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Nesta dissertação é proposta uma infra-estrutura e metodologia para o teste de 
núcleos analógicos e mistos (analógico-digitais) embebidos em SoC (System 
on Chip). Compreende um processador específico para o teste e wrappers que 
garantem o acesso a blocos a testar. O processador é responsável por realizar 
e escalonar as operações de teste, assim como controlar a interface com um 
testador externo. A geração de estímulos, controlo do teste, e a compressão de 
dados é efectuada on-chip de modo a permitir a minimização o número de 
interfaces com o testador e diminuir o tempo de teste associado. 
Este processador possui a particularidade de poder ser implementado em 
lógica reconfigurável já existente no SoC, tirando-se partido dos recursos 
existentes no sistema. Como as operações de depuração a realizar dependem 
dos modos particulares de funcionamento e dos requisitos impostos pelos 
núcleos, sob depuração, embebidos no SoC, o processador de teste possui 
uma arquitectura flexível de modo a ir ao encontro das necessidades de teste 
impostos pelos diversos núcleos a testar.  
Esta solução garante uma maior flexibilidade relativamente às propostas que 
recorrem a processadores genéricos adaptados (DSP, processadores, 
microcontroladores, …) para o teste ou a processadores específicos (ASIP - 
Application Specific Instruction-set Processor), com funcionalidade fixa, uma 
vez que, em cada instante, a FPGA pode ser configurada como processador 
específico de teste, de acordo com as operações a realizar. Deste modo, 
garante-se uma fácil reutilização e modificação de diversas técnicas de teste, 
evitando o risco de o processador se tornar obsoleto. 
Define-se igualmente uma metodologia para a adaptação do processador de 
teste, de acordo com o tipo e os requisitos do núcleo sob depuração, 
demonstrando ser aplicável para a depuração de uma vasta gama de núcleos 
analógicos e mistos. Esta adaptação é efectuada por uma ferramenta 
computacional, desenvolvida para o efeito, que gera automaticamente o 
processador de teste, a partir da informação presente no programa de teste. O 
processador é optimizado com a funcionalidade especificada pelas instruções 
inseridas no programa de teste, incluindo apenas os recursos necessários à 
sua execução. 
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This dissertation presents an infrastructure and methodology for testing 
analogue and mixed-signal cores embedded in system-on-chip. It comprises an 
application specific processor and wrappers around the cores under test. The 
processor is responsible for the scheduling and controls the test operations, as 
well as the interface with the external tester. On-chip stimuli generation, test 



 
 

control and data compression allow for minimizing external tester interface 
resources and test time. 
The solution proposed here relies on reusing the logic reconfigurable block 
existing in the SoC, to implement an application specific instruction test 
processor. 
Having a programmable processor for this task and implemented in a digital 
reconfigurable FPGA-like block has several advantages, when compared to 
test-specific controllers with fixed functionality. Depending on the size of the 
FPGA block, an adequate version of the test processor may be chosen and can 
be adapted for the precise test requirements of each SoC, avoiding the risk of 
the test processor becoming obsolete. 
A methodology to develop the processor’s architecture is proposed, to adapt to 
the specific test needs of each block under test, in order to fully exploit the 
reconfigurable resources available within the system, being flexible for the 
testing a wide range of analogue application circuits. To customize the test 
processor for a specific test program, an application was developed that 
configures the various parts of the processor in order to include only the 
resources necessary to run that test program.  

 
 


