfel, se poate observa în cadrul producătorilor de componente 

electronice un interes ridicat pentru dezvoltarea acestor tipuri de sisteme de testare automate 

cu aplicapabilitate în industria automotive. Testarea manuală începe să fie înlocuită cu cazuri 

de testare automată executate de sisteme de testare performante.  

 
Figura1. Repartizarea sistemelor de testare automată 

Astfel conform ciclului V, prezentat în figura 1 pot fi observate următoarele tipuri de 

sisteme de testare automate, destinate industriei automotive: 

 ICT (in circuit test); 

 HiL (hardware in the loop); 

 SiL (software in the loop); 

 MiL (model in the loop); 

Sistemele de tip ICT, sunt întalnite în unităţile de producţie fiind folosite pentru 

validarea produselor noi fabricate. Răspândirea acestor sisteme de testare automate fiind doar 

în cadrul unităţilor de producţie.  

Sistemele de tip HiL, sunt întalnite în laboratoarele de cercetare dezvoltare fiind 

folosite pentru validarea produselor de la nivelul de subsistem. Aceste sisteme presupun 

dezvoltarea unui model care va simula o reţea de senzori şi actuatoare.  

Sistemele de tip SiL, sunt întâlnite în laboratoarele de cercetare dezvoltare la nivelul 

componentei software. Acestea sunt folosite pentru testarea diferitelor funcţionalităţi software 

ale ECU-ului. 



Sistemele MiL sunt dezvoltate pentru a simula comportamentul anumitor senzori sau 

subansamble care nu au caracter liniar. Acestea sunt folosite mai târziu pentru testarea 

anumitor funcţii ale unui senzor în funcţie de răspunsul subsistemului. 

Acestea sisteme de testare automată integrează mai multe tehnici şi tipuri de testare. 

Performanţele sistemului, din punct de vedere al funcţionalităţilor de testare, va depinde 

foarte multe de numarul de tehnici de testare care pot fi integrate în sistem. Astfel, foarte 

multe sisteme de testare automate sunt destinate testării doar din punct de vedere al anumitor 

părţi componente. 

În figura1, am identificat nevoie implementării unui sistem de testare automată pentru 

nivelul componentei hardware, care va fi integrat în laboratoarele de cercetare dezvoltare al 

producătorilor de componente automotive. Pentru acest sistem de testare automată, propun 

următoare arhitectură hardware prezentată în figura2. 

 
Figura2. Arhitectura propusă pentru sistemul de testare automat 

Principalul avantaj al acestei structuri este reprezentat de faptul că poate fi adaptată în 

funcţie de nevoile utilizatorului. Alegerea echipamentelor electronic care construiesc ATS-ul 

vor fi corepsunzătoare cu cerinţele producătorului automotive. Pe parcursul tezei de doctorat, 

am reuşit implementarea unui ATS cu arhitectura prezentată mai sus, în cadrul unui 

producător internaţional de componente electronice. Sistemul a fost folosit pentru testarea mai 

multor unităţi de control electronice cu rezultate satisfăcătoare.  

Pentru fiecare unitate de control electronică a fost creat un pat de cuie specific, pentru 

achiziţia semnalelor către echipamentele de măsură, precum şi a unei interfeţe care respectă 

standardele automotive. Un exemplu al echipamentelor astfel realizate, pot fi observate în 

figura3 şi 4. 



 
Figura3. Pat de cuie realizat pentru achiziţia semnalelor electrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura4. Interfaţa realizată pentru structura hardware prezentată 

În figura 5 se poate observa sistemul realizat şi implementat în cadrul producătorului 

automotive. 

 
Figura5. Sistemul de testare automată implementat 



Pentru ca partea hardware să funcţioneze corespunzător, partea software trebuie să 

realizeze comanda acestia cu ajutorul algorimtmilor implementaţi în programul operaţional. 

Pentru a implementa algoritmii gândiţi, autorul tezei de de doctorat alege mediul de 

programare LABView pentru comanda sistemului de tip ICT, prezentat în figura5. Contribuţii 

aduc şi în cadrul software-ului operaţional al sistemelor de tip HiL (testare hardware în buclă) 

în mediul de programare ECU Test. Ambele medii de programare sunt de tip programare 

grafică. 

