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Resumo

O presente artigo apresenta a arquitetura de testes de circuitos lógicos, comumente
denominada JTAG. Esta interface, hoje, pode ser considerada um sinônimo de Bondary
Scan, que pode ter seu funcionamento descrito através das instruções Update e Capture,
as quais servem para realizar efetivamente o teste em todos pinos do hardware da
interface JTAG, através de sinais. O trabalho realizado revelou a enorme necessidade
da criação deste método, bem como os benefícios provenientes da sua utilização, uma
vez que os testes manuais puderam ser substituidos por este hardware adicional.

Palavras-chaves: JTAG. Circuitos Lógicos. Boundary Scan.

Introdução
A JTAG é a sigla designação a uma interface, que é definida pela norma IEEE

1149.1, a qual é utilizada para o teste de circuitos eletrônicos. Esta sigla veio originalmente
de um grupo, que definiu o padrão IEEE para esta interface, nomeado "Joint Test Action
Group"(JTAG). O padrão IEEE 1149.1 é utilizado para uma ampla variedade de testes,
incluindo testes de funções de "chip interno"e também, como exemplo, para testar as
interconexões de chips em uma placa de circuito impresso(JEPPESEN; CLAIR-HONG,
1998).

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia de montagem em superfície e o uso
de placas de multi-camada, os testes de circuitos lógicos, que anteriormente eram feitos
manualmente; portanto, muito trabalhoso e suscetível a falha humana, necessitavam ser
automatizados. Para facilitar e agilizar este processo, foi criado o JTAG, que basicamente
é um circuito implementado para testar outros circuitos. Devido a estarmos cursando a
disciplina de dispositivos lógicos programáveis, que abrange toda a área de CI’s progra-
máveis, logicamente, surgiu o interesse em aprofundar nossos conhecimentos sobre JTAG,
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com o objetivo de aprender mais sobre essa tecnologia. Como ela surgiu, sua complexidade,
as facilidades que trouxe, sua atual utilização, padronização, entre outras curiosidades
pertinentes.

1 A Interface JTAG

1.1 Definição
O desenvolvimento de circuitos integrados complexos depende cada vez mais da

capacidade de testar o circuito suficiente para garantir o funcionamento adequado. Isto é
cada vez mais difícil, pois o número de portas lógicas num dado circuito integrado aumenta.
Os dados de teste de entrada devem aumentar também, para que todos os possíveis estados
de entrada, ou pelo menos uma porção significativa deles, estejam incluídos no programa
de testes(GREENBERGER; SAM, 1994). A dificuldade para testar circuitos já existia há
muito tempo, a possibilidade de erros sempre existiu, mas com o avanço das tecnologias
aumentou o número de componente e portas a serem testadas no circuitos, com isso
aconteceu também um aumento na complexidade, dificuldade e nos erros ocorridos, que
muitas vezes passam em branco não por culpa de quem executou o teste, mas porque
aquele acontecimento pode ter passado despercebido.

Se tomarmos como exemplo um código em linguagem de programação "C", podemos
testa-lo e descobrir a localização de um erro facilmente através de um debuger ou o popular
gdb. Já em um circuito lógico programável com circuitos integrados e lógicas complexas, a
única forma de debugar um código e testar um produto era manualmente. Atualmente
muitos circuitos integrados contam com um circuito especial que testa de forma extensa
todas as conexões lógicas internas e suas interconexões com a placa(EMIDIO, 2012), esse
circuito é chamado de interface JTAG. Ele foi projetado para ajudar na detecção de falhas
em placas e sistemas, com uma facilidade maior do que era feita anteriormente, reduzindo
o tempo na análise e diminuindo as incidências de erros. Atualmente sua utilização se
voltou para a depuração de sistemas embarcados, que são circuitos microprocesados que
podem ser responsáveis pelo processamento de dados importantes e que exige uma certa
velocidade e não podem ser atingidos por erros de criação do produto.

1.2 Funcionamento
Interface JTAG é basicamente como chamamos um conjunto de pinos pertencentes

a um hardware adicional necessário para o Boundary Scan. Tais pinos são responsáveis
por enviar e receber bits, com o intuito de testar um prototipo por inteiro.

A sincronização deste hardware adicional se dá através do pino TCK, podendo
assim receber bits pelo TDI e enviar pelo TDO. O controlador é quem determinará o
caminho que esses bits irão percorrer, através do Test Mode Select ou TMS. Esses três
pinos estão mostrados na Figura 1 e em conjunto com o TRST - Test Reset - formam o
que chamamos de TAP ou Test Access Port, conhecido como interface JTAG.

Atualemente essas interfaces estão presentes na maioria das placas comercializadas
e são padronizadas para o uso com Boundary Scan pela IEEE 1149.1.

1.3 Boundary Scan
O Boundary Scan funciona basicamente através de instruções e sinais. Quando um

sinal de "Update"é dado, os pinos de conexão recebem uma copia do dado armazenado no
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Figura 1 – Hardware adicional para Boundary Scan

Fonte: (EMIDIO, 2012)

registrador BSR. Já a instrução "Capture"faz o contrário, lê os dados dos pinos e envia
para os registradores. Assim os dados do BSR podem ser enviados através do pino TDO.

Esses processos são chamados de driving e sensing e são comumente utilizados
para testar as interconexões entre os componentes.

1.4 Economia de recursos provenientes da utilização da JTAG
De acordo com a análise feita pelo fabricante Texas Instruments no design da

interface JTAG, (TEXAS INSTRUMENTS, 1996), diversos casos de sucesso na utilização
desta tecnologia podem ser citados, dentre eles:

A companhia americana de telecomunicações, AT&T Corporation reduziu o número
de pontos de teste de algumas placas de 40 para quatro, além disso, diminui o tempo de
teste de alguns produtos de seis semanas para dois dias.

Com uma comparação entre os microprocessadores Intel 386, sem JTAG, e Intel
486 com JTAG, pode-se notar que o tempo de teste do desenvolvimento reduziu de 7
semanas, para apenas 10 horas.

É possível ver de forma detalhada, conforme tabela 1, a economia gerada através da
utilização do JTAG, comparando os semicondutores ASICs da Philips Electronics. Todos
os valores apresentados, estão em dólares americanos, exceto o número de operários, que
estão em unidades.
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Com JTAG Sem JTAG
Custo de Implementação 600k 0

Geração do programa de testes 75k 450k
Diagnósticos 50k 250k

Número de operários de teste 3 5
Custo com operários de testes 75k 830k

Custo com equipamentos 150k 450k
Custo do laboratório 375k 475k

Custo anual 1325k 2555k

Tabela 1 – Comparativo implementação com JTAG x sem JTAG

Fonte: (BLEEKE; EIJNDEN P; JONG, 1993)

Conclusões
Após várias pesquisas sobre JTAG, suas aplicações e benefícios, podemos dizer que

é simplesmente inviável fazer uma bateria de testes e depuração de circuitos sem contar com
ferramentas como esta. Teste manual é altamente trabalhoso, custoso e suscetível a erros.
Logo após sua criação, o JTAG já se tornou de extrema importância no cenário tencológico
e atualmente continua sendo aplicado, pois com toda sua padronização e melhorias facilitou
e reduziu muito o tempo de conclusão de novos projetos.

Para um engenheiro o conhecimento de tais artifícios também é fundamental, pois
é o responsável de projetar um produto e fazê-lo funcionar corretamente, e aplicando isso
facilita seu trabalho e proporciona uma qualidade maior aos produtos.
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