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Resumo Devido à espectacular evolução da tecnologia microelectrónica ao longo das
últimas décadas, actualmente é posśıvel a construção de circuitos integrados
extremamente complexos, contendo centenas de milhões de tranśıstores.
Este facto tornou o conceito de sistema integrado uma realidade. Uma
das consequências da evolução da tecnologia foi a sofisticação dos dispo-
sitivos lógicos programáveis como as FPGAs. Tais dispositivos facilitam a
construção de sistemas complexos integrados, com a vantagem de tornar o
desenvolvimento mais flex́ıvel e possibilitarem a prototipagem rápida.

A crescente capacidade computacional e a redução do tamanho dos sistemas
integrados levou a que estes passassem a estar embutidos em muitos dos
equipamentos e aplicações do quotidiano, tais como, os transportes, a au-
tomação industrial, as telecomunicações, entre outras. Mas o vasto leque
de aplicabilidade dos sistemas embutidos exige requisitos computacionais
muito distintos, desde sistemas simples com um microcontrolador até sis-
temas complexos multi-processador com várias tarefas de uma aplicação a
correrem em paralelo.

O desenvolvimento de um sistema embutido passa pela concepção do hard-
ware e software necessários à aplicação alvo. A Xilinx disponibiliza a
ferramenta de desenvolvimento EDK (Embedded Development Kit), que
permite a construção completa de um sistema embutido especializado
em FPGA. O EDK possibilita a construção de sistemas integrados uni-
processador ou multi-processador, dependendo da capacidade computa-
cional exigida pela aplicação. A construção do sistema integrado realiza-se
pela adição consecutiva de núcleos de propriedade intelectual disponibiliza-
dos pelo EDK. Entre estes núcleos encontra-se o processador sintetizável Mi-
croBlaze, barramentos de interligação, módulos de entrada/sáıda, módulos
de comunicação e sincronização para sistemas multi-processador, etc. A
ferramenta não possui no entanto, nenhum tipo de microcontrolador com
baixos requisitos de recursos de implementação que possa ser adicionado ao
sistema.
Um microcontrolador é uma solução compacta, de baixo custo e tipicamente
orientada para a implementação de uma aplicação de controlo. De entre
muitos, o microcontrolador PicoBlaze destaca-se. O PicoBlaze está opti-
mizado para as FPGAs da Xilinx e por isso requer uma quantidade muito
reduzida de recursos de implementação, pode ser completamente embutido
em FPGA e combina desempenho com área ocupada de forma interessante.
A importação do PicoBlaze para a ferramenta EDK sob a forma núcleo de
propriedade intelectual utilizável, permitiria adquirir todas as vantagens a
ele inerentes, na construção de sistemas integrados. O principal objectivo
deste trabalho foi assim o desenvolvimento de uma arquitectura flex́ıvel e
escalável que permitisse a comunicação e a sincronização entre o microcon-
trolador PicoBlaze e o processador MicroBlaze da Xilinx.



A interface FSL (Fast Simplex Link) da Xilinx permite estabelecer a co-
municação entre dois núcleos, através de um par de canais ponto-a-ponto
dedicados. A comunicação da arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze realiza-se
através desta interface, tirando partido do processador MicroBlaze suportar
nativamente até 16 pares de canais FSL. Este facto possibilita, que um pro-
cessador MicroBlaze comunique com até 16 microcontroladores PicoBlaze
distintos. A ferramenta da Xilinx ISE ( Integrated Synthesis Environment)
permitiu modelar, sintetizar e simular a interface FSL do PicoBlaze e todas
as funcionalidades inerentes à arquitectura desenvolvida. Este novo módulo
foi chamado de unidade de processamento PicoBlaze.

De forma a avaliar as funcionalidades da arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze,
a unidade de processamento PicoBlaze foi importada para a ferramenta
EDK, ficando dispońıvel na forma de núcleo de propriedade intelectual
utilizável. Posteriormente procedeu-se à construção do sistema integrado
multi-processador MicroBlaze-PicoBlaze, que para além do processador Mi-
croBlaze, e da unidade de processamento PicoBlaze, reúne um conjunto
de periféricos, dispositivos entrada/sáıda e memória. Este sistema permitiu
testar o funcionamento da arquitectura na FPGA.

A arquitectura multi-processador MicroBlaze-PicoBlaze é flex́ıvel e es-
calável, podendo ser utilizada em diversas aplicações embutidas com di-
ferentes requisitos computacionais. As ferramentas de desenvolvimento da
Xilinx (o ISE e o EDK ) permitem adaptar e especializar a arquitectura à
aplicação alvo desejada. Um exemplo de um sistema embutido concreto de
aplicação da arquitectura é um switch ethernet. Este sistema é composto
por diversos módulos, cujas funcionalidades podem ser repartidas por vários
elementos de processamento, de forma a simplificar a implementação do sis-
tema. A motivação final deste trabalho residiu em desenvolver um módulo
gestor de memória dinâmica integrado em FPGA para um switch ethernet,
explorando a potencialidade da arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze nas fun-
cionalidades do switch. O desenvolvimento deste módulo é apenas uma
aplicação de demonstração, e insere-se dentro de um projecto amplo que
visa o desenvolvimento completo de um switch ethernet para redes com
caracteŕısticas de tempo-real.
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Abstract Due to the great development of microelectronics technology over the re-
cent decades, today it is possible the construction of extremely complex
integrated circuits, containing several hundred millions of transistors. This
made the System-on-Chip concept a reality. One of the consequences of the
evolution of technology was the provision of complex logic devices such as
reconfigurable FPGAs. Such devices facilitate the construction of complex
Systems-on-Chip with the advantage of make the development more flexible
and to allow the rapid prototyping.

The increasing computational capacity and the size reduction of System-on-
Chip led the microprocessors to be embedded in many of the equipment and
applications in everyday life, such as, transportation, industrial automation,
telecommunications, among others. But the wide range of applicability
of embedded systems requires very different computing requirements, from
simple systems with a microcontroller to complex multi-processor systems
with multiple application tasks running in parallel.

The development of an embedded system consists of the design of the
hardware and software necessary to implement the application target. Xilinx
provides the development tool EDK (Embedded Development Kit) that
allows the construction of a complete and specialized embedded system built
in FPGA. The EDK allows the construction of uni-processor systems-on-
chip or multi-processor systems-on-chip, depending on the computational
capacity required by the application. The construction of the system-on-
chip is made by the addition of intellectual property cores provided by the
EDK. Among these cores is the synthesizable MicroBlaze processor, buses
for interconnection, input/output modules, modules for communication and
synchronization of multi-processor systems, and so on. The tool doesn’t
have however, any type of microcontroller with low resource requirements
of implementation that can be added to the system.

A microcontroller is a compact solution, inexpensive and typically oriented
for the implementation of an application control. Among many, the micro-
controller PicoBlaze stands out. The PicoBlaze is optimized for the Xilinx
FPGAs and therefore requires a very small amount of implementation re-
sources, can be fully embedded in FPGA and combines performance with
resources in an interesting form. Importing PicoBlaze to EDK tool in the
form of usable intellectual property core, would allow to acquire all the ad-
vantages inherent to it, in the construction of systems-on-chip. The main
purpose of this work was to develop a flexible and scalable architecture
that provides communication and synchronization between the PicoBlaze
microcontroller and the MicroBlaze processor of Xilinx.



The Xilinx FSL (Fast Simplex Link) interface allows to establish the co-
mmunication between two cores, through a pair of dedicated point-to-point
channels. The communication of the MicroBlaze-PicoBlaze architecture
takes place through this interface, taking advantage of the MicroBlaze pro-
cessor supports natively up to 16 pairs of FSL channels. This fact makes
possible, that a MicroBlaze processor communicates with up to 16 distinct
PicoBlaze microcontrollers. The Xilinx ISE (Integrated Synthesis Enviro-
nment) tool allowed to model, to synthesize and to simulate the interface
of the FSL PicoBlaze and all the inherent features of the architecture de-
veloped. This new module was called PicoBlaze processing unit.

In order to evaluate the features of the MicroBlaze-PicoBlaze architecture,
the PicoBlaze processing unit was imported into the EDK tool, being availa-
ble in the form of usable intellectual property core. Later it was performed
the construction of the MicroBlaze-PicoBlaze multi-processor system-on-
chip, which in addition to the MicroBlaze processor, and the PicoBlaze
processing unit, it combines a set of peripherals, input/output devices and
memory. This system allowed to test the functioning of the architecture in
the FPGA.

