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Sammanfattning 
 
Kravet på detta examensarbete var att utveckla tester för en produkt i 
prototypstadiet hos Ericsson i Katrineholm. Dessa tester ska framförallt 
användas som verktyg vid felsökning och utvecklas på kretskortsnivå. Detta 
innebär test för att hitta processrelaterade fel som t.ex. felaktiga lödningar. 
 
Arbetet började med att studera den tekniska bakgrunden. Sedan gjordes en 
testbarhetsanalys för att undersöka brister i tänkta tester och andra möjligheter 
till att få en bra feltäckning och felutpekning. Därefter utvecklas ett antal 
tester. Metoden som har används är uteslutande boundary-scan enligt IEEE 
standarden 1149.1-2001 genom verktyget Asset InterTech, Inc ScanWorks 
3.4. 
 
Resultatet av arbetet innefattar framförallt minnestester för SDRAM och flash 
men också spänningskontroller och vanliga förbindelsetest. Dessa tester har 
också dokumenterats enligt Ericssons krav. 
 
 

Abstract 
 
The requirements of this bachelor thesis was to develop board tests for a 
prototype at Ericsson in Katrineholm. These tests should above all be used to 
locate faults. In this case, board test is synonymous with verifying the 
manufacturing process. 
 
The work began by studying the technical background. Then a testability 
review was done to investigate possible lacks in planned tests and other 
opportunities to get a better fault coverage. Thereafter a number of tests were 
developed. The method used is entirely boundary-scan according to IEEE 
standard 1149.1-2001 together with the software tool ScanWorks 3.4 by Asset 
InterTech, Inc. 
 
The result includes above all memory tests for SDRAM and flash but also 
voltage control and ordinary interconnection tests. These results have been 
documented according to Ericsson’s requirements. 
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Kapitel 1  

Inledning 

Digitala tester har nästan funnits lika länge som de digitala systemen. Ganska 
tidigt upptäckte man att det inte var ekonomiskt att ha en volymtillverkning av 
kretskort utan någon typ av tester. Runt 1960 kom därför de första 
automatiserade testutrustningarna s.k. ATE (eng. Automatic Test Equipment). 
 
Detta examensarbete kommer att behandla en speciell form av digital test, 
nämligen boundary-scan, som har standardiserats av IEEE (Institute for 
Electric and Electronic Engineers) enligt standarden 1149.1. Testerna 
kommer att utvecklas för MXB (Main Switch Board), som är en produkt 
under utvecklingsstadiet hos Ericsson. 
 
MXB har utvecklats med den allra senaste tekniken inom telekommunikation. 
Kretskortet består bl. a. av ett mönsterkort med 16 lager och över tusen 
komponenter med upp till 600 anslutningar. De mest komplexa 
komponenterna har en kapsel av typen µBGA (micro Ball Grid Array), där 
anslutningarna är placerade under komponenten. 
 
På grund av dessa förutsättningar finns det ingen lätt möjlighet att verifiera 
alla lödpunkter, som är det största processrelaterade felet. Och det går oftast 
heller inte att direkt mäta några signaler vid felsökning eftersom åtkomsten är 
så begränsad. 
 
Det var dessa problem som ledde till utvecklingen av boundary-scan 
standarden. Utvecklingen påbörjades redan 1985, av Joint European Test 
Action Group (JETAG) som bildades i Europa. Under 1986 expanderade 
gruppen till att även inkludera medlemmar från Nordamerika och antog då 
namnet Joint Test Action Group, JTAG.  
 
Mellan 1986 och 1988 utvecklades och publicerades ett antal förslag för att 
standardisera boundary-scan, som skulle vara lösningen på problemet. Det 
sista av dessa förslag överlämnades till IEEE Testability Bus Standards 
Committe (P1149) för granskning. Det resulterade i att standarden godkändes 
i februari 1990 och antog då namnet 1149.1-1990. 
 
Redan samma år påbörjade Kenneth P. Parker och Stig Öresjö att utveckla ett 
gemensamt språk för att kunna beskriva komponenter som ska överstämma 
med standarden. Detta medförde ett godkännande av IEEE standarden 
1149.1b-1994 i september 1994. Tillägget till standarden var då framförallt 
Boundary-Scan Description Language (BSDL). Andra förändringar som 
gjordes var relativt små och var endast för att förtydliga vissa delar. 



 2

Kapitel 2  
Förkortningar och terminologi 

De tester som mitt arbete riktats mot benämns oftast som test på 
kretskortsnivå eller rentav korttest. Med kretskortsnivå menar man de tester 
som används för att hitta processrelaterade fel. De vanligaste 
processrelaterade fel är felaktiga lödningar såsom kortslutningar eller olödda 
anslutningar. Utöver kretskortsnivå finns även systemnivå där man testar de 
olika funktionerna som produkten har, ofta i ett system med andra tillhörande 
produkter. Dessa tester sker efter test på kretskortsnivå och förutsätter att alla 
processrelaterade fel redan avhjälpts. 
 Inom Ericsson och generellt inom andra tekniska områden 
förekommer mängder förkortningar. Därför finns det en sammanställning av 
vanligt förekommande förkortningar nedan som ska underlätta för läsaren. 
 
ASIC  Application Specific Integrated Circuit 
ATE Automatic Test Equipment 
ATPG  Automatic Test Pattern Generation 
BGA Ball Grid Array 
BSDL Boundary-Scan Description Language 
BSL Boundary-Scan Stimuli Language 
CAS Column Address Strobe 
CPLD Complex PLD 
CS Chip Select 
IEEE Institute for Electric and Electronic Engineers 
IPMI Intelligent Platform Management Interface 
JTAG Joint Test Action Group 
LDQM Lower Data Mask 
MXB Main Switch Board 
PBIST Processor built in self test 
PLD Programmable logic device 
RAM Random Access Memory 
RAS Row Address Strobe 
SDRAM Synchronous dynamic RAM 
SVF Serial Vector Format 
TAP Test Access Port 
TCK Test mode clock 
TDI Test data in 
TDO Test data out 
TMS Test mode select 
TRST Test reset 
UDQM Upper Data Mask 
WE Write Enable 
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Kapitel 3  
Kravspecifikation 

Kravet på examensarbetet är att utveckla utökade testprogram för produkten 
MXB, som tillverkas vid Ericsson i Katrineholm. Testprogrammen ska 
dessutom vara implementerade på Ericssons testsystem Idefix (se 7.3 för 
vidare beskrivning). 
 
Examensarbetet ska utföras i projektform genom att undersöka, granska och 
utföra de olika faserna nedan. 
 

• Isolering av problem på kretskorten och utveckla utökade tester 
• Hitta nya metoder som kan användas i nuvarande testutrustning 
• Implementera testen i testsystemet Idefix 

 
Testerna som ska utvecklas kommer i första hand att användas som ett extra 
verktyg vid felsökning på kretskortsnivå. De kan även komma att användas 
under produktionstest. 
 
På grund av att systemen blir allt mer komplexa gör att det blir svårare att 
lokalisera fel på kretskort manuellt. Därför sker en automatisering för att 
lokalisera felen. Det ligger även i Ericssons intresse att studenter lär sig mer 
om nya teknologier. 
 
Det förväntade resultatet av detta arbete ska vara ett testprogram 
implementerat i Idefix med tillhörande dokumentation. Arbetet ska vara 
dokumenterat gällande Ericssons generella regler med hänsyn till Campus 
Norrköping och deras krav.  
 
En instruktion för testprogrammen ska även skrivas till Ericsson där en 
ingående förklaring ska finnas om vilka tester som utvecklats och vilken 
metod som använts. Denna instruktion ska följa en mall gällande Ericssons 
normer. Referensmaterial kommer att överlämnas vid påbörjandet av arbetet. 
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Kapitel 4  
Arbetsmetod och upplägg 

Under förstudien av arbetet utarbetades en plan för att uppfylla 
kravspecifikationen. I planen ingick att göra en omfattande teoretisk 
undersökning av boundary-scan standarden och även den fundamentala 
uppbyggnaden av MXB. 
 
Utöver detta studerades också hur test av kretskort går till i normalfallet, vad 
som testas och i vilken ordning. Utifrån detta fanns sedan möjligheten att 
strukturera upp en logisk testsekvens även för MXB, för att få fram vilka 
tester som kommer att utvecklas för produktionstest. 
 
Efter att denna testplan var uppbyggd gjordes en ytterliggare analys för att se 
vilka test som det behövdes kompletteras med. Och dessa test skulle bli de 
utökade testmetoderna som gjorde basen i mitt arbete. 
 
Rapporten kommer därmed också att spegla planeringen som gjordes med 
början i en teknisk bakgrund följande av en ingående analys, förslag till 
utökade tester, utveckling och implementering samt verifiering. Som 
avslutning ges även reflektioner på arbetets resultat. 
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Kapitel 5  
Boundary-scan arkitekturen 

5.1 Inledning 

IEEE standarden 1149.1 definierar testlogik som kan integreras i en krets för 
att tillföra ett standardiserat tillvägagångssätt inom 

• förbindelsetest (eng. interconnect test) mellan kretsar då de har 
monterats på ett mönsterkort 

• test av den interna logiken i  kretsen, och 

• kontroll eller förändring av kretsens aktivitet under normal drift 

Testlogiken består bl a av ett boundary-scan register där kommunikationen 
sker genom en Test Access Port (TAP). 

5.2 Testarkitektur 

För att uppfylla kraven enligt standarden måste testarkitekturen innehålla 
vissa element som utgör grunden för hela testlogiken. Dessa element är 
följande 

• En TAP 

• En TAP-kontroller 

• Ett instruktionsregister 

• En grupp av dataregister 

 
Figur 1 Schematisk bild över testarkitekturen 
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Lägg märke till att i figuren ovan är även boundary-scan-registret och 
bypassregistret en typ av dataregister. Dessutom kan den interna logiken 
betraktas som godtycklig. 
 
Förutom dessa element måste följande regler uppfyllas 

• Instruktions- och dataregistren skall bestå av separata parallella 
skiftregister kopplade till den seriella dataingången TDI och den 
seriella utgången TDO. 

• Valet av vilket register som ska kopplas mellan TDI och TDO görs 
med hjälp av TAP-kontrollern som beskrivs senare under 5.5 

5.3 Test Access Port (TAP) 

En TAP är en generell port som medför åtkomst till de inbyggda 
testfunktionerna i en krets, även andra funktioner som inte är inkluderande i 
1149.1-standarden. En minimal TAP består av tre insignaler och en utsignal, 
nämligen TCK, TMS, TDI och TDO. Som tillval definieras också 
återställningssignalen TRST*. 

5.3.1 Test clock input (TCK) 

TCK är klocksignalen som används i testlogiken som standarden definierar. 
Anledningen till att en separat klocka används för testlogiken är för att många 
kretsar använder olika klocksignaler, där frekvenser kan variera stort från 
krets till krets. Klocksignalen medför att data kan skiftas till eller från en krets 
utan att ändra tillståndet på kretsens interna logik. En oberoende synkron 
klocka är också nödvändig vid förbindelsetest mellan komponenterna. 
 
