PROJEKTI KONSORTSIUM

PROJEKTIST

Projekt viiakse läbi 4 riigist pärit 6 partneri koostöös:
Hollandi ettevõte JTAG Technologies varustab
JTAG
servskaneerimise
testimistehnoloogiaga,
koolitustehnoloogia ülekandmine toimub Ventspilsi
Ülikooli Kolledžis, kus osalevad ka 3 ettevõtet Lätist,
Leedust ja Eestist, kelle ülesandeks jääb nende riigis
asuvate kutsekoolidega koostöö organiseerimine.
EDUBOSTVE projekti koordinaatoriks on
Läti
Elektroonikatööstuse Äriinnovatsioonikeskus (LEBIC)
(Läti).

Projekti kasutuselevõtu põhjus
Elektrooniliste seadmete üha väiksemad mõõtmed
muudavad seadmete arendamise ja testimise protsessi aina keerulisemaks ning raskemaks. Elektroonikatööstuse ettevõtted üle kogu maailma on hakanud
üha enam heaks kiitma uuenduslikku JTAG servskaneerimise testimismeetodit, mis vastab standardile
IEEE 1149.1. Sellest tulenevalt on elektroonikaseadmete konstrueerimise ning testimise valdkonnas
vajadus kvalifitseeritud spetsialistide järele. Elektroonika vallas on puudu uuendatud koolitusprogrammidest, mis vastaksid elektroonikatööstuse tegelikele
vajadustele.
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Projekti põhieesmärk
Kutseõppurite koolituse parendamine elektroonika
erialal, elektroonika testimismeetodi – JTAG servskaneerimise koolitusprogrammi arendamine.
Projekti eesmärgid
- kohandada JTAG servskaneerimise tehnoloogia
koolitusprogramm kutseharidusstandarditega;
- arendada Baltimaade kutsehariduse oskusi ja
kompetentse ning koolitada õpetajaid vastava
tööstustharu tehnoloogias;
- edendada uue Informatsiooni ja Kommunikatsiooni Tehnoloogia (ICT) rakendamist Baltimaade
kutseharidussüsteemis.
Sihtgrupid
Kutseharidust pakkuvate institutsioonide õpetajad
Kutsekoolide õpilased
Oodatavad tulemused
1. Servskaneerimise tehnoloogia kutseharidusprogramm tõlgitakse inglise, läti, leedu ja eesti keelde;
2. koolitatakse iga riigi kutsehariduse ja koolituse
õpetajaid.

Seda projekti rahastas Euroopa Komisjon.
See teos kajastab ainult autorite vaateid ning Komisjon ei vastuta selle
sisu ja selles sisalduva teabe kasutamise eest.

JTAG SERVSKANEERIMISE
TEHNOLOOGIA
Miks JTAG servskaneerimise tehnoloogia?
Servskaneerimise tehnoloogia lahendab lülitustele
ligipääsu probleemid, mis tekivad trükkplaadi (PCB)
testimise käigus. IEEE 1149.1 servskaneerimise standard töötati välja alternatiivse täiendava testilahendusena, mis pakub:
- komplekssete elektrooniliste seadmete laia testimisulatust;
- kiireid testiarendustsükleid, mis nõuavad minimaalselt testimisvahendeid;
- kõrget diagnostika lahutusvõimet.
Muud rakendused
Testimine tootmises ei ole servskaneerimise tehnoloogia ainsaks rakendusalaks, vaid seda võib edukalt
rakendada ka:
- prototüüpide tootmisvigade testimiseks, mis aitab
vähendada prototüüpide testimisprotseduure;
- seda võivad kasutada projekteerimisgrupid püsivara programmeerimiseks ja kasutusfunktsionaalsuse kontrollimiseks;
- elektroonikaseadmete paindlikuks kohandamiseks
tootmise viimase võimaliku etapi järgi;
- testimist ja seadme programmeerimist võib sooritada ühe tegevusena, kasutades sama testivarustust.
Servskaneerimistesti kontrolli saab läbi viia süsteemiprojekteerimise siseselt, võimaldades sisseehitatud
iseeneslikku testimist ja kaugtestimist ning -diagnostikat, tõstes selliselt omakorda usaldusväärsust ning
alandades tegevuskulusid.

KONTAKTID
Servskaneerimise tehnoloogia täiendab teisi testimismeetodeid nagu ahelasisene testimine, Flying probe
testrid, funktsionaalsed testimissüsteemid ning nende kombinatsioonid pakuvad optimaalset testimisstrateegiat minimaalse kulu ja maksimaalse oodatava
veatüübi kattuvusega.
Eelised
Sellise tehnoloogia kasutuselevõtu eelised elektroonikaseadmete projekteerimis- ja tootmisettevõtetes
on järgmised:
- lühem aeg turule jõudmiseks (prototüübi silumiseks
kulub vähem aega, kiirem tootmine);
- elektroonikaseadmete projekteerimise ja tootmise
madalamad kulud;
- toote parem kvaliteet ja töökindlus.

JTAG Technologies – tehnoloogiaga varustaja
Boschdijk 50, 5612 AN Eindhoven, Holland
E-post: mick@jtag.com
Koduleht: www.jtag.com

Ventspils Augstskola – haridusprogrammi
arendaja
Inženieru tänav 101, Ventspils, LV-3600, Läti
E-post: romass.pauliks@venta.lv
Koduleht: www.venta.lv

J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs, SIA
Ropažu tänav 140, Riia, LV-1006, Läti
E-post: endija@smtb.lv
Koduleht: www.smtb.lv

Mikroforma UAB
Galvydzio tänav 5, Vilnius, LT-08236, Leedu
E-post:miforma@post.omnitel.net
Koduleht: www.mikroforma.lt

Metric OÜ
Aardla 130-48, Tartu, EE50415, Eesti
E-post: info@metric.ee
Koduleht: www.metric.ee

Läti Elektroonikatööstuse Äriinnovatsioonikeskus (LEBIC) – projektikoordinaator
Ropažu tänav 140, Riia, LV-1006, Läti
E-post: jsmilga@lebic.lv
Koduleht: www.lebic.lv

