
Resumo 

Os dispositivos lógicos programáveis, nomeadamente as FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), 

conheceram uma expansão considerável nos últimos anos, devido ao aparecimento de componentes 

com maior capacidade e complexidade, e à sua inerente flexibilidade. O advento de um novo tipo de 

FPGAs, baseadas em memória estática, com capacidade de reconfiguração parcial dinâmica, 

reforçou as suas vantagens, incrementando o seu uso como base para os sistemas de computação 

reconfigurável.  

A redução para escalas submicrométricas do processo de fabrico deste novo tipo de dispositivos, com 

o consequente aumento da densidade e complexidade dos circuitos, agravou a probabilidade de 

ocorrência de defeitos, obrigando à busca de novos métodos de detecção, diagnóstico e tolerância a 

faltas, capazes de assegurar a sua fiabilidade a longo prazo.  

Esta tese apresenta uma nova metodologia, não-intrusiva, para o teste estrutural concorrente de 

FPGAs com capacidade de reconfiguração parcial dinâmica, alicerçada na replicação activa e na 

libertação para o teste dos seus recursos (blocos lógicos configuráveis e interligações). O objectivo é 

a detecção de faltas permanentes, que podem eventualmente emergir durante o funcionamento da 

FPGA, e de faltas transitórias, como, por exemplo, as que são provocadas por radiação, que de outra 

forma alterariam permanentemente a funcionalidade das funções afectadas.  

A abordagem subjacente ao método proposto assume que apenas uma porção relativamente 

pequena do componente está sob teste, sem afectar a sua operação. Se a funcionalidade de um 

pequeno conjunto de recursos da FPGA puder ser relocada no mesmo componente, de forma 

completamente transparente (isto é, sem perturbar a sua operação), então esses recursos ficam livres 

e podem ser testados. Se, no final do teste, nenhuma falta tiver sido detectada, esses recursos ficam 

novamente disponíveis para serem reutilizados. Através de uma estratégia de relocação e teste 

sequencial de todos os recursos, a totalidade da FPGA pode ser sistematicamente testada em busca 

de faltas emergentes.  

A metodologia proposta implica um reduzido dispêndio de recursos ao nível do componente, uma vez 

que os procedimentos de reconfiguração e teste são efectuados através da infra-estrutura de teste 

definida na norma IEEE 1149.1 (IEEE Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture).  

Abstract 

Reconfigurable logic devices, namely Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), experienced a 

considerable expansion in the last few years, due to an increase in their size and complexity. The 

introduction of a new type of SRAM-based FPGAs, capable of implementing fast run-time partial 



reconfiguration, reinforced the advantages of these devices, wide-spreading their usage as a base for 

reconfigurable computing systems.  

However, larger dies and smaller submicron scales increase the probability of lifetime operation 

failures, requiring new test/fault tolerance strategies, capable of assuring long-term reliability.  

This thesis presents a novel non-intrusive methodology addressing the concurrent structural test of 

partial and dynamically reconfigurable FPGAs, based on the active replication and release for test of 

their internal resources (configurable logic blocks and interconnections). The main objective consists 

of detecting permanent faults, which may emerge during FPGA operation, and transient faults, such as 

single event upsets in space environments, which would otherwise become permanent faults.  

The approach underlying the proposed method assumes that only a relatively small portion of the chip 

is being tested off-line, while the remaining part continues its normal on-line operation. If the 

functionality of a small number of FPGA resources can be relocated on another portion of the same 

device, in a way that is completely transparent to the operation of the system (i.e. without disturbing 

the device functionality), then those resources can be taken off-line and tested. If no faults are 

detected, these resources are again made available to be reused; otherwise, they are removed from 

operation. This fault scanning procedure moves on to relocate and test another set of resources, 

sweeping through the whole FPGA, systematically testing for faults.  

The proposed methodology presents a very low overhead at chip level, since all the reconfiguration 

and test actions are carried out through the IEEE 1149.1 (IEEE Standard Test Access Port and 

Boundary-Scan Architecture) infrastructure.  