De flesta gånger används en klocka som går oavbrutet, men det finns 
emellertid situationer där man önskar att stanna klockan för ett tag. Ett 
exempel är då en testutrustning behöver hämta eller vänta på att testdata ska 
finnas tillgänglig. På grund av detta kräver standarden att klocksignalen ska 
kunna stoppas vid en logisk nolla utan att någon förändring av testtillstånd 
sker. 

5.3.2 Test mode select input (TMS) 

Signalen till TMS avkodas i TAP-kontrollern och används för styrning av alla 
testoperationer. De två krav som standarden anger är att signalen ska samplas 
på positiv flank av TCK och att signalen vara identisk med en logisk etta om 
ingången inte är ansluten. Detta för att tillståndet i testlogiken då alltid återgår 
till Test-Logic-Reset efter högst fem klockcykler. Detta kommer att förklaras 
ytterligare senare. 
 
Dessutom rekommenderas att belastningen på ingången är så låg som möjligt 
eftersom signalen oftast går in till flera kretsar. 
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5.3.3 Test data input (TDI)  

Seriella testinstruktioner och data matas in genom denna ingång i testlogiken. 
Även denna signal samplas på positiv flank av TCK, dessutom ska signalen 
också vara en logisk etta obelastad. Detta medför att bypass-instruktionen 
(som kommer att diskuteras i 5.7.1) kommer att vara vald. 
 
Då data skiftas in från TDI ska samma data påträffas vid TDO ett bestämt 
antal klockcykler senare. Detta antal bestäms av längden på det valda data- 
eller instruktionsregistret. 
 

 
Figur 2 Seriellt skiftregister 

 

Lägg märke till att TDI och TDO i figuren inte är några register utan endast en 
in- resp. utgång. 

5.3.4 Test data output (TDO)  

TDO är den seriella utgången för instruktioner och data där förändringar bara 
får ske på negativ flank hos TCK. Genom att ställa detta krav kan man 
garantera en kapplöpningsfri1 operation.  
 
Efter att ett värde skiftats ut från TDO, ska detta värde vara giltigt fram till 
nästa negativa flank hos TCK. Om data inte skiftas ut ska TDO befinna sig i 
inaktivt tillstånd (highz). 
 
Egenskapen hos TDO att kunna befinna sig i ett inaktivt tillstånd krävs då 
parallella dataförbindelser används. 

5.3.5 Test reset input (TRST*)  

TRST* är en valbar signal som möjliggör en asynkron reset av TAP-
kontrollern (se 5.5) i en krets. Om denna ingång inte drivs ska den vara 
detsamma som en logisk etta. Dessutom finns kravet att ingången inte får 
användas som reset för den normala funktionen hos kretsen. 
 
Det rekommenderas även att TMS hålls hög under tiden då TRST* går från 0 
till 1, detta för att garantera att tillståndet (Test-Logic-Reset) bibehålls. 

                                                 
1Fenomenet kapplöpning förekommer då två eller fler utgångar ska förändras samtidigt. 
Eftersom detta inte kan ske i praktiken kan det uppstå tillstånd som inte är tänkt att 
förekomma. 

Valt register TDO TDI Testdata in Testdata ut 
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5.4 Sammankoppling av komponenter  

I detta avsnitt diskuteras tre exempel på alternativa sammankopplingar av 
komponenter med gränssnittet som standarden tillhandahåller (i dagligt tal 
boundary-scan komponenter). I dessa exempel kan testbussen styras av en 
testutrustning eller en komponent som agerar som en master via gränssnittet. 
 
Lägg märke till att den minsta konfigurationen som krävs är  

• Kontrollsignalerna TMS och TCK som styrs av en master till alla 
slavar parallellt 

• En seriell dataslinga mellan komponenterna genom TDI och TDO 

5.4.1 Seriell sammankoppling  

 
Figur 3 Seriell sammankoppling av komponenter 

 
Denna typ av sammankoppling används nästan alltid. Detta beror på att man 
har samma signaler som för en enskild komponent och därmed bör alla 
utvecklingsverktyg stödja denna sammankoppling. En nackdel med koppling 
kan vara att den seriella slingan ofta blir lång och därmed blir också testtiden 
relativt lång. 

5.4.2 Parallellt sammankopplade seriella slingor  

 
Figur 4 Parallellt sammankopplade komponenter 

 
I denna koppling används två TMS-signaler för att garantera att endast en 
seriell slinga är aktiv åt gången. Här utnyttjas också att TDO har en tristate-
utgång så att båda utgångarna inte driver samtidigt. 



 9

5.4.3 Oberoende seriella slingor 

 
Figur 5 Oberoende slingor 

 
Denna koppling visar fyra komponenter sammankopplade för att ge fyra 
separata seriella slingor som kontrolleras med samma kontrollsignaler. 

5.5 TAP-kontrollern  

 
Figur 6 Tillståndsmaskinen för TAP-kontrollern 
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TAP-kontrollern är en synkron tillståndsmaskin som styr hela testlogiken som 
definieras av 1149.1. Övergång mellan tillstånd baseras på värdet hos TMS 
vid positiv flank hos TCK. Ett krav enligt standarden är också att alla 
förändringar i testlogiken (t.ex. dataregister) sker på positiv eller negativ flank 
och inte baseras på nivån hos signalen.  Nedan följer en kort beskrivning av de 
olika tillstånden.  

5.5.1 Test-Logic-Reset  

I detta tillstånd är testlogiken inaktiverad och kretsen arbetar med sin normala 
funktion. Tillståndet är aktivt vid påslag av kretsen, vid aktivering av TRST* 
eller efter att instruktionen IDCODE eller BYPASS initierats. 

5.5.2 Run-Test/Idle  

I tillståndet Run-Test/Idle utförs funktioner bara då vissa instruktioner är 
anropade. Exempelvis påbörjas exekvering av ett självtest då RUNBIST-
instruktionen är aktiv i instruktionsregistret. För övriga instruktioner sker inga 
förändringar hos registren i detta tillstånd. 

5.5.3 Select-DR-Scan och Select-IR-Scan  

Dessa är endast tillfälliga tillstånd där inga förändringar hos något register 
sker. 

5.5.4 Capture-DR  

I detta tillstånd kan data laddas parallellt in eller ut från ett aktivt dataregister 
vid positiv flank hos TCK. Detta utnyttjas bara då vissa instruktioner är aktiva 
och då parallella ingångar resp. utgångar finns tillgängliga. Instruktioner som 
använder detta tillstånd är EXTEST och INTEST, för övriga obligatoriska 
instruktioner bibehålls alla register. 

5.5.5 Shift-DR  

I detta tillstånd skiftas data in seriellt till aktivt dataregister som valts av 
aktuell instruktion i instruktionsregistret. Data skiftas in på positiv flank hos 
TCK så länge som TMS hålls låg. 

5.5.6 Exit1-DR, Exit2-DR, Exit1-IR och Exit2-IR  

Dessa fyra tillstånd är endast tillfälliga där inga förändringar hos registren 
sker. Inte heller instruktionen förändras i något av dessa tillstånd. 
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5.5.7 Pause-DR  

Tillståndet Pause-DR medför att den seriella dataöverföringen temporärt 
stannar upp. Ingen förändring hos aktivt dataregister sker och genom 
tillståndet Exit2-DR kan överföringen återupptas. 

5.5.8 Update-DR  

Vissa dataregister kan ha parallella utgångar. För att förhindra att dessa 
utgångar förändras under tiden då data skiftas in till registret används Update-
DR. Utgångarna uppdateras då istället vid negativ flank hos TCK i detta 
tillstånd. Instruktioner som använder denna metod är t ex EXTEST och 
INTEST. 

5.5.9 Capture-IR  

I detta tillstånd laddas den seriella dataslingan mellan TDI och TDO med 
förutbestämda värden. Lägg märke till att denna slinga varken är ett 
dataregister eller registret där aktiv instruktion finns. Detta register är ett 
register som ligger parallellt med både dataregistren och instruktionsregistret. 
 
De värden som slingan laddas med kan tillverkaren i viss utsträckning 
bestämma själv (de högsta bitarna). Anledningen till att detta sker är för att i 
viss mån kunna kontrollera att data verkligen har skiftats in i 
instruktionsregistret. Denna förutbestämda data kommer alltså att skiftas ut 
genom TDO då en ny instruktion skiftas in. 

5.5.10 Shift-IR  

I detta tillstånd är instruktionsregistret sammankopplat seriellt genom TDI och 
TDO och vid varje positiv flank hos TCK skiftas data in i registret. Alla 
dataregister behåller sina värden och instruktionen tas inte i bruk i detta 
tillstånd utan uppdateras först i tillståndet Update-IR. 

5.5.11 Pause-IR  

Detta tillstånd fungerar på liknande sätt som Pause-DR gör för dataregistren. 
Den seriella inmatningen stannar upp så länge TMS är logisk nolla. 
Anledningen till att dessa tillstånd finns beror på att vid komplexa system kan 
antalet testvektorer vara upp till 107. Detta gör att testutrustningen kan behöva 
hämta nya vektorer från sekundärminnet. 

5.5.12 Update-IR  

Instruktionen som skiftats in klockas in i det parallella registret på negativ 
flank hos TCK som därefter aktiveras.  
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5.6 Dataregister 

Tre dataregister har definierats av standarden där två är obligatoriska. Dessa är 
BYPASS-registret och boundary-scan registret. Det tredje är valbart och 
kallas identifieringsregistret (eng. device identification register).  

5.6.1 BYPASS-registret  

BYPASS-registret består endast av en bit som används till att skifta data 
direkt från TDI till TDO utan att påverka annan logik. Meningen med denna 
funktion är att minimera längden på den seriella testslingan som uppstår 
mellan komponenterna på ett kretskort. Detta är fördelaktigt då man t ex bara 
vill testa en komponent.  
 
Det enda som är lite speciellt med BYPASS-registret är att registret laddas 
med en logisk nolla vid tillståndet Capture-DR, innan skiftning av data 
påbörjas. Denna logiska nolla särskiljer på detta sätt dessa instruktioner då den 
första biten som skiftas ut från TDO vid IDCODE alltid är en logisk etta. Som 
tidigare påpekats kommer också BYPASS-instruktionen att automatiskt bli 
aktiv vid Test-Logic-Reset om instruktionen IDCODE inte finns 
implementerad. 

5.6.2 Identifieringsregistret  

Identifieringsregistret (eng. device identification register) består alltid av 32 
bitar och är uppdelat i tre fält, tillverkarens identitetskod, komponentens 
identitetskod och komponentens version, enligt nedan. 
 

 
Figur 7 Identifieringsregistret 

 
Tillverkarens identitetskod består av 11 bitar och är en komprimerad form av 
identitetskoden som specificeras och administreras av Electronic Industries 
Association/Joint Electron Device Council (EIA/JEP106). Denna 
EIA/JEP106-kod består av variabel längd med paritetsbitar och måste därför 
anpassas. Efter anpassningen finns det tillgång till 2032 olika koder för 
tillverkare där 16 koder av 2048 inte är inkluderade. Dessa 16 koder har en 
viss betydelse för EIA/JEP106-koden och slutar alla med 0x7F (01111111).  
 