The MicroBlaze-PicoBlaze multi-processor architecture is flexible and sca-
lable, being able to be used in diverse applications with different com-
putational requirements. The development Xilinx tools (the ISE and the
EDK) allow to specialize the architecture to the target application. An
example of a concrete embedded system of the architecture application is
an ethernet switch. This system is composed of diverse modules, whose
functionalities can be distributed by several processing units, in order to
simplify the system implementation. The final motivation of this work was
to develop a dynamic memory manager integrated in FPGA to an ethernet
switch, exploring the potentiality of the MicroBlaze-PicoBlaze architecture
in functionalities of the switch. The development of this module is only an
application of demonstration, and fits into a broader project that aims to
develop a complete ethernet switch for networks with real-time features.



















Caṕıtulo 1

Introdução

Sumário
Este caṕıtulo começa por enquadrar o trabalho realizado. De seguida é apresentada a mo-
tivação para a sua realização e enumerados os respectivos objectivos. Por fim, é resumida a
estrutura desta dissertação.

1.1 Enquadramento

A espectacular evolução da tecnologia microelectrónica ao longo das últimas décadas
permite actualmente a construção de circuitos integrados extremamente complexos, con-
tendo centenas de milhões de tranśıstores. Este facto tornou o conceito de sistema inte-
grado (System-on-Chip - SoC ) uma realidade. Num sistema integrado, processadores, co-
processadores, memória e periféricos espećıficos da aplicação estão implementados num único
substracto de siĺıcio, o que resulta em ganhos a vários ńıveis (e.g. desempenho, consumo de
potência, custos).

Uma das consequências da evolução tecnológica foi a sofisticação dos dispositivos lógicos
programáveis como as FPGAs. Os agregados de células lógicas programáveis (FPGAs)
dispońıveis actualmente, possuem capacidades lógicas equivalentes a milhões de portas lógicas,
e possibilitam o projecto rápido e flex́ıvel de sistemas digitais complexos integrados num único
dispositivo. Esta tecnologia de implementação veio assim revolucionar o projecto de sistemas
integrados especializados para uma dada aplicação.

A crescente capacidade computacional e a redução do tamanho dos sistemas integrados
levou a que estes passassem a estar embutidos em muitos dos equipamentos e aplicações do
quotidiano, tais como, os transportes, a automação industrial, os equipamentos de segurança,
as telecomunicações, entre outras. A capacidade do sistema computacional empregue depende
essencialmente do número de variáveis envolvidas, das respectivas taxas de amostragem/ac-
tuação e da complexidade do algoritmo de controlo. Os processadores utilizados podem
ir desde pequenos microcontroladores de 8 bits, capazes de executar poucos milhões de in-
struções por segundo, até sistemas paralelos compostos por vários processadores de elevado
desempenho. A diversidade destes sistemas cobre um vasto leque de aplicações e são por isso
a classe de sistemas computacionais mais usada.
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1.2 Motivação

As aplicações de consumo são cada vez mais complexas e exigem cada vez mais capacidade
de processamento. Os sistemas embutidos uni-processador começam a ser insuficientes e
inadequados a este crescimento acelerado, fomentando o aparecimento de soluções multi-
processador integradas.

As FPGAs proporcionam um ambiente rápido e flex́ıvel de projecto, e são o suporte privi-
legiado para o desenvolvimento de sistemas embutidos num único dispositivo f́ısico. Este facto,
estimula o aparecimento de unidades de processamento que sejam suportadas por estes dis-
positivos programáveis. As empresas de FPGAs disponibilizam processadores embutidos de
duas espécies, dedicados (hard processors) e sintetizáveis (soft processors). Os processadores
dedicados estão incorporados na FPGA (e.g PowerPC 405 da Xilinx ), já os processadores
sintetizáveis (e.g. MicroBlaze da Xilinx ) utilizam a própria lógica reconfigurável do disposi-
tivo para serem implementados. A śıntese, simulação, implementação e integração do sistema
embutido na FPGA é realizada através de ferramentas de projecto assistido por computador,
que são disponibilizadas pelo fabricante que fornece a FPGA.

A ferramenta EDK (Embedded Development Kit)[Xil08k] da Xilinx permite construir de
uma forma flex́ıvel um sistema integrado uni/multi-processador especializado para uma dada
aplicação em FPGA. A ferramenta disponibiliza diversos núcleos de propriedade intelectual,
que podem ser consecutivamente adicionados, de forma a construir o sistema integrado pre-
tendido. Entre estes núcleos encontra-se o processador sintetizável MicroBlaze, barramentos
de interligação, módulos de entrada/sáıda, módulos de comunicação e sincronização para sis-
temas multi-processador, etc. O processador MicroBlaze é um softcore optimizado para as
FPGAs da Xilinx e possui um conjunto de instruções orientadas para sistemas embutidos.
A construção de um sistema integrado multi-processador no EDK passa por adicionar vários
processadores MicroBlaze ao sistema. Os processadores poderão comunicar entre si através
dos módulos de comunicação e sincronização disponibilizados pela ferramenta.

A adição de mais um processador MicroBlaze ao sistema poderá ser a resposta para
muitas aplicações embutidas, no entanto para outras poderá ser demasiado excessiva. Nestas
situações, o ideal seria poder adicionar ao sistema uma unidade de processamento de menor
desempenho, que ocupasse menos recursos da FPGA e que fosse capaz de comunicar com o
processador MicroBlaze. Isto permitiria racionalizar de uma forma mais eficiente os recursos
utilizados da FPGA e simplificar o projecto de aplicações complexas, dividindo-o em tarefas
mais simples dedicadas a múltiplos elementos de processamento. Ora, os microcontroladores
são por excelência uma solução computacional compacta, de baixo custo e tipicamente espe-
cializada para a implementação de uma aplicação, que poderia ser utilizada nestas situações.
A ferramenta da Xilinx EDK não possui no entanto nenhum microcontrolador que possa ser
adicionado ao sistema.

De entre muitos, o microcontrolador PicoBlaze destaca-se. O PicoBlaze está optimizado
para as FPGAs da Xilinx e por isso requer uma quantidade muito reduzida de recursos de
implementação, pode ser completamente embutido em FPGA, é livre, combina desempenho
com área ocupada de forma muito interessante e devido á sua simplicidade e documentação
razoável, possui uma rápida curva de aprendizagem. A importação do PicoBlaze para a fer-
ramenta EDK sob a forma de núcleo de propriedade intelectual utilizável, permitiria adquirir
todas as vantagens a ele inerentes, na construção de sistemas integrados.

A principal motivação deste trabalho foi o desenvolvimento de uma arquitectura multi-
processador flex́ıvel e escalável em FPGA, que permita a comunicação e a sincronização entre
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o microcontrolador PicoBlaze e o processador MicroBlaze. Esta arquitectura abre as portas
para a importação do PicoBlaze para a ferramenta EDK, e por conseguinte para a sua posśıvel
utilização num sistema integrado multi-processador especializado para uma aplicação. Este
sistema MPSoC (Multiprocessor System-on-Chip) deverá possuir um conjunto de recursos de
hardware (processadores, memória, periféricos, etc) e de software (espećıfico da aplicação)
que permitam a sua utilização num sistema embutido.

A aplicabilidade da arquitectura desenvolvida é extensa e variada, podendo ser utilizada
em diversos sistemas embutidos (e.g. automóveis, monitorização de um processo industrial,
telemóveis, etc). Um exemplo de um sistema embutido concreto de aplicação da arquitec-
tura é um switch ethernet. Este sistema é composto por diversos módulos, cujas funcional-
idades podem ser repartidas por vários elementos de processamento, de forma a simplificar
a implementação do sistema. O processador MicroBlaze pode ser utilizado para assegurar
o controlo global do switch, enquanto vários microcontroladores PicoBlaze podem ser uti-
lizados secundariamente para desempenhar funcionalidades espećıficas temporalmente menos
cŕıticas, como por exemplo, o escalonamento das mensagens do switch, o controlo de admissão,
o cálculo de resultados estat́ısticos, etc.

A motivação final deste trabalho residiu em desenvolver um módulo gestor de memória
dinâmica de um switch ethernet, explorando a potencialidade da arquitectura MicroBlaze-
PicoBlaze nas funcionalidades do switch. O desenvolvimento deste módulo é apenas uma
aplicação de demonstração, e insere-se dentro de um projecto amplo que visa o desenvolvi-
mento completo de um switch ethernet para redes com caracteŕısticas de tempo-real.

