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Elméleti alapok 

Mindenki hallott már arról a fogalomról, hogy tesztelés. Amikor bekapcsoljuk a 
számítógépünket, hamarosan egy négy-hat helyértékes számot látunk, mely gyorsan számol 
felfelé. Ekkor a számítógép memóriáját teszteli a processzor. Nagy számítógépek esetében a 
képernyõn ennél sokkal részletesebben dokumentált vizsgálat figyelhetõ meg az 
eredményekkel együtt. Egy korszerû mérõmûszer bekapcsolása után több idõt kell várni a 
használatba vételig, mint korábban az elektroncsöves készülékek esetén. 



A berendezések és ezen belül a digitális eszközök bonyolultsága egyre növekszik, egyre több 
és több alkatrészt tartalmaznak. Itt nem csak a szemmel látható, a nyomtatott lemezen lévõ 
alkatrészeket kell figyelembe venni, hanem az egyes integrált áramkörök belsejében lévõ 
elemeket is. Egy csöves rádióban 3-6, egy televízióban 15-20 elektroncsõ volt. Ma egy 
Walkman integrált áramkörében több száz, egy számítógép 4 Mbyte memóriájában több mint 
36 millió tranzisztor található. Még egy fontos dologról kell említést tenni: Az analóg 
eszközök mûködhetnek - persze nem kifogástalanul - kissé hibás alkatrészekkel is, míg a 
digitális berendezések használhatatlanná válnak akár egyetlen tranzisztor hibájából. (Fontos 
alkalmazásokban dolgoznak hibatûrõ rendszerekkel, amikor valamilyen párhuzamosítás, 
tartalékolás kerül beépítésre.) 

A mûködõképesség ellenõrzése már az eszközök gyártása idején egyre bonyolultabb feladatok 
elé állítja a tervezõket és kivitelezõket egyaránt. Jelenleg mind több berendezésben 
használnak SMD, azaz felületszerelt alkatrészeket. A nagy bonyolultságú feldolgozó 
áramkörök, processzorok kivezetéseinek száma akár több száz is lehet, miközben méretük 
csak néhány . Ez azt is jelenti, hogy a kivezetések rendkívül sûrûn helyezkednek el a 
kerület mentén. Korábban az egy szeleten elkészült chipek kivezetéseire egyenként rugalmas 
mérõtûket nyomtak és így mérték az áramkör paramétereit. A hibásakat eldobták, a jókat 
betokozták. Az említett bonyolultságú esetben nincs lehetõség az ily módon való ellenõrzésre, 
mert a tûk nagyobbak annál, semhogy hozzáférnének a mérési pontokhoz.  

A beültetett nyomtatott áramkörök finom rajzolata, sok rétege is olyan hibaforrás, melyet nem 
lehet figyelmen kívül hagyni, ha hõingadozásnak, mechanikai terhelésnek vannak kitéve az 
eszközök üzem közben. 

A kész és már beépített mûködõ berendezéseket bekapcsoláskor, mûködés közben szükség 
esetén, illetve meghibásodáskor is tesztelni kell. Nincs lehetõség az egyes erõforrások 
eltávolítására az áramkörbõl, talán még a hibásnak vélt panelt sem lehet kihúzni a 
berendezésbõl, mégis hiba okot kell keresni, és esetenként javítani is. Gondoljunk itt a 
folyamatosan mûködõ számítógépekre vagy az elérhetetlen berendezésekre, mint pl. a 
mûholdak. 

Ezen problémák egy lehetséges közös megoldása a Boundry-Scan eljárás, amit magyarul 
peremfigyelésnek nevezünk.  

Tartalomjegyzék

Új digitális áramkör-vizsgálati módszer alkalmazásának indokoltsága 

A digitális áramkörök jóságáról, az elvárt logikai függvények teljesülésérõl, a mûködés kellõ 
sebességérõl ugyanúgy meg kell bizonyosodnunk, mint ahogyan az analóg áramköröket kell 
mérés alá vennünk. Teljesen kézenfekvõ az a módszer, hogy az áramkör bemeneteire 
megfelelõ logikai jelszinteket (illetve ezekbõl képzett jelsorozatokat) adjunk, miközben 
vizsgáljuk a kimeneti jelek viselkedését. Az elõírt (általunk elõre meghatározott) kimeneti 
jeltõl való eltérés esetén logikai úton következtetünk arra, hogy melyik áramkör-részlet hibája 
okozta az eltérést. A funkcionális tesztelés módszere nyilvánvaló és látszólag egyszerû, de 
egy alkatrészekkel szerelt panel esetén már nem biztos, hogy végrehajtható.  
Az áramkör teljes vizsgálatához a bemenetek és a belsõ tároló elemek számától 
exponenciálisan függõ darabszámú bemenet-kimenet kapcsolatot kell ellenõrizni. Sok 
bemenetû és sok belsõ tároló elemet tartalmazó panel teljes vizsgálata olyan hosszú ideig 



tartana, amely nem engedhetõ meg a gyártási-szerviz munka közben. Egy 20 bemenetû, 1 kbit 
tárolókapacitású áramkör 10 MHz frekvenciával való teljes vizsgálata 3 x 103306 évig 
tartana, hát még egy nagyobb memória ellenõrzése! Ezek alapján biztosak lehetünk abban, 
hogy a minden nap használt számítógépünk áramkörei a teljes élettartamuk alatt sem fogják 
végig próbálni az összes lehetséges állapotukat, soha nem gyõzõdhetünk meg azok helyes 
mûködésérõl, egyes rejtett hibák soha nem válnak ismertté. 

A teljes vizsgálat problémájának egyik lehetséges megoldása az lehet, hogy az ésszerû idõ-
felhasználás érdekében csak részleges vizsgálatot végzünk. Ekkor azonban a lehetséges 
hibáknak csak egy részét feltételezve "célzott" ellenõrzéseket végzünk. A részleges áramkör-
vizsgálattal természetesen nem deríthetünk fel minden hibát. Újabb nehézséget okoz az a 
tény, hogy több különbözõ belsõ áramköri hiba is okozhatja ugyanazt a kimeneti jelenséget, 
tehát a "visszakövetkeztetés" nem mutathat rá egyértelmûen a hibás alkatrészre, illetve belsõ 
összeköttetésre. A vizsgálat hatékonyabbá tehetõ, ha nem csak a kimenõ pontokon végzünk 
megfigyeléseket, hanem az egyes belsõ pontokat is mérhetõvé tesszük. Mivel a belsõ 
áramköri pontok nincsenek kivezetve a panel csatlakozójára, speciális vizsgálótûk rendszerét 
ún. tûágyat kell készíteni, az erre kellõ erõvel rászorított panelrõl már sok száz jel elvezethetõ 
és vizsgálható. A tûágy pontosan megfelel az alkatrészek elhelyezésének és a nyomtatási 
rajzolatnak, tehát minden gyártott paneltípushoz külön tûágyat kell készíteni, ez nagy 
beruházási költséget jelent. 

 

 

 
1. ábra 

Vákuum-leszívásos mérõbefogó 

A panel belsõ pontjairól elvezetett jelek használata általában önmagában még nem elegendõ a 
hatékony vizsgálathoz. A bemeneti pontoktól "távoli" áramkörök (amelyekhez a bemeneti 
jelek sokszoros közvetítéssel, bonyolult logikai függvényeken keresztül jutnak el) nehézkesen 
vezérelhetõk, esetleg csak hosszas jelsorozat árán lehet logikai állapotukat megváltoztatni. 
Könnyû lenne a helyzet, ha a (panel határaihoz képest) belsõ helyzetû áramkörök bemeneti 
pontjait ott helyben lehetne logikai jelekkel vezérelni, elmaradhatna a hosszadalmas logikai 
elõkészítés. Ezek a bemenetek azonban nem "a levegõben lógnak", más áramkörök kimenetei 
határozzák meg jelszintjeiket, tehát ezekre a pontokra kívülrõl logikai szintet "ráerõszakolva" 
az ide csatlakozó kimenetek túlterhelés (és az ebbõl adódó túlmelegedés) miatt tönkremennek. 
A digitális áramkörök in-circuit mérése azon a feltételezésen alapul, hogy az integrált 
áramkörök kimenetei nem károsodnak meg rövid idejû (1-2 µsec) idejû túlterhelés hatására. 
Ezért gyors, nagyáramú impulzusokkal gerjesztik a vizsgálandó áramkör bemeneteit. Az 
áramkör kimenetein ilyenkor megjelenõ rövid impulzusok érzékelése alapján eldönthetõ, 



hogy az integrált áramkör helyesen vagy hibásan mûködik. 
 
A kimenetén meghajtott áramkör sértetlenségének feltételezése azonban nem teljesen 
megalapozott, az alkatrész elöregedése felgyorsul, ezért nagy megbízhatóságú igények 
(távközlés, egészségügy, haditechnika) esetén az in-circuit digitális áramkörvizsgálat nem 
engedhetõ meg. 

Az eddig vázolt áramkör vizsgálatnak további súlyos hiányosságai is vannak: 

a.) A felületszerelési technika kialakulásával létrehozott integrált áramkörök 
kivezetéseinek sûrûségét a tûágyak nem tudják követni. A legkisebb 
keresztmetszetû vizsgálótûket 20 mil (ezred-coll, 1 mil = 0,0254 mm) 
minimális raszter-távolságra lehet elhelyezni, miközben az áramköri 
kivezetések osztástávolsága 10 mil értékre csökkent le. 

b.) Egy elektronikus készülék felépítésének egyes szakaszaiban egymástól 
alapvetõen eltérõ vizsgálati technikákat használunk.  
A tokozatlan integrált áramkörökhöz rugalmas tûkön keresztül 
csatlakozhatunk, a vizsgálatot erre a célra kifejlesztett ún. szelet-mérõ 
automata végzi.  
A tokozott áramkör alkatrész-adagolóból kerül a vizsgálati befogóba, itt egy 
alkatrész-vizsgáló automata vizsgálja a mûködés helyességét. 
A panelbe szerelt alkatrész jóságát tûágyon, in-circuit mérõautomatával 
vizsgáljuk, a panel egészének mûködését funkcionális tesztelõvel ellenõrizzük. 
Az összeszerelt részegység illetve készülék vizsgálathoz egyedi mûszer-
összeállítású és programozású mérõautomata szükséges. Ekkor az egyes 
alkatrészek és panelek mûködése már nem figyelhetõ meg, csak az 
összehangolt mûködésük elemezhetõ. A sokféle berendezés eltérõ fizikai 
felépítésû, eltérõ programozású, ezért nem vonhatók össze egyetlen alap-
vizsgáló készülékbe. Ráadásul az egyes vizsgálati helyekre kidolgozott mérési 
algoritmusok nem tudják hasznosítani a korábbi vizsgálatok módszereit, tehát 
végeredményben nagy mértékû szellemi és beruházási pazarlás fedezhetõ fel. 

A digitális áramkörök vizsgálati módszerében alapvetõen új eredményeket hozott néhány 
nagy félvezetõ-gyártó illetve vizsgálóberendezést gyártó cég közös fejlesztése. A kidolgozott 
ún. peremfigyeléses vizsgálati módszer azonos technikát és algoritmusokat használ a 
félvezetõ szelet vizsgálatában, az alkatrész szereletlen és a panelbe beültetett állapotában, a 
panel funkcionális vizsgálatában, szerelt nyomtatott áramköri lap összeköttetéseinek 
ellenõrzésében, a részegységek, a csatlakozókat magába foglaló ún. anya-kártya és a teljes 
készülék funkcionális vizsgálatában, megvalósítva a tesztelõ szakemberek álmát, a 
hierarchikus vizsgálatot. 
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A peremfigyelés alapelve, alapfogalmai 

A rendszer lényege az, hogy a bonyolult áramköröket kiegészítették néhány olyan elemmel, 
melyek a rendeltetésszerû felhasználás során nincsenek hatással az eszköz mûködésére, csak 
teszt üzemmódban aktivizálódnak. Mint már említettük, nem lehet az integrált áramköröket 
kiforrasztani a nyomtatott áramkörbõl azért, hogy mérést végezzünk rajta. Megoldás: 



beépítünk az integrált áramkör "lelke" - pontos nevén a mag-logika - és a kivezetések közé 
egy cellát, nevezzük peremfigyelõ cellának. Valóban az eredeti áramkör peremén, vagyis a 
kivezetésein helyezkednek el ezek a cellák. Kivezetésenként legalább egy, de esetenként 
három is szükséges lehet. A cellák használatához szükséges még egy csekély elektronika, 
amely a cellák tartalmát a külvilág felé és viszont illeszti. Ha ehhez nem akarunk még sok 
kivezetést felhasználni, akkor soros hozzáférést kell biztosítani. E néhány - és jelentéktelen 
értékû - alkatrész beépítése lehetõvé teszi a korábban felvázolt problémák megoldását. 

Tartalomjegyzék

Néhány alapvetõ részlet bemutatása 

A cellák: 
Normál üzemben a cellák nem szólnak bele az áramkör mûködésébe. A jelet a megfigyelõ 
irányba átengedik - kimenet esetén kifelé, bemenet esetén befelé szabadon érkezhet, 
áramolhat az információ. Ehhez két kivezetés szükséges cellánként. Amennyiben mi 
szeretnénk kezelni a jeleket, le kell választani a kivezetést a mag-logikáról. A cella kimenetét 
szeretnénk mi vezérelni, a cella bementén szeretnénk a jelet megfigyelni, illetve ehhez 
szükséges a jel útjának megbontása, vagyis a cella be- és kimenetének függetlenítése 
egymástól. A cella ki- és bemenete változik a mag-logika jeleinek iránya szerint. A cella jel-
kimenetének vezérlése egy adat-bemenetet jelent, a cella jel-bemenetének megfigyelésére egy 
jel-kimenet szükséges. Egy tokon belül a cellák jel-kimeneteit a következõ cella (= kivezetés) 
jel-bemeneteivel kötjük össze. Így egy láncot kapunk, mely az elsõ kivezetéstõl az utolsóig 
tart. (A tápfeszültség-hozzávezetések és a teszt áramköri kivezetések természetesen nincsenek 
benne a láncban, valamint a lánc nem zárt.) Az elsõ cella bemenete lesz az adat bemenet (Test 
Data Input) TDI, az utolsó cella kimenete az adat kimenet (Test Data Output) TDO. 
Természetesen kell még néhány jel, mely a szükséges üzemmódokat vezérli.  
 
Vezérlés: 
A cellák vezérlését egy logika biztosítja (Test Access Port) TAP (állapotgép) (ld. 5. ábra 
szerinti állapotdiagramot). Rendelkezik egy órajel bemenettel (Test ClocK) TCK és egy 
vezérlõ bemenettel (Test Mode Select) TMS. Nem kötelezõen, de lehet még egy reset, TRST 
kivezetése is. Az órajel bemenettel szinkronizálva a vezérlõ bemenet jele egy automatát indít 
el, mely hozzáférhetõvé teszi a TDI bemeneten és a TDO kimeneten keresztül az adatokat, 
valamint az utasítás regiszter IR segítségével a cellák vezérlését. Az utasítás regiszter 
bemenete TDI-re, kimenete TDO-ra van kötve. Ugyanezen két pont között van az áthidaló 
regiszter (Bypass) BP.  
 
A TMS megfelelõ irányításával feltölthetõ az utasítás regiszter - ez vezérli a cellák 
üzemmódját, az áthidaló regisztert, valamint az esetlegesen elõforduló egyéb regisztereket. 
Ezek az egyéb regiszterek tartalmazhatnak információkat az adott chiprõl, indíthatnak 
beépített teszteket, majd ezek lefutása után az eredmények is innen olvashatók ki. 
 
A peremfigyeléses vizsgálat széleskörû elterjedését elõsegíti, hogy a nemzetközileg elfogadott 
IEEE 1149.1 szabvány az áramkörök összekapcsolhatósága érdekében egyes fogalmakra, 
folyamatokra és áramkörökre elõírásokat határoz meg, de nyílt szabvány jellegével az 
áramkörök tervezõinek bõvítési lehetõségeket is megenged.  
 
Az alapfogalmakat a tokozott integrált áramkörök példáján mutatjuk be. 
Az integrált áramkörnek azt a részét, amely az eredeti logikai funkciókat valósítja meg, mag-



logika néven fogjuk említeni, azért, hogy megkülönböztethetõ legyen a peremfigyelés 
áramköreitõl. Az áramköri kivezetés ("IC láb") és a mag-logika közé beiktatódnak a vizsgálat 
céljára szolgáló peremfigyelõ (PF)-cellák. Valamennyi logikai funkcióval rendelkezõ 
bemeneti és kimeneti pontra (tehát a föld és tápellátás pontjaira és a kihasználatlan "üres" NC 
pontokra nem!) kapcsolódik peremfigyelõ-cella. A cellák egyirányú logikai jelátvitelre 
alkalmasak, ezért a kétirányú pontokra két ellentétes irányú cella csatlakozik. A peremfigyelõ-
cellák (léptetõ-regiszter jellegû) felfûzésével keletkezik a peremfigyelõ-regiszter. 

 
 

 
 
 

2. ábra 
A peremfigyelõ áramkör 

A 2. ábra egy integrált áramkör léptetõ regiszterét, mag-logikáját és a peremfigyeléshez 
szükséges további áramkörök sematikus ábrázolást tartalmazza, azzal az egyszerûsítéssel, 
hogy a mag-logika minden bemenete a tokozás bal oldalán helyezkedik el, kimenetei pedig 
mind a jobb oldalon találhatók. 
A peremfigyelõ cellák két lehetséges üzemmód valamelyikében mûködnek. Vizsgálaton 
kívüli esetben a peremfigyelõ cella összeköti az áramköri kivezetést a mag-logika megfelelõ 
csatlakozási pontjával, ez a normál üzemmód. 