Eftersom denna sekvens aldrig kommer att existera som ID-kod kan man 
använda den när man applicerar en vektor på TDI för att skift ut ID-koden. 
Det medför att man kan detektera slutet av en sekvens av ID-koder för ett 

Version 
(4 bitar) 

Komponents identitet 
(16 bitar) 

Tillverkarens identitet 
(11 bitar) 

1 

31 27 11
MSB 

0 
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okänt antal seriekopplade komponenter. Denna egenskap är framförallt viktig 
vid utveckling. Lägg också märke till att då IDCODE-instruktionen finns 
inkluderad är det denna som automatiskt blir aktiv vid tillståndet Test-Logic-
Reset. 
 
Den minst signifikanta biten i identifieringsregistret ska alltid innehålla en 
logisk etta. Detta gör det möjligt att utvärdera om IDCODE-instruktionen 
finns implementerad i en komponent genom att undersöka den första biten 
som kommer ut från TDO efter en Test-Logic-Reset.  

5.6.3 Boundary-scan-registret  

Boundary-scan-registret är en stor del av standarden och det är även det 
dataregister som är det mest komplexa. 
 
Registret består av s k  boundary-scan celler mellan kretsens interna logik och 
dess in- resp. utgångar, d v s gränssnittet (eng. boundary) till och från kretsen. 
 Genom att kontrollera detta område kan man genom cellerna ”stänga 
av” kretsens interna logik och istället läsa in och lägga ut värden på kretsens 
anslutningar seriellt genom boundary-scan. 
 
Figuren nedan visar seriellt sammankopplade boundary-scan-celler som 
tillsammans bildar boundary-scan-registret. 
 

 
Figur 8 Boundary-scan-registret 

 
Lägg märke till att i beskrivningen nedan förekommer namn på instruktioner 
som förklaras först i senare stycken. 
 
Genom egenskaperna hos registret medföljer bl a följande möjligheter 
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• Att testa externa anslutningar på kretsen genom ett s k förbindelsetest. 
Det är också möjligt att testa andra logiska komponenter (RAM, ROM, 
logikkretsar) som finns placerade mellan kretsar som stödjer 
boundary-scan genom instruktionen EXTEST. 

 
• Att testa kretsens interna logik genom instruktionen INTEST. 

 
• Att läsa in och lägga ut signaler utan att störa den interna logiken. 

5.7 Instruktionsregistret  

Instruktionsregistret möjliggör att en instruktion kan skiftas in och avkodas. 
Det görs som tidigare nämnts i tillståndet Shift-IR (se 5.5.10).  
 Då en instruktion aktiveras avgörs vilken testfunktion som ska utföras. 
Och samtidigt förbinds också ett tillhörande dataregister mellan TDI och 
TDO. Exempelvis förbinds boundary-scan registret då instruktionen EXTEST 
aktiverats. Lägg märke till att flera instruktioner kan vara knutna till samma 
register, men att en instruktion endast kan vara knuten till ett dataregister. 
 
Instruktionsregistret kan ses som två register, ett seriellt skiftregister och ett 
parallellt register. Det är i det seriella registret som en instruktion skiftas in 
genom TDI och mot TDO. Instruktionen blir först giltig då den klockas in till 
det parallella registret. Detta sker i tillståndet Update-IR på negativ flank hos 
TCK. 
 

 
Figur 9 Instruktionsregistret 

 
Standarden definierar några obligatoriska instruktioner och några valbara. 
Dessutom ges möjlighet för tillverkaren själv att designa och implementera 
egna instruktioner. Eftersom standarden kräver minst fyra instruktioner 
(BYPASS, EXTEST, SAMPLE och PRELOAD) så måste 
instruktionsregistret minst bestå av två bitar. Instruktionerna beskrivs mer 
ingående i nästa stycke. 
 
I nedanstående tabell visas operationerna för instruktionsregistret i varje 
tillstånd hos TAP-kontrollern. Lägg märke till att om instruktionen IDCODE 
finns tillgänglig laddas denna automatiskt vid tillståndet Test-Logic-Reset. 
Om instruktionen inte skulle vara implementerad laddas istället instruktionen 
BYPASS. 
 
 
 

Skiftregister TDO TDI 

Parallellt register
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Tabell 1 Tillstånd hos instruktionsregistret 

Tillstånd Seriellt skiftregister Parallellet register 

Test-Logic-Reset Odefinierat Satt till IDCODE 
(eller BYPASS) 

Capture-IR 
”01” laddas till de lägsta 
bitarna, övriga bitar 
designspecifika 

Tidigare värden 
bibehålls  

Shift-IR Data skiftning in mot 
TDO 

Tidigare värden 
bibehålls 

Exit1-IR 
Exit2-IR 
Pause-IR 

Tidigare värden bibehålls Tidigare värden 
bibehålls 

Update-IR Tidigare värden bibehålls Instruktionen laddas 
från skiftregistret 

Övriga tillstånd Odefinierat Tidigare värden 
bibehålls 

5.8 Instruktioner  

Standarden skiljer också på publika och privata instruktioner. De publika 
instruktionerna ska vara tillgängliga för en användare och inkluderar som 
minst instruktionerna BYPASS, EXTEST, SAMPLE och PRELOAD. De 
privata instruktionerna används endast av tillverkaren och behöver inte 
dokumenteras för en användare. 
 
Nedan visas alla de instruktioner som finns beskrivna i standarden 
tillsammans med de tillhörande dataregistren. Dessa instruktioner kommer att 
beskrivas närmare i kommande avsnitt. 
 

Tabell 2 Standardiserade instruktioner 

Instruktion Tillhörande dataregister Implementering 
BYPASS BYPASS-registret 
EXTEST Boundary-scan-registret 
SAMPLE Boundary-scan-registret 
PRELOAD Boundary-scan-registret 

Obligatorisk 

IDCODE Identifieringsregistret 
USERCODE Identifieringsregistret 
CLAMP BYPASS-registret 
HIGHZ BYPASS-registret 

Valbar 

5.8.1 BYPASS-instruktionen  

Denna instruktion förbinder BYPASS-registret mellan TDI och TDO. Enligt 
standarden ska instruktionskoden bestå av det binära värdet {1, 1, 1, …1}. 
Och eftersom TDI ska vara en logisk etta obelastad, medför detta att 
BYPASS-instruktionen väljs automatiskt om ett avbrott sker hos TDI vid 
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inläsning av en ny instruktion. Det är också väldigt viktigt att påpeka att en 
komponent som befinner sig i BYPASS opererar under normal drift. 

5.8.2 SAMPLE-instruktionen  

Denna instruktion läser av kretsens nuvarande logiska värden hos in- resp. 
utgångar, utan att påverka kretsens normala operation. Efter att värden 
samplats in kan dessa skiftas ut genom TDO. 

5.8.3 PRELOAD-instruktionen  

Denna instruktion medför att man kan ladda boundary-scan-registret med 
data. Detta görs utan att påverka den interna logiken och medför att man 
senare kan välja vilken testinstruktion som ska användas (se EXTEST och 
INTEST nedan). 

5.8.4 EXTEST-instruktionen  

Denna instruktion medför att förbindelsen till andra komponenter kan testas 
(EXternal TEST). Det är denna instruktion som utgör grunden för 
förbindelsetest och boundary-scan. Och på grund av detta är instruktionen 
också obligatorisk. 
 
Då instruktionen läggs i instruktionsregistret och tillståndet Update-IR intas 
kommer innehållet i boundary-scan cellerna att appliceras på kretsens 
utgångar.  
 I fortsättningsvis efter denna första testvektor kommer data att läsas in 
till den seriella dataslingan vid tillståndet Capture-DR, därefter sker 
skiftningen av data. Observera att här skiftas avläst data in samtidigt som 
utdata skiftas ut. Då skiftningen är klar går man till tillståndet Update-DR som 
medför att utdata återigen appliceras på utgångarna. Denna procedur mellan 
dessa två tillstånd och dataskiftning pågår tills att sista testvektorn applicerats. 
 
En viktig detalj enligt standarden vid användning av denna instruktion, är att 
en komponents interna tillstånd tillåts förändras under detta test. Därför 
rekommenderas alltid att en återställning utförs efter EXTEST-instruktionen 
har använts klart. 

5.8.5 INTEST-instruktionen  

Denna instruktion är inte obligatorisk utan är valbar för tillverkaren. 
Instruktionen fungerar på liknande sätt som EXTEST, skillnaden är att 
testdata appliceras in mot komponentens interna logik (INternal TEST). 
Resultatet samplas sedan via boundary-scan cellerna för att skiftas ut genom 
TDO. På detta sätt kan komponentens interna logik testas. 
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Det enda som är lite speciellt med instruktionen är att standarden tillåter att 
indata till komponenten också samtidigt får appliceras ut från komponenten. 
Detta gör att övriga komponenter kan störa ut testet genom att driva emot 
testsignalerna. Ett annat alternativ för tillverkaren att implementera denna 
instruktion och samtidigt låta utgångarna vara inaktiva (öppen kollektor). 

5.8.6 RUNBIST-instruktionen  

Denna valbara instruktion medför att en tillverkare kan bygga in färdiga test i 
komponenter (RUN Built-In-Self-Test) och därmed testa kretsens interna 
logik. Detta gör att man inte behöver skapa och tillämpa egna komplexa 
testvektorer (jmf med INTEST). 
 
När detta test utförs finns det två alternativ för kretsens utgångar (detta 
bestäms av tillverkaren). Antingen kommer utgångarna att driva det data som 
ligger i boundary-scan registret, eller också så sätts utgångarna till inaktiva 
(öppen kollektor). 
 
Den normala arbetsgången vid exekveringen av ett RUNBIST-test visas 
nedan. 
 

1. Initiera genom att skifta in operationskoden för RUNBIST i 
instruktions-registret 

2. Exekvera genom att bibehålla tillståndet Run-Test/Idle i TAP-
kontrollern för ett bestämt antal klockcykler hos TCK 

3. Utvärdera BIST genom att övergå till tillståndet Shift-DR i TAP-
kontrollern för att sedan skifta ut resultatet 

Lägg märke till att en tillverkare kan implementera egna privata RUNBIST-
instruktioner som inte finns dokumenterade för en användare. Detta är ganska 
vanligt och dessa funktioner kommer då att anropas med andra 
operationskoder. 

5.8.7 CLAMP-instruktionen  

Detta är en valbar instruktion som egentligen är en utökning av BYPASS-
instruktionen (se 5.8.1). 
 
Nackdelen med BYPASS-instruktionen är att man inte kan driva statiska 
signaler på kretsens utgångar samtidigt som instruktionen är vald. Kretsen 
arbetar som tidigare påpekats under normal operation, detta gör att det många 
gånger inte heller går att förutspå vilka signaler som drivs från utgångarna. 
Om man måste driva vissa signaler statiskt måste man utan CLAMP-
instruktionen använda EXTEST, och därmed ha en onödigt lång seriell 
dataslinga där man lägger ut samma data hela tiden. 
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CLAMP-instruktionen ger möjligheten till att själv bestämma vilka värden 
som ska ligga på kretsens utgångar, samtidigt som BYPASS-registret är valt. 
De värden som ska ligga på utgångarna skiftas först in med hjälp av 
PRELOAD-instruktionen, därefter väljs CLAMP-instruktionen. Detta medför 
alltså att testvektorerna och därmed tiden för testet blir kortare. 

