
Resumo 

Nesta dissertação propõe-se a realização do teste de circuitos analógicos e mistos por observação 

conjunta e correlação da corrente de alimentação e do sinal de saída em regime dinâmico.  

Esta metodologia apresenta como características dominantes o aumento da eficiência do teste, a 

redução dos seus custos de planeamento e realização, e a simplificação dos recursos necessários 

para a captura dos sinais e a implementação do teste, o que permite reduzir a área requerida para a 

implantação de recursos auxiliares em cartas de circuito impresso ou em circuitos integrados.  

Nos capítulos de introdução faz-se uma identificação das diferentes etapas de teste e dos defeitos de 

ocorrência mais comum encontrados no ciclo de vida dos circuitos electrónicos, uma descrição das 

dificuldades que se colocam à realização do teste analógico e misto, assim como uma revisão de 

métodos e técnicas que têm sido propostos para melhorar a testabilidade dos circuitos. Entre estes 

encontram-se o teste por monitorização da corrente de alimentação, a exploração de técnicas de 

processamento digital de sinal para melhorar o desempenho dos equipamentos de teste, e a adopção 

de técnicas que promovam o acesso a nós internos para efeitos de teste e a realização em-circuito de 

diferentes operações de teste.  

A eficiência do teste por monitorização da corrente de alimentação e por observação do sinal de 

saída é avaliada por intermédio de simulação de faltas num conjunto de circuitos, considerando 

variações dos parâmetros característicos dos componentes para definir as bandas de tolerância das 

respostas. Esta eficiência é avaliada em termos da detectabilidade das faltas, tendo para o efeito sido 

desenvolvido um método que quantifica as áreas de erro das respostas, e a distribuição das 

amplitudes dos desvios resultantes da diferença entre as respostas em falta e as nominais. À 

vantagem de uma maior eficiência de teste obtida pela observação dos dois sinais, acresce a 

simplificação da qualidade exigida para o processo de captura dos sinais, o que se traduz em 

benefícios importantes em termos dos custos dos recursos e da execução do teste.  

A correlação dos sinais da corrente de alimentação e da tensão de saída é proposta como forma de 

melhorar as vantagens de maior eficiência e possibilidade de simplificação dos recursos de teste 

proporcionadas pela observação dos dois sinais, beneficiando-se ainda da sua compactação numa 

única assinatura. Estas conclusões resultam da análise das assinaturas obtidas por correlação, 

aplicando o mesmo método usado anteriormente para análise das respostas. Esta metodologia pode 

ser implementada em testador ou como método de autoteste, e a sua aplicação é independente do 

tipo de circuito a testar, pelo que pode ser usada para unificar o teste de circuitos analógicos e 

digitais.  

A realização experimental da técnica proposta é demonstrada no contexto da infra-estrutura de teste 

misto IEEE P1149.4. Mostra-se como se pode tirar partido dos recursos disponibilizados pela infra-

estrutura para observação simultânea dos sinais de corrente de alimentação e da tensão de saída, 

para efeitos de teste de circuitos analógicos em cartas de circuito impresso, verificando-se as 



vantagens proporcionadas pela correlação como método de processamento de sinal capaz de 

fornecer bons resultados mesmo para baixos níveis de quantização.  

Abstract 

This dissertation proposes the testing of analogue and mixed-signal circuits by means of observation 

and cross-correlation of power supply current and output dynamic signals. The dominant 

characteristics of this methodology are maximization of testing efficiency, reduction of test planing and 

realisation costs, and simplification of the resources required to capture the signals and to implement 

the test, allowing for reducing the area overhead required for auxiliary test circuitry.  

The introductory chapters are dedicated to identifying the different test stages and the most likely 

defects found in the life cycle of electronic circuits. A description of analogue and mixed-signal testing 

difficulties is also presented, as well as an overview of methods and techniques which have been 

developed to improve the testability of electronic circuits. Among these, one can find the testing by 

means of power supply current monitoring, the use of digital signal processing techniques to improve 

the performance of test equipment, and the adoption of techniques to facilitate the access to internal 

nodes for testing purposes and to perform different in-circuit testing operations.  

The efficiency of testing by means of power supply current monitoring and output voltage observation 

is evaluated from fault simulations carried-out in a set of circuits. Parametric variations in the values of 

components characteristics are taken into account to define golden responses tolerance bands. To 

calculate faults detectability a method was developed which quantifies the responses error areas, and 

the distribution of deviation amplitudes obtained from the difference between faulty and golden 

signatures. The advantage of higher test efficiency obtained from observing both signals, is taken 

further by the reduction allowed for the quality of the signal capturing process, bringing in important 

benefits in terms of test resources and execution costs.  

The correlation between power supply current and output voltage, which allows for compacting them in 

a single signature, is proposed in order to improve the advantages of higher test efficiency and test 

resources simplification brought together by observing both signals. These conclusions come out from 

evaluating the signatures obtained by cross-correlation applying the same signature analysis method 

used before to evaluate faulty responses. This test methodology is independent from the circuit under 

test, making it liable to unify the test of analogue and digital circuits, regardless of whether it is 

implemented in a tester or as a built-in self test methodology.  

An experimental setup of the technique being proposed is demonstrated in the context of the mixed-

signal test infrastructure IEEE P1149.4. It is shown how one can take advantage of the resources 

made available by the infrastructure to observe both power supply current and output voltage signals 

simultaneously for purposes of testing analogue circuits in printed circuits boards, showing the 



advantages of cross-correlation as a signal processing method able to give good results, even for low 

quantization levels.  