 
 

3. ábra 
A peremfigyelõ cella egy lehetséges megvalósítása 

A 3. ábra a peremfigyelõ-cella egy egyszerû megvalósítását mutatja. 
Normál üzemmódban a MUX 1 multiplexer felsõ bemenetén keresztül létrehozza az áramköri 
kivezetés és a mag-logika közötti kapcsolatot, a mag-logika - egy minimális késleltetési idõtõl 
eltekintve - változatlanul megvalósítja eredeti logikai funkcióit, érzékeli a külsõ eredetû 
bemeneti jeleket, az elõírt logikai szinten meghajtja a kimeneteire csatlakozó külsõ 
áramköröket. A vizsgálati, un. teszt üzemmódban a peremfigyelõ elválasztja a mag-logikától 
az áramköri kivezetéseket, mivel a MUX 1 multiplexer alsó bemenetén keresztül egy D flip-
flop tartalma jut a cella kimenetére. A teszt üzemmódban tehát megvizsgálhatjuk a mag-
logika mûködését az eredeti logikai állapotoktól független bemeneti jel-kombinációkkal, 
anélkül, hogy a back-driving módszerrel megerõltetnénk a (külsõ) meghajtó áramkör 
kimenetei fokozatát. 
A peremfigyelõ cella információ-tároló elemeket és kombinációs logikát tartalmazó áramkör, 
amely külsõ vezérlés hatására képes arra, hogy: 
a.) a bemenete és a kimenete között logikai kapcsolatot létrehozzon, vagy megszakítson 
b.) megvizsgálja és eltárolja a bemenetére jutó logikai jel állapotát 
c.) az eltárolt logikai állapotot kiléptesse magából, eközben új tartalmat beléptessen 
d.) a kimenetére kapcsolódó áramkört logikai jellel meghajtsa. 
Ezen képességeknek célszerû összekapcsolódásai jelentik a peremfigyelõ cella üzemmódjait. 
 



 
A peremfigyelõ regiszter - ld. 4. ábra - (és a peremfigyelés összes többi regiszterének) elemei 
léptetõ regiszterhez hasonlóan kapcsolódnak egymáshoz, így új tartalommal való feltöltésük 
és korábbi tartalmuk kiolvasása soros jelleggel végezhetõ. 

 
4. ábra 

Peremfigyelõ regiszter 

A regiszterek a TDI (Test Data Input) nevû bemeneti pont felöl töltõdnek fel, tartalmuk a 
TDO (Test Data Output) kimeneten lép ki az áramkörbõl. Általános érvényû az a 
megegyezés, hogy mindig a legkisebb bináris helyiértékû, vagyis az LSB bit lép ki 
legelõször és a legnagyobb helyiértékû (MSB) bit lép ki legutolsónak. Az egyes integrált 
áramkörök TDI - TDO pontjainak sorba kötésével alakul ki a léptetõ regiszterek láncolata, a 
peremfigyelõ hurok, amelyben a léptetés idõzítését a TCK (Test ClocK) jel vezérli. A léptetõ 
jelnek nem kell feltétlenül szinkronban lenni a mag-logika órajelével, sõt a TCK jel 
tetszõleges idõtartamig alacsony vagy magas szinten meg is állhat. A peremfigyelõ 
áramkörök mûködésének egyes lépéseit a TMS (Test Mode Select) jelnek a TCK felfutó éle 
pillanatában érvényes logikai szintje határozza meg. A fenti négy (kötelezõ) jelen kívül 
használható a TRST (Test ReSeT) jel is, amely a peremfigyelõ áramkörök aszinkron jellegû 
alaphelyzetbe állítására szolgál. Az azonos peremfigyelõ hurokba tartozó áramkörök (TCK, 
TMS és TRST jeleit párhuzamosan kapcsolva az áramkörök összehangolt mûködése valósul 
meg. 
 
A peremfigyeléses vizsgálati módszernek éppen abban van az egyik nagy elõnye, hogy 
mindössze négy (esetleg öt) jel felhasználásával az egyes integrált áramkörök, szerelt panelek, 
sõt készülék-modulok és komplett készülékek mûködését egyaránt ellenõrizhetõvé teszi.  
 
A peremfigyeléses vizsgálatra alkalmas integrált áramköröknek további elemeket is 
tartalmazni kell, ilyen például az egyetlen tárolóelemet tartalmazó megkerülõ (bypass) 
regiszter, amely a peremfigyelõ regisztert (amely esetleg több száz peremfigyelõ cellából áll) 
kikerülve teszi lehetõvé a PF hurok hosszának lerövidítését, kevesebb órajel felhasználásával 
a vizsgálat gyorsítását. Az IEEE 1149.1 szabvány kötelezõen elõírja a peremfigyelõ regiszter 
és a megkerülõ regiszter létrehozását. Az áramkör gyártója ezeken túl kiépíthet 
adatregisztereket is, hogy az alapvetõ áramkör-vizsgálati módszerek egyedi lehetõségekkel is 
kiegészülhessenek. Nem kötelezõ például az azonosító-kód regiszter megvalósítása, ez 
azonban lehetõvé teszi az egyes integrált áramkörök saját kódjának kiléptetését, és így a 
gyártó cég és az áramkör típus lekérdezését a vizsgálat megkezdése elõtt. Más adatregiszterek 
a mag-logika pillanatnyi állapotát, vagy korábbi eseményeit hordozzák magukban, és ezzel az 
áramkör belsõ mûködését teszik lekérdezhetõvé.  
 
A peremfigyelõ áramkörök vezérlése speciális utasítások alapján zajlik, ezeket az utasításokat 
(a vizsgálati adatokhoz hasonlóan) a peremfigyelõ hurkon keresztül sorosan léptetve kapják 
meg az egyes integrált áramkörök, de ezek egy újabb léptetõ-regiszterbe, az un. utasítás-



regiszterbe lépnek be. Az általában 8 bites utasításkód belsõ dekódolásakor dõl el, mit is kell 
tennie a peremfigyelõ celláknak, vagy más adatregisztereknek a további órajel-periódusok 
alatt. Az adatregiszterek és az utasítás regiszter közül mindig csak az egyik kapcsolódik a PF-
hurokba, a közülük való választást a legutóbb betöltött utasítás és a TMS jel állapotainak (a 
TCK léptetõ jelhez szinkronizált) sorozata együttesen dönti el egy multiplexer segítségével. 

Tartalomjegyzék

A peremfigyeléses áramkörök vezérlése 

 
 

5. ábra 
A peremfigyelés-vezérlõ állapotdiagramja 

A peremfigyelõ cellák tevékenységének irányítását, az adatregiszterek kiválasztását, a 
normál- és teszt üzemmód közötti váltást egy olyan belsõ áramkör vezérli, amely az integrált 
áramköri lapkán helyezkedik el és a "külvilággal" a TCK, TMS, RDO és TRST jeleken 
keresztül tartja a kapcsolatot. A peremfigyelés-vezérlõ feladata a végrehajtandó utasítások és 
az adatregisztereket feltöltõ bitsorozatok beléptetése a TDI bemeneten, státuszinformációk és 
tesztelési eredmények kiléptetése a TDO kimeneten, továbbá a peremfigyelõ hurok más 
elemei részére szóló információk (léptetõregiszter-szerû) változatlan továbbítása a TDI-TDO 



csatlakozó pontok között. Ennek az összetett feladatnak az idõzítését a TCK órajel végzi, a 
peremfigyelés vezérlõ belsõ állapotait pedig a TMS üzemmód-jelnek (az órajel felfutó élénél 
fennálló) a logikai szintje határozza meg.  
 
A peremfigyelés-vezérlõ logikailag egy állapotgép (5. ábra), amelynek 16 lehetséges belsõ 
állapota közötti átmenetei a TMS jeltõl függõen zajlanak le. 
Az ábra ellipszisei az egyes állapotokat, az átmenetek mellé írt logikai feltételek a TMS jel 
"0" illetve "1" szintjét jelzik. A belsõ állapotok között hat statikus állapot van (Test-Logic-
Reset, Run-Test/Idle, Shift-DR, Shift-IR, Pause-DR és Pase-IR), amelyben az állapotgép több 
órajelen keresztül megmarad, ha a TMS jel változatlanul "0" értékû (illetve Test-Logic-Reset 
állapotban "1") értékû. A további 10 állapot dinamikus jellegû, ugyanis az ilyen állapotokba 
belépést követõ órajel (felfutó élének) pillanatában a gép valamelyik másik állapotba lép át, 
ott tehát nem tartózkodik egy órajel-periódusnál hosszabb idõtartamig. Az állapotok három, 
egymáshoz csatlakozó csoportot (állapot-hurkot) alkotnak: 

a.) az üzemmód-választó állapotok csoportját (Test-Logic-Reset, Run-
Test/Idle, Select-DR-Scan és Select-IR-Scan, 
b.) az (elõzõleg kiválasztott) adatregisztert vezérlõ állapotok csoportját 
(valamennyiük megnevezése tartalmazza a "-DR" (data regiszter) megjelölést), 
c.) és az utasításregisztert vezérlõ állapotok csoportját (valamennyiük 
megnevezése tartalmazza az "-IR" (instruction register megjelölést, a csoport 
felépítése pedig megegyezik az elõbbivel). 

A peremfigyelés-vezérlõ alaphelyzetét, a tesztelõ áramkörök mûködésének tiltását a Test-
Logic-Reset állapot valósítja meg. A TRST külsõ reset jel aszinkron módon juttatja ide az 
állapotgépet, de - könnyen ellenõrizhetõen - öt órajel idõtartamig 1 értéken maradó TMS jel 
bármelyik egyéb állapotból kiindulva a Test-Logic-Reset állapotot hozza létre, sõt ezt a 
statikus állapotot fenn is tartja. Ez a módszer garantálja azt, hogy az esetleg vezérlés nélkül 
maradt peremfigyelõ áramkör hamarosan normál állapotba kerül, a mag-logika végezheti 
"eredeti" feladatát. Az elsõ TMS = 0 hatására az állapotgép a Run-Test-Idle állapotba billen, 
és itt marad mindaddig, amíg a TMS = 0 feltétel fennáll. Ebben az állapotban futtathatók a 
mag-logika saját öntesztelései. 
 
A Run-Test-Idle állapotból a TMS jel 1-0 sorozatára a Capature-DR, 1-1-0 sorozatára viszont 
a Capature-IR állapotba lép a peremfigyelés-vezérlõ. Ezen állapotok annyiban hasonlóak, 
hogy ezekben töltõdik fel a kijelölt adatregiszter (DR), illetve az utasításregiszter (IR) valami 
olyan információval, amelyet késõbb léptetéssel kell kiolvasni. (A Capature-IR állapotban egy 
rögzített 0000 0001 bitkombináció, az un. státusz-szó kerül a léptetõregiszterbe, amelynek 
kiolvasásával a külsõ vezérlõ meggyõzõdhet az áramkörök mûködõképességérõl). Az újabb 
"0" értékû TMS jel hatására a léptetés megindul a Shift-DR illetve a Shift-IR állapotokban és 
mindaddig tart, amíg TMS = 0. Ez a léptetés egyszerre zajlik a teljes peremfigyelõ hurokban, 
így egy rövidebb-hosszabb léptetõ-regiszterként mozgatja ki az áramkörbõl az ott tárolt 
információt, miközben a külsõ vezérlõbõl új információk íródnak ugyanezekbe a 
regiszterekbe. 
 
A léptetések befejezése után a TMS-jel 1-1 sorozata hatására (az Exit1-DR ill. az Exit1-IR 
átmeneti állapotokon keresztül) az Update-DR illetve Update-IR állapotokba billen a 
peremfigyelés-vezérlõ. Az adatregiszterek és az utasításregiszter egyaránt olyan felépítésû, 
hogy a léptetõ-regiszter szerû tárolósor tartalma párhuzamos jelleggel átírható egy 
ugyanolyan hosszúságú statikus tárolóba (un. árnyék-tárolóba, shadow latch-be). A léptetések 



során beérkezett új információknak az Update állapotban való eltárolása lehetõvé teszi azt, 
hogy felhasználásuk (dekódolásuk) zavartalanul folyhasson, miközben a léptetés esetleg 
tovább folytatódik.  
 
A fenti leírás természetesen csak vázlatos, nem taglalja a szünettel magszakított (Pause-DR 
illetve Pause-IR állapotot is tartalmazó) összes lehetõséget. 
Az 6. ábra arra mutat példát, hogy a TMS jel megfelelõ sorozata a TCK órajellel összhangban 
milyen idõdiagram szerint vezérli a peremfigyeléses áramkörbe integrált peremfigyelés-
vezérlõt, ebben az esetben éppen egy utasítás beolvasását. 

 
 

6. ábra 
Az utasítás-betöltés idõ-diagrammja 

a.) TDO aktivizálódik 
b.) státusz-információ párhuzamos betöltése 
c.) a TDO ponton megjelenik a státusz elsõ bitje 
d.) a regiszter elsõ léptetése (TDO még változatlan) 
e.) TDO megváltozása 
f.) a regiszter utolsó léptetése 
g.) az Exit-IR állapot létrejön 

Tartalomjegyzék

A peremfigyelés utasításai 

Alapvetõ utasítások a peremfigyelésben:  
a.) Sample/Preload,  
b.) Extest, 
c.) Bypass (utasításkód, tevékenység, alkalmazási példa) 
 
A peremfigyelõ cellák irányítását - kívülrõl bejuttatott - utasításokkal lehet elvégezni. Az 
utasítások egy regiszterbe íródnak be (vizsgálati adatok beírásához/kiolvasásához hasonlóan) 
soros jelleggel, ez az utasításregiszter. 
A peremfigyelés-vezérlõ teszi azt lehetõvé, hogy a TDI soros bemeneten keresztül 
utasításkódot töltsünk be az utasításregiszterbe.  



A továbbiakban ez az utasítás határozza meg a peremfigyelõ cellák tevékenységét. Az 
utasítások három fõ csoportra oszthatóak: 
d.) az IEEE 1149.1 szabvány által kötelezõen elõírt,  
e.) a szabványban lerögzített, de nem kötelezõen megvalósítandó (vagyis opcionális)  
f.) az áramkörgyártók saját igénye szerint kialakított utasítások (az un. bõvítések) csoportjára. 
 
Ezzel a módszerrel (bár korlátozott mértékben, de elemezhetõvé válik a mag-logika 
mûködése, hiszen összehasonlíthatóak a tényleges és a (pillanatnyi bemeneti állapotok által 
meghatározott) elvárt kimeneti állapotok. A fentiekbõl kitûnik, hogy csak kombinációs, vagy 
egyszerûbb szekvenciális hálózatok vizsgálhatók ezzel a módszerrel. A SAMPLE utasítás 
során, a mintavételezett logikai állapotok kiléptetésével egyidõben a külsõ vezérlõ tetszõleges 
tartalmat bejuttathat a peremfigyelõ cellákba, a vizsgálati üzemmód elõkészítése érdekében. A 
mintavételezés és a betöltés egyidejûsége miatt ezt az utasítást az IEEE 1149.1 szabvány 
SAMPLE/PRELOAD vagyis mintavételezõ/elõzetes betöltõ névvel jelöli. 
 
A szabványban kötelezõen elõírt SAMPLE (mintavételezõ) utasítás nem zavarja meg a 
mag-logika és az áramköri kivezetések közötti kapcsolatot, vagyis normál üzemmódban 
dolgozik. A peremfigyelés-vezérlõ Capature DR állapotában mintát vesz az áramköri 
ki/bemenetek pillanatnyi logikai állapotáról és eltárolja a kivezetésekhez tartozó peremfigyelõ 
cellák léptetõregiszter szerepû elemi tárolóiban. A Shift-DR állapotokban a beolvasott minták 
végiglépkednek a peremfigyelõ hurkon, majd külsõ számítógépbe érkeznek és így (bár 
korlátozott mértékben, de) elemezhetõvé válik a mag-logika mûködése, hiszen 
összehasonlíthatók a tényleges és az (pillanatnyi bemeneti állapotok által meghatározott) 
elvárt kimeneti állapotok. A fentiekbõl kitûnik, hogy ezzel a módszerrel csak kombinációs, 
vagy egyszerûbb szekvenciális hálózatok vizsgálhatók. A mintavételezett állapotok arra is 
felvilágosítást adnak, hogy egyes áramkörök kimeneti pontjairól a jelek hiánytalanul 
eljutnak-e a hozzájuk csatlakozó bemenetekre.  
 
Az IEEE 1149.1 szabvány opcionális jellegûként határozza meg az INTEST (belsõ tesztelés) 
utasítást, amely a SAMPLE/PRELOAD-hoz hasonlóan felhasználható a mag-logika 
mûködésének ellenõrzésére. A vizsgálati üzemmód létrejöttével a mag-logika bemenõ 
bitkombinációját a bemeneti peremfigyelõ cellák 2. D tárolója határozza meg, a mag-logika 
kimeneti válaszait a kimeneti cellák 1. D eleme tárolja. A kiléptetéssel egyidõben új bemenõ 
bitkombináció is beléptethetõ, így a mag-logika lépésrõl lépésre vizsgálható (bár a vizsgálat 
sebességét jelentõsen korlátozza a léptetési frekvencia és a peremfigyelõ hurok hosszúsága). 
A fejlett belsõ vezérléssel ellátott integrált áramkörök (mikroprocesszorok, jelprocesszorok, 
speciális memóriák stb.) képesek saját "érdemleges" logikájuk önálló vizsgálatára. A beépített 
önvizsgálat (built-in-self-test, rövidítve BIST) képesség aktivizálható az opcionális 
RUNBIST utasítással. Egy korábbi SAMPLE/PRELOAD utasítással a kimeneti cellákba írt 
tartalom meghatározza az áramköri kimenetek állapotát, miközben a peremfigyelés-vezérlõ 
Run-test/Idle állapotában a mag-logika lefolytatja a belsõ tesztelést, majd annak kódolt 
eredménye kiléptethetõ egy következõ utasítás alkalmával. 
Az áramkörgyártók által kifejlesztett egyedi utasítások választéka nagy, ebbõl érdemes 
kiemelni azokat, amelyek a hagyományos áramkörökkel felépített logikák vizsgálatát segítik 
elõ. A Texas Instruments 8-bites puffer/kétirányú puffer/D-latch áramköreinek 
peremfigyeléses változatai (8240, 8244, 8245, 8373, 8374 stb.) mind tartalmaznak kimeneti 
vizsgálativektor-generátort és bemeneti jelzõszám-analizátort, így (az EXTEST utasításnál 
leírtakhoz hasonlóan) gerjeszthetõek a kimenetükre csatlakozó külsõ áramkörök, azok 
válaszainak tömörítvénye (a jelzõszám) pedig kiolvasható. Mind az álvéletlen vektor-
generátor (PRPG), mind a párhuzamos jelzõszám-analizátor (PSA) visszacsatolt 



léptetõregiszterbõl és kizáró-vagy kapukból épül fel, alapvetõen a peremfigyelõ cellák léptetõ 
elemeinek felhasználásával. A vizsgálat sebességét itt már csak az órajel frekvenciája szabja 
meg, hiszen a Run-test/Idle állapotban nem szükséges a peremfigyelõ hurok ismétlõdõ 
léptetése. 