5.8.8 IDCODE-instruktionen  

Denna instruktion är valbar att implementera och möjliggör att tillverkaren 
kan inkludera en identitetskod för komponenten. Identitetskoden finns lagrat i 
identifieringsregistret som ofta benämns DEVICEID. Det är detta register som 
förbinds mellan TDI och TDO då instruktionen blir aktiv och kan sedan 
skiftas ut i tillståndet Shift-DR. 
 
Då komponenten är en ASIC (Application Specific Integrated Circuit) 
rekommenderar standarden att tillverkarens identitet är densamma som 
komponentens tillverkare och inte den som designat kretsen. 

5.8.9 USERCODE-instruktionen  

USERCODE används precis som IDCODE förutom att denna instruktion 
medför en programmerbar ID-kod. Detta används uteslutande i 
programmerbar logik där man inte kan förutsäga vilken logisk funktion en 
komponent har genom att endast utläsa ID-koden ur identifieringsregistret.  
 
Denna instruktion är normalt valbar men måste implementeras om alla 
följande kriterier är uppfyllda 

1. Komponenten innehåller programmerbar logik 

2. Identifikationsregistret har implementerats 

3. Det går inte att utläsa hela kretsens programmerade logik utifrån 
kretsens TAP 

Detta medför också att tillverkaren ofta specificerar en publik instruktion för 
programmering av USERCODE (man skulle kunna tänka sig att denna 
programmeras på annat sätt). 

5.8.10 HIGHZ-instruktionen  

Aktivering av denna instruktion medför att komponentens utgångar försätts i 
inaktivt tillstånd (öppen kollektor), samtidigt som BYPASS-registret kopplas 
mellan TDI och TDO. Det är alltså en instruktion som är väldigt lik både 
BYPASS och CLAMP. Det är en väldigt användbar instruktion då man vill 
vara säker på att inga signaler driver mot varandra och används med fördel vid 
testutveckling och felsökning. 
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5.9 Användning av boundary-scan  

5.9.1 Förbindelsetest  

Detta är det vanligaste testet och det beror just på att förbindelsetest var 
anledningen till att standarden utvecklades. Det normala förfarandet vid ett 
förbindelsetest är att data först skiftas ut med instruktionen PRELOAD 
aktiverad. Sedan läggs data ut och läses in med hjälp av EXTEST 
instruktionen. 
 Genom att applicera data hos en krets och därefter läsa av dessa värden 
hos en annan boundary-scan krets kan man säkerställa att förbindelsen mellan 
dessa är hel. Utöver detta finns andra aspekter som t ex vad som händer om 
två anslutningar är kortslutna o s v. Till detta finns ett antal algoritmer som 
talar om hur man ska gå till väga. Och tillsist måste man även kunna tolka 
resultatet korrekt, som t ex att kunna känna igen om tre noder är kortslutna. 
 Det är detta som ett verktyg som ScanWorks hanterar automatiskt, 
man brukar kalla att dessa verktyg hanterar ATPG (Automatic Test Pattern 
Generation). 

5.9.2 Andra tester  

Standarden är först och främst utvecklat för test. Andra tester förutom 
förbindelsetest som man kan göra om åtkomst finns är bl.a. följande 
 

• Styrning av A/D-omvandlare 
• Styrning av D/A-omvandlare 
• Kontroll av logiska tester 
• Läsa av statiska värden 
• Kommunicera via I2C-protokollet 
• Kommunicera via RS232-protokollet 

5.9.3 Icke-flyktiga minnen  

Ett annat vanligt användningsområde för standarden är också programmering 
av Flashminnen. Dessa minnen har normalt ingen egen TAP och därför krävs 
det att alla signaler som används är åtkomliga från någon annan krets som 
använder boundary-scan. 
 Detta är möjligt eftersom man enkelt kan läsa in och lägga ut signaler 
via boundary-scan. Eftersom programmering av flashminnen normalt inte 
heller är tidskritiska fungerar det stabilt att programmera dessa minnen. Den 
stora nackdelen är dock programmeringstiden som ofta blir väldigt lång, 
ibland också oacceptabel. 
 Ett sätt att minska programmeringstiden på, kan vara att låta WE 
(Write Enable) styras direkt från den hårdvara som används av boundary-scan 
verktyget. Med detta sätt slipper man skifta ut data för att endast ändra en 
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signals värde. Normal minskar man då programmeringstiden med två 
tredjedelar. 

5.9.4 Programmerbar logik  

Det är väldigt vanligt att programmerbara kretsar kan programmeras med 
hjälp av boundary-scan. Det görs då med utökade instruktioner och 
dataregister som är specifika för varje tillverkare. 
 Det finns några olika specifikationer för detta ändamål och den 
vanligaste är SVF (Serial Vector Format) från Texas Instrument, Inc och 
Asset InterTech, Unc. SVF är ett filformat som i klarttext definierar boundary-
scan operationer. Det går även att skapa förbindelsetest genom SVF. 
 Andra liknande specifikationer är XSVF från Xilinx och JAM STAPL 
från Altera. 
 
Värt att nämna är också att det numera, sedan 2002, finns det en IEEE 
standard [IEEE02] som bygger på 1149.1 och hanterar just programmering av 
kretsar. 

5.9.5 Debuging och emulering  

Många processorer tillhandahåller debugmöjligheter genom testporten. Det 
kan t ex vara möjligt att avläsa interna register eller t o m styra 
programräknaren. Porten används då av emuleringsverktyg där man också ofta 
kan programmera tillhörande minne. 
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Kapitel 6  
Analys  

6.1 Beskrivning av prototypen  

Som tidigare nämnts så består kortet till MXB av 16 lager och ca 1200 
komponenter som är mer eller mindre komplexa. De mest avancerade 
komponenterna har upp till 600 anslutningar. Nedan visas en schematisk bild 
över kortet som visar de väsentligaste delarna ur testsynpunkt. 
 

 
Figur 10 Schematisk bild av MXB 
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6.1.1 Scanbridge  

Denna krets är väldigt central då man tittar på boundary-scan tester på MXB. 
Kretsen är en s k Scanbridge controller från National Semiconductors med 
beteckningen SCANSTA112. 
 Man kan lätt mista sig och tro att huvudfunktionen för kretsen är att 
minska den seriella slingan för att förkorta programmeringstider, men så är 
inte fallet. Man måste komma ihåg att standarden innehåller ett krav på 
BYPASS-registret som med fördel används för detta ändamål. 
 Huvudfunktionen hos kretsen är dels att dela upp, den ofta långa 
seriella kedjan av boundary-scan komponenter, till mindre, mer hanterbara. 
Detta förenklar testutveckling och felsökning oerhört. Testporten mot 
bakplanet kallas master och de övriga för lokala testportar. 
 Ett problem hos trasiga kretskort uppstår när en boundary-scan 
komponent helt är ur funktion. Vid sådana tillfällen fungerar inte boundary-
scan som testmetod, eftersom man inte kan skifta ut någon data 
överhuvudtaget. Man kan då inte heller enkelt tala om vilken komponent som 
avbryter slingan. Men vid användning av en Scanbridge kan med fördel dela 
upp den seriella slingan och på så sätt begränsa felområden. 
 
 Den andra egenskapen som gör kretsen enastående är att den är 
adresserbar. Detta medför att flera kretskort med samma krets kan sitta 
parallellt i ett magasin1 och att man kan välja vilket man ska kommunicera 
med. Det går även då att testa förbindelser mellan kretskorten om 
utvecklingsverktyget kan hantera detta. Det är detta som vanligtvis kallas 
boundary-scan på systemnivå. 
 
En annan egenskap hos kretsen är att den första lokala TAP kan övergå till 
master TAP. Och denna möjlighet har också implementerats på MXB. 
Processorn på kortet har generella in- och utsignaler anslutna till kretsen som 
därmed kan ta över styrningen helt. Detta medför att möjligheten finns att låta 
processorn testa kortet utan någon som helt extern hårdvara. Det är då också 
möjligt att programmera kretsar på samma sätt. 
 Kravet för att detta ska fungera är naturligtvis att processorn har ett 
program som stödjer detta. 

6.1.2 Motorola PowerPC  

Detta är kortets centrala processor med både flash och SDRAM anslutet. 
Kretsen har även inbyggd kontrollenhet för dessa minnestyper.  
 I förgående stycke beskrevs också hur processorn kan styra 
Scanbridge. 

                                                 
1 Ett magasin tillhandhåller ett gemensamt bakplan som därmed möjliggör kommunikation 
och andra gemensamma signaler mellan flera kretskort. 
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6.1.3 SDRAM  

DRAM är ett minne som är billigare än SRAM och därmed också mer använt. 
Det är dock svårare att hantera med bland annat multiplexerad adressbuss och 
krav på s.k. refresh. 
 Med multiplexerad adressbuss innebär det att adressbussen delas upp i 
två delar som används på samma anslutningar. Detta är möjligt tack vare att 
adressen kan klockas in och avkodas av den inbyggda logiken. Det man 
vinner på att använda detta förfarande är en mindre kapseltyp. 
 Refresh innebär att varje minnescell måste laddas upp med en 
spänning för att behålla sin information, detta på grund av att minnescellen är 
kapacitiv och har en läckström. 
 SDRAM är synkront DRAM och skillnaden är att för SDRAM 
synkroniseras cyklerna med en klocksignal. Detta medför mindre marginaler 
och därmed snabbare åtkomst. 

6.1.4 Flash  

Flashminnen karaktäriseras av att det är icke-flyktigt och att programmering 
kan ske utan förhöjd programmeringsspänning. Alla kontroll-, data- och 
adressignaler är i detta fall anslutet till processorn. 
 
Flashminnen skiljer sig marakant åt i hantering jämfört med SDRAM. Flash 
har bland annat ingen klocksignal och innehåller en tillståndsmaskin. 
 Vid skrivning till minnet måste man först skriva vissa kommandon 
som talar om att man vill skriva, därefter skriver man det önskade data. Efter 
detta ger man normalt också ett kommando som talar om att man vill återgå 
till ursprungsläget. 
 Detta förfarande har i stort sett alla operationer som utförs med olika 
kommandon. Nedan visas exempel på vilka operationer som kan finnas 
tillgängliga beroende på tillverkare. 
 

• Läsa data 
• Skriva data 
• Skriva till buffer 
• Skriva buffer till minne 
• Radering av sektor 
• Radering av hela minnet 
• Låsa sektor 
• Låsa upp sektor 
• Läsa ut tillverkarens ID 
• Läsa ut kretsens ID 
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6.1.5 IPMI  

IPMI är en förkortning av Intelligent Platform Management Interface som är 
en specifikation framtagen av flera stora företag (bl a Intel) för att på ett 
gemensamt sätt hantera drift och underhåll.  
 På MXB hanteras detta av en 16-bitars mikrokontroller som bland 
annat har inbyggt RAM, Flash, A/D- och D/A-omvandlare. Med hjälp av 
dessa egenskaper finns det därmed möjligheter att kontrollera och lagra 
spänningsnivåer, klocksignaler och temperatur under drift. Påträffas något 
onormalt har kretsen även befogenheter att stänga av kortet utan att bryta 
kommunikationsförbindelsen. 
 