1.3 Objectivos

O principal objectivo deste trabalho consiste em desenvolver uma arquitectura multi-
processador flex́ıvel e escalável em FPGA, que permita a comunicação e a sincronização entre
o microcontrolador PicoBlaze e o processador MicroBlaze. O objectivo enunciado pode ser
decomposto nos seguintes passos:

• Compreensão dos conceitos subjacentes aos sistemas embutidos, sistemas reconfiguráveis,
processadores embutidos e sistemas integrados multi-processador;

• Modelação, śıntese, simulação e implementação da unidade de processamento PicoBlaze,
recorrendo a uma FPGA e à ferramenta da Xilinx ISE [Xil08k], que possibilita o de-
senvolvimento de componentes sintetizáveis. A unidade de processamento PicoBlaze
deverá conter para além do microcontrolador PicoBlaze, todas as funcionalidades da
arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze modeladas ao ńıvel RTL;

• Importação da unidade de processamento PicoBlaze para a ferramenta da Xilinx EDK,
que possibilita a construção de sistemas embutidos em FPGA;

• Construção, implementação e verificação do sistema integrado multi-processador Micro-
Blaze-PicoBlaze, recorrendo a uma FPGA e à ferramenta EDK da Xilinx. Este sistema
vai permitir testar em run-time todas as funcionalidades da arquitectura MicroBlaze-
PicoBlaze desenvolvida.

A arquitectura multi-processador MicroBlaze-PicoBlaze é flex́ıvel e escalável, podendo
ser utilizada em diversas aplicações com diferentes requisitos computacionais. As ferramen-
tas de desenvolvimento da Xilinx (o ISE e o EDK ) permitem especializar a arquitectura à
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aplicação alvo desejada. O objectivo final do trabalho consiste em explorar as potencialidades
da arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze, na concepção de um sistema embutido em concreto,
nomeadamente num módulo gestor de memória dinâmica de um switch ethernet. O objectivo
enunciado pode ser decomposto nos seguintes passos:

• Concepção do modelo funcional do gestor de memória dinâmica, nomeadamente das
funcionalidades e das interfaces dos módulos constituintes memory manager e memory
pool ;

• Desenvolvimento e simulação do software do módulo memory manager, recorrendo à
ferramenta pBlazIDE [Xil08g];

• Modelação, śıntese, simulação e implementação dos módulos memory pool e memory
manager, recorrendo a uma FPGA e à ferramenta da Xilinx ISE ;

• Teste de todas as funcionalidades do gestor de memória dinâmica, recorrendo ao ISE
simulator providenciado pela ferramenta da Xilinx ISE.

1.4 Organização da Dissertação

No sentido de estruturar esta dissertação num documento coerente, foram redigidos além
deste caṕıtulo introdutório, os seguintes caṕıtulos:

• Caṕıtulo 2 - Conceitos Fundamentais: Neste caṕıtulo são apresentados alguns con-
ceitos fundamentais para a compreensão desta dissertação. Começa-se por introduzir
noções sobre sistemas computacionais, quer de uso geral, quer especializados. Dentro
dos sistemas especializados é realçada a importância dos sistemas embutidos. Seguida-
mente são apresentados conceitos essenciais de sistemas integrados, discutindo-se pos-
teriormente as necessidades e as vantagens da utilização de redes de siĺıcio em sistemas
integrados muito complexos. Por fim, evidencia-se a importância do aparecimento e
desenvolvimento dos sistemas reconfiguráveis.

• Caṕıtulo 3 - Integração de Microcontroladores em FPGA: Este caṕıtulo ap-
resenta as arquitecturas do processador MicroBlaze e do microcontrolador PicoBlaze.
São também introduzidas as ferramentas de suporte da Xilinx (nomeadamente o ISE
e o EDK ) que vão permitir o desenvolvimento do sistema integrado multi-processador
MicroBlaze-PicoBlaze e discutidos alguns detalhes do fluxo de projecto.

• Caṕıtulo 4 - Multi-Processador Integrado em FPGA: Este caṕıtulo introduz
os mecanismos de comunicação e sincronização disponibilizados pela Xilinx para sis-
temas multi-processador integrados. São dados ainda exemplos de posśıveis arquitec-
turas multi-processador homogéneas e heterogéneas integradas.

• Caṕıtulo 5 - Arquitectura Multi-Processador MicroBlaze-PicoBlaze: Neste
caṕıtulo são apresentados os mecanismos de comunicação e sincronização desenvolvidos
para o sistema multi-processador MicroBlaze-PicoBlaze. Inicialmente é apresentada a
arquitectura e seguidamente o modelo de programação e as estruturas de comunicação
da mesma. Posteriormente são discutidos os detalhes da implementação e da integração
do sistema MB-PB-MPSoC na FPGA. Por fim é apresentado um exemplo concreto de
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aplicação da arquitectura desenvolvida: um gestor de memória dinâmica integrado em
FPGA para um switch ethernet.

• Caṕıtulo 6 - Conclusão: Este caṕıtulo conclui a dissertação. Começa por apresentar
um resumo do trabalho realizado no âmbito desta tese de mestrado integrado, seguida-
mente é feita uma discussão final dos resultados obtidos, e termina com a exposição de
posśıveis linhas de trabalho e investigação futuras.

De modo a fornecer informação complementar acerca do trabalho realizado no âmbito
desta dissertação, foi redigido o seguinte apêndice:

• Apêndice A - Exemplo de Aplicação: Gestor de Memória Dinâmica: Este
apêndice complementa a informação fornecida no fim do caṕıtulo 5. Ao longo deste
apêndice são analisadas as funcionalidades dos dois módulos constituintes do gestor de
memória dinâmica, nomeadamente do memory manager e da memory pool. O apêndice
termina apresentando alguns detalhes relativos à implementação do sistema.
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Caṕıtulo 2

Conceitos Fundamentais

Sumário

Neste caṕıtulo são apresentados alguns conceitos fundamentais para a compreensão desta
dissertação. Começa-se por introduzir noções sobre sistemas computacionais, quer de uso
geral, quer especializados. Dentro dos sistemas especializados é realçada a importância dos
sistemas embutidos. Seguidamente são apresentados conceitos essenciais de sistemas inte-
grados, discutindo-se posteriormente as necessidades e as vantagens da utilização de redes
de siĺıcio em sistemas integrados muito complexos. Por fim, evidencia-se a importância do
aparecimento e desenvolvimento dos sistemas reconfiguráveis.

2.1 Sistemas Computacionais

Um sistema computacional (ou computador) é uma máquina composta por elementos de
hardware (ou f́ısicos) e de software (ou lógicos) cujo objectivo consiste em processar os dados
de entrada afim de produzir resultados de sáıda de acordo com as instruções definidas pelo
programador, os comandos introduzidos pelo utilizador ou ainda as especificações do con-
strutor. Os elementos de hardware do computador são geralmente componentes electrónicos
e mecânicos enquanto os elementos de software do computador são programas contendo in-
struções que estabelecem a sequência de operações a realizar.

A figura 2.1 ilustra os blocos principais de hardware de um sistema computacional:

• A unidade central de processamento;

• A memória;

• Os dispositivos de entrada/sáıda (ou periféricos).

O processamento da informação é realizado por um módulo designado Unidade Central
de Processamento (Central Processing Unit - CPU ). O software, os dados de entrada e os
resultados de sáıda são armazenados em dispositivos de memória que podem ser de diversos
tipos e tecnologias. Finalmente, a entrada de dados e a sáıda de resultados são suportadas
por periféricos que fazem a interface entre o sistema computacional e o mundo exterior.

Por sua vez, a CPU divide-se essencialmente em dois módulos principais:

• Unidade de controlo (control unit);
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Figura 2.1: Blocos clássicos de hardware de um sistema computacional (adaptado de [PH05]).

• Unidade de execução (datapath).

A unidade de controlo é geralmente um circuito sequencial, modelado por uma máquina
de estados finitos, que gera os sinais de controlo da unidade de execução. A evolução desta
máquina de estados depende do seu estado interno actual e das variáveis independentes ger-
adas quer a partir das instruções do programa lidas da memória, quer dos sinais de estado
provenientes da unidade de execução.