Pentru a putea fi urmărită calea unui semnal, din vârful probei până la un echipament 

de măsură autorul crează o structură ORCAD în care este prezentă o structură ierarhică a 

proiectului. Orcadul asigură proiectului o trasabilitate ridicată a semnalelor, precum şi o 

identificare uşoară a echipamentelor implementate. Pentru a putea crea unele cazuri de testare 

autorul a dezvoltat o structură de multiplexoare cu ajutorul cărora se vor măsura semnale cu 

frecvenţa ridicată. Pentru a măsura frecvenţa de operare a surselor de tip SMPS, autorul 

integrează o structură de tip repetor pe emitor. Cu această structură se pot măsura frecvenţe de 

până la 500KHz, dar fără a putea fi măsurată amplitudinea semnalelor. 

În LABView pentru a realiza comanda echipamentelor electronice, am drivere 

specifice prin implementarea unor linii de comandă. Un exemplu de driver este prezentat în 

figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6a. Linie de comandă implementată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura6.b Implementarea LABView a liniei de comandă 



Pentru a putea fi utilizată aplicaţia software dedicata structurii hardware de tip ICT, 

am creat o interfaţă grafică şi o fereastră de tip pop-up pentru selectarea cazurilor de testare ce 

urmează a fi rulate.  

Cu ajutorul acestor algoritmi, implementaţi pentru software-ul operaţional, am reuşit 

implementarea cazurilor de testare pentru modulul analogic şi digital al unităţii de control 

electronice. Au fost creat cazuri de testare pentru: 

 Sursele de alimentare de tip SMPS; 

 Elemente de filtrare; 

 Protecţii analogice; 

 Comunicaţie CAN; 

 Datorită acestor caracteristici prezentate mai sus, cazurile de testare pot fi 

implementate sub forma: 

 
Figura7. Implementarea unui caz de testare în structura ICT 

 

Pentru mediul de programare ECU Test am realizat algoritmii cadru pentru cazurile de 

testare funcţionale şi cazurile de testare de tip răspuns la stimuli. Odată cu utilizarea acestor 

algoritmi cadru am realizat reducerea timpilor morţi datoraţi unor implementări 

necorespunzătoare a cazurilor de testare. Totodată, pentru acest mediu de programare am 

realizat integrarea unor fişiere de mapare globale cu ajutorul căreia am creat o librarărie de 

comenzi universală. Cu ajutorul acestei librării universale, pot fi create cazurile de testare nu 

doar pentru un sistem de control electronic, ci pentru totalitatea sistemelor de control 

electronic a cutiei de viteze automate din cadrul unui producător de automobile. Crearea şi 



utilizarea acestei librării, precum şi a cazurilor de testare create cu aceasta conduc la o 

reducere a timpilor de dezvoltare şi testare cu până la 60 % pentru un ECU. 

Am creat cazurile de testare pentru:  

o funcția de oprire a motorului; 

o funcția de pornire a motorului; 

o funcția de introducere a vitezelor: D, P, R, N, M+, M-, S+, S-; 

o funcția de asistență la parcare; 

o funcția de siguranță în cazul producerii unei defecțiuni electrice; 

o funcția de siguranță în cazul producerii unei defecțiuni mecanice; 

o funcția de protecție împotriva rulării nedorite; 

o funcția de diagnoză pentru cazul în care se produc erori de tipul timeout; 

o funcția de diagnoză pentru cazul în care se produc erori de tipul schimbări de 

date; 

o funcția de diagnoză în cazul unor valori neplauzibile a semnalor de CAN; 

o funcția de diagnoză în cazul transmiterii unor valori neplauzibile transmise de 

ceilați senzori; 

o funcția de diagnoză/protecție în cazul apariței unor tensiuni accidentale prea 

mari; 

o funcția de diagnoză/protecție în cazul apariței unor tensiuni prea mici; 

o funcția de diagnoză/protecție în cazul apariției unor perturbații de tip lipsa 

magistralei de comunicație CAN. 

 

 

 

 