Denna krets kan utan tvekan användas med stor fördel vid test. Under arbetets 
gång valde dock konstruktörerna att byta fabrikat på kretsen. Detta medförde 
att det skulle vara onödigt att utveckla några tester med hjälp av kretsen. 

6.1.6 PLD  

Det som är uppseendeväckande med denna krets är att den klarar frekvenser 
upp till 220 MHz samtidigt som den har programmerbar slew rate1. I övrigt är 
detta en vanlig programmerbar krets som enkelt kan programmeras med 
VHDL. Lägg märke till att boundary-scan arkitekturen i kretsen kan användas 
oavsett om kretsen är programmerad eller inte. 

6.1.7 Power-sequencer  

Denna krets används för att på ett kontrollerat sätt slå igång alla 
matningsspänningar på kortet. Tillverkare av kretsen är Lattice och 
betäckningen är isp-PAC POWR1208.  
 

 
Figur 11 ispPAC-POWR1208 Block diagram 

                                                 
1 Slew rate avser utgångarnas maximala stighastighet och anges ofta i enheten V/µs. 
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 Kretsen har bl a en inbyggd CPLD för att skapa sekvenser utifrån 
digitala in- och utgångar, komparatorer samt timers. 
 Anledningen till att en separat krets för kraftpåslag används är bl a att 
de avancerade kretsarna på kortet har flera olika matningsspänningar. Dessa  
måste också slås på i en vissa ordningar med olika tidskrav för att inte förstöra 
logiken. 

6.1.8 Ethernet komponenter  

Som namnet på MXB (Main Switch Board) antyder så är huvudfunktionen att 
fungera som en switch, och mer precist som en ethernetswitch. I blockschemat  
för MXB finns förutom switchar också komponenter benämnda Base-T PHY. 
Dessa finns också standardiserade i standarden för Ethernet och används för 
att anpassa kommunikationen mot ett visst media. Detta kan vara optisk eller 
ett elektriskt gränssnitt med olika hastigheter. 

6.2 Testflöde  

För att finna utökade testmetoder vid felsökning undersöktes de normala 
testerna som utförs vid produktionstest. Anledningen till detta var att det inte 
fanns något testprogram utvecklat för MXB ännu överhuvudtaget. Det 
generella testflödet har sammanställts nedan. 
 

• Parametriska tester som t ex spännings- och frekvensmätning 
• Förbindelsetest med boundary-scan 
• Test av diverse sensorer 
• Programmering av programmerbar logik 
• Programmering av icke-flyktigt minne som t.ex. Flash 
• Inbyggda tester s.k. PBIST 

6.3 Förbättringsförslag  

Efter att ett normalt testflöde ritats upp gjordes den mest ingående analysen av 
MXB. Strategin var att granska de största funktionella delarna på kortet för att 
finna fler tester som kunde utvecklas. Dessutom fördes en kontinuerlig 
diskussion med insatta personer. 
 De förslag till utökade tester som är resultatet av analysen presenteras i 
följande nedan. 
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6.3.1 Kontroll av spänningsnivåer  

 
Figur 12 Utläsning av komparatorer 

 
Efter en närmare undersökning av Power-sequencer visade det sig att varje 
analog ingång består av en komparator som direkt digitaliserar signalen. 
Dessutom ges möjligheten att genom boundary-scan utläsa komparatorernas 
värden. Med ett sådant test kan man med andra ord kontrollera 
spänningsnivåerna snabbt och enkelt utan andra externa instrument. 

6.3.2 Adresskontroll av Scanbridge  

 
Figur 13 Kontroll av adress 
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Efter en närmre undersökning visade det sig att adressen till Scanbridge 
bestäms av ett antal yttre anslutningar. Problem uppstår dock om det är så att 
en adressanslutning inte är lödd. Detta medför att det inte kommer att gå att 
testa något överhuvudtaget genom boundary-scan.  
 Men denna komponenten är nu så bra gjord att en adressförfrågan kan 
göras som direkt avslöjar en felaktig adress. Genom att skifta in instruktionen 
för adressförfrågan kan man sedan läsa ut den inställda adressen. 

6.3.3 Förbindelsetest hos Scanbridge  

Ett ytterligare möjligt test med Scanbridge identifierades. Vid normalt 
förbindelsetest används komponenten i sin normala drift och kan därmed inte 
ingå själv i förbindelsetestet. Däremot kan man utveckla ett separat 
förbindelsetest för komponenten. 

6.3.4 Fullständig förbindelsetest av SDRAM  

I dagsläget har man inget komplett förbindelsetest för SDRAM via boundary-
scan. Dessa testas normalt istället från inbyggda testprogram hos processorn 
på korten. Det stora problemet här är dock att processorn behöver SDRAM för 
att kunna exekvera någon kod överhuvudtaget. Så förslaget är att 
implementera ett förbindelsetest av de anslutna minnena genom boundary-
scan. 

6.3.5 Fullständig förbindelsetest av Flash  

Generellt programmerar man Flashminnen genom boundary-scan och testar på 
så sätt stora delar av minnet. Men man använder därigenom inte någon 
speciell algoritm som säkerställer förbindelsen till minnet. Detta är en svaghet 
och bör åtgärdas. 

6.3.6 Närvarokontroll av klocksignaler  

PLD:n på kortet används vid normal drift huvudsakligen till att dela ned 
klocksignaler. På grund av detta finns de flesta klocksignalerna på kortet 
anslutet till denna komponent. 
 
Genom boundary-scan kan man då enkelt kontrollera att dessa anslutningar 
inte ligger på en statisk nivå, d.v.s. att oscillatorerna inte är helt trasiga. Detta 
som en tidig enkel kontroll. 
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Kapitel 7  
Utveckling och implementering  

7.1 Utvecklingsverktyg  

Verktyget som Ericsson i Katrineholm använder för att generera och applicera 
testprogram är Asset InterTech, Inc., ScanWorks 3.4. Några viktiga funktioner 
hos verktyget är följande 
 

• Förbindelsetest 
• Verifiering av testport 
• Egendefinierade makron 
• Programmering av Flash 
• Programmering av PLD 

 
Makrospråket innehåller alla fundamentala delar för boundary-scan som t ex 
funktioner för att applicera testvektorer, jämförelseoperationer och 
utskriftsmöjligheter. Det är i princip även möjligt att skapa förbindelsetest, 
kontrollera testport och utföra programmering m h a makro. 
 
Till mjukvaran används också ett digital-I/O för PCI som medför 
klockfrekvenser på upp till 500 kHz för TCK. Anslutningen till MXB sker 
med en kabel innehållande TAP-signaler och signaljord. 

7.2 Utvecklade tester  

Samtliga tester som föreslogs under analysdelen av denna rapport har 
utvecklats och beskrivs i detalj nedan. 

7.2.1 Kontroll av spänningsnivåer  

Som tidigare nämndes kan de inbyggda komparatorernas värden avläsas 
genom att skifta ut dessa värden seriellt genom boundary-scan. 
 Utvecklingen av detta test har skett med hjälp av ScanWorks inbyggda 
makrospråk. Och är uppbyggt på följande sätt (se bilaga III för källkod) 
 

1. Återställning av kretsen (reset) 
2. Välj instruktionen IDCODE 
3. Läs ut och kontrollera kretsens identitet 
4. Välj instruktionen som ansluter dataregister till komparatorerna 
5. Läs ut komparatorernas värden och jämför med förväntade värden 
6. Skriv ut resultatet på bildskärmen 
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7.2.2 Adresskontroll av Scanbridge  

Även detta test utvecklades med ScanWorks makrospråk (se bilaga IV för 
källkod) och är uppbyggt på följande sätt 
 

1. Återställning av kretsen (reset) 
2. Skifta in instruktionen för adressförfrågan 
3. Läs ut och kontrollera kretsens adress 
4. Skriv ut resultatet på bildskärmen 

7.2.3 Förbindelsetest hos Scanbridge  

Genom att inte ställa upp några lokala testportar kan ett förbindelsetest även 
utföras på Scanbridge. Kretsen har däremot endast möjligheten att läsa in 
värden beroende på de ingående boundary-scan cellerna. Antalet anslutningar 
som kan kontrolleras på detta sätt är tjugo, totalt har kretsen 100 anslutningar. 
 Testet har utvecklats som man normalt utvecklar förbindelsetest i 
ScanWorks, där man arbetar i en grafisk miljö.  

7.2.4 Fullständig förbindelsetest av SDRAM  

Detta test var det som efterfrågades mest från Ericssons sida. Och dessutom 
det mest avancerade testet att utveckla. Det positiva är dock att PC-industrin 
har medfört att nästintill alla SDRAM-minnen följer JEDEC-standard.  
 
Testet har utvecklats med hjälp av BSL (Boundary-scan Stimuli Language) 
som är den andra typen av makrospråk som tillhandahålls av ScanWorks. 
Datablad och tidsdiagram för kretsen har legat till grund för utvecklingen av 
detta test. Under utvecklingen har också en logikanalysator använts för att 
kontrollera alla signaler. Testet är uppbyggt på följande sätt 

 
1. Initiera minnen 
2. Test av kontrollsignaler 
3. Test av minnesbanker 
4. Test av adressbuss 
5. Test av databuss 
6. Skriv ut resultat 

 
Ytterliggare förklaring av vad som görs vid dessa steg beskrivs nedan. 

7.2.4.1 Initiering av minnen  

Innan dessa minnen kan användas måste dessa initieras efter varje kraftpåslag. 
Detta görs dels genom att skriva till ett inbyggt register för att ställa in vissa 
egenskaper. Utöver detta måste även andra förutbestämda sekvenser av 
skrivningar utföras för att initiera minnet fullständigt. 
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7.2.4.2 Test av kontrollsignaler  

Kontrollsignalerna som testas här är CS (chip select), LDQM och UDQM 
(undre och övre datamask) samt indirekt kontroll av CAS (column address 
strobe), RAS (row address strobe) och WE (write). 
 
Testet utförs genom att skriva data till en bestämd adress med CS både logisk 
hög och låg nivå. Därefter läses data tillbaka för kontroll av vad som skrivits. 
Test av LDQM och UDQM utför på liknande sätt där man istället läser från en 
adress och sedan kontrollerar att man kan maska data. 

7.2.4.3 Test av minnesbanker  

Detta test är väldigt enkelt då det enda som kontrolleras är att det går att 
skriva till alla banker och efteråt läsa tillbaka samma data. 

7.2.4.4 Test av adress- och databuss  

Dessa tester är två separata men har implementerats med samma metod. 
Därför förklaras endast metoden.  
 Det finns olika algoritmer för att säkerställa anslutningarna till minnet. 
Men den enklaste är förmodligen den som kallas ”vandrande etta”. Denna 
algoritm går ut på att man skiftar en etta ett steg på den buss man vill 
kontrollera tills man gått igenom hela bussen. Om man t.ex. vill kontrollera en 
databuss med åtta bitars bredd kan man göra på följande sätt 
 

• Skriv det binära värdet 0000 0000 på adress 0 
Försök att läsa det binära värdet 0000 0000 på adress 0 

 
• Skriv det binära värdet 0000 0001 på adress 0 

Försök att läsa det binära värdet 0000 0001 på adress 0 
 

• Skriv det binära värdet 0000 0010 på adress 0 
Försök att läsa det binära värdet 0000 0010 på adress 0 

 
• Skriv det binära värdet 0000 0100 på adress 0 

Försök att läsa det binära värdet 0000 0100 på adress 0 
. 
.  
. 