A unidade de execução é constitúıda por unidades funcionais, de armazenamento e de
encaminhamento tais como unidades aritméticas e lógicas, registos, multiplexadores, entre
outras. São estes os componentes que realizam o processamento dos dados propriamente
dito. De uma forma simples, a unidade de execução realiza as operações aritméticas e a
unidade de controlo conduz a unidade de execução, a memória, e os periféricos de acordo com
as instruções do programa em execução.

Nos sistemas actuais é vulgar a CPU ser implementada num único circuito integrado com
outros componentes, tais como coprocessadores e circuitos auxiliares. Ao conjunto resultante
desta integração designa-se por processador. É também posśıvel integrar várias CPUs num
único dispositivo para aumentar a capacidade computacional do sistema e consequentemente
o desempenho das aplicações que nele executam.

Os sistemas computacionais podem ser de uso geral ou especializados consoante a sua
flexibilidade, extensibilidade, tipos de processamento que podem realizar, natureza e formato
dos dados de entrada suportados e resultados de sáıda produzidos.
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2.1.1 Sistemas de Uso Geral

Os sistemas computacionais de uso geral são máquinas altamente versáteis e programáveis
capazes de realizar um conjunto de tarefas bastante diversificado e na maior parte dos casos
imposśıvel de prever durante o seu projecto. Por este motivo, a extensibilidade e a flexibilidade
destes sistemas são bastante elevadas. Um sistema de uso geral possui em geral capacidades
de interface com o utilizador bastante poderosas e atractivas. É precisamente através desta
interface que normalmente se realiza a programação do sistema através de ferramentas e
aplicações nele existentes ou instaladas. O exemplo mais conhecido de sistema computacional
de uso geral é o computador pessoal (Personal Computer - PC ).

O desempenho de um sistema computacional de uso geral não está optimizado para a
realização de nenhuma tarefa em particular. Os sistemas de uso geral são concebidos para
exibirem um bom desempenho médio para um conjunto relativamente vasto de tarefas. Além
disso, o desempenho pode variar consideravelmente com o número e tipo de aplicações execu-
tadas e os dados de entrada fornecidos, razão pela qual o seu desempenho apresenta variações
nem sempre previśıveis, isto é, não é determińıstico.

O consumo de potência em sistemas computacionais de uso geral é muitas vezes con-
siderado um aspecto secundário, exceptuando obviamente o caso de equipamentos portáteis
alimentados por baterias ou os sistemas compostos por um número considerável de nodos de
processamento com necessidades especiais de refrigeração ou climatização, como por exemplo
os agregados de servidores (server farms) usados nos centros de dados (data centers).

2.1.2 Sistemas Especializados e Sistemas Embutidos

Os sistemas computacionais especializados são sistemas concebidos para a realização de
uma tarefa ou de um conjunto de tarefas bastante reduzido e completamente definido durante
o seu projecto. Os sistemas deste tipo, sendo constrúıdos para uma aplicação ou função
espećıficas, não são em geral programáveis pelo utilizador, podendo em certos casos apenas
ser realizadas actualizações suportadas pelo seu projectista ou fabricante.

Uma vez que as funções realizadas por um sistema especializado são completamente con-
hecidas na sua fase de projecto, podem ser introduzidas optimizações que permitam melhorar
a sua eficiência e determinismo na realização das tarefas para a qual foi concebido, nomeada-
mente ao ńıvel da quantidade de recursos necessários para a sua implementação, previsibili-
dade do desempenho ou potência consumida.

Os sistemas embutidos (embedded systems) são um caso particular de sistemas computa-
cionais especializados. Os sistemas embutidos estão em geral inseridos ou montados no interior
de sistemas complexos heterogéneos, isto é, sistemas que além da parte computacional podem
incluir também elementos eléctricos, mecânicos, pneumáticos ou outros. A função do sistema
embutido é controlar a operação do sistema onde está inserido, fazendo muitas vezes parte
de uma malha de controlo de um processo de forma a garantir que o sistema interage com o
ambiente de acordo com as especificações ou estratégia de controlo predefinida.

Os sistemas embutidos são em muitos casos inviśıveis ao utilizador, não possuindo interface
amigável para programação, pelo que a sua concepção, desenvolvimento e actualização devem
ser feitas com recurso a outros equipamentos e ferramentas auxiliares, tais como emuladores,
compiladores cruzados (cross compilers), consolas de programação, programas monitores/-
carregadores (boot loaders), depuradores remotos, entre outros.
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Figura 2.2: Comparação do número de unidades vendidas entre 1998 e 2002, dos três tipos
principais de sistemas computacionais (adaptado de [PH05]).

Nos sistemas embutidos, os dados de entrada são na maior parte dos casos valores recol-
hidos de sensores. O processamento realizado corresponde à execução de um algoritmo de
controlo do sistema. Os resultados produzidos destinam-se a estabelecer o ponto de funciona-
mento de actuadores.

Os sistemas embutidos estando presentes em muitas das aplicações do dia-a-dia são por
isso a classe de sistemas computacionais mais usados e que cobrem a maior gama de aplicações
e desempenhos. Os sistemas embutidos estão presentes em sistemas pouco exigentes, como
um controlo remoto ou uma impressora e em sistemas exigentes, como um telemóvel ou um
véıculo automóvel. Estes sistemas computacionais são concebidos para correr uma aplicação
ou um conjunto de aplicações relacionadas.

Nos sistemas embutidos aspectos relacionados com a área, consumo de potência e custos
de desenvolvimento e produção são muitas vezes considerados fundamentais devido ao elevado
número de unidades constrúıdas e ao preço reduzido ou limitado para o sistema alvo. Por
este motivo os recursos e o desempenho do sistema devem ser os estritamente necessários para
que possa cumprir a sua função devidamente.

A figura 2.2 mostra a evolução das vendas dos principais sistemas computacionais desde
1998 até 2002. Verifica-se que a taxa composta de crescimento anual dos sistemas com-
putacionais embutidos foi de 40% relativamente aos 14% dos servidores (servers) e 9% dos
computadores de secretária pessoais (desktop). De notar que não foram contabilizados neste
gráfico os sistemas embutidos de gama baixa que utilizam CPUs de 8 e 16 bits. Para além
de ser a classe com maior número de vendas, os sistemas embutidos apresentam uma taxa
de crescimento anual superior às outras classes, o que evidencia a tendência de cada vez se
vender mais estes sistemas.
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Figura 2.3: Evolução do número de tranśıstores nos microprocessadores da Intel desde o
lançamento do primeiro microprocessador em 1971 (adaptado de [Cor05]).

2.2 Sistemas Integrados

Durante as últimas décadas, o número de tranśıstores integráveis numa única pastilha de
siĺıcio (chip) tem aumentado consideravelmente, seguindo o crescimento exponencial previsto
por Moore em 1965 [Moo65] e vulgarmente designado por lei de Moore. A figura 2.3 ilustra
a evolução do número de tranśıstores da Intel desde 1971, ano em que foi lançado o primeiro
microprocessador. Em 2010 prevê-se que seja posśıvel integrar num único dispositivo f́ısico
mais de 4 biliões de tranśıstores. Paralelamente tem-se assistido a uma grande redução do
custo por tranśıstor como ilustra a figura 2.4. Estima-se que o preço actual de um tranśıstor
seja o mesmo de um caracter impresso num jornal [Moo03]. Esta dupla tendência é também
seguida por processadores de outros fabricantes e por outros tipos de circuitos integrados.
É posśıvel construir sistemas com ńıveis cada vez mais elevados de desempenho, a operar a
frequências elevadas (superiores a 1 GHz), extremamente complexos (com centenas de milhões
de tranśıstores) e com menores custos.

Esta impressionante evolução na escala de integração só foi posśıvel graças à redução das
dimensões dos elementos envolvidos na construção de um circuito integrado, nomeadamente
os tranśıstores e as respectivas ligações. Esta evolução tornou posśıvel um novo conceito: o
conceito de sistema integrado (System-on-Chip - SoC ) que resulta desta enorme capacidade
de integração dispońıvel actualmente.

Num sistema integrado estão implementados, num único substracto de siĺıcio, todos os
componentes necessários para implementar um sistema computacional complexo, nomeada-
mente processador(es), coprocessador(es), memória, controladores de comunicação, periféricos,
entre outros. Em certos casos, os sistemas integrados podem também incluir componentes
mecânicos e eléctricos usados na inclusão de sensores no próprio sistema integrado. A pos-
sibilidade de integrar todos estes componentes num único circuito integrado permite tirar
partido da sua interacção próxima, possuindo enormes vantagens, principalmente ao ńıvel
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Figura 2.4: Evolução do preço por tranśıstor em dólares desde 1968 (adaptado de [Moo03]).

das dimensões do circuito, velocidade de funcionamento, consumo de potência e eventual-
mente custo unitário.

