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Resumo: O trabalho consiste na aplicação dos 

recursos do protocolo JTAG na depuração de projetos 

digitais, mais especificamente a realização de captura e 

aplicação de sinais a pinos internos do circuito. 

A leitura de sinais internos foi alcançada através da 

ferramenta SignalTap II Logic Analyzer, porém a 

escrita de sinais ainda está na fase de pesquisa. 

 

1. Introdução 
Avanços na tecnologia de circuitos integrados 

trouxeram placas menores com maior nível de 

integração de componentes, o que tornou os testes com 

ponta de prova tradicionais mais difíceis de 

implementar. Neste contexto, o grupo JTAG (Joint Test 

Action Group) desenvolveu uma especificação para 

teste (padronizado como o IEEE Std 1149.1) que pode 

testar conexões de pinos sem o uso de teste físico, 

enquanto um dispositivo está funcionando normalmente. 

[2] Além de ser um poderoso mecanismo para a 

depuração de sistemas embarcados, o padrão JTAG 

permite fazer toda a programação (download) do projeto 

no componente. [1] 

Os fabricantes de componentes eletrônicos digitais, 

particularmente os fabricantes de circuitos de lógica 

reconfigurável (FPGA) como a ALTERA, passaram a 

incorporar a tecnologia. A arquitetura referente a este 

padrão implementada nos componentes da ALTERA é 

ilustrada abaixo.  

 
Figura 1 – Arquitetura do padrão JTAG (IEEE Std 

1149.1). Fonte: Altera, 2013 pág. 5  

 

2. Metodologia 
O trabalho foi iniciado com o estudo de documentos 

de descrição da conexão e descrição das ferramentas 

que utilizam tal conexão, começando pela megafunção 

JTAG[3]. Esta ferramenta é sofisticada e personalizável. 

Durante o estudo de seus recursos notou-se que as 

ferramentas de menor complexidade, interfaces para 

depuração “padrão”, já compreendem a captura e escrita 

de sinais digitais.  

Neste momento foi estudada a ferramenta SignalTap 

II (apresenta sinais internos para análise), e In-System 

Sources and Probes (captura sinais internos e força 

sinais). Em seguida essas ferramentas foram testadas em 

dois projetos implementados na placa didática, um em 

lógica combinacional: um multiplexador com quatro 

pinos de entrada, dois de seleção e um de saída; e outro 

em lógica sequencial: um contador módulo sete com 

contagem progressiva e regressiva. 

O trabalho utiliza a placa didática DE2-70 da 

ALTERA, com lógica programável do tipo FPGA 

(Cyclone II - EP2C70F896C6) e o software Quartus II. 

 

3. Conclusões Parciais e Perspectivas 
Foi observado que a ferramenta SignalTap II contém 

uma interface simples para observação de sinais de 

entrada e saída, e sinais internos também podem ser 

monitorados. 

A ferramenta In-System Sources and Probes tem a 

função de forçar sinais, porém para testar um pino 

interno é preciso ligar manualmente (no diagrama de 

blocos do software) o pino desejado no bloco da 

ferramenta. A Virtual JTAG Megafunction também é 

um bloco a ser instanciado no diagrama de blocos do 

software, porém oferece uma depuração mais completa. 

Portanto uma limitação foi encontrada no ambiente 

de depuração em relação à aplicação de sinais: não 

existe a opção de testar todos os nós internos. 

Desta forma a próxima fase consistirá no estudo 

aprofundado destas ultimas ferramentas e na realização 

de testes aplicando-as aos projetos citados e 

eventualmente a projetos maiores.  
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