 
 

7. ábra 
Összekapcsolt áramkörök vizsgálata 

A 7. ábra szerinti kapcsolásban az IC 1 felsõ két kimenetén 1-0 szintek jelennek meg, de az IC 
2 felsõ két kimenetére 1-1 szintek érkeznek meg, mivel az egyik összeköttetés megszakadt, a 
szabadon maradt TTL bemenet hatása pedig azonos az 1 szinttel. Az IC 3 két kimenetén 
különbözõ logikai szinteket hoz létre, de a huzalozásban meglévõ zárlat miatt IC 2 alsó két 
bemenetén már azonos szint, esetünkben logikai 0 jelenik meg. A huzalozási lista alapján 
egyes áramköri pontok logikai szintjei között néhány elemi összefüggés várható el (azonosság 
illetve különbözõség), tehát a sorosan kiléptetett minták gondos elemzésével felderíthetõk 
bizonyos huzalozási hibák, áramköri sérülések. 

A SAMPLE utasítás végrehajtása során, a mintavételezett állapotok kiléptetésekor 
természetesen új tartalom léptetõdik be a peremfigyelõ cellákba. A beléptetett tartalom egy 
következõ utasítás során hasznosíthatóvá is válhat, ezért az utasítás teljes neve: 
SAMPLE / PRELOAD, vagyis mintavételezõ / elõzetes betöltõ utasítás. 

A fenti példa szerinti fóliaszakadás nem mutatható ki a SAMPLE utasítással, ha az IC 1 
mindkét felsõ kimenetén logikai 1 szint van, bár ez a bitkombináció is ugyanúgy elõfordulhat 
(normál üzemmódban IC 1 bemenetei és belsõ állapota határozza meg kimenetei állapotait). 
Az áramkörök közötti összeköttetések vizsgálata megbízható és hatékony módszerré tehetõ, 
ha egyes áramkörök (példánkban IC 1 és IC 3) kimeneteit magunk állíthatjuk tetszés 
szerinti állapotba. Erre a célra szolgál a szabvány által kötelezõen elõírt EXTEST (External 
Test, külsõ vizsgálat) utasítás. A mintavételezés, a kiléptetés és az új tartalom beléptetése 
ugyanúgy folyik, mint a SAMPLE utasításnál, azonban az áramkör teszt (vizsgálati) 



üzemmódban van. A mag-logika bemenetei lehetnek (az áramkör tervezõjének igényei 
szerint) az áramköri elemekkel is összekapcsolva (áramköri sérülés, vagy túlterhelõdés nem 
fordulhat elõ), de az áramköri kimenetekre jutó bitkombinációkat a peremfigyelõ cellák 
(elõzetesen betöltött) UPD háttér-tároló elemei határozzák meg. Az EXTEST utasítás 
helyettesíti az in-circuit vizsgálati módszert, viszont azzal ellentétben nem teszi tönkre 
(nem terheli túl) az áramköri kimeneteket. 
Az EXTEST utasítás természetesen nem csak az egyszerû áramköri összeköttetések 
vizsgálatára használható.  

Egy logikai hálózat mûködésének vizsgálatához a bemeneti jeleket valamilyen célszerû 
kombinációban kell a bemenetre juttatni, majd megvizsgálni a hálózat kimeneti jeleit. A 
bemenetekre egyidõben (párhuzamosan) adott vizsgáló bitkombinációt nevezik Párhuzamos 
Teszt Vektornak (PTV). Az áramköri bemenetekre sorban egymás után adott PTV-kben az 
ugyanazon bemeneti pontokra jutó bitek sorozata alkot egy-egy Soros Teszt Vektort (STV). A 
PTV-ket oszloponként egymás mellé írva, az azonos sorba kerülõ bitek alkotnak egy STV-t. 
Az STV-ket soronként egymás alá írva, az azonos oszlopban szereplõ bitek képeznek egy 
PTV-t. Az alábbi táblázat egy logikai hálózat A, B, C és D bemeneteire juttatandó, célszerûen 
összeállított 8 darab Párhuzamos Tesz Vektort, és az ezekbõl származtatott 4 darab 
(egyenként 8 bites) Soros Teszt Vektort mutatja. 

 8. PTV 7. PTV 6. PTV 5. PTV 4. PTV 3. PTV 2. PTV 1. PTV
A STV 0 0 1 1 1 0 0 1 
B STV 0 1 0 1 0 1 0 1 
C STV 0 1 1 1 0 0 0 1 
D STV 1 0 0 0 1 1 0 1 

A kombinációs hálózatok részleges vizsgálatához a PTV-ket (párhuzamos teszt vektorokat) a 
bináris számokból álló STV-k (soros teszt vektorok) párhuzamosításával lehet kialakítani 
(lásd a táblázat 8; 7; 6. oszlopát). A vizsgálat sikerességét növeli, ha a bináris számokból 
képzett STV-ket kiegészíti a bitenként képzett komplemensük (a táblázat 5; 4; 3. oszlopa) 
valamint a csak 0-kból és a csak 1-ekbõl álló PTV-k (2. és 1. oszlop). 

A megvalósított áramkörökben gyakran fordul elõ peremfigyeléses képességekkel ellátott és 
hagyományos felépítésû áramkörök együttes használata (és ez a helyzet még sokáig fenn fog 
állni!). A peremfigyeléses kimenetû illetve bemenetû áramkörök által határolt logika 
mûködése szintén vizsgálható EXTEST utasítással, hiszen a peremfigyelõ hurkon keresztül 
tetszés szerinti bitkombinációkat küldhetünk a meghajtó pontokra, mintavételezhetõk a 
kialakuló válaszbitek. A szakirodalom "virtuális vizsgálótû"-nek nevezi ezeket a 
határvonalakon elhelyezkedõ áramköröket, amelyekkel mechanikus vizsgáló-tapintók nélkül 
lehet "belemenni" az áramkörök belsõ pontjaira. (8. ábra) 



 

8. ábra 
Hagyományos és peremfigyeléses áramkörök együttese 

A peremfigyelõ hurok használata során gyakran fordul elõ, hogy a sorban felfûzött áramkörök 
némelyikébe nem kell sem adatot, sem utasítást beépíteni. Ilyen esetben célszerû, ha a 

kialakuló léptetõ-regiszter hosszát nem növelik feleslegesen ezek az "inaktív" áramkörök. AZ 
IEEE 1149.1 szabvány elõírja a BYPASS (megkerülõ) utasítás kötelezõ megvalósítását, 

amely az egybites megkerülõ regisztert iktatja a TDI bemenet és a TDO kimenet közé, tehát 
mindössze egyetlen órajelnyi késleltetéssel növeli meg a peremfigyelõ hurok hosszát, a mag-

logikát pedig normál üzemmódban mûködteti. 
 
 

A peremfigyelõ hurok mûködõképességét két alapvetõ eszközzel lehet ellenõrizni: 
 

- Minden utasítás bevitelekor (a Capture-IR állapotban) az utasításregiszterbe beíródik egy 
bitkombináció (az úgynevezett "státuszkód"), amelynek alsó két helyiértékén kötelezõen 01 
bitek találhatóak. Az utasításregiszterekbõl kilépõ bitsorozatban felismerhetõnek kell lennie 

ezeknek a 01 biteknek, bizonyítva, hogy az egyes áramkörök peremfigyelés-vezérlõje 
helyesen mûködik és a TDO-TDI összeköttetések az utasításregisztereket egy hibátlan soros 

léptetõregiszterré alakítják. 
 

- A fenti módszerrel a peremfigyelõ hurok legvégén levõ TDI bemenet szakadása-zárlata nem 
ismerhetõ fel (hiszen a léptetõ regiszter éppen itt ér véget). Ezt a hibalehetõséget azzal 

vizsgálhatjuk meg, hogy a peremfigyelõ hurok TDI bemenetén beléptetendõ utasításkódok 
elé néhány (pl. három) kiegészítõ bitet helyezünk el, majd a szükségesnél (pl. hárommal) 

több órajellel léptetjük az utasításregiszterek sorozatát. Hibátlan hurok esetén (a 
státuszkódokat követõen) a kiegészítõ biteknek változatlanul kell kilépniük a peremfigyelõ 

hurok TDO kimenetén. Ez a "TÖBBLET-SHIFT"-nek nevezett módszer. 

Tartalomjegyzék

A legfontosabb ismeretek összefoglalása 

a.) A peremfigyeléses digitális áramkör vizsgálat vezérlõjelei és feladatuk: 

TMS (a peremfigyelés-vezérlõ állapotátmeneteit vezérli) 
TCK (a vizsgálat idõzítését végzõ órajel) 
TDI (az utasítások és a bemeneti adatok jelsorozata) 



TDO (az utasításra adott válasz és a kimeneti adatok jelsorozata) 
TRST* (alaphelyzetbe állítja a peremfigyelés-vezérlõt, lehetséges jel)  

b.) A peremfigyelés-vezérlõ a TCK (idõzítõ órajel) 0-1 átmeneténél (felfutó 
élénél) veszi fel a következõ állapotát 
 
c.) Amikor a TCK órajel 5 egymás utáni periódusa idõtartamában TMS logikai 
"1" értékû, a peremfigyelés-vezérlõ állapotgép a Test-Logic-Reset 
alapállapotba kerül. 
Ha a TRST* jel ki van építve, annak logikai "0" állapota aszinkron jelleggel (a 
TCK órajeltõl függetlenül) alapállapotba billenti a peremfigyelés-vezérlõt. 

Tartalomjegyzék

A peremfigyeléses áramkörvizsgálatra alkalmas áramkörök választéka 

A digitális áramkörök úgy tehetõk peremfigyelésre alkalmassá, hogy a félvezetõgyártó cég a 
mag-logika mellé/köré "beintegrálja" a megfelelõ kiegészítõ áramköröket is (peremfigyelõ 
cellák, vezérlõegység, utasítás- és adatregiszterek, a helyi vezérlést megvalósító állapotgép 
áramkörei). Ez a módszer néhány kivételtõl eltekintve általános jellegû, mindössze a 
programozható logikai eszközök (PLA, FPGA) esetében van arra lehetõség, hogy a 
felhasználó (természetesen a mag-logika méretének korlátjait figyelembe véve) saját maga 
alakítsa ki a peremfigyelés áramköreit. 
Az egy- ill. kétirányú pufferek, D-tipusú tárolósorok gyakran fordulnak elõ a korszerû 
(alapvetõen a mikroprocesszoros felépítésû) digitális berendezésekben, ezért a 
félvezetõgyárak elsõként ezeket az alapáramköröket tették peremfigyelésre alkalmassá. Az 
alábbi felsorolásban az alapáramkörök legnagyobb gyártója, a Texas Instruments 
termékválasztékának egy részét mutatjuk be (a típusszámok utolsó három jegye utal a 
peremfigyelés nélküli "hagyományos" puffer ill. tárolósor típusára): 

BCT (BiCMOS) áramkörcsalád 

SN74BCT8240A nyolcelemû invertáló puffersor  
SN74BCT8244A nyolcelemû nem invertáló puffersor  
SN74BCT8245A nyolcelemû kétirányú puffersor  
SN74BCT8373A nyolcelemû D-tipusú latch-sor  
SN74BCT8374A nyolcelemû D-tipusú élvezérelt tárolósor 

ACT (Advanced BiCMOS) áramkörcsalád 

SN74ABT8245 nyolcelemû kétirányú puffersor 
SN74ABT8543 nyolcelemû regiszteres kétirányú puffersor 
SN74ABT8646 nyolcelemû regiszteres kétirányú buszcsatoló 
SN74ABT8652 nyolcelemû regiszteres kétirányú buszcsatoló 
SN74ABT8952 nyolcelemû regiszteres kétirányú puffersor 
SN74ABT18245A 18-bites kétirányú puffersor 
SN74ABT18502A 18-bites univerzális kétirányú buszcsatoló 
SN74ABT18504A 20-bites univerzális kétirányú buszcsatoló 
SN74ABT18640 18-bites invertáló kétirányú puffersor 



SN74ABT18646A 18-bites regiszteres kétirányú buszcsatoló 
SN74ABT18652A 18-bites regiszteres kétirányú buszcsatoló 

LVT (kis tápfeszültségû) áramkörcsalád 

SN74LVT18245 18-bites kétirányú puffersor  
SN74LVT18502 18-bites univerzális kétirányú buszcsatoló 
SN74LVT18504 20-bites univerzális kétirányú buszcsatoló 

A fenti áramkörök alkotják a Texas Instruments SCOPE termékcsaládjának terjedelmesebbik 
részét (SCOPE = System Controllability/Observability Partitioning Environment, vagyis 
szabad fordításban egy rendszer vezérelhetõségének és megfigyelhetõségének érdekében 
annak részáramkörökre bontását lehetõvé tevõ környezeti elemek). 

A digitális alapáramkörökön túl az LSI és a VLSI áramkörök (leggyakrabban a 
mikroprocesszorok, jelprocesszorok és a programozható logikai áramkörök) tartalmaznak 
peremfigyelést lehetõvé tevõ áramköri kiegészítéseket. 

Néhány gyakrabban használt peremfigyelésre alkalmas áramkör: 

Hitachi HG625 CMOS gate-array 
Lattice IspLS/3192 in-system programozható PLD 
Xilinx HC 4000 FPGA áramkörök családja 
AMD Am 29200 32 bites RISC-processzor 
INTEL i486 DX 

80860 XP 

Pentium 

mikroprocesszor 

RISC-processzor 

64 bites mikroprocesszor 
Texas Instruments TMS320C40 

TMS320C5x 

TMS390S10 

DSP 

DSP család 

mikroSPARC processzor 
MOTOROLA MC68040 

MC683xx 

MPC60x 

MC68HC11V9 

32 bites mikroprocesszor 

32 bites mikroprocesszor-család 

RISC-processzor-család 

8-bites mikrovezérlõ 

Tartalomjegyzék

A peremfigyeléses áramkörvizsgálatot támogató áramkörök 

A peremfigyeléses áramkörökön belül külön csoportot alkotnak azok az áramkörök, amelyek 
a peremfigyelõ hurok kialakítását és vezérlését teszik lehetõvé. 



Ezek az alkatrészek nem vesznek részt a digitális készülék alapfunkcióinak végrehajtásában 
(adattárolás, logikai döntések, feldolgozó tevékenységek stb.). Kizárólag arra a célra 
szolgálnak, hogy a peremfigyelésre alkalmas, un. tesztelhetõ áramkörökbõl felépített 
peremfigyelõ hurkokat mûködtessék, a vizsgálatok helyi vezérlését ellássák és az 
összegyûjtött eredményeket a külsõ vizsgálati vezérlõnek - soros jelleggel - továbbítsák. 

A Texas Instruments SN74ACT8990 típusjelû hurok-vezérlõje (Test Bus Controller) egyik 
oldalon a peremfigyelõ hur(k)ok soros jelekkel való ellátását és a válaszok fogadását végzi, 
másik oldalon viszont egy (16 adatbit szélességû) mikroszámítógépi buszra csatlakozva a 
hurkokat vezérlõ parancsokat és a hurkokra juttatandó információkat fogadja, ill. a hurkokon 
beérkezõ adatsorozatot a számítógéphez juttatja. Az áramkör legfeljebb hat, egymástól 
logikailag független peremfigyelõ hurok kezelésére alkalmas. Két hurok vezérlésében a 
hurkok TCK órajele és bemeneti adatforrása (TDO pont a vezérlõ áramkörön) azonos, de az 
eltérõ TMS1 ill. TMS2 jelekkel külön-külön vezérelhetõek. Az adathurkok kimenete a hurok-
vezérlõ TDI0 ill. TDI1 bemeneteire csatlakozik. 

Egy bonyolultabb felépítésû áramköri modul belül kialakított peremfigyelõ hurokjainak 
kezelését végzi az SN74ACT8897 típusjelû hurok-csatoló (Scan-Path Linker) áramkör. A 
modulon belüli több hurok közül egyik kiválasztását, és a modulokat felfûzõ fõ-hurokba való 
beillesztését elvégezve lehetõvé válik az, hogy a készülékben egyetlen helyen elhelyezett 
SN74ACT8990 hurok-vezérlõ segítségével a rendszert vezérlõ (host) számítógép bármelyik 
áramköri modul bármelyik peremfigyelõ útvonalára felfûzött eszközhöz hozzáférhet, annak 
állapotát lekérdezheti, azt vezérelheti. 

Újabb lehetõségeket nyújt az SN74ACT8999 típusjelû hurok-kiválasztó (Scan-Path Selector) 
áramkör. Az áramköri modulon kialakított peremfigyelõ hurkok (max. 4) egyikének 
kiválasztása, kezelése és a fõ-hurokba beiktatása mellett fogadni képes egy helyi hurok-
vezérlõ parancsait is (amelyet természetesen egy helyi mikroszámítógép irányít). A helyi 
vezérlõ (a központi host számítógép szempontjából nézve) távvezérlést tud végezni, vagyis 
úgy hajt végre peremfigyeléses vizsgálatokat, hogy eközben nem veszi igénybe a host idejét 
és erõforrásait. A távvezérléses vizsgálatok már azt teszik lehetõvé, hogy az egyes áramköri 
modulok saját mûködésüket tudják ellenõrizni, a host részére csak az esetleg észlelt hiba 
tényét (illetve annak jellegét is) közlik. A modulokba beépített öntesztelés (BIST = Built-In 
Self Test) megvalósításával jelentõsen növelhetõ a teljes rendszer megbízhatósága, a felismert 
áramköri hibahely behatárolása lehetõvé teszi azt, hogy még a ténylegesen hibás készülék-
mûködés elõtt a hiba javítása megkezdõdjön, vagy egy eddig tartalék-állományban levõ másik 
eszköz vegye át a hibásnak talált áramkör (modul) szerepét. 

Az SN74ACT8994 típusjelû busz-analizáló (Digital Bus Monitor) áramkör egy digitális 
jelcsoport (például egy mikroszámítógépi buszrendszer) jeleinek figyelését képes végezni. Ez 
az áramkör egy integrált kivitelû logikai analizátorként fogható fel, amennyiben passzív 
adatgyûjtést végez, a begyûjtött bitkombinációkból maszkolással "esemény"-eket képez, ezek 
kijelölt sorrendjének elõfordulását saját RAM-jában regisztrálni képes. Az analizátor 
konfigurálása és a begyûjtött információk lekérdezése egy egyszerû peremfigyelõ hurkon 
keresztül valósítható meg, tehát a helyi vezérlõ, vagy a host számítógép vezérlete alatt 
végezheti tevékenységét. 