No entanto, a enorme complexidade dos sistemas integrados também coloca grandes de-
safios no seu desenvolvimento e validação, quer devido ao facto da evolução da produtividade
de projecto não acompanhar o aumento da complexidade dos sistemas, quer pela constante
necessidade de diminuir o tempo de desenvolvimento de novos produtos. Por este motivo, o
projecto é feito recorrendo cada vez mais a modelos elaborados, a ńıveis de abstracção eleva-
dos e à reutilização de módulos pré-desenhados e pré-verificados. Estes módulos reutilizáveis
são denominados núcleos de propriedade intelectual (Intellectual Property Cores - IP Cores)
e podem ser desenvolvidos pela empresa responsável pelo projecto do sistema ou adquiridos
a terceiros.

Os núcleos IP de um SoC são interligados por meio de uma estrutura de comunicação.
Tipicamente, são utilizadas duas abordagens para a interconexão dos núcleos: canais multi-
ponto partilhados (mais conhecidos por barramentos) e canais ponto-a-ponto dedicados. A
última alternativa é a que oferece melhor desempenho, pois cada comunicação ocorre inde-
pendentemente das outras por meio de canais exclusivos. Contudo, o projecto é espećıfico e
possui reusabilidade limitada. Já nos barramentos a mesma estrutura pode ser reutilizada em
diferentes sistemas, reduzindo o tempo de projecto. Estas estruturas de comunicação estão
ilustradas na figura 2.5.

O aumento da produtividade também se consegue através da utilização de linguagens
formais e ferramentas de projecto assistido por computador que auxiliam o projectista na
modelação, refinamento, validação e implementação dos modelos do sistema, assim como na
sua prototipagem e teste.

A evolução das tecnologias de fabricação de circuitos integrados e respectiva diminuição do
tamanho dos seus elementos tem também contribúıdo para um agravamento das despesas de
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Figura 2.5: Exemplos de estruturas de comunicação em SoCs: a) Barramento partilhado, b)
Canais ponto-a-ponto dedicados (adaptado de [BM06]).

produção devido ao aumento dos custos de preparação das máscaras e processos de fabricação.
Por este motivo, a construção de circuitos integrados de aplicação espećıfica (Application-
Specific Integrated Circuits - ASICs) só é economicamente viável para dispositivos destinados
a mercados de grande dimensão em que esses custos são divididos pelo elevado número de
unidades produzidas.

2.2.1 Desafios

O crescente ritmo de integração abre portas para o desenvolvimento de novas aplicações
nas áreas de multimédia, telecomunicações, electrónica de consumo, etc. Actualmente é
posśıvel a integração num SoC de diversos núcleos de propriedade intelectual e um SoC
com vários processadores é já uma realidade. No entanto, sistemas tão complexos, levantam
problemas de comunicação dentro do sistema integrado (on-chip communication) e afectam
especificações cŕıticas do sistema tais como o desempenho, potência consumida, fiabilidade,
tolerância a erros, custo, entre outras. Dentro destes problemas, destacam-se os principais:

• Fios eléctricos: O crescente número de núcleos IP num sistema integrado exige para
além de uma redução das geometrias do processo, uma redução da secção transversal dos
fios, o que provoca um aumento da resistência por comprimento nos mesmos enquanto a
sua capacidade não se reduz proporcionalmente. A figura 2.6 retirada do International
Technology Roadmap for Semiconductors ([ITR03]) ilustra o atraso relativo esperado
para as portas lógicas, para os fios locais e para os fios globais em função da tecnologia.
Verifica-se que ao ńıvel local há uma redução dos comprimentos dos fios, acompanhando
a evolução da escala de integração, logo sendo necessário um menor número de ciclos
gastos para este tipo de comunicação. Já os comprimentos dos fios globais não diminuem
com o aumento da escala de integração e por isso têm um atraso relativo cada vez
maior. A cont́ınua redução da tecnologia dos tranśıstores agrava cada vez mais esta
diferença, pelo que é necessário diferenciar a comunicação local da comunicação global.
Futuramente o efeito das interligações irá definitivamente dominar o desempenho do
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Figura 2.6: Atraso relativo esperado para as portas lógicas, para os fios locais e para os
fios globais em função da tecnologia actual e para um futuro muito próximo (adaptado de
[ITR03]).

sistema, pelo que é urgente encontrar modelos capazes de suportar eficientemente a
comunicação global entre os vários núcleos IP de um sistema integrado;

• Sincronização do sistema: O sucessivo aumento da integração e da frequência nos
SoCs tem tornado complexa a tarefa da sincronização global do sistema. Para suportar
o crescente número de núcleos IP num SoC é necessário aumentar não só os requisitos de
largura de banda da comunicação on-chip mas também as frequências de funcionamento
entre as ligações dos núcleos IP. Por outro lado, sistemas com dezenas de sinais de
relógios são já hoje uma realidade. Para além disso, a gestão de energia do sistema impõe
que se abrande ou mesmo desligue temporariamente funções inactivas de um dispositivo,
enquanto funções cŕıticas continuam activas e à frequência máxima. Por estes motivos,
a tradicional abordagem de apenas ter um relógio global em todo o sistema começa
a não cobrir todas as exigências. A árvore de relógio necessária para implementar a
sincronização global do sistema ocupa cada vez mais área e consome cada vez mais
potência. Como resposta a estas limitações começaram a aparecer conceitos novos
como o GALS (Globally Asynchronous, Locally Synchronous). Este conceito baseia-se
numa rede ponto-a-ponto entre núcleos IP ou subsistemas, sendo a comunicação entre
estes núcleos feita através de comutadores de pacotes (Switching Elements - SEs), cujo
protocolo nada sabe sobre a diversidade das distribuições de relógio, sendo assim um
sistema globalmente asśıncrono e śıncrono em cada núcleo ou subsistema. Existem duas
vantagens principais deste método: a primeira é reduzir o problema da sincronização
para um número menor de subproblemas e a segunda é facilitar a construção de sistemas
maiores usando núcleos IP com especificações temporais distintas;
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• Produtividade de projecto: A abstracção ao ńıvel RTL (Register Transfer Level), as
ferramentas de śıntese e as linguagens de descrição de hardware (HDLs) introduzidas na
década de 90 no projecto de ASICs, vieram revolucionar o projecto de SoCs complexos,
uma vez que permitiram reduzir o número de iterações na criação do projecto. Actual-
mente estas técnicas permitem construir SoCs complexos e de forma rápida. Mas por
outro lado, os recursos dispońıveis para o projecto de novos sistemas está a crescer ex-
ponencialmente, isto porque, o tamanho dos SoCs está a aumentar, as geometrias estão
a diminuir e o número de camadas de metal dispońıveis é cada vez maior. Entre 1997
e 2002 houve uma redução no tempo de projecto de 50% e no mesmo peŕıodo, a com-
plexidade de projecto aumentou 50 vezes [OCP03]. A abstracção ao ńıvel RTL já não é
suficiente para continuar a manter estes requisitos. É necessário um novo conceito que
permita que o esforço e o tempo de projecto cresçam linearmente com a complexidade
do sistema. Para isso é necessário introduzir um ńıvel mais alto de abstracção na comu-
nicação on-chip. Isto permitirá particionar o esforço de projecto em subtarefas mı́nimas
independentes. Após ser estabelecido um padrão comunicativo passará a ser trivial
a reutilização de núcleos IP de diversas empresas, o que é pertinente para projectos
complexos multi-processador num sistema integrado (Multiprocessor System-on-Chip -
MPSoC );

• Estrutura de comunicação: As estruturas tradicionais de comunicação dos sistemas
integrados mencionadas na secção anterior não respondem eficientemente a sistemas
tão complexos. Será inviável o uso de estruturas de comunicação dedicadas ponto-a-
ponto devido às dificuldades associadas à especificidade de cada sistema e à falta de
reusabilidade dessa abordagem. Por outro lado, os barramentos partilhados limitam
o desempenho da comunicação, nomeadamente na largura de banda e no paralelismo
da comunicação. Nestas estruturas multiponto, quanto maior for o número de núcleos
IP ligados ao barramento, maior será a sua capacidade parasita, e consequentemente
maior será o atraso de propagação ao longo das linhas. Para além disso, cada sinal deve
chegar a todos os pontos do barramento, exigindo uma grande quantidade de energia.
Existem ainda outros problemas, como largura de banda não escalável e arbitragem
centralizada, que dificultarão em muito o uso de barramentos em SoCs complexos. É
necessário uma nova estrutura de comunicação que alie flexibilidade, largura de banda
escalável e paralelismo na comunicação.

