
Resumo 

Com o aparecimento da tecnologia Boundary Scan Test (BST), que constitui actualmente uma norma 

IEEE, surgiram novas soluções para enfrentar os desafios crescentes com que se confronta o teste 

estrutural de cartas de circuito impresso digitais. O uso eficiente desta : tecnologia de teste requer, 

contudo, a implementação de uma metodologia de teste adequada, que constitui o tema principal 

desta tese. 

Após uma introdução aos conceitos gerais relacionados com o teste e a identificação das limitações 

principais das tecnologias anteriores, discute-se em detalhe o BST e o teste de cartas de circuito 

impresso que suportam esta tecnologia. O protocolo de teste apresentado foi implementado num 

pacote de software que corre sobre Windows 3.1. Este pacote efectua a geração automática de 

programas de teste e foi testado na prática sobre uma pequena carta de demonstração com duas 

cadeias BST a rodear dois grupos simples de lógica não BST. A qualidade do teste que é realizado 

com base nos programas de teste gerados foi analisada em detalhe, tendo sido efectuadas várias 

sessões de simulação de faltas que confirmam a fiabilidade dos pressupostos adoptados. 

Abstract 

The emergence of the Boundary Scan Test (BST) technology, which is presently an IEEE standard, 

enabled new solutions to the growing challenge faced by structural test of digital printed circuit boards. 

However, the eflicient use of this test technology requires the implementation of an adequate test 

methodology, which is the main subject of this thesis. 

Following an introduction to the general concepts related to the test domain and the identification of 

the main problem faced by previous test technologies, the BST technology and the test of printed 

circuit boards with BST are described in detail. The test protocol presented was implemented in an 

automatic test program generation package developed for Windows 3.1, which was tested in practice 

on a small demonstration board with two BST chains surrounding two simple non-BST clusters. The 

quality of the test experiments based on these test programs was also studied and the results of 

several fault simulation sessions confirm the reliability of all the underlying assumptions. 