Tartalomjegyzék

A peremfigyeléses áramkörvizsgálat szoftver-támogatása 



Az áramkörvizsgálatok kidolgozásához és végrehajtásához elengedhetetlenek azok a szoftver 
erõforrások is, amelyek a vizsgálati vektorok összeállítását és a kialakított peremfigyelõ-
hurkokban szereplõ áramkörök sorrendje szerinti sorba rendezését, a parancsok kiküldését, a 
sorosan beolvasott válasz-vektorok elemeire bontását és az elvárt eredményekkel való 
összehasonlítását végzik. Ezek a programok általában a vizsgálat alatt álló panelen ill. 
készüléken kívüli számítógépen futnak, azonban már arra is van lehetõség, hogy egy 
készülékbe beágyazott mikroszámítógép irányítsa saját környezetének ellenõrzését. 

A peremfigyelõ hurkok számítógéppel való kezelésének elsõ lépése az, hogy a 
peremfigyeléses vizsgálatra alkalmas eszközök egyértelmû funkcionális leírását kell megadni. 
Erre a célra kiválóan megfelel az 1987-ben IEEE 1076 azonosítóval elfogadott VHDL (Very-
high-scale-integrated-circuit Hardware Description Language) általános-célú eszközleíró 
nyelv. Mivel a VHDL hatalmas lehetõségeinek csupán egy részére van szükség a 
peremfigyeléses eszközök kezeléséhez, a nem túlzottan nagy méretû önálló 
analizáló/értelmezõ programok kialakíthatósága érdekében az IEEE 1149.1 szabványt 
elõkészítõ munkacsoport 1990-ben kidolgozta a VHDL részhalmazaként értelmezett BSDL 
(Boundary-Scan Description Language) speciális nyelvet. A BSDL célja a peremfigyeléses 
eszközök belsõ felépítésének és adatforgalmának egyértelmû leírása, az IEEE 1149.1 
szabvány elõírásainak teljes mértékû figyelembevételével. A BSDL egyaránt használható 
VHDL környezetben és azon kívül is. 
A BSDL felhasználja a VHDL olyan fogalmait, mint entity (lényegi egység), generic 
parameter (faj-meghatározó adat), port (bementi/kimeneti pontok definiciója), use (felhasznált 
külsõ definíciók, szabványok felsorolása), package és package body (deklarációk és a hozzá 
tartozó definíciók), type, subtype, attribute, constant stb. az áramkörök tulajdonságainak, tok-
bekötésének, regiszterkészletének és végrehajtható utasításainak meghatározására. 
A peremfigyelésre alkalmas integrált áramkörök egymással való összekapcsolásának, a 
peremfigyelõ hurkokban elhelyezett elemek sorrendjének egyértelmû megadása megköveteli 
egy magasabb hierarchia-szintû áramkörleíró nyelv használatát, ez a - szintén a VHDL 
részhalmazaként definiált - HSDL (Hierarchical-Scan Description Language). Az áramkörök 
huzalozási jegyzékeiben (netlist) található információkhoz képest lényeges újdonság az, hogy 
a HSDL nyelven leírhatóak (a statikus peremfigyelõ hurkokon túl) a dinamikus 
(átkapcsolható, bõvíthetõ) hurkok is, az egyes áramkörökben használható regiszterekre és 
utasításokra szimbolikus névvel is lehet hivatkozni, azok sorba állíthatóak stb. 
A BSDL és a HSDL elõírásai szerint meghatározott és leírt peremfigyelõ áramkör-hálózat 
természetesen nem a teljes készüléket öleli fel, hiszen az csaknem mindig tartalmaz (és a 
belátható jövõben fog is tartalmazni) hagyományos (azaz peremfigyeléssel nem tesztelhetõ) 
digitális áramköri elemeket is. Ezen áramköri részletek vizsgálatához - a digitális tesztelés-
technikában már sok év óta kidolgozott ill. jelenleg is fejlesztés alatt álló módszerek szerint - 
speciális bemeneti jelkombinációkat, un. tesztvektorokat kell létrehozni. A tesztvektorok 
kialakítása alapulhat a vizsgálandó áramkör logikai funkcióján, áramköri megvalósításán, de 
használnak véletlenszerû tesztvektor-generálási módszereket is. A peremfigyeléses vizsgálati 
módszer egyik újdonsága itt az, hogy a vizsgálandó áramkör-részletre párhuzamosan adandó 
egyes tesztvektorokat soros módon kell beléptetni a peremfigyeléses áramkörök celláiba, 
megfelelõ utasítással (pl. EXTEST) rákapcsolni a vizsgálandó áramkör-részletre, majd ismét 
soros jelleggel visszaolvasni a válasz-vektorokat. A válaszok kiértékelése már a hurkon kívül, 
a folyamatot vezérlõ számítógépben zajlik le. A másik új lehetõség az, hogy maguk a 
peremfigyelõ cellák is alkothatnak véletlenszerû tesztvektor-generátort, tehát minimális külsõ 
közremûködéssel, nagy sebességgel is lefolytathatóak egyes funkcionális vizsgálatok. A 
peremfigyeléses vizsgálat lehetõségeinek a tesztvektor-generálással való összekapcsolására jó 



példa a Teradyne cég Virtual Interconnect Test programja, amely automatikusan hozza létre a 
peremfigyeléses áramkörök egymás közötti összekötetéseinek vizsgáló vektorait. 

A peremfigyeléses vizsgálatok tényleges lefuttatását, a hibakeresést és az észlelt hibák 
kiértékelését, tehát a diagnózist nagymértékben megkönnyíti a felhasználó-barát ASSET 
program (ASSET Inc terméke). A Windows környezet teszi lehetõvé a peremfigyelésben 
szereplõ regiszterek pillanatnyi tartalmának vizuális megjelenítését, az utasítások és adatok 
gyors szerkeszthetõségét. A más forrásokból származó tesztvektorok és utasítások egyszerûen 
építhetõek a helyben létrehozott adatok közé, így a hierarchikus tesztelés alapelve, a korábbi 
fázisokban használt vizsgálatok magasabb szinten való megismételhetõsége eleve teljesül. A 
létrehozott párhuzamos adatok egy ipari szabványnak tekinthetõ SVF (Soros Vektor 
Formátum) alakjában kerülnek a peremfigyelõ hurkokba betölthetõ, futtatható állapotba, a 
válaszok SVF alakban is analizálhatóak, összevethetõek az elvárható válaszokkal. A 
tevékenységek egyszerû szintaktikájú makró-nyelven elemi programokká összeállíthatóak, a 
kidolgozott rutinok vizsgálati könyvtárban gyûjthetõek, belõlük C++ nyelven szerkeszthetõek 
össze a teljes panel/készülékvizsgáló programok. A hibák diagnózisának eredményei a 
képernyõn, illetve fájl formájában jeleníthetõk meg. 

A digitális áramkörök vizsgálatát a gyártási folyamat befejezése után, üzemeltetés közben is 
célszerû megismételni idõközönként, hogy ezzel megnövekedjen a készülékek 
megbízhatósága. A hagyományos üzem közbeni vizsgálati módszerek (paritásellenõrzés, 
párhuzamos végrehajtás, ellenõrzõ áramkörök stb.) hatékonysága, hibahely behatároló 
képessége erõsen korlátozott, költsége viszont rohamosan magasra emelkedik. A 
peremfigyeléses módszer hatalmas lehetõsége az, hogy a készülék belsõ pontjai, egyes 
áramkörei elektronikus eszközökkel elérhetõvé/mérhetõvé válnak, bedobozolt, lezárt készülék 
is vizsgálható. A készüléket vezérlõ beágyazott mikroszámítógépen futó multitaszkos 
programrendszer részeként, az érdemi tevékenységek közé idõszakosan beiktatott 
peremfigyeléses vizsgálatokkal megismételhetõ valamennyi gyártásközi ellenõrzés: az 
áramkörök belsõ tesztelése, az összeköttetések hibátlansági vizsgálata, a hagyományos 
felépítésû áramköri részletek funkcionális ellenõrzése. A vizsgálóprogram mikroprocesszoron 
lefuttatható változata alkalmas az üzem közbeni ellenõrzésre is. A Scan-Engine keretprogram 
lehetõvé teszi az SVF formátumú adatsorok és a beágyazott vezérlõ típusának megfelelõ 
compilerrel lefordított C++ nyelvû vizsgálati program beillesztését a taszkok közé. A Scan-
Engine (a tesztvektorokon kívül) néhányszor 10 kbyte ROM memóriát igényel, a vizsgálatok 
lefolytatásához mindössze egy SN74ACT8990 típusú peremfigyelés-vezérlõt kell a 
beágyazott mikroszámítógéphez illeszteni. 
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A peremfigyeléses áramkörvizsgálat lehetõségei 

Tervezés 

Az elektronikai szakembereknek kb. másfél évtizedes felismerése az, hogy már az áramköri 
elemek ill. a készülékek tervezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy milyen módszerekkel 
és eszközökkel lehet majd meggyõzõdni a termék jóságáról, helyes, vagy helytelen 
mûködésérõl. Ha ez az elõrelátás elmarad, a gyártás-üzemeltetés-szervíz közbeni vizsgálatok 
bonyolultabbá válásával, vagy az ellenõrzés elvi lehetetlensége által okozott megbízhatóság-
csökkenéssel szembetalálkozva késõbb nagy árat kell fizetni (szorosan vett pénzügyi 
értelemben is!). A "tesztelhetõségre tervezés" (Design For Test, DFT) sok apróbb-nagyobb 



(tudományosan nem teljesen rendszerezett) szabálya között nagy jelentõségû az, amelyik 
elõírja a digitális áramkörök lehetõ legnagyobb részének peremfigyeléses vizsgálatát. Ennek 
megfelelõen kell kiválasztani az alkatrészeket (mint korábban már említettük, egyes VLSI 
termékek nem is léteznek peremfigyeléses áramkörök nélkül), elhelyezni a hagyományos 
áramköri elemeket tartalmazó partíciók bemenetei-kimenetei köré a peremfigyelõ 
elválasztásokat, kialakítani a figyelõ hurkokat és vezérlõ áramköreiket, létrehozni az IEEE 
1149.1 elõírásai szerinti csatlakozási pontokat, megtervezni a peremfigyeléses vizsgálatok 
algoritmusait. 
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Kísérleti, ill. minta készülék vizsgálata  

A kísérleti készülék mûködésének ellenõrzése néha fennakad azon, hogy egy cél-áramkör 
(BOÁK, ASIC) még nem készült el, vagy végleges specifikációja éppen a kísérletek alapján 
fog kialakulni. Ekkor a helyére beillesztett, peremfigyelésre alkalmas áramkört EXTEST 
üzemmódban használva a céláramkör mûködése (legalább statikus jelleggel) emulálható: a 
bemeneteire jutó bitkombinációt kiolvasva, készüléken kívüli döntések alapján a helyes 
válasz-kombináció az áramkör kimeneteire kihelyezhetõ. 
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Félvezetõ alkatrészek gyártásközi ellenõrzése 

Az IEEE 1149.1 szabvány által elõírt 4-jelû csatlakozás nagy elõnyt jelent a tokozatlan, még a 
szilícium szeleten levõ áramkörök vizsgálatánál, hiszen nem kell egyidejûleg az összes 
csatlakozási (bonding) pontra rugalmas mérõtüskével csatlakozni. A tápellátás és a 
peremfigyelés jelei mellett csak az éppen parametrikus vizsgálatra kerülõ pont(ok) igényelnek 
hozzávezetést (az EXTEST üzemmód felhasználásával egyidõben). Az INTEST üzemmódban 
végzett belsõ funkcionális ellenõrzés, vagy az áramkörbe beépített önellenõrzés (Built-In-
Self-Test, BIST) lefuttatása segít abban, hogy a hibás alkatrészek ne kerüljenek (az igen 
költséges) tokozásra. 

Alkatrészek ellenõrzése felhasználás elõtt 
A minõségbiztosítási szabványok (ISO 9000) elõírják, hogy a termék megbízhatóságának 
növelése érdekében minden alkatrészt felhasználás elõtt minõségi vizsgálatnak kell alávetni 
(idegenárú-ellenõrzés, incoming inspection). Az alkatrész-adagolóval és 
parametrikus/funkcionális méréseket végzõ mérõautomatával korábban is végzett tömeges 
mérésekhez képest a peremfigyeléses vizsgálat új lehetõségeket nyújt. EXTEST üzemmódban 
ellenõrizni lehet, helyes-e az áramköri kivezetés és a belsõ áramköri be/kimenet közötti 
huzalozás (a hagyományos áramköröknél ez a hibafajta nem különíthetõ el a félvezetõ 
áramköri hibájától!). A funkcionális ellenõrzéséhez változatlanul felhasználhatóak az integrált 
áramkör szelet-szintû mérésére kidolgozott algoritmusok. 
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Szerelt áramkör vizsgálata 

A nyomtatott áramköri lapon szerelt áramkör tápfeszültség nélküli in-circuit vizsgálatával 
(tûágyas csatlakozással) csak a passzív alkatrészeket kell ellenõrizni. A további vizsgálatok 



során már tápfeszültség alatt mûködik az áramkör. Elõször a peremfigyelõ hurkok 
mûködõképességét, majd a hurkokra felfûzött alkatrészek azonosságát kell megvizsgálni 
(BYPASS utasítással, ill. az azonosító kódok lekérdezésével). A forrasztások ellenõrzéséhez a 
tûágyas vizsgáló és a peremfigyeléses áramkörök közötti összeköttetéseket kell megvizsgálni 
az EXTEST utasítással. A hagyományos áramkörök vizsgálótûvel ellátott pontjai és a 
peremfigyeléses ki/bemenetek kapcsolatát az "interaction" (egymásrahatás) vizsgálat 
ellenõrzi. Ezt követi a (vizsgálótû nélküli) peremfigyeléses áramköri pontok összekötéseinek 
azonosítása, amellyel befejezõdik a nyomtatott áramköri lap szokásos in-circuit vizsgálata 
(anélkül, hogy a backdriving módszerre sor kerülne!). Megkezdõdik az egyes integrált 
áramkörök, majd egyre nagyobb áramköri partíciók funkcionális ellenõrzése, felhasználva a 
korábbi alkatrész-ellenõrzések algoritmusait is. Az ellenõrzést lehet lépésenként kívülrõl 
vezérelni, de kihasználhatóak az áramkörökbe beépített álvéletlen minta-generátorok és 
jelzõszám-analizátorok is, jelentõsen meggyorsítva a vizsgálatot. A peremfigyelés 
bevezetésével egyszerûbbé válik az ellenõrzéshez szükséges tûágyas vizsgáló berendezés, újra 
felhasználhatóak a korábbi vizsgálati algoritmusok, a vizsgálati-vektorok létrehozása 
automatikusan is végezhetõ, beépülve a számítógépes áramkörtervezés rendszerébe. 
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Késztermék vizsgálata 

A modulokból, részegységekbõl összeszerelt félkész/késztermék funkcionális ellenõrzése 
során a peremfigyelõ hurkok segítségével mérhetõvé-lekérdezhetõvé válnak belsõ, fizikailag 
már hozzáférhetetlen áramköri pontok, sõt lezárt, mûagyaggal kiöntött készülékekben is lehet 
belsõ méréseket végezni. A korábbi fázisokban kidolgozott vizsgálati algoritmusok újra 
használhatóak (a tûágyra vonatkozóak kivételével), tehát akár az egyes integrált áramkörök 
mûködõképessége is ellenõrizhetõ. A késztermék környezetállósági vizsgálatára szolgáló zárt 
kamrában is elvégezhetõek a vizsgálatok, hiszen csupán néhány jelet kell a készülékhez 
csatlakoztatni. 
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Tevékenységek üzembe helyezéskor 

A készülékek végleges felhasználási körülményei között megismételhetõek a fentiekben leírt 
ellenõrzõ vizsgálatok, és ezzel jelentõsen megnõ a készülék megbízhatósága. A nagy 
megbízhatósági követelményû felhasználók (egészségügy, haditechnika, távközlés, 
ûrtechnológia) eleve megkövetelik a készülék ellenõrzéséhez szükséges vizsgálóberendezés 
leszállítását, peremfigyelés esetén ez egy számítógépre és a vizsgálati software-re 
egyszerûsödik. Lényeges, új lehetõséget jelent az, ha a készülék konkrét felhasználásához 
szükséges (un. konfigurációs) információkat "rendszerben programozható" (in-system-
programmable, ISP) EEPROM áramkörök tartalmazzák. Az ISP programozása az IEEE 
1149.1 utasítás-adat protokollja szerint végezhetõ el, tehát az ellenõrzésre használt 
számítógép egyúttal készülék-programozó eszközként is használható. 
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Üzemeltetés közbeni önellenõrzés 



A készülék tartós üzemeltetése során a mûködõképességét rendszeresen ellenõrizni kell. Ez 
megvalósítható úgy, hogy "kiemelik" az üzemi körülmények közül, és "mesterséges" 
vizsgálójeleket használva végzik az ellenõrzést, de a peremfigyelés itt is új lehetõségeket 
teremt. A készülék belsõ mûködését irányító, un. "beágyazott" számítógép üzemszerû 
részfeladatai (taskok) sorát bõvíteni lehet egy önellenõrzõ feladattal. Az alapvetõ üzemi 
feladatok végzésének szüneteiben, (tehát kis prioritással) lefuttatható az egyes kisebb-
nagyobb készülék-partíciók ellenõrzésének programja (amely a késztermék ellenõrzésének 
programján alapul). Hiba észlelésekor lefuttathatóak az elemi (alkatrész, ill. összeköttetés 
szintû) vizsgálatok is, tehát behatárolható a hibás áramköri részlet. A hiba mértéke és jellege 
alapján a beágyazott számítógép döntést hoz a tartalék áramkör/készülék üzembe helyezésérõl 
és a felügyelõ készüléknek/személynek küldendõ figyelmeztetõ üzenet tartamáról. Az 
automatikus mûködésû készülék fentiek szerinti szervezése nagymértékben megnöveli a 
megbízhatóságot, jelentõsen lecsökkenti a meghibásodás miatti leállások idõtartamát. 