2.3 Redes de siĺıcio

Devido aos desafios resumidos na secção anterior, dentro da comunidade cient́ıfica, surgiu
um paradigma, que visa ultrapassar todas estas dificuldades de interligação e comunicação
on-chip dos sistemas integrados complexos actuais e futuros. Este paradigma tem múltiplas
denominações na literatura: Micro-Networks, On-Chip Networks (OCNs) e Networks-on-Chip
(NoCs). Contudo, entre todas, o termo que tem tido maior aceitação é Network-on-Chip
(Rede de siĺıcio, em português).

A figura 2.7 ilustra uma NoC estruturada numa topologia em grelha 4-por-4 proporcio-
nando uma rede de comunicação global entre todos os núcleos de processamento (cores) dentro
do chip. Assim, em vez de barramentos partilhados ou canais ponto-a-ponto dedicados, é ap-
resentado um esquema mais geral, com nós de encaminhamento (Routing Nodes) espalhados
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Figura 2.7: Ilustração de uma NoC estruturada numa topologia em grelha 4-por-4, eviden-
ciando os seus componentes fundamentais (adaptado de [BM06]).

por todo o chip e interligados entre si por canais de comunicação (Links). Existem assim 4
componentes essenciais numa rede de siĺıcio:

• Adaptadores de rede (Network Adapters): implementam o interface entre um
dado núcleo de processamento IP (core) e a NoC. A sua função é desacoplar o proces-
samento (do núcleos) da comunicação (da rede);

• Nós de encaminhamento (Routing Nodes): a sua função consiste em encamin-
har devidamente a informação segundo o protocolo escolhido. Implementam assim a
estratégia de encaminhamento da informação;

• Canais de comunicação (Links): interligam os nós de encaminhamento e limitam a
largura de banda máxima do circuito. Podem ser constitúıdos por um ou mais canais
lógicos f́ısicos;

• Núcleos de processamento (Cores): implementam uma funcionalidade espećıfica
no sistema e são por isso os agentes de processamento da rede.

Tipicamente, a comunicação dá-se por troca de mensagens entre os diversos núcleos IP.
Assim a função de uma NoC consiste em entregar devidamente as mensagens desde o núcleo
origem até ao núcleo destino respectivo. A arquitectura de uma NoC deve assim apresentar
caracteŕısticas capazes de suportar eficientemente esta comunicação. As caracteŕısticas mais
importantes são:

• Topologia: descreve a forma como a rede é organizada no chip, comparando-se a
um grafo, onde os nós de processamento de informação são os vértices e os canais de
comunicação são os arcos. A figura 2.8 ilustra as topologias mais vulgarmente utilizadas
(cobrindo cerca de 60% dos casos [AL.08]) nas NoCs. Uma vez que estas topologias são
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Figura 2.8: Ilustração das topologias mais comuns usadas nas NoCs: a) Tipo grelha (2-D),
b) Tipo toroidal (3-D) (Adaptado de [BM06]).

regulares, tanto a área ocupada como a potência consumida crescem linearmente com
o aumento da rede;

• Protocolo: define a estratégia de circulação de informação na rede. Estratégias t́ıpicas
consistem em reservar um caminho seleccionado desde da origem ao destino, até o
transporte da informação estar completo (circuit switching), ou por outro lado, cada
pacote para além de conter os dados propriamente ditos, contem informação acerca do
seu caminho (packet switching). A última abordagem é mais vulgar e corresponde a
cerca de 80% [AL.08] dos casos. A forma como se decide este caminho também tem
diferentes abordagens: se o percurso a percorrer for decidido apenas pela origem e o
destino, implica que todos os pacotes vão seguir esse traçado (deterministic routing),
se por outro lado, os nós de encaminhamento puderem decidir o melhor percurso, os
pacotes podem variar o seu traçado a qualquer momento (adaptive routing). A última
abordagem é mais complexa porque exige mecanismos de arbitragem dinâmicos, mas
traz benef́ıcios ao ńıvel do balanceamento de carga. Redes utilizando mecanismos packet
switching e com decisão do traçado deterministic routing correspondem a 70% [AL.08]
dos casos;

• Qualidade de serviço: estabelece os ńıveis de garantia dados para a transferência de
informação na rede. As garantias estão relacionadas com atrasos (throughput mı́nimo,
latência máxima, jitter máximo), integridade (taxa de erro máxima, perda de pacotes
máximo) e a forma como o pacote é entregue (em ordem ou fora de ordem). Os esque-
mas mais vulgarmente utilizados são best effort que encaminham os pacotes o melhor
posśıvel, sem garantias de latência ou throughput, e guaranteed throughput que garantem
uma taxa mı́nima de transferência de informação na rede.

Em [AL.08] pode-se encontrar um resumo do estado da arte das NoCs.
As NoCs são actualmente um campo de pesquisa muito activo no meio cient́ıfico. O futuro

passará por dimensionar e estruturar a rede de acordo com as necessidades de comunicação



18 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 2.4

  

Figura 2.9: NoC comercializada pela Arteris, disponibilizando duas soluções distintas de
configuração para a rede (Adaptado de [Art08]).

do sistema integrado, dada a grande flexibilidade de desempenho proporcionada. E o futuro
poderá não estar assim tão distante. A empresa Arteris foi a primeira a lançar em 2005 uma
implementação comercial dispońıvel em núcleo IP. A figura 2.9 ilustra a flexibilidade desta
rede. No ano corrente, a NoC desenvolvida pela Arteris foi escolhida pela empresa Texas
Instruments para proporcionar a interligação nos seus sistemas integrados.

2.4 Sistemas Reconfiguráveis e FPGAs

A evolução da tecnologia de fabricação de circuitos integrados permitiu também a sofisti-
cação dos dispositivos lógicos programáveis pelo utilizador (Field Programmable Logic Devices
- FPLDs), possibilitando o projecto rápido e flex́ıvel de sistemas integrados complexos, espe-
cializados para uma dada aplicação.

Dos dispositivos programáveis existentes actualmente, os mais poderosos e relevantes para
este trabalho são os agregados de células lógicas programáveis (Field Programmable Gate
Arrays - FPGAs). Uma FPGA pode ser descrita como uma matriz de blocos programáveis
(Configurable Logic Blocks - CLBs), envolta por blocos de entrada/sáıda (Input Output Blocks
- IOBs) e conectados por recursos de interligação também configuráveis. A figura 2.10 ilustra
um exemplo da organização interna de uma FPGA.

A implementação de um circuito lógico numa FPGA é feita através da distribuição da
lógica entre os blocos individuais programáveis, interligados com recursos de ligação con-
figuráveis. É de salientar que os atrasos resultantes são grandemente influenciados pela dis-
tribuição da lógica e pela estrutura de encaminhamento. Assim sendo, o desempenho de
circuitos mapeados em FPGA depende muito da eficácia das ferramentas CAD (Computer
Aided Design), utilizadas na sua śıntese e implementação.

A evolução das FPGAs traduziu-se em aumentos de desempenho, densidade, capacidade
de processamento e diminuição do consumo de energia. Actualmente estão dispońıveis FP-
GAs com capacidade lógica equivalente a milhões de portas lógicas, na forma de recursos
quer programáveis quer fixos, tais como LUTs, memórias, macro-células do tipo DSP, proces-
sadores de uso geral (e.g. MicroBlaze), controladores para protocolos de comunicação (e.g.
Ethernet, PCI Express) e blocos de entrada/sáıda muito versáteis.

Os sistemas que permitem a alteração do seu comportamento recorrendo apenas a trans-
formações lógicas sem necessidade de alterar fisicamente o seu circuito são denominados
sistemas reconfiguráveis. As FPGAs são a plataforma de implementação dos sistemas re-
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Figura 2.10: Estrutura interna de uma FPGA.

configuráveis, dadas as suas caracteŕısticas. Caso seja necessário interromper a operação do
sistema para alterar o seu comportamento diz-se que o sistema é reconfigurável estaticamente,
caso contrário, o sistema é reconfigurável dinamicamente. O tipo de reconfiguração suportada
por uma FPGA depende essencialmente da tecnologia empregue na sua fabricação e da sua
organização interna.