• Skriv det binära värdet 1000 0000 på adress 0 
Försök att läsa det binära värdet 1000 0000 på adress 0 

 
Med denna algoritm säkerställer man att alla anslutningar på databussen är 
oberoende av varandra. Det finns också andra snabbare algoritmer som 
säkerställer detta men denna gör det enkelt att konstatera vart felet ligger om 
en läsning går fel. Test av adressbussen går till på liknande sätt. 
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7.2.5 Test av Flash  

Testerna har även här utvecklats med BSL (Boundary-Scan Stimuli 
Language). Och de tester som har implementerats är följande 
 

• Test av kontrollsignaler 
• Test av databuss 
• Test av adressbuss 
• Ofullständigt test av sektorer 
• Radering av enskilda sektorer 
• Radering av hela minnet 
 

Test av kontrollsignaler samt test av data- och adressbuss gjordes på samma 
sätt som för SDRAM. Vid ofullständigt test av sektorer skrivs data och läses 
bara tillbaka på första adressen i varje sektor. Och i det sista testet utförs 
radering av hela minnet samt en kontroll att varje adress i början på varje 
sektor är raderad. 
 Anledning till att inte alla positioner i minnet kontrolleras är 
tidsåtgången. För att läsa ut och kontrollera all data via boundary-scan skulle 
ta ungefär två dygn med samma förutsättningar. 

7.2.6 Närvarokontroll av klocksignaler  

Detta test har utvecklats med ScanWorks makrospråk och är väldigt enkelt. 
Det som görs är att boundary-scan instruktionen SAMPLE laddas i PLD:n där 
klocksignalerna anslutits. Därefter utläses tio testvektorer som kontrollerar att 
positionerna, där klocksignalerna förväntas, inte ligger på en statisk nivå. 
 
Anledningen till att tio testvektorer använts beror på att förhållandet mellan 
tidsåtgång för implementeringen och sannolikheten för falska fel uppskattas 
rimligt. 

7.3 Implementering i Idefix  

De flesta tester som utvecklas på Ericsson i Katrineholm exekveras inte direkt 
från utvecklingsverktyget vid produktionstest. En av anledningarna till det är 
att man använder flera olika utvecklingsverktyg och det skulle bli alltför 
mycket att hålla reda på för operatören. 
 Istället används Idefix som är framtaget av Ericsson och är ett så kallat 
testskal (eng. test shell). Genom Idefix kan man samla alla utvecklade test från 
olika utvecklingsverktyg och exekvera dessa i en fördefinierad sekvens. Vid 
exekvering av testet presenteras information på bildskärmen för operatören 
om vad som testas. Efter avslutad sekvens visas en tydlig grön eller röd 
markering för att tala om, om testen blivit godkänt eller inte. 
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En förstudie inleddes för att ta reda på hur implementeringen av de utvecklade 
testerna skulle ske. Men ganska snart visade det sig att det saknades en 
fungerande drivrutin som skulle göra implementeringen möjlig. 
 Möjligheten till att utveckla en egen drivrutin fanns men detta låg 
utanför examensarbetets gränser. I och med denna upptäckt kommunicerades 
problemet med berörda parter och kravet kunde inte längre förutsättas 
uppfyllas. 



 33

Kapitel 8  
Verifiering  

8.1 Kontroll av spänningsnivåer  

Till att börja med programmerades kretsen med förutbestämda gränsvärden 
hos komparatorerna. Kretsen programmeras med programmet PAC-Designer 
från Lattice.  
 Efter programmering lossades tre komponentben till de analoga 
ingångarna. Därefter anslöts ett spänningsaggregat i tre olika omgångar och 
testet kunde verifieras med ett förväntat resultat. 

8.2 Adresskontroll av Scanbridge  

Testet provades med att kretsen konfigurerades till tre olika adresser genom 
att förändra signalerna på adressanslutningarna. Testprogrammet exekverades 
och fungerade som det var tänkt, d v s rätt adress utlästes. 

8.3 Förbindelsetest hos Scanbridge  

Detta test är automatgenererat från ScanWorks. Och eftersom boundary-scan 
först och främst är utvecklat just för förbindelsetest och vidare är ScanWorks 
utvecklat i sin tur för boundary-scan, så behövs det ingen djupare verifiering 
av detta test.  
 Men en liten verifiering gjordes dock, dels genom att kortsluta två 
anslutningar och dels genom att jorda en anslutning. Resultatet var väntat, 
ScanWorks lokaliserade felen helt korrekt. 

8.4 Fullständig förbindelsetest av SDRAM  

Verifieringen gjordes genom att kortsluta två anslutningar, en anslutning och 
signaljord samt en anslutning och matningsspänning. Detta gjordes för alla 
tester, d v s kontrollsignalerna, anslutningar för val av minnesbanker samt 
adress- och databuss. 
 Verifieringen stämde överens med förväntat resultat och tack vare den 
enkla algoritmen blev diagnostiken också enkel. 

8.5 Fullständig förbindelsetest av Flash  

Kontrollsignaler samt data- och adressbuss verifierades på samma sätt som för 
SDRAM. Test av enskilda sektorer och radering av hela minnet gjordes 
genom att skrivskydda sektorer och på så sett kontrollera att felet upptäckts. 
Alla dessa verifieringar lyckades. 
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8.6 Närvarokontroll av klocksignaler  

Alla oscillatorer på kortet som genererar klocksignaler har även en ingång för 
att inaktivera utsignalen.  
 Verifieringen för detta test har därmed skett genom att en efter en 
inaktivera oscillatorerna och samtidigt exekverat testet. Dessutom gjordes ett 
test genom att inaktivera två oscillatorer samtidigt.  
 Resultatet blev att det utvecklade programmet skrev ut de korrekta 
felen och därmed var verifieringen slutförd. 
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Kapitel 9  
Slutsats  

Enligt kravspecifikationen skulle utökade tester utvecklas, men eftersom att 
det inte fanns några tester överhuvudtaget framtagna från början var det en 
svag definition. Det hade varit annorlunda om produktionstesterna redan var 
klara, då hade alla utvecklade test betraktats som utökade. 
 
I övrigt uppfylldes kravspecifikationen förutom implementering i Idefix. 
Problemet där var att ingen fungerande drivrutin fanns tillgänglig. En 
instruktion för testen har också skrivits och överlämnats till Ericsson. 
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Kapitel 10  
Diskussion  

Under utvecklingen visade det sig att erfarenheten av att hantera Scanbridge 
var näst intill obefintlig på Ericsson. Under den första delen av arbetet 
hanterades inte heller kretsen riktigt av ScanWorks. Men efter en ny version 
av verktyget hanterades kretsen korrekt. Hela delen runt kretsen har tagit 
onödigt lång tid. Om några test hade funnits från början hade mycket tid 
sparats. 
 
Egenskapen hos Power-sequencer att kunna läsa av komparatorernas värden 
genom boundary-scan var okänt på Ericsson tidigare. Så det testet var 
verkligen inte tänkt att implementeras från första början. Dessutom gav jag ett 
förslag på förbättring på designen då man kan ansluta alla 
matningsspänningarna till två ingångar. Detta gör det möjligt att även 
kontrollera den övre gränsnivån hos matningsspänningarna. Konstruktörerna 
tog åt sig detta och införde förbättringen på en senare revision av kortet. 
 
Test av SDRAM med boundary-scan är något som är väldigt svårt, framförallt 
eftersom minnet har stränga tidskrav vid läs- och skrivcykler. Enligt 
databladet för minnet specificeras en refreshtid på 64 µs. Detta kan då 
jämföras med en läs- och skrivtid genom boundary-scan på runt 30 µs. Det 
resulterar då i att mellan varje operation så krävs det en egentligen en refresh. 
Görs inte denna refresh så ska innehållet i minnet raderas. 
 Detta var något som försökte återskapas under verifieringen men 
misslyckades. Oavsett om ingen refresh gjordes behölls innehållet i minnet. 
Efter diskussion med en utvecklare för ScanWorks fick jag ta del av deras 
erfarenhet av problemet. Och de hade ibland fått vänta 20 sekunder för att 
innehållet skulle raderas. 
 En idé om varför tiden är så stor är att man skriver bara till en liten del 
av minnet och väntar därefter på att samma område ska raderas. Det skulle 
kunna vara så att något annat område i minnet raderas efter 64 µs. Detta skulle 
vara mycket enklare att verifiera med hjälp av program exekverat av 
processorn. 
 
Fler och fler kretsar stödjer boundary-scan och ett exempel på detta var just 
Power-sequencer i arbetet där man kunde läsa ut komparatorernas värden. Det 
finns numera även SDRAM som stödjer boundary-scan. 
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Bilaga I Källkod Flash test 
 
//------------------------------------------------------------------- 
//   Flash test function definitions 
//------------------------------------------------------------------- 
macro sleep(times) // =  2.2 ms x times + 2.2 ms 
{ 
 FOR I = 0 TO times; 
  $ 
 ENDFOR; 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro longsleep(times) // ~  1 s x times 
{ 
 FOR I = 0 TO times; 
  sleep(454); 
 ENDFOR; 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro read(address,data) 
{ 
 readmode(); 
 WADDRESS = address$ 
 rcycle_begin(); 
 RDATA = data$ 
 rcycle_end(); 
 RDATA = X$ 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro program(address,data) 
{ 
//------------------------------------------------------------------- 
// Program alt 1: simple 
//------------------------------------------------------------------- 
/* writemode(); 
 WADDRESS = 0x0; 
 WDATA = 0xA0$ 
 wcycle(); 
 
 WADDRESS = address; 
 WDATA = data$  
 wcycle(); 
  
 readmode(); 
 rcycle_begin(); 
 RDATA = X$ 
 rcycle_end(); 
 
 writemode(); 
 WADDRESS = 0x0; 
 WDATA = 0xF0$  
 wcycle(); 
*/ 
 
//------------------------------------------------------------------- 
// Program alt 2: Advance 
//------------------------------------------------------------------- 
 
 writemode(); 
   
 WADDRESS = 0x555; 
 WDATA = 0xAA$  
 wcycle();  
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 WADDRESS = 0x2AA; 
 WDATA = 0x55$  
 wcycle();  
 
 WADDRESS = 0x555; 
 WDATA = 0xA0$  
 wcycle();  
 
 WADDRESS = address; 
 WDATA = data$  
 wcycle(); 
 
 readmode(); 
 rcycle_begin(); 
 RDATA = X$ 
 rcycle_end(); 
 
 writemode(); 
 WADDRESS = 0x0; 
 WDATA = 0xF0$  
 wcycle(); 
 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro erase(sector) 
{ 
 
 writemode(); 
 WADDRESS = 0X555; 
 WDATA = 0xAA$  
 wcycle(); 
 
 WADDRESS = 0X2AA; 
 WDATA = 0x55$  
 wcycle(); 
 
 WADDRESS = 0X555; 
 WDATA = 0x80$  
 wcycle(); 
 