  

Szerviz-célú vizsgálatok 

A meghibásodott készülékek helyszíni javításához jól elõkészített, könnyen követhetõ 
hibakeresési algoritmusra és speciális (hordozható, egyszerûen kezelhetõ) szerviz-mûszerekre 
van szükség. Peremfigyelés használata esetén mindkét feltétel teljesíthetõ. Az üzem 
behelyezési vizsgálatok megismétlésével a hiba behatárolható (a készülék kibontása nélkül 
is), a szerviz-készülék pedig leegyszerûsödik egy számítógépre és a megfelelõ vizsgálati 
software-re. 

  

  

Távlati kilátások 

A digitális áramkörök peremfigyeléses vizsgálata olyan sok elõnnyel jár, hogy célszerûvé vált 
továbbfejlesztésén dolgozni. Elsõ lépés a készülék-modulok belsõ vizsgálatainak központi 
vezérlés alatti végrehajtása. Ezt szolgálja a "vizsgáló és szerviz busz" (Test and Maintenance 
Bus), amely hamarosan az IEEE 1149 szabványsorozat részévé válik. Távlati feladat a 
peremfigyeléses áramkör-vizsgálati alapelv (a be/kimenetekre összekapcsoló-elválasztó 
áramkörök beépítése) kiterjesztése az analóg áramkörökre. Az analóg kapcsoló-áramkörök 
költségessége és korlátozott paraméterei azonban jelenleg nem bíztatnak ennek a módszernek 
a közeli jövõben általánossá válásával. 
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	Elméleti alapok 
	Mindenki hallott már arról a fogalomról, hogy tesztelés. Amikor bekapcsoljuk a számítógépünket, hamarosan egy négy-hat helyértékes számot látunk, mely gyorsan számol felfelé. Ekkor a számítógép memóriáját teszteli a processzor. Nagy számítógépek esetében a képernyõn ennél sokkal részletesebben dokumentált vizsgálat figyelhetõ meg az eredményekkel együtt. Egy korszerû mérõmûszer bekapcsolása után több idõt kell várni a használatba vételig, mint korábban az elektroncsöves készülékek esetén. 
	A berendezések és ezen belül a digitális eszközök bonyolultsága egyre növekszik, egyre több és több alkatrészt tartalmaznak. Itt nem csak a szemmel látható, a nyomtatott lemezen lévõ alkatrészeket kell figyelembe venni, hanem az egyes integrált áramkörök belsejében lévõ elemeket is. Egy csöves rádióban 3-6, egy televízióban 15-20 elektroncsõ volt. Ma egy Walkman integrált áramkörében több száz, egy számítógép 4 Mbyte memóriájában több mint 36 millió tranzisztor található. Még egy fontos dologról kell említést tenni: Az analóg eszközök mûködhetnek - persze nem kifogástalanul - kissé hibás alkatrészekkel is, míg a digitális berendezések használhatatlanná válnak akár egyetlen tranzisztor hibájából. (Fontos alkalmazásokban dolgoznak hibatûrõ rendszerekkel, amikor valamilyen párhuzamosítás, tartalékolás kerül beépítésre.) 
	A mûködõképesség ellenõrzése már az eszközök gyártása idején egyre bonyolultabb feladatok elé állítja a tervezõket és kivitelezõket egyaránt. Jelenleg mind több berendezésben használnak SMD, azaz felületszerelt alkatrészeket. A nagy bonyolultságú feldolgozó áramkörök, processzorok kivezetéseinek száma akár több száz is lehet, miközben méretük csak néhány  . Ez azt is jelenti, hogy a kivezetések rendkívül sûrûn helyezkednek el a kerület mentén. Korábban az egy szeleten elkészült chipek kivezetéseire egyenként rugalmas mérõtûket nyomtak és így mérték az áramkör paramétereit. A hibásakat eldobták, a jókat betokozták. Az említett bonyolultságú esetben nincs lehetõség az ily módon való ellenõrzésre, mert a tûk nagyobbak annál, semhogy hozzáférnének a mérési pontokhoz.  
	A beültetett nyomtatott áramkörök finom rajzolata, sok rétege is olyan hibaforrás, melyet nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha hõingadozásnak, mechanikai terhelésnek vannak kitéve az eszközök üzem közben. 
	A kész és már beépített mûködõ berendezéseket bekapcsoláskor, mûködés közben szükség esetén, illetve meghibásodáskor is tesztelni kell. Nincs lehetõség az egyes erõforrások eltávolítására az áramkörbõl, talán még a hibásnak vélt panelt sem lehet kihúzni a berendezésbõl, mégis hiba okot kell keresni, és esetenként javítani is. Gondoljunk itt a folyamatosan mûködõ számítógépekre vagy az elérhetetlen berendezésekre, mint pl. a mûholdak. 
	Ezen problémák egy lehetséges közös megoldása a Boundry-Scan eljárás, amit magyarul peremfigyelésnek nevezünk.  
	Tartalomjegyzék 
	Új digitális áramkör-vizsgálati módszer alkalmazásának indokoltsága 
	A digitális áramkörök jóságáról, az elvárt logikai függvények teljesülésérõl, a mûködés kellõ sebességérõl ugyanúgy meg kell bizonyosodnunk, mint ahogyan az analóg áramköröket kell mérés alá vennünk. Teljesen kézenfekvõ az a módszer, hogy az áramkör bemeneteire megfelelõ logikai jelszinteket (illetve ezekbõl képzett jelsorozatokat) adjunk, miközben vizsgáljuk a kimeneti jelek viselkedését. Az elõírt (általunk elõre meghatározott) kimeneti jeltõl való eltérés esetén logikai úton következtetünk arra, hogy melyik áramkör-részlet hibája okozta az eltérést. A funkcionális tesztelés módszere nyilvánvaló és látszólag egyszerû, de egy alkatrészekkel szerelt panel esetén már nem biztos, hogy végrehajtható.  Az áramkör teljes vizsgálatához a bemenetek és a belsõ tároló elemek számától exponenciálisan függõ darabszámú bemenet-kimenet kapcsolatot kell ellenõrizni. Sok bemenetû és sok belsõ tároló elemet tartalmazó panel teljes vizsgálata olyan hosszú ideig tartana, amely nem engedhetõ meg a gyártási-szerviz munka közben. Egy 20 bemenetû, 1 kbit tárolókapacitású áramkör 10 MHz frekvenciával való teljes vizsgálata 3 x 103306 évig tartana, hát még egy nagyobb memória ellenõrzése! Ezek alapján biztosak lehetünk abban, hogy a minden nap használt számítógépünk áramkörei a teljes élettartamuk alatt sem fogják végig próbálni az összes lehetséges állapotukat, soha nem gyõzõdhetünk meg azok helyes mûködésérõl, egyes rejtett hibák soha nem válnak ismertté. 
	A teljes vizsgálat problémájának egyik lehetséges megoldása az lehet, hogy az ésszerû idõ-felhasználás érdekében csak részleges vizsgálatot végzünk. Ekkor azonban a lehetséges hibáknak csak egy részét feltételezve "célzott" ellenõrzéseket végzünk. A részleges áramkör-vizsgálattal természetesen nem deríthetünk fel minden hibát. Újabb nehézséget okoz az a tény, hogy több különbözõ belsõ áramköri hiba is okozhatja ugyanazt a kimeneti jelenséget, tehát a "visszakövetkeztetés" nem mutathat rá egyértelmûen a hibás alkatrészre, illetve belsõ összeköttetésre. A vizsgálat hatékonyabbá tehetõ, ha nem csak a kimenõ pontokon végzünk megfigyeléseket, hanem az egyes belsõ pontokat is mérhetõvé tesszük. Mivel a belsõ áramköri pontok nincsenek kivezetve a panel csatlakozójára, speciális vizsgálótûk rendszerét ún. tûágyat kell készíteni, az erre kellõ erõvel rászorított panelrõl már sok száz jel elvezethetõ és vizsgálható. A tûágy pontosan megfelel az alkatrészek elhelyezésének és a nyomtatási rajzolatnak, tehát minden gyártott paneltípushoz külön tûágyat kell készíteni, ez nagy beruházási költséget jelent. 
	   
	 1. ábra Vákuum-leszívásos mérõbefogó 
	A panel belsõ pontjairól elvezetett jelek használata általában önmagában még nem elegendõ a hatékony vizsgálathoz. A bemeneti pontoktól "távoli" áramkörök (amelyekhez a bemeneti jelek sokszoros közvetítéssel, bonyolult logikai függvényeken keresztül jutnak el) nehézkesen vezérelhetõk, esetleg csak hosszas jelsorozat árán lehet logikai állapotukat megváltoztatni. Könnyû lenne a helyzet, ha a (panel határaihoz képest) belsõ helyzetû áramkörök bemeneti pontjait ott helyben lehetne logikai jelekkel vezérelni, elmaradhatna a hosszadalmas logikai elõkészítés. Ezek a bemenetek azonban nem "a levegõben lógnak", más áramkörök kimenetei határozzák meg jelszintjeiket, tehát ezekre a pontokra kívülrõl logikai szintet "ráerõszakolva" az ide csatlakozó kimenetek túlterhelés (és az ebbõl adódó túlmelegedés) miatt tönkremennek. A digitális áramkörök in-circuit mérése azon a feltételezésen alapul, hogy az integrált áramkörök kimenetei nem károsodnak meg rövid idejû (1-2 µsec) idejû túlterhelés hatására. Ezért gyors, nagyáramú impulzusokkal gerjesztik a vizsgálandó áramkör bemeneteit. Az áramkör kimenetein ilyenkor megjelenõ rövid impulzusok érzékelése alapján eldönthetõ, hogy az integrált áramkör helyesen vagy hibásan mûködik.  A kimenetén meghajtott áramkör sértetlenségének feltételezése azonban nem teljesen megalapozott, az alkatrész elöregedése felgyorsul, ezért nagy megbízhatóságú igények (távközlés, egészségügy, haditechnika) esetén az in-circuit digitális áramkörvizsgálat nem engedhetõ meg. 
	Az eddig vázolt áramkör vizsgálatnak további súlyos hiányosságai is vannak: 
	a.) A felületszerelési technika kialakulásával létrehozott integrált áramkörök kivezetéseinek sûrûségét a tûágyak nem tudják követni. A legkisebb keresztmetszetû vizsgálótûket 20 mil (ezred-coll, 1 mil = 0,0254 mm) minimális raszter-távolságra lehet elhelyezni, miközben az áramköri kivezetések osztástávolsága 10 mil értékre csökkent le. 
	b.) Egy elektronikus készülék felépítésének egyes szakaszaiban egymástól alapvetõen eltérõ vizsgálati technikákat használunk.  A tokozatlan integrált áramkörökhöz rugalmas tûkön keresztül csatlakozhatunk, a vizsgálatot erre a célra kifejlesztett ún. szelet-mérõ automata végzi.  A tokozott áramkör alkatrész-adagolóból kerül a vizsgálati befogóba, itt egy alkatrész-vizsgáló automata vizsgálja a mûködés helyességét. A panelbe szerelt alkatrész jóságát tûágyon, in-circuit mérõautomatával vizsgáljuk, a panel egészének mûködését funkcionális tesztelõvel ellenõrizzük. Az összeszerelt részegység illetve készülék vizsgálathoz egyedi mûszer-összeállítású és programozású mérõautomata szükséges. Ekkor az egyes alkatrészek és panelek mûködése már nem figyelhetõ meg, csak az összehangolt mûködésük elemezhetõ. A sokféle berendezés eltérõ fizikai felépítésû, eltérõ programozású, ezért nem vonhatók össze egyetlen alap-vizsgáló készülékbe. Ráadásul az egyes vizsgálati helyekre kidolgozott mérési algoritmusok nem tudják hasznosítani a korábbi vizsgálatok módszereit, tehát végeredményben nagy mértékû szellemi és beruházási pazarlás fedezhetõ fel. 
	A digitális áramkörök vizsgálati módszerében alapvetõen új eredményeket hozott néhány nagy félvezetõ-gyártó illetve vizsgálóberendezést gyártó cég közös fejlesztése. A kidolgozott ún. peremfigyeléses vizsgálati módszer azonos technikát és algoritmusokat használ a félvezetõ szelet vizsgálatában, az alkatrész szereletlen és a panelbe beültetett állapotában, a panel funkcionális vizsgálatában, szerelt nyomtatott áramköri lap összeköttetéseinek ellenõrzésében, a részegységek, a csatlakozókat magába foglaló ún. anya-kártya és a teljes készülék funkcionális vizsgálatában, megvalósítva a tesztelõ szakemberek álmát, a hierarchikus vizsgálatot. 
	Tartalomjegyzék 
	A peremfigyelés alapelve, alapfogalmai 
	A rendszer lényege az, hogy a bonyolult áramköröket kiegészítették néhány olyan elemmel, melyek a rendeltetésszerû felhasználás során nincsenek hatással az eszköz mûködésére, csak teszt üzemmódban aktivizálódnak. Mint már említettük, nem lehet az integrált áramköröket kiforrasztani a nyomtatott áramkörbõl azért, hogy mérést végezzünk rajta. Megoldás: beépítünk az integrált áramkör "lelke" - pontos nevén a mag-logika - és a kivezetések közé egy cellát, nevezzük peremfigyelõ cellának. Valóban az eredeti áramkör peremén, vagyis a kivezetésein helyezkednek el ezek a cellák. Kivezetésenként legalább egy, de esetenként három is szükséges lehet. A cellák használatához szükséges még egy csekély elektronika, amely a cellák tartalmát a külvilág felé és viszont illeszti. Ha ehhez nem akarunk még sok kivezetést felhasználni, akkor soros hozzáférést kell biztosítani. E néhány - és jelentéktelen értékû - alkatrész beépítése lehetõvé teszi a korábban felvázolt problémák megoldását. 
	Tartalomjegyzék 
	Néhány alapvetõ részlet bemutatása 