Devido à sua flexibilidade, reconfigurabilidade, ciclos rápidos do fluxo de projecto e
menores custos de concepção, as FPGAs são consideradas uma alternativa bastante inter-
essante aos ASICs. Contudo, relativamente a estes, também possuem algumas desvantagens,
nomeadamente, menores densidades lógicas, frequências de operação inferiores e maiores con-
sumos de potência. No entanto, a evolução da tecnologia, o aperfeiçoamento das arquitecturas
e a cont́ınua redução do seu preço têm vindo a atenuar estas desvantagens.

De referir ainda que cada fabricante implementa FPGAs com diferentes funcionalidades,
arquitecturas e ferramentas de suporte. Neste trabalho foi utilizada uma FPGA da famı́lia
Spartan-3 da Xilinx [Xil08k], porém o trabalho realizado é facilmente portável para outras
FPGAs.

2.4.1 Linguagens de Descrição de Hardware - HDLs

As linguagens de descrição de hardware (Hardware Description Languages - HDLs) foram
inicialmente introduzidas para substituir os complexos manuais que descreviam o funciona-
mento dos ASICs. Até então, a única metodologia utilizada no desenvolvimento de circuitos
baseava-se em diagramas esquemáticos. As desvantagens deste método são óbvias: os esque-
mas produzidos têm menor portabilidade e estão extremamente dependentes da ferramenta
de desenvolvimento que o produziu. Tudo junto, resulta num maior tempo de projecto e em
maiores custos de produção.
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As HDLs juntamente com as ferramentas de projecto assistido por computador vieram
revolucionar assim o desenvolvimento de sistemas. A partir de uma descrição textual, é
posśıvel elaborar um modelo comportamental, independente da tecnologia e parametrizável,
sintetizá-lo e simulá-lo, e implementá-lo fisicamente num dispositivo lógico programável, sem
a necessidade de especificar explicitamente as ligações entre os componentes. Como se viu
na secção anterior, o surgimento de dispositivos lógicos programáveis de elevada capacidade
(superior a milhões de portas lógicas equivalentes) veio tornar posśıvel a elaboração de mod-
elos muito complexos, assim como a sua integração com os restantes módulos do sistema
(processador(es), memória e periféricos). Esta flexibilidade e reconfigurabilidade tornou o
fluxo de projecto dos sistemas mais rápido e a sua concepção mais barata. A facilidade de
especialização é fundamental em sistemas embutidos devido às restrições relacionadas com o
custo, a área e o consumo de energia desta classe de sistemas.

As linguagens de hardware mais utilizadas são o VHDL (VHSIC Hardware Description
Language) e o Verilog. Neste trabalho foi utilizada a linguagem VHDL.



Caṕıtulo 3

Integração de Microcontroladores
em FPGA

Sumário

Neste caṕıtulo são introduzidos os 2 elementos principais da arquitectura multi-processador
desenvolvida: o microcontrolador PicoBlaze e o processador MicroBlaze. São também apre-
sentadas as ferramentas de suporte para cada um deles, nomeadamente o Xilinx ISE (desen-
volvimento de hardware) e o pBlazIDE (desenvolvimento de software) no caso do PicoBlaze, e
o Xilinx EDK (desenvolvimento de hardware e de software) no caso do MicroBlaze. Para além
disso, são ainda discutidos alguns detalhes do fluxo de projecto nas respectivas ferramentas.

3.1 Introdução

Os microcontroladores são uma solução integrada de um sistema computacional, num
único dispositivo f́ısico. A figura 3.1 ilustra os módulos t́ıpicos constituintes de um microcon-
trolador. Num microcontrolador coexistem no mesmo dispositivo f́ısico o processador (CPU ),
a memória de instruções e dados (ROM e RAM ), os portos de entrada/sáıda (I/Os), e ainda
alguns periféricos (e.g. Timer e Serial COM Port). Todos os módulos são interligados inter-
namente. Na essência, a utilização do microcontrolador apenas exige a correcta interligação
dos portos de entrada/sáıda à aplicação alvo, a respectiva programação e a alimentação. Um
microcontrolador é uma solução compacta, de baixo custo e tipicamente especializado para a
implementação de uma dada aplicação.

Os microcontroladores são usados extensivamente nas três principais áreas de mercado dos
sistemas embutidos: nos véıculos automóveis (e.g. no controlo de tracção, no sistema ABS,
etc), na indústria (e.g. nos módulos de monitorização dos processos) e nos produtos de con-
sumo (e.g. telemóveis, máquinas de lavar, impressoras, etc). A crescente pressão do mercado
exige baixo custo, bom desempenho e flexibilidade. A sofisticação das FPGAs veio revolu-
cionar o projecto dos sistemas integrados complexos num único dispositivo e apresenta-se
actualmente como a melhor solução para responder a estes requisitos do mercado. O desen-
volvimento de um sistema integrado de controlo passa pela concepção de todo o hardware e
software necessários à aplicação alvo. A Xilinx disponibiliza a ferramenta EDK, que permite a
construção completa de um sistema embutido de controlo especializado. Esta ferramenta tem
o processador sintetizável MicroBlaze como unidade de processamento e permite adicionar
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Figura 3.1: Módulos t́ıpicos constituintes de um microcontrolador.

núcleos de propriedade intelectual pré-concebidos ou criados, para estender as funcionalidades
do sistema. A concepção de um núcleo de propriedade intelectual é assistida também pela
Xilinx, por meio da ferramenta de śıntese ISE.

O desenvolvimento da arquitectura multi-processador não seria posśıvel sem as funcional-
idades destas ferramentas. A ferramenta ISE permitiu o desenvolvimento e teste da lógica de
comunicação e sincronização do microcontrolador PicoBlaze. A ferramenta EDK permitiu a
integração e construção da plataforma multi-processador MicroBlaze-PicoBlaze.

3.2 O Microcontrolador PicoBlaze

O PicoBlaze é um microcontrolador RISC (Reduced Instruction Set Computer) de 8 bits.
Existem dezenas de microcontroladores de 8 bits com diferentes arquitecturas e conjuntos de
instruções. As FPGAs actuais permitem a implementação de praticamente qualquer micro-
controlador deste tipo, podendo-se encontrar os microcontroladores mais populares (e.g. PIC,
8051, AVR, 6502, 8080, Z80 ) disponibilizados na forma de soft cores sintetizáveis. A escolha
do microcontrolador PicoBlaze prende-se com os seguintes motivos:

• O IP core é livre: o microcontrolador PicoBlaze é disponibilizado em código VHDL
sintetizável [Xil]. Como resultado, o microcontrolador é independente da tecnologia,
podendo facilmente migrar para futuras arquitecturas de FPGAs, explorando a redução
de custo e os melhoramentos futuros. Para além disso, é extenśıvel e ampliável;

• Ocupa uma quantidade de recursos muito reduzida: o PicoBlaze é especifica-
mente projectado e optimizado para as FPGAs da Xilinx, nomeadamente as Spartan e
as Virtex. É por isso muito eficiente, ocupando consideravelmente menos recursos do
que os outros microcontroladores dispońıveis. O PicoBlaze ocupa apenas 192 células
lógicas (ou 96 slices), o que representa cerca de 12.5% dos recursos dispońıveis de uma
FPGA XC3S50 e 0.3% de uma FPGA XC3S5000. Por ocupar apenas uma fracção da
FPGA, podem-se utilizar múltiplos microcontroladores PicoBlaze para o controlo de
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aplicações complexas, aonde cada microcontrolador assume uma função espećıfica no
sistema;

• Completamente integrável: o microcontrolador PicoBlaze é totalmente embutido na
FPGA, não necessitando de quaisquer recursos externos. As suas funcionalidades básicas
podem ser facilmente estendidas e melhoradas adicionando a lógica necessária aos portos
de entrada e sáıda do PicoBlaze. Pelo facto do sistema ser completamente integrado na
FPGA, os sinais adicionados são intŕınsecos à mesma melhorando o desempenho geral
e reduzindo o custo de projecto;

• Desempenho interessante: o PicoBlaze é capaz de executar entre 44 a 100 milhões
de instruções por segundo (MIPS ), dependendo da famı́lia da FPGA e do speed grade
respectivo - o que é muito mais do que os microcontroladores convencionais comerciais
executam. A tabela 3.1 apresenta o desempenho máximo do PicoBlaze para 3 famı́lias
de FPGAs distintas. Além disso, o seu desempenho é previśıvel: todas as instruções
demoram 2 ciclos de relógio para serem executadas - em aplicações de tempo-real, onde
é fundamental a previsibilidade, uma taxa de execução constante simplifica o cálculo do
tempo da execução do programa;

• Ferramentas razoáveis de apoio: o PicoBlaze tem um conjunto de ferramentas de
suporte, que permitem o desenvolvimento do hardware e do software necessários para
implementar uma aplicação espećıfica. Para além disso, possibilitam a sua simulação e
verificação. Este tema será discutido mais à frente nas subsecções 3.2.3 (página 27) e
3.2.4 (página 30). O PicoBlaze está ainda muito bem documentado - a Xilinx disponibi-
liza vários documentos de apoio (e.g. application notes, user guides, etc) [Xil08a] e um
fórum de discussão, aonde o próprio Ken Chapman (o criador do PicoBlaze) participa
[Xil08b].