 WADDRESS = 0X555; 
 WDATA = 0xAA$  
 wcycle(); 
 
 WADDRESS = 0X2AA; 
 WDATA = 0x55$  
 wcycle(); 
 
 WADDRESS = sector; 
 WDATA = 0x30$  
 wcycle(); 
 readmode(); 
  
 sleep(272); // 272 vid TCK 500 kHz 
 
 rcycle_begin(); 
 RDATA = X$ 
 rcycle_end(); 
  
 writemode(); 
 WADDRESS = 0x0; 
 WDATA = 0xF0$  
 wcycle(); 
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} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro chip_erase() 
{ 
 
 writemode(); 
 WADDRESS = 0X555; 
 WDATA = 0xAA$  
 wcycle(); 
 
 WADDRESS = 0X2AA; 
 WDATA = 0x55$  
 wcycle(); 
 
 WADDRESS = 0X555; 
 WDATA = 0x80$  
 wcycle(); 
 
 WADDRESS = 0X555; 
 WDATA = 0xAA$  
 wcycle(); 
 
 WADDRESS = 0X2AA; 
 WDATA = 0x55$  
 wcycle(); 
 
 WADDRESS = 0x555; 
 WDATA = 0x10$  
 wcycle(); 
 readmode(); 
  
 wait 32739; // 32739 vid TCK = 1 kHz 
 
 rcycle_begin(); 
 RDATA = X$ 
 rcycle_end(); 
  
 writemode(); 
 WADDRESS = 0x0; 
 WDATA = 0xF0$  
 wcycle(); 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro rcycle_begin() 
{ 
 W_WE = hi; 
 W_CS,W_OE = lo$ 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro rcycle_end() 
{ 
 W_OE,W_CS = hi$ 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro wcycle() 
{ 
 W_CS,W_WE = lo; 
 W_OE = hi$ 
   
 W_WE,W_CS = hi$ 
 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro readmode() 
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{ 
 CDATA = 0xFFFFFF$ 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro writemode() 
{ 
 CDATA = 0x000000$ 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro blankcheck() 
{ 
 FOR I = 0 TO 511; 
  read(I * 32768,0xFFFF); 
 ENDFOR; 
 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro test_control() 
{ 
 erase(0); 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro test_address() 
{ 
 erase(0); 
 program(0x000000,0x0); 
 program(0x000001,0x1); 
 program(0x000002,0x2); 
 program(0x000004,0x3); 
 program(0x000008,0x4); 
 program(0x000010,0x5); 
 program(0x000020,0x6); 
 program(0x000040,0x7); 
 program(0x000080,0x8); 
 program(0x000100,0x9); 
 program(0x000200,0xA); 
 program(0x000400,0xB); 
 program(0x000800,0xC); 
 program(0x001000,0xD); 
 program(0x002000,0xE); 
 program(0x004000,0xF); 
 program(0x008000,0x10); 
 program(0x010000,0x11); 
 program(0x020000,0x12); 
 program(0x040000,0x13); 
 program(0x080000,0x14); 
 program(0x100000,0x15); 
 program(0x200000,0x16); 
 program(0x400000,0x17); 
 program(0x800000,0x18); 
 
 read(0x000000,0x0); 
 read(0x000001,0x1); 
 read(0x000002,0x2); 
 read(0x000004,0x3); 
 read(0x000008,0x4); 
 read(0x000010,0x5); 
 read(0x000020,0x6); 
 read(0x000040,0x7); 
 read(0x000080,0x8); 
 read(0x000100,0x9); 
 read(0x000200,0xA); 
 read(0x000400,0xB); 
 read(0x000800,0xC); 
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 read(0x001000,0xD); 
 read(0x002000,0xE); 
 read(0x004000,0xF); 
 read(0x008000,0x10); 
 read(0x010000,0x11); 
 read(0x020000,0x12); 
 read(0x040000,0x13); 
 read(0x080000,0x14); 
 read(0x100000,0x15); 
 read(0x200000,0x16); 
 read(0x400000,0x17); 
 read(0x800000,0x18); 
 erase(0); 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro test_data() 
{ 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x0000); 
    read(0x0,0x0000); 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x0001); 
    read(0x0,0x0001); 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x0002); 
    read(0x0,0x0002); 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x0004); 
    read(0x0,0x0004); 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x0008); 
    read(0x0,0x0008); 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x0010); 
    read(0x0,0x0010); 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x0020); 
    read(0x0,0x0020); 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x0040); 
    read(0x0,0x0040); 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x0080); 
    read(0x0,0x0080); 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x0100); 
    read(0x0,0x0100); 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x0200); 
    read(0x0,0x0200); 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x0400); 
    read(0x0,0x0400); 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x0800); 
    read(0x0,0x0800); 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x1000); 
    read(0x0,0x1000); 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x2000); 
    read(0x0,0x2000); 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x4000); 
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    read(0x0,0x4000); 
   erase(0x0); 
 program(0x0,0x8000); 
    read(0x0,0x8000); 
   erase(0x0); 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro test_sectors() 
{ 
 FOR I = 0 TO 511; 
  program(I * 32768, 0xDADA); 
     read(I * 32768, 0xDADA); 
 ENDFOR; 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga II Källkod SDRAM test 
 
//------------------------------------------------------------------- 
//   SDRAM function definitions 
//------------------------------------------------------------------- 
macro initialize() 
{ 
 NOP_200u(); 
 auto_refresh(); 
 auto_refresh(); 
 auto_refresh(); 
 NOP(); 
 mode_register_set(0x220); 
 NOP(); 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro G1_ON() // 2.6 ms 
{ 
 W_EXT_G1_CLK_INPUT, W_G1_CLK_ENABLE = hi$ 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro G1_OFF() // 2.6 ms 
{ 
  W_G1_CLK_ENABLE, W_EXT_G1_CLK_INPUT = lo$ 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro toggle_clk(a) // = 2.6 ms x a + 8 ms 
{ 
 FOR I = 0 TO a; 
  W_EXT_G1_CLK_INPUT = hi$ 
  W_EXT_G1_CLK_INPUT = lo$ 
 ENDFOR; 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro toggle() // 2 x 2.6 ms = 5.2 ms 
{ 
 W_EXT_G1_CLK_INPUT = hi$ 
 W_EXT_G1_CLK_INPUT = lo$ 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro NOP() // 10.4 ms 
{ 
 RAS, CAS, WE = hi$ 
 toggle(); 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro NOP_200u() // 8 ms 
{ 
 RAS, CAS, WE = hi$ 
 G1_ON(); 
 G1_OFF(); 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro all_banks_precharge() // 10.4 ms 
{ 
 CS, RAS, WE = lo$ 
 PSDA10 = hi; 
 toggle(); 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro precharge() // ?? ms 
{ 
 CS, RAS, WE, PSDA10 = lo$ 
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 toggle(); 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro auto_refresh() // 33 ms 
{ 
 all_banks_precharge(); 
 CS, RAS, CAS = lo$ 
 WE = hi$ 
 G1_ON(); 
 G1_OFF(); 
 NOP(); 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro mode_register_set(data) // 18.6 ms 
{ 
 mrs = data$ 
 CS, RAS, CAS, WE = lo$ 
 toggle(); 
 toggle(); 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro write(bank, row_address, col_address, data_msb, data_lsb, 
data_d6) // 23.8 ms 
{ 
 writemode(); 
 WDATA_MSB = data_msb; 
 WDATA_LSB = data_lsb; 
 WDATA_D6  = data_d6; 
 W_PSDQM = 0x0000; 
 CS, RAS = lo; 
 WE, CAS = hi; 
 BA = bank; 
 W_A = row_address$ 
 toggle();    //Row active done 
 NOP(); 
 NOP(); 
 
 CS, CAS, WE = lo; 
 RAS = hi;  
 W_A = col_address$ 
 PSDA10 = hi$ //hi = auto precharge  
 BA = bank; 
 toggle(); 
 NOP(); 
 NOP(); 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro read(bank, row_address, col_address, data_msb, data_lsb, 
data_d6) // 40 ms 
{ 
 readmode(); 
 W_CS0 = hi;  
 W_PSDQM = 0x0000; 
 CS, RAS = lo; 
 WE, CAS = hi; 
 BA = bank; 
 W_A = row_address$ 
 toggle();     //Row active done 
 NOP(); 
 NOP(); 
 
 CS, CAS = lo; 
 RAS, WE = hi;  
 W_A = col_address$ 
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 PSDA10 = hi$   //hi = auto precharge  
 BA = bank; 
 toggle();   //Latch 
  
 W_EXT_G1_CLK_INPUT = hi$ 
 RDATA_MSB = data_msb;  
 RDATA_LSB = data_lsb;  
 RDATA_D6  = data_d6$  
 W_EXT_G1_CLK_INPUT = lo$ 
 RDATA_MSB = X;  
 RDATA_LSB = X;  
 RDATA_D6  = X$  
 writemode(); 
 NOP(); 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro readmode() 
{ 
 CDATA = 0xFFFFFF$ 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro writemode() 
{ 
 CDATA = 0x000000$ 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro sleep(times) // =  2.6 ms x times + 2.6 ms 
{ 
 FOR I = 0 TO times; 
  $ 
 ENDFOR; 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro test_control()  
{ 
 
 message Test of Chipselect pin ; 
 //------------------------------ 
 write(0,0,0,0xAAAAAAAA,0xAAAAAAAA,0xAA); // Write data AAAA... 
 WDATA_MSB = 0xEEEEEEEE; 
 WDATA_LSB = 0xEEEEEEEE; 
 WDATA_D6  = 0xEE; 
 W_PSDQM = 0x0000; 
 RAS = lo; 
 CS, WE, CAS = hi;    // Write data EEEE with CS high! 
 BA = 0x00; 
 W_A = 0x00$ 
 toggle(); 
 NOP(); 
 NOP(); 
 CAS, WE = lo; 
 CS, RAS = hi;  
 PSDA10 = hi$ 
 toggle(); 
 NOP(); 
 NOP(); 
 read(0,0,0,0xAAAAAAAA,0xAAAAAAAA,0xAA);  //Is data still 
AAAA...? 
 