	A cellák: Normál üzemben a cellák nem szólnak bele az áramkör mûködésébe. A jelet a megfigyelõ irányba átengedik - kimenet esetén kifelé, bemenet esetén befelé szabadon érkezhet, áramolhat az információ. Ehhez két kivezetés szükséges cellánként. Amennyiben mi szeretnénk kezelni a jeleket, le kell választani a kivezetést a mag-logikáról. A cella kimenetét szeretnénk mi vezérelni, a cella bementén szeretnénk a jelet megfigyelni, illetve ehhez szükséges a jel útjának megbontása, vagyis a cella be- és kimenetének függetlenítése egymástól. A cella ki- és bemenete változik a mag-logika jeleinek iránya szerint. A cella jel-kimenetének vezérlése egy adat-bemenetet jelent, a cella jel-bemenetének megfigyelésére egy jel-kimenet szükséges. Egy tokon belül a cellák jel-kimeneteit a következõ cella (= kivezetés) jel-bemeneteivel kötjük össze. Így egy láncot kapunk, mely az elsõ kivezetéstõl az utolsóig tart. (A tápfeszültség-hozzávezetések és a teszt áramköri kivezetések természetesen nincsenek benne a láncban, valamint a lánc nem zárt.) Az elsõ cella bemenete lesz az adat bemenet (Test Data Input) TDI, az utolsó cella kimenete az adat kimenet (Test Data Output) TDO. Természetesen kell még néhány jel, mely a szükséges üzemmódokat vezérli.   Vezérlés: A cellák vezérlését egy logika biztosítja (Test Access Port) TAP (állapotgép) (ld. 5. ábra szerinti állapotdiagramot). Rendelkezik egy órajel bemenettel (Test ClocK) TCK és egy vezérlõ bemenettel (Test Mode Select) TMS. Nem kötelezõen, de lehet még egy reset, TRST kivezetése is. Az órajel bemenettel szinkronizálva a vezérlõ bemenet jele egy automatát indít el, mely hozzáférhetõvé teszi a TDI bemeneten és a TDO kimeneten keresztül az adatokat, valamint az utasítás regiszter IR segítségével a cellák vezérlését. Az utasítás regiszter bemenete TDI-re, kimenete TDO-ra van kötve. Ugyanezen két pont között van az áthidaló regiszter (Bypass) BP.   A TMS megfelelõ irányításával feltölthetõ az utasítás regiszter - ez vezérli a cellák üzemmódját, az áthidaló regisztert, valamint az esetlegesen elõforduló egyéb regisztereket. Ezek az egyéb regiszterek tartalmazhatnak információkat az adott chiprõl, indíthatnak beépített teszteket, majd ezek lefutása után az eredmények is innen olvashatók ki.  A peremfigyeléses vizsgálat széleskörû elterjedését elõsegíti, hogy a nemzetközileg elfogadott IEEE 1149.1 szabvány az áramkörök összekapcsolhatósága érdekében egyes fogalmakra, folyamatokra és áramkörökre elõírásokat határoz meg, de nyílt szabvány jellegével az áramkörök tervezõinek bõvítési lehetõségeket is megenged.   Az alapfogalmakat a tokozott integrált áramkörök példáján mutatjuk be. Az integrált áramkörnek azt a részét, amely az eredeti logikai funkciókat valósítja meg, mag-logika néven fogjuk említeni, azért, hogy megkülönböztethetõ legyen a peremfigyelés áramköreitõl. Az áramköri kivezetés ("IC láb") és a mag-logika közé beiktatódnak a vizsgálat céljára szolgáló peremfigyelõ (PF)-cellák. Valamennyi logikai funkcióval rendelkezõ bemeneti és kimeneti pontra (tehát a föld és tápellátás pontjaira és a kihasználatlan "üres" NC pontokra nem!) kapcsolódik peremfigyelõ-cella. A cellák egyirányú logikai jelátvitelre alkalmasak, ezért a kétirányú pontokra két ellentétes irányú cella csatlakozik. A peremfigyelõ-cellák (léptetõ-regiszter jellegû) felfûzésével keletkezik a peremfigyelõ-regiszter. 
	      2. ábra A peremfigyelõ áramkör 
	A 2. ábra egy integrált áramkör léptetõ regiszterét, mag-logikáját és a peremfigyeléshez szükséges további áramkörök sematikus ábrázolást tartalmazza, azzal az egyszerûsítéssel, hogy a mag-logika minden bemenete a tokozás bal oldalán helyezkedik el, kimenetei pedig mind a jobb oldalon találhatók. A peremfigyelõ cellák két lehetséges üzemmód valamelyikében mûködnek. Vizsgálaton kívüli esetben a peremfigyelõ cella összeköti az áramköri kivezetést a mag-logika megfelelõ csatlakozási pontjával, ez a normál üzemmód. 
	   3. ábra A peremfigyelõ cella egy lehetséges megvalósítása 
	A 3. ábra a peremfigyelõ-cella egy egyszerû megvalósítását mutatja. Normál üzemmódban a MUX 1 multiplexer felsõ bemenetén keresztül létrehozza az áramköri kivezetés és a mag-logika közötti kapcsolatot, a mag-logika - egy minimális késleltetési idõtõl eltekintve - változatlanul megvalósítja eredeti logikai funkcióit, érzékeli a külsõ eredetû bemeneti jeleket, az elõírt logikai szinten meghajtja a kimeneteire csatlakozó külsõ áramköröket. A vizsgálati, un. teszt üzemmódban a peremfigyelõ elválasztja a mag-logikától az áramköri kivezetéseket, mivel a MUX 1 multiplexer alsó bemenetén keresztül egy D flip-flop tartalma jut a cella kimenetére. A teszt üzemmódban tehát megvizsgálhatjuk a mag-logika mûködését az eredeti logikai állapotoktól független bemeneti jel-kombinációkkal, anélkül, hogy a back-driving módszerrel megerõltetnénk a (külsõ) meghajtó áramkör kimenetei fokozatát. A peremfigyelõ cella információ-tároló elemeket és kombinációs logikát tartalmazó áramkör, amely külsõ vezérlés hatására képes arra, hogy: a.) a bemenete és a kimenete között logikai kapcsolatot létrehozzon, vagy megszakítson b.) megvizsgálja és eltárolja a bemenetére jutó logikai jel állapotát c.) az eltárolt logikai állapotot kiléptesse magából, eközben új tartalmat beléptessen d.) a kimenetére kapcsolódó áramkört logikai jellel meghajtsa. Ezen képességeknek célszerû összekapcsolódásai jelentik a peremfigyelõ cella üzemmódjait.   A peremfigyelõ regiszter - ld. 4. ábra - (és a peremfigyelés összes többi regiszterének) elemei léptetõ regiszterhez hasonlóan kapcsolódnak egymáshoz, így új tartalommal való feltöltésük és korábbi tartalmuk kiolvasása soros jelleggel végezhetõ. 
	  4. ábra Peremfigyelõ regiszter 
	A regiszterek a TDI (Test Data Input) nevû bemeneti pont felöl töltõdnek fel, tartalmuk a TDO (Test Data Output) kimeneten lép ki az áramkörbõl. Általános érvényû az a megegyezés, hogy mindig a legkisebb bináris helyiértékû, vagyis az LSB bit lép ki legelõször és a legnagyobb helyiértékû (MSB) bit lép ki legutolsónak. Az egyes integrált áramkörök TDI - TDO pontjainak sorba kötésével alakul ki a léptetõ regiszterek láncolata, a peremfigyelõ hurok, amelyben a léptetés idõzítését a TCK (Test ClocK) jel vezérli. A léptetõ jelnek nem kell feltétlenül szinkronban lenni a mag-logika órajelével, sõt a TCK jel tetszõleges idõtartamig alacsony vagy magas szinten meg is állhat. A peremfigyelõ áramkörök mûködésének egyes lépéseit a TMS (Test Mode Select) jelnek a TCK felfutó éle pillanatában érvényes logikai szintje határozza meg. A fenti négy (kötelezõ) jelen kívül használható a TRST (Test ReSeT) jel is, amely a peremfigyelõ áramkörök aszinkron jellegû alaphelyzetbe állítására szolgál. Az azonos peremfigyelõ hurokba tartozó áramkörök (TCK, TMS és TRST jeleit párhuzamosan kapcsolva az áramkörök összehangolt mûködése valósul meg.  A peremfigyeléses vizsgálati módszernek éppen abban van az egyik nagy elõnye, hogy mindössze négy (esetleg öt) jel felhasználásával az egyes integrált áramkörök, szerelt panelek, sõt készülék-modulok és komplett készülékek mûködését egyaránt ellenõrizhetõvé teszi.   A peremfigyeléses vizsgálatra alkalmas integrált áramköröknek további elemeket is tartalmazni kell, ilyen például az egyetlen tárolóelemet tartalmazó megkerülõ (bypass) regiszter, amely a peremfigyelõ regisztert (amely esetleg több száz peremfigyelõ cellából áll) kikerülve teszi lehetõvé a PF hurok hosszának lerövidítését, kevesebb órajel felhasználásával a vizsgálat gyorsítását. Az IEEE 1149.1 szabvány kötelezõen elõírja a peremfigyelõ regiszter és a megkerülõ regiszter létrehozását. Az áramkör gyártója ezeken túl kiépíthet adatregisztereket is, hogy az alapvetõ áramkör-vizsgálati módszerek egyedi lehetõségekkel is kiegészülhessenek. Nem kötelezõ például az azonosító-kód regiszter megvalósítása, ez azonban lehetõvé teszi az egyes integrált áramkörök saját kódjának kiléptetését, és így a gyártó cég és az áramkör típus lekérdezését a vizsgálat megkezdése elõtt. Más adatregiszterek a mag-logika pillanatnyi állapotát, vagy korábbi eseményeit hordozzák magukban, és ezzel az áramkör belsõ mûködését teszik lekérdezhetõvé.   A peremfigyelõ áramkörök vezérlése speciális utasítások alapján zajlik, ezeket az utasításokat (a vizsgálati adatokhoz hasonlóan) a peremfigyelõ hurkon keresztül sorosan léptetve kapják meg az egyes integrált áramkörök, de ezek egy újabb léptetõ-regiszterbe, az un. utasítás-regiszterbe lépnek be. Az általában 8 bites utasításkód belsõ dekódolásakor dõl el, mit is kell tennie a peremfigyelõ celláknak, vagy más adatregisztereknek a további órajel-periódusok alatt. Az adatregiszterek és az utasítás regiszter közül mindig csak az egyik kapcsolódik a PF-hurokba, a közülük való választást a legutóbb betöltött utasítás és a TMS jel állapotainak (a TCK léptetõ jelhez szinkronizált) sorozata együttesen dönti el egy multiplexer segítségével. 
	Tartalomjegyzék 
	A peremfigyeléses áramkörök vezérlése 

	   5. ábra A peremfigyelés-vezérlõ állapotdiagramja 
	A peremfigyelõ cellák tevékenységének irányítását, az adatregiszterek kiválasztását, a normál- és teszt üzemmód közötti váltást egy olyan belsõ áramkör vezérli, amely az integrált áramköri lapkán helyezkedik el és a "külvilággal" a TCK, TMS, RDO és TRST jeleken keresztül tartja a kapcsolatot. A peremfigyelés-vezérlõ feladata a végrehajtandó utasítások és az adatregisztereket feltöltõ bitsorozatok beléptetése a TDI bemeneten, státuszinformációk és tesztelési eredmények kiléptetése a TDO kimeneten, továbbá a peremfigyelõ hurok más elemei részére szóló információk (léptetõregiszter-szerû) változatlan továbbítása a TDI-TDO csatlakozó pontok között. Ennek az összetett feladatnak az idõzítését a TCK órajel végzi, a peremfigyelés vezérlõ belsõ állapotait pedig a TMS üzemmód-jelnek (az órajel felfutó élénél fennálló) a logikai szintje határozza meg.   A peremfigyelés-vezérlõ logikailag egy állapotgép (5. ábra), amelynek 16 lehetséges belsõ állapota közötti átmenetei a TMS jeltõl függõen zajlanak le. Az ábra ellipszisei az egyes állapotokat, az átmenetek mellé írt logikai feltételek a TMS jel "0" illetve "1" szintjét jelzik. A belsõ állapotok között hat statikus állapot van (Test-Logic-Reset, Run-Test/Idle, Shift-DR, Shift-IR, Pause-DR és Pase-IR), amelyben az állapotgép több órajelen keresztül megmarad, ha a TMS jel változatlanul "0" értékû (illetve Test-Logic-Reset állapotban "1") értékû. A további 10 állapot dinamikus jellegû, ugyanis az ilyen állapotokba belépést követõ órajel (felfutó élének) pillanatában a gép valamelyik másik állapotba lép át, ott tehát nem tartózkodik egy órajel-periódusnál hosszabb idõtartamig. Az állapotok három, egymáshoz csatlakozó csoportot (állapot-hurkot) alkotnak: 
	a.) az üzemmód-választó állapotok csoportját (Test-Logic-Reset, Run-Test/Idle, Select-DR-Scan és Select-IR-Scan, b.) az (elõzõleg kiválasztott) adatregisztert vezérlõ állapotok csoportját (valamennyiük megnevezése tartalmazza a "-DR" (data regiszter) megjelölést), c.) és az utasításregisztert vezérlõ állapotok csoportját (valamennyiük megnevezése tartalmazza az "-IR" (instruction register megjelölést, a csoport felépítése pedig megegyezik az elõbbivel). 
	A peremfigyelés-vezérlõ alaphelyzetét, a tesztelõ áramkörök mûködésének tiltását a Test-Logic-Reset állapot valósítja meg. A TRST külsõ reset jel aszinkron módon juttatja ide az állapotgépet, de - könnyen ellenõrizhetõen - öt órajel idõtartamig 1 értéken maradó TMS jel bármelyik egyéb állapotból kiindulva a Test-Logic-Reset állapotot hozza létre, sõt ezt a statikus állapotot fenn is tartja. Ez a módszer garantálja azt, hogy az esetleg vezérlés nélkül maradt peremfigyelõ áramkör hamarosan normál állapotba kerül, a mag-logika végezheti "eredeti" feladatát. Az elsõ TMS = 0 hatására az állapotgép a Run-Test-Idle állapotba billen, és itt marad mindaddig, amíg a TMS = 0 feltétel fennáll. Ebben az állapotban futtathatók a mag-logika saját öntesztelései.  A Run-Test-Idle állapotból a TMS jel 1-0 sorozatára a Capature-DR, 1-1-0 sorozatára viszont a Capature-IR állapotba lép a peremfigyelés-vezérlõ. Ezen állapotok annyiban hasonlóak, hogy ezekben töltõdik fel a kijelölt adatregiszter (DR), illetve az utasításregiszter (IR) valami olyan információval, amelyet késõbb léptetéssel kell kiolvasni. (A Capature-IR állapotban egy rögzített 0000 0001 bitkombináció, az un. státusz-szó kerül a léptetõregiszterbe, amelynek kiolvasásával a külsõ vezérlõ meggyõzõdhet az áramkörök mûködõképességérõl). Az újabb "0" értékû TMS jel hatására a léptetés megindul a Shift-DR illetve a Shift-IR állapotokban és mindaddig tart, amíg TMS = 0. Ez a léptetés egyszerre zajlik a teljes peremfigyelõ hurokban, így egy rövidebb-hosszabb léptetõ-regiszterként mozgatja ki az áramkörbõl az ott tárolt információt, miközben a külsõ vezérlõbõl új információk íródnak ugyanezekbe a regiszterekbe.  A léptetések befejezése után a TMS-jel 1-1 sorozata hatására (az Exit1-DR ill. az Exit1-IR átmeneti állapotokon keresztül) az Update-DR illetve Update-IR állapotokba billen a peremfigyelés-vezérlõ. Az adatregiszterek és az utasításregiszter egyaránt olyan felépítésû, hogy a léptetõ-regiszter szerû tárolósor tartalma párhuzamos jelleggel átírható egy ugyanolyan hosszúságú statikus tárolóba (un. árnyék-tárolóba, shadow latch-be). A léptetések során beérkezett új információknak az Update állapotban való eltárolása lehetõvé teszi azt, hogy felhasználásuk (dekódolásuk) zavartalanul folyhasson, miközben a léptetés esetleg tovább folytatódik.   A fenti leírás természetesen csak vázlatos, nem taglalja a szünettel magszakított (Pause-DR illetve Pause-IR állapotot is tartalmazó) összes lehetõséget. Az 6. ábra arra mutat példát, hogy a TMS jel megfelelõ sorozata a TCK órajellel összhangban milyen idõdiagram szerint vezérli a peremfigyeléses áramkörbe integrált peremfigyelés-vezérlõt, ebben az esetben éppen egy utasítás beolvasását. 
	   6. ábra Az utasítás-betöltés idõ-diagrammja 
	a.) TDO aktivizálódik b.) státusz-információ párhuzamos betöltése c.) a TDO ponton megjelenik a státusz elsõ bitje d.) a regiszter elsõ léptetése (TDO még változatlan) e.) TDO megváltozása f.) a regiszter utolsó léptetése g.) az Exit-IR állapot létrejön 
	Tartalomjegyzék 
	A peremfigyelés utasításai 

	Alapvetõ utasítások a peremfigyelésben:  a.) Sample/Preload,  b.) Extest, c.) Bypass (utasításkód, tevékenység, alkalmazási példa)  A peremfigyelõ cellák irányítását - kívülrõl bejuttatott - utasításokkal lehet elvégezni. Az utasítások egy regiszterbe íródnak be (vizsgálati adatok beírásához/kiolvasásához hasonlóan) soros jelleggel, ez az utasításregiszter. A peremfigyelés-vezérlõ teszi azt lehetõvé, hogy a TDI soros bemeneten keresztül utasításkódot töltsünk be az utasításregiszterbe.  A továbbiakban ez az utasítás határozza meg a peremfigyelõ cellák tevékenységét. Az utasítások három fõ csoportra oszthatóak: d.) az IEEE 1149.1 szabvány által kötelezõen elõírt,  e.) a szabványban lerögzített, de nem kötelezõen megvalósítandó (vagyis opcionális)  f.) az áramkörgyártók saját igénye szerint kialakított utasítások (az un. bõvítések) csoportjára.  Ezzel a módszerrel (bár korlátozott mértékben, de elemezhetõvé válik a mag-logika mûködése, hiszen összehasonlíthatóak a tényleges és a (pillanatnyi bemeneti állapotok által meghatározott) elvárt kimeneti állapotok. A fentiekbõl kitûnik, hogy csak kombinációs, vagy egyszerûbb szekvenciális hálózatok vizsgálhatók ezzel a módszerrel. A SAMPLE utasítás során, a mintavételezett logikai állapotok kiléptetésével egyidõben a külsõ vezérlõ tetszõleges tartalmat bejuttathat a peremfigyelõ cellákba, a vizsgálati üzemmód elõkészítése érdekében. A mintavételezés és a betöltés egyidejûsége miatt ezt az utasítást az IEEE 1149.1 szabvány SAMPLE/PRELOAD vagyis mintavételezõ/elõzetes betöltõ névvel jelöli.  A szabványban kötelezõen elõírt SAMPLE (mintavételezõ) utasítás nem zavarja meg a mag-logika és az áramköri kivezetések közötti kapcsolatot, vagyis normál üzemmódban dolgozik. A peremfigyelés-vezérlõ Capature DR állapotában mintát vesz az áramköri ki/bemenetek pillanatnyi logikai állapotáról és eltárolja a kivezetésekhez tartozó peremfigyelõ cellák léptetõregiszter szerepû elemi tárolóiban. A Shift-DR állapotokban a beolvasott minták végiglépkednek a peremfigyelõ hurkon, majd külsõ számítógépbe érkeznek és így (bár korlátozott mértékben, de) elemezhetõvé válik a mag-logika mûködése, hiszen összehasonlíthatók a tényleges és az (pillanatnyi bemeneti állapotok által meghatározott) elvárt kimeneti állapotok. A fentiekbõl kitûnik, hogy ezzel a módszerrel csak kombinációs, vagy egyszerûbb szekvenciális hálózatok vizsgálhatók. A mintavételezett állapotok arra is felvilágosítást adnak, hogy egyes áramkörök kimeneti pontjairól a jelek hiánytalanul eljutnak-e a hozzájuk csatlakozó bemenetekre.   Az IEEE 1149.1 szabvány opcionális jellegûként határozza meg az INTEST (belsõ tesztelés) utasítást, amely a SAMPLE/PRELOAD-hoz hasonlóan felhasználható a mag-logika mûködésének ellenõrzésére. A vizsgálati üzemmód létrejöttével a mag-logika bemenõ bitkombinációját a bemeneti peremfigyelõ cellák 2. D tárolója határozza meg, a mag-logika kimeneti válaszait a kimeneti cellák 1. D eleme tárolja. A kiléptetéssel egyidõben új bemenõ bitkombináció is beléptethetõ, így a mag-logika lépésrõl lépésre vizsgálható (bár a vizsgálat sebességét jelentõsen korlátozza a léptetési frekvencia és a peremfigyelõ hurok hosszúsága). A fejlett belsõ vezérléssel ellátott integrált áramkörök (mikroprocesszorok, jelprocesszorok, speciális memóriák stb.) képesek saját "érdemleges" logikájuk önálló vizsgálatára. A beépített önvizsgálat (built-in-self-test, rövidítve BIST) képesség aktivizálható az opcionális RUNBIST utasítással. Egy korábbi SAMPLE/PRELOAD utasítással a kimeneti cellákba írt tartalom meghatározza az áramköri kimenetek állapotát, miközben a peremfigyelés-vezérlõ Run-test/Idle állapotában a mag-logika lefolytatja a belsõ tesztelést, majd annak kódolt eredménye kiléptethetõ egy következõ utasítás alkalmával. Az áramkörgyártók által kifejlesztett egyedi utasítások választéka nagy, ebbõl érdemes kiemelni azokat, amelyek a hagyományos áramkörökkel felépített logikák vizsgálatát segítik elõ. A Texas Instruments 8-bites puffer/kétirányú puffer/D-latch áramköreinek peremfigyeléses változatai (8240, 8244, 8245, 8373, 8374 stb.) mind tartalmaznak kimeneti vizsgálativektor-generátort és bemeneti jelzõszám-analizátort, így (az EXTEST utasításnál leírtakhoz hasonlóan) gerjeszthetõek a kimenetükre csatlakozó külsõ áramkörök, azok válaszainak tömörítvénye (a jelzõszám) pedig kiolvasható. Mind az álvéletlen vektor-generátor (PRPG), mind a párhuzamos jelzõszám-analizátor (PSA) visszacsatolt léptetõregiszterbõl és kizáró-vagy kapukból épül fel, alapvetõen a peremfigyelõ cellák léptetõ elemeinek felhasználásával. A vizsgálat sebességét itt már csak az órajel frekvenciája szabja meg, hiszen a Run-test/Idle állapotban nem szükséges a peremfigyelõ hurok ismétlõdõ léptetése. 
	   7. ábra Összekapcsolt áramkörök vizsgálata 
	A 7. ábra szerinti kapcsolásban az IC 1 felsõ két kimenetén 1-0 szintek jelennek meg, de az IC 2 felsõ két kimenetére 1-1 szintek érkeznek meg, mivel az egyik összeköttetés megszakadt, a szabadon maradt TTL bemenet hatása pedig azonos az 1 szinttel. Az IC 3 két kimenetén különbözõ logikai szinteket hoz létre, de a huzalozásban meglévõ zárlat miatt IC 2 alsó két bemenetén már azonos szint, esetünkben logikai 0 jelenik meg. A huzalozási lista alapján egyes áramköri pontok logikai szintjei között néhány elemi összefüggés várható el (azonosság illetve különbözõség), tehát a sorosan kiléptetett minták gondos elemzésével felderíthetõk bizonyos huzalozási hibák, áramköri sérülések. 
	A SAMPLE utasítás végrehajtása során, a mintavételezett állapotok kiléptetésekor természetesen új tartalom léptetõdik be a peremfigyelõ cellákba. A beléptetett tartalom egy következõ utasítás során hasznosíthatóvá is válhat, ezért az utasítás teljes neve: SAMPLE / PRELOAD, vagyis mintavételezõ / elõzetes betöltõ utasítás. 
	A fenti példa szerinti fóliaszakadás nem mutatható ki a SAMPLE utasítással, ha az IC 1 mindkét felsõ kimenetén logikai 1 szint van, bár ez a bitkombináció is ugyanúgy elõfordulhat (normál üzemmódban IC 1 bemenetei és belsõ állapota határozza meg kimenetei állapotait). Az áramkörök közötti összeköttetések vizsgálata megbízható és hatékony módszerré tehetõ, ha egyes áramkörök (példánkban IC 1 és IC 3) kimeneteit magunk állíthatjuk tetszés szerinti állapotba. Erre a célra szolgál a szabvány által kötelezõen elõírt EXTEST (External Test, külsõ vizsgálat) utasítás. A mintavételezés, a kiléptetés és az új tartalom beléptetése ugyanúgy folyik, mint a SAMPLE utasításnál, azonban az áramkör teszt (vizsgálati) üzemmódban van. A mag-logika bemenetei lehetnek (az áramkör tervezõjének igényei szerint) az áramköri elemekkel is összekapcsolva (áramköri sérülés, vagy túlterhelõdés nem fordulhat elõ), de az áramköri kimenetekre jutó bitkombinációkat a peremfigyelõ cellák (elõzetesen betöltött) UPD háttér-tároló elemei határozzák meg. Az EXTEST utasítás helyettesíti az in-circuit vizsgálati módszert, viszont azzal ellentétben nem teszi tönkre (nem terheli túl) az áramköri kimeneteket. Az EXTEST utasítás természetesen nem csak az egyszerû áramköri összeköttetések vizsgálatára használható.  
	Egy logikai hálózat mûködésének vizsgálatához a bemeneti jeleket valamilyen célszerû kombinációban kell a bemenetre juttatni, majd megvizsgálni a hálózat kimeneti jeleit. A bemenetekre egyidõben (párhuzamosan) adott vizsgáló bitkombinációt nevezik Párhuzamos Teszt Vektornak (PTV). Az áramköri bemenetekre sorban egymás után adott PTV-kben az ugyanazon bemeneti pontokra jutó bitek sorozata alkot egy-egy Soros Teszt Vektort (STV). A PTV-ket oszloponként egymás mellé írva, az azonos sorba kerülõ bitek alkotnak egy STV-t. Az STV-ket soronként egymás alá írva, az azonos oszlopban szereplõ bitek képeznek egy PTV-t. Az alábbi táblázat egy logikai hálózat A, B, C és D bemeneteire juttatandó, célszerûen összeállított 8 darab Párhuzamos Tesz Vektort, és az ezekbõl származtatott 4 darab (egyenként 8 bites) Soros Teszt Vektort mutatja.
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	A kombinációs hálózatok részleges vizsgálatához a PTV-ket (párhuzamos teszt vektorokat) a bináris számokból álló STV-k (soros teszt vektorok) párhuzamosításával lehet kialakítani (lásd a táblázat 8; 7; 6. oszlopát). A vizsgálat sikerességét növeli, ha a bináris számokból képzett STV-ket kiegészíti a bitenként képzett komplemensük (a táblázat 5; 4; 3. oszlopa) valamint a csak 0-kból és a csak 1-ekbõl álló PTV-k (2. és 1. oszlop). 
	A megvalósított áramkörökben gyakran fordul elõ peremfigyeléses képességekkel ellátott és hagyományos felépítésû áramkörök együttes használata (és ez a helyzet még sokáig fenn fog állni!). A peremfigyeléses kimenetû illetve bemenetû áramkörök által határolt logika mûködése szintén vizsgálható EXTEST utasítással, hiszen a peremfigyelõ hurkon keresztül tetszés szerinti bitkombinációkat küldhetünk a meghajtó pontokra, mintavételezhetõk a kialakuló válaszbitek. A szakirodalom "virtuális vizsgálótû"-nek nevezi ezeket a határvonalakon elhelyezkedõ áramköröket, amelyekkel mechanikus vizsgáló-tapintók nélkül lehet "belemenni" az áramkörök belsõ pontjaira. (8. ábra) 
	  
