
Abstract 

Boundary Scan Test (BST) is now supported by several Integrated Circuits (ICs) manufacturs, with the 

objective of finding solutions to the structural test of digital Printed Circuit Boards (PCBs). Acceptance 

of BST is gradually increasing, but most designs in the near future will lead to PCBs with a partial 

implementation of this test technology. Although some test oriented commercial ICs exist, the variety 

is small and their characteristics may not fit into the specific needs of each PCB. A group of Testability 

Building Blocks (TBBs) has therefore been developed using Programmable Logic Devices (PLDs) and 

a Hardware Description Language (HDL) to match the particular design and test requirements of each 

case. These TBBs, were then used in two ways: the definition of testability guidelines for PCBs ,with 

partial implementation of BST and the development of a low-cost tester for this type of boards.  

Resumo  

O Boundary Scan Test (BST) é actualmente aceite por vários fabricantes de Circuitos Integrados (CIs) 

que disponibilizam esta infraestrutura de teste com o objectivo de facilitar o teste estrutural de Cartas 

de Circuito Impresso (CCIs) digitais onde estes componentes sejam empregues. Contudo esta 

aceitação não é total, o que leva à existência de CCIs onde são montados CIs com e sem BST. 

Apesar de existirem componentes comerciais vocacionados para o projecto e teste de CCIs com BST, 

a variedade disponível não é grande, existindo em certos casos alguma dificuldade em adaptar as 

características dos componentes às necessidades específicas de cada CCI. O desenvolvimento de 

um conjunto de componentes vocacionados para o projecto e teste de CCls com implementação 

parcial de BST foi considerado e efectuado. Utilizaram-se Dispositivos Lógicos Programáveis e uma 

Linguagem de Descrição de Hardware para permitir ao utilizador modificações pontuais de forma a 

adaptar as características dos componentes às necessidades específicas de cada caso. O conjunto 

de componentes desenvolvidos foi então aproveitado para dois fins: a elaboração de soluções de 

testabilidade para CCIs com implementação parcial de BST e a construção de um testador de baixo 

custo para este tipo de cartas.  