 //message Test of LDQM and UDQM (Datamask) pins ; 
 //--------------------------------------------- 
 write(0,0,0,0xAAAAAAAA,0xAAAAAAAA,0xAA); // Write data AAAA... 
 WDATA_MSB = 0xEEEEEEEE; 
 WDATA_LSB = 0xEEEEEEEE; 
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 WDATA_D6  = 0xEE; 
 W_PSDQM = 0xFFFFFF;      // Write data EEEE with DQM high! 
 CS, RAS = lo; 
 WE, CAS = hi; 
 BA = 0x00; 
 W_A = 0x00$ 
 toggle(); 
 NOP(); 
 NOP(); 
 CS, CAS, WE = lo; 
 RAS = hi;  
 PSDA10 = hi$  
 toggle(); 
 NOP(); 
 NOP();  
 read(0,0,0,0xAAAAAAAA,0xAAAAAAAA,0xAA);  //Is data still 
AAAA...? 
 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro test_banks()  
{ 
 message Testing Banks; 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x00); 
 write(1,0,0,0x11111111,0x11111111,0x11); 
 write(2,0,0,0x22222222,0x22222222,0x22); 
 write(3,0,0,0x33333333,0x33333333,0x33); 
 
 read(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x00); 
 read(1,0,0,0x11111111,0x11111111,0x11); 
 read(2,0,0,0x22222222,0x22222222,0x22); 
 read(3,0,0,0x33333333,0x33333333,0x33); 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro test_data()  
{ 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x01); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x01); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x02); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x02); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x04); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x04); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x08); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x08); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x10); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x10); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x20); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x20); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x40); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x40); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x80); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000000,0x80); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000001,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000001,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000002,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000002,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000004,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000004,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000008,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000008,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000010,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000010,0x00); 
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 write(0,0,0,0x00000000,0x00000020,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000020,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000040,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000040,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000080,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000080,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000100,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000100,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000200,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000200,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000400,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000400,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00000800,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00000800,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00001000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00001000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00002000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00002000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00004000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00004000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00008000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00008000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00010000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00010000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00020000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00020000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00040000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00040000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00080000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00080000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00100000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00100000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00200000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00200000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00400000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00400000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x00800000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x00800000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x01000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x01000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x02000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x02000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x04000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x04000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x08000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x08000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x10000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x10000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x20000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x20000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x40000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x40000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000000,0x80000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000000,0x80000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000001,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000001,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000002,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000002,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000004,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000004,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000008,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000008,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000010,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000010,0x00000000,0x00); 
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 write(0,0,0,0x00000020,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000020,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000040,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000040,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000080,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000080,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000100,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000100,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000200,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000200,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000400,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000400,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00000800,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00000800,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00001000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00001000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00002000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00002000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00004000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00004000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00008000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00008000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00010000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00010000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00020000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00020000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00040000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00040000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00080000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00080000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00100000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00100000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00200000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00200000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00400000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00400000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x00800000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x00800000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x01000000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x01000000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x02000000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x02000000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x04000000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x04000000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x08000000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x08000000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x10000000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x10000000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x20000000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x20000000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x40000000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x40000000,0x00000000,0x00); 
 write(0,0,0,0x80000000,0x00000000,0x00); 
  read(0,0,0,0x80000000,0x00000000,0x00); 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
macro test_address()  
{ 
 
 write(0,0b0000000000000,0,1,1,1); 
 write(0,0b0000000000001,0,2,2,2); 
 write(0,0b0000000000010,0,3,3,3); 
 write(0,0b0000000000100,0,4,4,4); 
 write(0,0b0000000001000,0,5,5,5); 
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 write(0,0b0000000010000,0,6,6,6); 
 write(0,0b0000000100000,0,7,7,7); 
 write(0,0b0000001000000,0,8,8,8); 
 write(0,0b0000010000000,0,9,9,9); 
 write(0,0b0000100000000,0,10,10,10); 
 write(0,0b0001000000000,0,11,11,11); 
 write(0,0b0010000000000,0,12,12,12); 
 write(0,0b0100000000000,0,13,13,13); 
 write(0,0b1000000000000,0,14,14,14); 
 
 read(0,0b0000000000000,0,1,1,1); 
 read(0,0b0000000000001,0,2,2,2); 
 read(0,0b0000000000010,0,3,3,3); 
 read(0,0b0000000000100,0,4,4,4); 
 read(0,0b0000000001000,0,5,5,5); 
 read(0,0b0000000010000,0,6,6,6); 
 read(0,0b0000000100000,0,7,7,7); 
 read(0,0b0000001000000,0,8,8,8); 
 read(0,0b0000010000000,0,9,9,9); 
 read(0,0b0000100000000,0,10,10,10); 
 read(0,0b0001000000000,0,11,11,11); 
 read(0,0b0010000000000,0,12,12,12); 
 read(0,0b0100000000000,0,13,13,13); 
 read(0,0b1000000000000,0,14,14,14); 
} 
//------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga III  
Källkod Power-sequencer 
 
entity X11 
process is 
 
       sc_clearAllForces ; 
       sc_clear ; 
       sc_reset ; 
 
 sc_sticky (FALSE) ;  
 sc_setCompareMode (TRUE) ; 
 
 --------------------------------------------------------------- 
 D12 := IDCODE ; 
 sc_scan (IR,SC_IDLE); 
 
 -- Shift in all bits 1. 
     D12.DEVICE_ID.TDI := '11111111111111111111111111111111'B ; 
 -- Expect the value normally captured by the IDCODE register. 
     D12.DEVICE_ID.EXPECTED :='00000000000101000000000001000011'B; 
 -- Scan and compare for normally captured values. 
     sc_scan (DR, SC_PAUSEDR) ; 
 
 IF sc_failed = SC_PASS THEN 
        put data ('No failures detected.', newLine) ; 
     END IF ; 
 --------------------------------------------------------------- 
 sc_sticky (FALSE) ;  
 sc_setCompareMode (TRUE) ; 
 
 D12 := ADDSTATUS ; 
 sc_scan (IR,SC_IDLE); 
 
     D12.STATUS.TDI := '111111111111'B ; 
     D12.STATUS.EXPECTED := '111110000000'B ; 
 
     sc_scan (DR, SC_PAUSEDR) ; 
 
 IF sc_failed = SC_PASS THEN 
        put data ('No failures detected.', newLine) ; 
     END IF ; 
 
end process ; 
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Bilaga IV 
Källkod Adress interrogation 
 
entity TAP 
process is 
 
        sc_clearAllForces ; 
        sc_clear ; 
        sc_reset ; 
 
        -- Interrogation address 
        D20_SCANSTA112.Instruction.tdi := '3A'H ; 
        sc_scan(IR,SC_IDLE); 
 
  -- Dummy data 
        D20_SCANSTA112.Instruction.tdi := 'FF'H ; 
        sc_scan(IR,SC_IDLE); 
 
  -- Expect the complement address 
  IF D20_SCANSTA112.Instruction.tdo <> '11100000'B THEN 
        put data(newline,'Address check failed,  

 expected 00011111 but measured ',  
NOT D20_SCANSTA112.Instruction.tdo, newline); 

  fail; 
     END IF; 
 
end process;
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Bilaga V 
Källkod Clock signals 
 
entity TAP1 
process is 
 
        sc_clearAllForces ; 
        sc_clear ; 
        sc_reset ; 
 
 ---------------------------------- 
       -- Address the bridge to select it 
 ---------------------------------- 
        D20.Instruction.tdi := '00011111'B ; 
        sc_scan(IR,SC_IDLE); 
 
 ---------------------------------- 
 -- SETUP SUB PATHS 
 ---------------------------------- 
 D20 := MODESEL0; 
       sc_scan (IR,SC_IDLE); 
 
 D20.SelectSSP2 := ACTIVE; 
 D20.SelectSSP3 := ACTIVE; 
 D20.SelectSSP4 := ACTIVE; 
 D20.SelectSSP5 := ACTIVE; 
 sc_scan (DR, SC_PAUSEDR) ; 
  
 ----------------------------------  
 -- UNPARK 
 ---------------------------------- 
 D20 := UNPARK ; 
        sc_scan (IR,SC_IDLE); 
 
 D1 := SAMPLE; 
 D8 := SAMPLE; 
 D13:= SAMPLE; 
 D64:= SAMPLE; 
 D63:= SAMPLE; 
        sc_scan (IR,SC_IDLE); 
 
 VARIABLE CLK_25MHZ_PLD  : BIT := '00000000000000000000'B; 
 VARIABLE CLK_66MHZ_PLD  : BIT := '00000000000000000000'B; 
 VARIABLE CLK_127MHZ_PLD : BIT := '00000000000000000000'B; 
 VARIABLE CLK_156MHZ_PLD : BIT := '00000000000000000000'B; 
 VARIABLE CLK_157MHZ_PLD : BIT := '00000000000000000000'B; 
 VARIABLE CLK_ETH      : BIT := '00000000000000000000'B; 
 
 VARIABLE pass : BIT := '1'B; 
 VARIABLE i : INTEGER := 0; 
 
 FOR i := 0 TO 19 DO 
  sc_scan (DR); 
  CLK_25MHZ_PLD[i]  := D64.CLK1; 
  CLK_66MHZ_PLD[i]  := D64.CLK3; 
  CLK_127MHZ_PLD[i] := D64.IOE0; 
  CLK_156MHZ_PLD[i] := D64.IOF4; 
  CLK_157MHZ_PLD[i] := D64.IOD4; 
  CLK_ETH [i]       := D63.CORE_CLK; 
 END FOR; 
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 IF CLK_25MHZ_PLD = '00000000000000000000'B  
OR CLK_25MHZ_PLD = '11111111111111111111'B THEN 

  put data('Error: Did not find a clock signal on D64-38 
  (CLK_25MHZ_PLD)',newline,newline); 
  pass := '0'B; 
 ELSE 
  put data('OK! Found altering clock signal on D64-38  
  (CLK_25MHZ_PLD)',newline,newline); 
 END IF;   
 

IF CLK_66MHZ_PLD = '00000000000000000000'B  
OR CLK_66MHZ_PLD = '11111111111111111111'B THEN 

  put data('Error: Did not find a clock signal on D64-88 
  (CLK_66MHZ_PLD)',newline,newline); 
  pass := '0'B; 
 ELSE 
  put data('OK! Found altering clock signal on D64-88  
  (CLK_66MHZ_PLD)',newline,newline); 
 END IF;   
 
 IF CLK_127MHZ_PLD = '00000000000000000000'B  
 OR CLK_127MHZ_PLD = '11111111111111111111'B THEN 
  put data('Error: Did not find a clock signal on D64-41 
  (CLK_127MHZ_PLD)',newline,newline); 
  pass := '0'B; 
 ELSE 
  put data('OK! Found altering clock signal on D64-41  
  (CLK_127MHZ_PLD)',newline,newline); 
 END IF;   
 
 IF CLK_156MHZ_PLD = '00000000000000000000'B  

OR CLK_156MHZ_PLD = '11111111111111111111'B THEN 
  put data('Error: Did not find a clock signal on D64-55 
  (CLK_156MHZ_PLD)',newline,newline); 
  pass := '0'B; 
 ELSE 
  put data('OK! Found altering clock signal on D64-55  
  (CLK_156MHZ_PLD)',newline,newline); 
 END IF;   
 
 IF CLK_157MHZ_PLD = '00000000000000000000'B  

OR CLK_157MHZ_PLD = '11111111111111111111'B THEN 
  put data('Error: Did not find a clock signal on D64-35 
  (CLK_157MHZ_PLD)',newline,newline); 
  pass := '0'B; 
 ELSE 
  put data('OK! Found altering clock signal on D64-35  
  (CLK_157MHZ_PLD)',newline,newline); 
 END IF;  
 
 IF CLK_ETH = '00000000000000000000'B  

OR CLK_ETH = '11111111111111111111'B THEN 
  put data('Error: Did not find a clock signal on D63-AJ15 
  (CLK_ETH)',newline,newline); 
  pass := '0'B; 
 ELSE 
  put data('OK! Found altering clock signal on D63-AJ15 
  (CLK_ETH)',newline,newline); 
 END IF;  
 
 IF pass = '0'B THEN 
  fail; 
 END IF; 
end process ; 