	8. ábra Hagyományos és peremfigyeléses áramkörök együttese 
	A peremfigyelõ hurok használata során gyakran fordul elõ, hogy a sorban felfûzött áramkörök némelyikébe nem kell sem adatot, sem utasítást beépíteni. Ilyen esetben célszerû, ha a kialakuló léptetõ-regiszter hosszát nem növelik feleslegesen ezek az "inaktív" áramkörök. AZ IEEE 1149.1 szabvány elõírja a BYPASS (megkerülõ) utasítás kötelezõ megvalósítását, amely az egybites megkerülõ regisztert iktatja a TDI bemenet és a TDO kimenet közé, tehát mindössze egyetlen órajelnyi késleltetéssel növeli meg a peremfigyelõ hurok hosszát, a mag-logikát pedig normál üzemmódban mûködteti.   A peremfigyelõ hurok mûködõképességét két alapvetõ eszközzel lehet ellenõrizni:  - Minden utasítás bevitelekor (a Capture-IR állapotban) az utasításregiszterbe beíródik egy bitkombináció (az úgynevezett "státuszkód"), amelynek alsó két helyiértékén kötelezõen 01 bitek találhatóak. Az utasításregiszterekbõl kilépõ bitsorozatban felismerhetõnek kell lennie ezeknek a 01 biteknek, bizonyítva, hogy az egyes áramkörök peremfigyelés-vezérlõje helyesen mûködik és a TDO-TDI összeköttetések az utasításregisztereket egy hibátlan soros léptetõregiszterré alakítják.  - A fenti módszerrel a peremfigyelõ hurok legvégén levõ TDI bemenet szakadása-zárlata nem ismerhetõ fel (hiszen a léptetõ regiszter éppen itt ér véget). Ezt a hibalehetõséget azzal vizsgálhatjuk meg, hogy a peremfigyelõ hurok TDI bemenetén beléptetendõ utasításkódok elé néhány (pl. három) kiegészítõ bitet helyezünk el, majd a szükségesnél (pl. hárommal) több órajellel léptetjük az utasításregiszterek sorozatát. Hibátlan hurok esetén (a státuszkódokat követõen) a kiegészítõ biteknek változatlanul kell kilépniük a peremfigyelõ hurok TDO kimenetén. Ez a "TÖBBLET-SHIFT"-nek nevezett módszer. 
	Tartalomjegyzék 
	A legfontosabb ismeretek összefoglalása 

	a.) A peremfigyeléses digitális áramkör vizsgálat vezérlõjelei és feladatuk: 
	TMS (a peremfigyelés-vezérlõ állapotátmeneteit vezérli) TCK (a vizsgálat idõzítését végzõ órajel) TDI (az utasítások és a bemeneti adatok jelsorozata) TDO (az utasításra adott válasz és a kimeneti adatok jelsorozata) TRST* (alaphelyzetbe állítja a peremfigyelés-vezérlõt, lehetséges jel)  
	b.) A peremfigyelés-vezérlõ a TCK (idõzítõ órajel) 0-1 átmeneténél (felfutó élénél) veszi fel a következõ állapotát  c.) Amikor a TCK órajel 5 egymás utáni periódusa idõtartamában TMS logikai "1" értékû, a peremfigyelés-vezérlõ állapotgép a Test-Logic-Reset alapállapotba kerül. Ha a TRST* jel ki van építve, annak logikai "0" állapota aszinkron jelleggel (a TCK órajeltõl függetlenül) alapállapotba billenti a peremfigyelés-vezérlõt. 
	Tartalomjegyzék 
	A peremfigyeléses áramkörvizsgálatra alkalmas áramkörök választéka 

	A digitális áramkörök úgy tehetõk peremfigyelésre alkalmassá, hogy a félvezetõgyártó cég a mag-logika mellé/köré "beintegrálja" a megfelelõ kiegészítõ áramköröket is (peremfigyelõ cellák, vezérlõegység, utasítás- és adatregiszterek, a helyi vezérlést megvalósító állapotgép áramkörei). Ez a módszer néhány kivételtõl eltekintve általános jellegû, mindössze a programozható logikai eszközök (PLA, FPGA) esetében van arra lehetõség, hogy a felhasználó (természetesen a mag-logika méretének korlátjait figyelembe véve) saját maga alakítsa ki a peremfigyelés áramköreit. Az egy- ill. kétirányú pufferek, D-tipusú tárolósorok gyakran fordulnak elõ a korszerû (alapvetõen a mikroprocesszoros felépítésû) digitális berendezésekben, ezért a félvezetõgyárak elsõként ezeket az alapáramköröket tették peremfigyelésre alkalmassá. Az alábbi felsorolásban az alapáramkörök legnagyobb gyártója, a Texas Instruments termékválasztékának egy részét mutatjuk be (a típusszámok utolsó három jegye utal a peremfigyelés nélküli "hagyományos" puffer ill. tárolósor típusára): 
	BCT (BiCMOS) áramkörcsalád 
	SN74BCT8240A nyolcelemû invertáló puffersor  SN74BCT8244A nyolcelemû nem invertáló puffersor  SN74BCT8245A nyolcelemû kétirányú puffersor  SN74BCT8373A nyolcelemû D-tipusú latch-sor  SN74BCT8374A nyolcelemû D-tipusú élvezérelt tárolósor 
	ACT (Advanced BiCMOS) áramkörcsalád 
	SN74ABT8245 nyolcelemû kétirányú puffersor SN74ABT8543 nyolcelemû regiszteres kétirányú puffersor SN74ABT8646 nyolcelemû regiszteres kétirányú buszcsatoló SN74ABT8652 nyolcelemû regiszteres kétirányú buszcsatoló SN74ABT8952 nyolcelemû regiszteres kétirányú puffersor SN74ABT18245A 18-bites kétirányú puffersor SN74ABT18502A 18-bites univerzális kétirányú buszcsatoló SN74ABT18504A 20-bites univerzális kétirányú buszcsatoló SN74ABT18640 18-bites invertáló kétirányú puffersor SN74ABT18646A 18-bites regiszteres kétirányú buszcsatoló SN74ABT18652A 18-bites regiszteres kétirányú buszcsatoló 
	LVT (kis tápfeszültségû) áramkörcsalád 
	SN74LVT18245 18-bites kétirányú puffersor  SN74LVT18502 18-bites univerzális kétirányú buszcsatoló SN74LVT18504 20-bites univerzális kétirányú buszcsatoló 
	A fenti áramkörök alkotják a Texas Instruments SCOPE termékcsaládjának terjedelmesebbik részét (SCOPE = System Controllability/Observability Partitioning Environment, vagyis szabad fordításban egy rendszer vezérelhetõségének és megfigyelhetõségének érdekében annak részáramkörökre bontását lehetõvé tevõ környezeti elemek). 
	A digitális alapáramkörökön túl az LSI és a VLSI áramkörök (leggyakrabban a mikroprocesszorok, jelprocesszorok és a programozható logikai áramkörök) tartalmaznak peremfigyelést lehetõvé tevõ áramköri kiegészítéseket. 
	Néhány gyakrabban használt peremfigyelésre alkalmas áramkör:
	Hitachi
	HG625
	CMOS gate-array
	Lattice
	IspLS/3192
	in-system programozható PLD
	Xilinx
	HC 4000
	FPGA áramkörök családja
	AMD
	Am 29200
	32 bites RISC-processzor
	INTEL
	i486 DX 
	80860 XP 
	Pentium
	mikroprocesszor 
	RISC-processzor 
	64 bites mikroprocesszor
	Texas Instruments
	TMS320C40 
	TMS320C5x 
	TMS390S10
	DSP 
	DSP család 
	mikroSPARC processzor
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	M
	M
	M
	M
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	3
	3
	R
	8
	8-bites mikrovezérlõ
	Tartalomjegyzék 
	A peremfigyeléses áramkörvizsgálatot támogató áramkörök 

	A peremfigyeléses áramkörökön belül külön csoportot alkotnak azok az áramkörök, amelyek a peremfigyelõ hurok kialakítását és vezérlését teszik lehetõvé. Ezek az alkatrészek nem vesznek részt a digitális készülék alapfunkcióinak végrehajtásában (adattárolás, logikai döntések, feldolgozó tevékenységek stb.). Kizárólag arra a célra szolgálnak, hogy a peremfigyelésre alkalmas, un. tesztelhetõ áramkörökbõl felépített peremfigyelõ hurkokat mûködtessék, a vizsgálatok helyi vezérlését ellássák és az összegyûjtött eredményeket a külsõ vizsgálati vezérlõnek - soros jelleggel - továbbítsák. 
	A Texas Instruments SN74ACT8990 típusjelû hurok-vezérlõje (Test Bus Controller) egyik oldalon a peremfigyelõ hur(k)ok soros jelekkel való ellátását és a válaszok fogadását végzi, másik oldalon viszont egy (16 adatbit szélességû) mikroszámítógépi buszra csatlakozva a hurkokat vezérlõ parancsokat és a hurkokra juttatandó információkat fogadja, ill. a hurkokon beérkezõ adatsorozatot a számítógéphez juttatja. Az áramkör legfeljebb hat, egymástól logikailag független peremfigyelõ hurok kezelésére alkalmas. Két hurok vezérlésében a hurkok TCK órajele és bemeneti adatforrása (TDO pont a vezérlõ áramkörön) azonos, de az eltérõ TMS1 ill. TMS2 jelekkel külön-külön vezérelhetõek. Az adathurkok kimenete a hurok-vezérlõ TDI0 ill. TDI1 bemeneteire csatlakozik. 
	Egy bonyolultabb felépítésû áramköri modul belül kialakított peremfigyelõ hurokjainak kezelését végzi az SN74ACT8897 típusjelû hurok-csatoló (Scan-Path Linker) áramkör. A modulon belüli több hurok közül egyik kiválasztását, és a modulokat felfûzõ fõ-hurokba való beillesztését elvégezve lehetõvé válik az, hogy a készülékben egyetlen helyen elhelyezett SN74ACT8990 hurok-vezérlõ segítségével a rendszert vezérlõ (host) számítógép bármelyik áramköri modul bármelyik peremfigyelõ útvonalára felfûzött eszközhöz hozzáférhet, annak állapotát lekérdezheti, azt vezérelheti. 
	Újabb lehetõségeket nyújt az SN74ACT8999 típusjelû hurok-kiválasztó (Scan-Path Selector) áramkör. Az áramköri modulon kialakított peremfigyelõ hurkok (max. 4) egyikének kiválasztása, kezelése és a fõ-hurokba beiktatása mellett fogadni képes egy helyi hurok-vezérlõ parancsait is (amelyet természetesen egy helyi mikroszámítógép irányít). A helyi vezérlõ (a központi host számítógép szempontjából nézve) távvezérlést tud végezni, vagyis úgy hajt végre peremfigyeléses vizsgálatokat, hogy eközben nem veszi igénybe a host idejét és erõforrásait. A távvezérléses vizsgálatok már azt teszik lehetõvé, hogy az egyes áramköri modulok saját mûködésüket tudják ellenõrizni, a host részére csak az esetleg észlelt hiba tényét (illetve annak jellegét is) közlik. A modulokba beépített öntesztelés (BIST = Built-In Self Test) megvalósításával jelentõsen növelhetõ a teljes rendszer megbízhatósága, a felismert áramköri hibahely behatárolása lehetõvé teszi azt, hogy még a ténylegesen hibás készülék-mûködés elõtt a hiba javítása megkezdõdjön, vagy egy eddig tartalék-állományban levõ másik eszköz vegye át a hibásnak talált áramkör (modul) szerepét. 
	Az SN74ACT8994 típusjelû busz-analizáló (Digital Bus Monitor) áramkör egy digitális jelcsoport (például egy mikroszámítógépi buszrendszer) jeleinek figyelését képes végezni. Ez az áramkör egy integrált kivitelû logikai analizátorként fogható fel, amennyiben passzív adatgyûjtést végez, a begyûjtött bitkombinációkból maszkolással "esemény"-eket képez, ezek kijelölt sorrendjének elõfordulását saját RAM-jában regisztrálni képes. Az analizátor konfigurálása és a begyûjtött információk lekérdezése egy egyszerû peremfigyelõ hurkon keresztül valósítható meg, tehát a helyi vezérlõ, vagy a host számítógép vezérlete alatt végezheti tevékenységét. 
	Tartalomjegyzék 
	A peremfigyeléses áramkörvizsgálat szoftver-támogatása 

	Az áramkörvizsgálatok kidolgozásához és végrehajtásához elengedhetetlenek azok a szoftver erõforrások is, amelyek a vizsgálati vektorok összeállítását és a kialakított peremfigyelõ-hurkokban szereplõ áramkörök sorrendje szerinti sorba rendezését, a parancsok kiküldését, a sorosan beolvasott válasz-vektorok elemeire bontását és az elvárt eredményekkel való összehasonlítását végzik. Ezek a programok általában a vizsgálat alatt álló panelen ill. készüléken kívüli számítógépen futnak, azonban már arra is van lehetõség, hogy egy készülékbe beágyazott mikroszámítógép irányítsa saját környezetének ellenõrzését. 
	A peremfigyelõ hurkok számítógéppel való kezelésének elsõ lépése az, hogy a peremfigyeléses vizsgálatra alkalmas eszközök egyértelmû funkcionális leírását kell megadni. Erre a célra kiválóan megfelel az 1987-ben IEEE 1076 azonosítóval elfogadott VHDL (Very-high-scale-integrated-circuit Hardware Description Language) általános-célú eszközleíró nyelv. Mivel a VHDL hatalmas lehetõségeinek csupán egy részére van szükség a peremfigyeléses eszközök kezeléséhez, a nem túlzottan nagy méretû önálló analizáló/értelmezõ programok kialakíthatósága érdekében az IEEE 1149.1 szabványt elõkészítõ munkacsoport 1990-ben kidolgozta a VHDL részhalmazaként értelmezett BSDL (Boundary-Scan Description Language) speciális nyelvet. A BSDL célja a peremfigyeléses eszközök belsõ felépítésének és adatforgalmának egyértelmû leírása, az IEEE 1149.1 szabvány elõírásainak teljes mértékû figyelembevételével. A BSDL egyaránt használható VHDL környezetben és azon kívül is. A BSDL felhasználja a VHDL olyan fogalmait, mint entity (lényegi egység), generic parameter (faj-meghatározó adat), port (bementi/kimeneti pontok definiciója), use (felhasznált külsõ definíciók, szabványok felsorolása), package és package body (deklarációk és a hozzá tartozó definíciók), type, subtype, attribute, constant stb. az áramkörök tulajdonságainak, tok-bekötésének, regiszterkészletének és végrehajtható utasításainak meghatározására. A peremfigyelésre alkalmas integrált áramkörök egymással való összekapcsolásának, a peremfigyelõ hurkokban elhelyezett elemek sorrendjének egyértelmû megadása megköveteli egy magasabb hierarchia-szintû áramkörleíró nyelv használatát, ez a - szintén a VHDL részhalmazaként definiált - HSDL (Hierarchical-Scan Description Language). Az áramkörök huzalozási jegyzékeiben (netlist) található információkhoz képest lényeges újdonság az, hogy a HSDL nyelven leírhatóak (a statikus peremfigyelõ hurkokon túl) a dinamikus (átkapcsolható, bõvíthetõ) hurkok is, az egyes áramkörökben használható regiszterekre és utasításokra szimbolikus névvel is lehet hivatkozni, azok sorba állíthatóak stb. A BSDL és a HSDL elõírásai szerint meghatározott és leírt peremfigyelõ áramkör-hálózat természetesen nem a teljes készüléket öleli fel, hiszen az csaknem mindig tartalmaz (és a belátható jövõben fog is tartalmazni) hagyományos (azaz peremfigyeléssel nem tesztelhetõ) digitális áramköri elemeket is. Ezen áramköri részletek vizsgálatához - a digitális tesztelés-technikában már sok év óta kidolgozott ill. jelenleg is fejlesztés alatt álló módszerek szerint - speciális bemeneti jelkombinációkat, un. tesztvektorokat kell létrehozni. A tesztvektorok kialakítása alapulhat a vizsgálandó áramkör logikai funkcióján, áramköri megvalósításán, de használnak véletlenszerû tesztvektor-generálási módszereket is. A peremfigyeléses vizsgálati módszer egyik újdonsága itt az, hogy a vizsgálandó áramkör-részletre párhuzamosan adandó egyes tesztvektorokat soros módon kell beléptetni a peremfigyeléses áramkörök celláiba, megfelelõ utasítással (pl. EXTEST) rákapcsolni a vizsgálandó áramkör-részletre, majd ismét soros jelleggel visszaolvasni a válasz-vektorokat. A válaszok kiértékelése már a hurkon kívül, a folyamatot vezérlõ számítógépben zajlik le. A másik új lehetõség az, hogy maguk a peremfigyelõ cellák is alkothatnak véletlenszerû tesztvektor-generátort, tehát minimális külsõ közremûködéssel, nagy sebességgel is lefolytathatóak egyes funkcionális vizsgálatok. A peremfigyeléses vizsgálat lehetõségeinek a tesztvektor-generálással való összekapcsolására jó példa a Teradyne cég Virtual Interconnect Test programja, amely automatikusan hozza létre a peremfigyeléses áramkörök egymás közötti összekötetéseinek vizsgáló vektorait. 
	A peremfigyeléses vizsgálatok tényleges lefuttatását, a hibakeresést és az észlelt hibák kiértékelését, tehát a diagnózist nagymértékben megkönnyíti a felhasználó-barát ASSET program (ASSET Inc terméke). A Windows környezet teszi lehetõvé a peremfigyelésben szereplõ regiszterek pillanatnyi tartalmának vizuális megjelenítését, az utasítások és adatok gyors szerkeszthetõségét. A más forrásokból származó tesztvektorok és utasítások egyszerûen építhetõek a helyben létrehozott adatok közé, így a hierarchikus tesztelés alapelve, a korábbi fázisokban használt vizsgálatok magasabb szinten való megismételhetõsége eleve teljesül. A létrehozott párhuzamos adatok egy ipari szabványnak tekinthetõ SVF (Soros Vektor Formátum) alakjában kerülnek a peremfigyelõ hurkokba betölthetõ, futtatható állapotba, a válaszok SVF alakban is analizálhatóak, összevethetõek az elvárható válaszokkal. A tevékenységek egyszerû szintaktikájú makró-nyelven elemi programokká összeállíthatóak, a kidolgozott rutinok vizsgálati könyvtárban gyûjthetõek, belõlük C++ nyelven szerkeszthetõek össze a teljes panel/készülékvizsgáló programok. A hibák diagnózisának eredményei a képernyõn, illetve fájl formájában jeleníthetõk meg. 
	A digitális áramkörök vizsgálatát a gyártási folyamat befejezése után, üzemeltetés közben is célszerû megismételni idõközönként, hogy ezzel megnövekedjen a készülékek megbízhatósága. A hagyományos üzem közbeni vizsgálati módszerek (paritásellenõrzés, párhuzamos végrehajtás, ellenõrzõ áramkörök stb.) hatékonysága, hibahely behatároló képessége erõsen korlátozott, költsége viszont rohamosan magasra emelkedik. A peremfigyeléses módszer hatalmas lehetõsége az, hogy a készülék belsõ pontjai, egyes áramkörei elektronikus eszközökkel elérhetõvé/mérhetõvé válnak, bedobozolt, lezárt készülék is vizsgálható. A készüléket vezérlõ beágyazott mikroszámítógépen futó multitaszkos programrendszer részeként, az érdemi tevékenységek közé idõszakosan beiktatott peremfigyeléses vizsgálatokkal megismételhetõ valamennyi gyártásközi ellenõrzés: az áramkörök belsõ tesztelése, az összeköttetések hibátlansági vizsgálata, a hagyományos felépítésû áramköri részletek funkcionális ellenõrzése. A vizsgálóprogram mikroprocesszoron lefuttatható változata alkalmas az üzem közbeni ellenõrzésre is. A Scan-Engine keretprogram lehetõvé teszi az SVF formátumú adatsorok és a beágyazott vezérlõ típusának megfelelõ compilerrel lefordított C++ nyelvû vizsgálati program beillesztését a taszkok közé. A Scan-Engine (a tesztvektorokon kívül) néhányszor 10 kbyte ROM memóriát igényel, a vizsgálatok lefolytatásához mindössze egy SN74ACT8990 típusú peremfigyelés-vezérlõt kell a beágyazott mikroszámítógéphez illeszteni. 
	Tartalomjegyzék 
	A peremfigyeléses áramkörvizsgálat lehetõségei 
	Tervezés 


	Az elektronikai szakembereknek kb. másfél évtizedes felismerése az, hogy már az áramköri elemek ill. a készülékek tervezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy milyen módszerekkel és eszközökkel lehet majd meggyõzõdni a termék jóságáról, helyes, vagy helytelen mûködésérõl. Ha ez az elõrelátás elmarad, a gyártás-üzemeltetés-szervíz közbeni vizsgálatok bonyolultabbá válásával, vagy az ellenõrzés elvi lehetetlensége által okozott megbízhatóság-csökkenéssel szembetalálkozva késõbb nagy árat kell fizetni (szorosan vett pénzügyi értelemben is!). A "tesztelhetõségre tervezés" (Design For Test, DFT) sok apróbb-nagyobb (tudományosan nem teljesen rendszerezett) szabálya között nagy jelentõségû az, amelyik elõírja a digitális áramkörök lehetõ legnagyobb részének peremfigyeléses vizsgálatát. Ennek megfelelõen kell kiválasztani az alkatrészeket (mint korábban már említettük, egyes VLSI termékek nem is léteznek peremfigyeléses áramkörök nélkül), elhelyezni a hagyományos áramköri elemeket tartalmazó partíciók bemenetei-kimenetei köré a peremfigyelõ elválasztásokat, kialakítani a figyelõ hurkokat és vezérlõ áramköreiket, létrehozni az IEEE 1149.1 elõírásai szerinti csatlakozási pontokat, megtervezni a peremfigyeléses vizsgálatok algoritmusait. 
	Tartalomjegyzék 
	Kísérleti, ill. minta készülék vizsgálata  

	A kísérleti készülék mûködésének ellenõrzése néha fennakad azon, hogy egy cél-áramkör (BOÁK, ASIC) még nem készült el, vagy végleges specifikációja éppen a kísérletek alapján fog kialakulni. Ekkor a helyére beillesztett, peremfigyelésre alkalmas áramkört EXTEST üzemmódban használva a céláramkör mûködése (legalább statikus jelleggel) emulálható: a bemeneteire jutó bitkombinációt kiolvasva, készüléken kívüli döntések alapján a helyes válasz-kombináció az áramkör kimeneteire kihelyezhetõ. 
	Tartalomjegyzék 
	Félvezetõ alkatrészek gyártásközi ellenõrzése 

	Az IEEE 1149.1 szabvány által elõírt 4-jelû csatlakozás nagy elõnyt jelent a tokozatlan, még a szilícium szeleten levõ áramkörök vizsgálatánál, hiszen nem kell egyidejûleg az összes csatlakozási (bonding) pontra rugalmas mérõtüskével csatlakozni. A tápellátás és a peremfigyelés jelei mellett csak az éppen parametrikus vizsgálatra kerülõ pont(ok) igényelnek hozzávezetést (az EXTEST üzemmód felhasználásával egyidõben). Az INTEST üzemmódban végzett belsõ funkcionális ellenõrzés, vagy az áramkörbe beépített önellenõrzés (Built-In-Self-Test, BIST) lefuttatása segít abban, hogy a hibás alkatrészek ne kerüljenek (az igen költséges) tokozásra. 
	Alkatrészek ellenõrzése felhasználás elõtt A minõségbiztosítási szabványok (ISO 9000) elõírják, hogy a termék megbízhatóságának növelése érdekében minden alkatrészt felhasználás elõtt minõségi vizsgálatnak kell alávetni (idegenárú-ellenõrzés, incoming inspection). Az alkatrész-adagolóval és parametrikus/funkcionális méréseket végzõ mérõautomatával korábban is végzett tömeges mérésekhez képest a peremfigyeléses vizsgálat új lehetõségeket nyújt. EXTEST üzemmódban ellenõrizni lehet, helyes-e az áramköri kivezetés és a belsõ áramköri be/kimenet közötti huzalozás (a hagyományos áramköröknél ez a hibafajta nem különíthetõ el a félvezetõ áramköri hibájától!). A funkcionális ellenõrzéséhez változatlanul felhasználhatóak az integrált áramkör szelet-szintû mérésére kidolgozott algoritmusok. 
	Tartalomjegyzék 
	Szerelt áramkör vizsgálata 

	A nyomtatott áramköri lapon szerelt áramkör tápfeszültség nélküli in-circuit vizsgálatával (tûágyas csatlakozással) csak a passzív alkatrészeket kell ellenõrizni. A további vizsgálatok során már tápfeszültség alatt mûködik az áramkör. Elõször a peremfigyelõ hurkok mûködõképességét, majd a hurkokra felfûzött alkatrészek azonosságát kell megvizsgálni (BYPASS utasítással, ill. az azonosító kódok lekérdezésével). A forrasztások ellenõrzéséhez a tûágyas vizsgáló és a peremfigyeléses áramkörök közötti összeköttetéseket kell megvizsgálni az EXTEST utasítással. A hagyományos áramkörök vizsgálótûvel ellátott pontjai és a peremfigyeléses ki/bemenetek kapcsolatát az "interaction" (egymásrahatás) vizsgálat ellenõrzi. Ezt követi a (vizsgálótû nélküli) peremfigyeléses áramköri pontok összekötéseinek azonosítása, amellyel befejezõdik a nyomtatott áramköri lap szokásos in-circuit vizsgálata (anélkül, hogy a backdriving módszerre sor kerülne!). Megkezdõdik az egyes integrált áramkörök, majd egyre nagyobb áramköri partíciók funkcionális ellenõrzése, felhasználva a korábbi alkatrész-ellenõrzések algoritmusait is. Az ellenõrzést lehet lépésenként kívülrõl vezérelni, de kihasználhatóak az áramkörökbe beépített álvéletlen minta-generátorok és jelzõszám-analizátorok is, jelentõsen meggyorsítva a vizsgálatot. A peremfigyelés bevezetésével egyszerûbbé válik az ellenõrzéshez szükséges tûágyas vizsgáló berendezés, újra felhasználhatóak a korábbi vizsgálati algoritmusok, a vizsgálati-vektorok létrehozása automatikusan is végezhetõ, beépülve a számítógépes áramkörtervezés rendszerébe. 
	Tartalomjegyzék 
	Késztermék vizsgálata 

	A modulokból, részegységekbõl összeszerelt félkész/késztermék funkcionális ellenõrzése során a peremfigyelõ hurkok segítségével mérhetõvé-lekérdezhetõvé válnak belsõ, fizikailag már hozzáférhetetlen áramköri pontok, sõt lezárt, mûagyaggal kiöntött készülékekben is lehet belsõ méréseket végezni. A korábbi fázisokban kidolgozott vizsgálati algoritmusok újra használhatóak (a tûágyra vonatkozóak kivételével), tehát akár az egyes integrált áramkörök mûködõképessége is ellenõrizhetõ. A késztermék környezetállósági vizsgálatára szolgáló zárt kamrában is elvégezhetõek a vizsgálatok, hiszen csupán néhány jelet kell a készülékhez csatlakoztatni. 
	Tartalomjegyzék 
	Tevékenységek üzembe helyezéskor 

	A készülékek végleges felhasználási körülményei között megismételhetõek a fentiekben leírt ellenõrzõ vizsgálatok, és ezzel jelentõsen megnõ a készülék megbízhatósága. A nagy megbízhatósági követelményû felhasználók (egészségügy, haditechnika, távközlés, ûrtechnológia) eleve megkövetelik a készülék ellenõrzéséhez szükséges vizsgálóberendezés leszállítását, peremfigyelés esetén ez egy számítógépre és a vizsgálati software-re egyszerûsödik. Lényeges, új lehetõséget jelent az, ha a készülék konkrét felhasználásához szükséges (un. konfigurációs) információkat "rendszerben programozható" (in-system-programmable, ISP) EEPROM áramkörök tartalmazzák. Az ISP programozása az IEEE 1149.1 utasítás-adat protokollja szerint végezhetõ el, tehát az ellenõrzésre használt számítógép egyúttal készülék-programozó eszközként is használható. 
	Tartalomjegyzék 
	Üzemeltetés közbeni önellenõrzés 

	A készülék tartós üzemeltetése során a mûködõképességét rendszeresen ellenõrizni kell. Ez megvalósítható úgy, hogy "kiemelik" az üzemi körülmények közül, és "mesterséges" vizsgálójeleket használva végzik az ellenõrzést, de a peremfigyelés itt is új lehetõségeket teremt. A készülék belsõ mûködését irányító, un. "beágyazott" számítógép üzemszerû részfeladatai (taskok) sorát bõvíteni lehet egy önellenõrzõ feladattal. Az alapvetõ üzemi feladatok végzésének szüneteiben, (tehát kis prioritással) lefuttatható az egyes kisebb-nagyobb készülék-partíciók ellenõrzésének programja (amely a késztermék ellenõrzésének programján alapul). Hiba észlelésekor lefuttathatóak az elemi (alkatrész, ill. összeköttetés szintû) vizsgálatok is, tehát behatárolható a hibás áramköri részlet. A hiba mértéke és jellege alapján a beágyazott számítógép döntést hoz a tartalék áramkör/készülék üzembe helyezésérõl és a felügyelõ készüléknek/személynek küldendõ figyelmeztetõ üzenet tartamáról. Az automatikus mûködésû készülék fentiek szerinti szervezése nagymértékben megnöveli a megbízhatóságot, jelentõsen lecsökkenti a meghibásodás miatti leállások idõtartamát. 
	  
	Szerviz-célú vizsgálatok 

	A meghibásodott készülékek helyszíni javításához jól elõkészített, könnyen követhetõ hibakeresési algoritmusra és speciális (hordozható, egyszerûen kezelhetõ) szerviz-mûszerekre van szükség. Peremfigyelés használata esetén mindkét feltétel teljesíthetõ. Az üzem behelyezési vizsgálatok megismétlésével a hiba behatárolható (a készülék kibontása nélkül is), a szerviz-készülék pedig leegyszerûsödik egy számítógépre és a megfelelõ vizsgálati software-re. 
	  
	  
	Távlati kilátások 
	A digitális áramkörök peremfigyeléses vizsgálata olyan sok elõnnyel jár, hogy célszerûvé vált továbbfejlesztésén dolgozni. Elsõ lépés a készülék-modulok belsõ vizsgálatainak központi vezérlés alatti végrehajtása. Ezt szolgálja a "vizsgáló és szerviz busz" (Test and Maintenance Bus), amely hamarosan az IEEE 1149 szabványsorozat részévé válik. Távlati feladat a peremfigyeléses áramkör-vizsgálati alapelv (a be/kimenetekre összekapcsoló-elválasztó áramkörök beépítése) kiterjesztése az analóg áramkörökre. Az analóg kapcsoló-áramkörök költségessége és korlátozott paraméterei azonban jelenleg nem bíztatnak ennek a módszernek a közeli jövõben általánossá válásával. 
	Tartalomjegyzék 
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