FPGA Family Maximum Clock Maximum Execution
(Speed Grade) Frequency Performance
Spartan-3 (-4) 88 MHz 44 MIPS
Virtex-II (-6) 152 MHz 88 MIPS

Virtex-II Pro (-7) 200 MHz 100 MIPS

Tabela 3.1: Desempenho máximo do microcontrolador PicoBlaze para 3 famı́lias de FPGAs
distintas (adaptado de [Xil08g]).

Os microcontroladores são especializados para implementar aplicações de controlo. A sua
implementação na FPGA ocupa recursos relativamente constantes. Além disso, programar
sequências de controlo ou máquinas de estado em código assembly, é mais rápido do que criar
estruturas semelhantes usando a lógica da FPGA. Por outro lado, os microcontroladores estão
limitados pelo desempenho, devido à sua execução ser sequencial. Quando uma aplicação
cresce em complexidade, o número de instruções necessárias cresce, e o desempenho do sistema
diminui proporcionalmente. A implementação de aplicações na FPGA é mais flex́ıvel: um
algoritmo pode ser implementado de forma sequencial ou completamente de forma paralela,
dependo do desempenho exigido. Uma implementação paralela é mais rápida, mas também
exige mais recursos. Um microcontrolador embutido na FPGA permite assim usufruir do
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Figura 3.2: Diagrama interno do microcontrolador PicoBlaze (retirado de [Xil08g]).

melhor dos dois mundos. O microcontrolador é usado para implementar as funções de controlo
temporalmente não cŕıticas, enquanto as funções de controlo cŕıticas ou as funções do data
path são implementadas recorrendo à lógica da FPGA.

3.2.1 A Arquitectura do PicoBlaze

A figura 3.2 ilustra a arquitectura interna da versão actual do microcontrolador PicoBlaze.
A arquitectura do PicoBlaze é constitúıda pelos seguintes blocos funcionais:

• Registos de uso geral: O microcontrolador PicoBlaze inclui 16 registos de 8 bits de
uso geral: são os registos denominados de s0 até sF. De forma a tornar o código do pro-
grama mais claro, é posśıvel renomear estes registos usando uma directiva do assembler.
Todos os registos podem assumir as mesmas funções, não existem registos reservados
para tarefas especiais, nem uns são preferenciais para determinadas instruções que out-
ros. Além disso, não existe nenhum acumulador dedicado - cada resultado é calculado
num registo espećıfico;

• Memória Programável: O PicoBlaze suporta programas de tamanho até 1024 (1K )
instruções (cada instrução é codificada em 18 bits). A memória programável por onde
é executado o código é tipicamente uma Block RAM da FPGA e o seu conteúdo é
automaticamente carregado durante o processo de configuração da mesma;

• Unidade aritmética lógica (ALU ): A unidade aritmética lógica (ALU ) é de 8 bits
e é responsável por executar todos os cálculos do microcontrolador, incluindo:

- Operações aritméticas básicas, tais como, adição e subtracção;

- Operações lógicas bit-a-bit, tais como, AND, OR e XOR;

- Operações de comparação aritmética e de teste bit-a-bit ;

- Operações de shift e rotação.
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• Flags: As operações da ALU afectam as flags de ZERO e de CARRY. A flag de ZERO
é activa quando o resultado da última operação é zero. A flag de CARRY indica várias
condições e depende da última instrução executada. A flag INTERRUPT ENABLE
(IE) activa a entrada de interrupção;

• Scratchpad RAM : O PicoBlaze dispõe de uma scratchpad RAM interna de uso geral
de 64 bytes. O seu acesso é realizado pelas instruções STORE e FETCH através de
um endereçamento directo ou indirecto recorrendo aos registos internos. A instrução
STORE escreve o conteúdo de um dos 16 registos internos numa das 64 posições de
memória dispońıveis da Scratchpad RAM. A instrução FETCH, pelo contrário, lê o
conteúdo de uma das 64 posições de memória da Scratchpad RAM e escreve num dos
16 registos internos dispońıveis. A Scratchpad RAM permite assim guardar um número
maior de variáveis sem a necessidade de implementar lógica adicional, libertando o
espaço de I/O para os verdadeiros sinais de entrada e sáıda;

• Entrada/Sáıda: Os portos de entrada/sáıda estendem as funcionalidades do micro-
controlador, permitindo que este seja ligado a um conjunto de periféricos espećıficos ou
a outra lógica da FPGA. O PicoBlaze suporta até 256 portos de entrada e até 256 por-
tos de sáıda. A sáıda PORT ID fornece o endereço do porto pretendido. Durante uma
operação de entrada (corresponde ao uso da instrução INPUT ), o PicoBlaze lê a in-
formação do porto IN PORT para um registo interno espećıfico. Durante uma operação
de sáıda (corresponde ao uso da instrução OUTPUT ), o PicoBlaze escreve o conteúdo
de um registo interno espećıfico no porto OUT PORT ;

• Program Counter (PC): O program counter aponta para a próxima instrução a ser
executada. Por omissão, a localização da próxima instrução a ser executada é a seguinte
à actual (PC+1), pelo que basta incrementar o PC. Apenas as instruções de JUMP,
CALL, RETURN, RETURNI e a ocorrência de um reset ou de uma interrupção alteram
este comportamento habitual;

• Stack CALL/RETURN : A stack CALL/RETURN é um espaço de armazenamento
temporário, que permite guardar até 31 endereços. Uma vez que a stack é usada durante
a ocorrência de uma interrupção, pelo menos um ńıvel da stack deve ser reservado
quando as interrupções estão activas. Quando a stack enche, o primeiro valor guardado
é sobreposto - não existem instruções para controlar a stack ou o stack pointer (SP);

• Interrupções: O PicoBlaze tem uma entrada opcional de interrupção, permitindo ao
microcontrolador manipular ocorrências externas asśıncronas. O PicoBlaze responde à
interrupção, no pior caso, em 5 ciclos de relógio;

• Reset : Após o processo de configuração da FPGA, automaticamente é feito um reset
ao microcontrolador PicoBlaze, forçando-o a ir para o seu estado inicial - o PC aponta
para o endereço 0, as flags estão limpas, as interrupções estão desactivadas e a stack
CALL/RETURN está no seu estado inicial. De notar, que tanto os registos internos
como a Scratchpad RAM não são afectados pela ocorrência de um reset.

3.2.2 A Interface do PicoBlaze

O microcontrolador PicoBlaze foi criado para ser sintetizado e implementado numa FPGA.
Actualmente o PicoBlaze pode ser decomposto em dois módulos: o módulo KCPSM3 e o
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Figura 3.3: Módulos constituintes do PicoBlaze (adaptado de [Xil08g]).

módulo de memória, como ilustra a figura 3.3. O módulo KCPSM3 contém a ALU, os registos
internos, a scratchpad RAM, etc. O módulo de memória é tipicamente uma block RAM da
FPGA, e é usada para guardar a informação das instruções do programa desenvolvido. Para
efectivamente criar uma memória ROM, o pino Write Enable (WE) da block RAM, deve ter
potencial nulo, de forma a desactivar potenciais escritas.

O módulo KCPSM3 disponibiliza também os sinais de interface entrada/sáıda, que per-
mitem estender as funcionalidades do microcontrolador dentro da FPGA. A interface de
entrada é constitúıdo pelos seguintes sinais:

• IN PORT[7:0]: é o porto de entrada de dados do PicoBlaze. A instrução INPUT
permite capturar os dados presentes neste porto para um registo interno espećıfico do
microcontrolador;

• INTERRUPT: se a flag INTERRUPT ENABLE (IE) estiver activa pelo código da
aplicação, para gerar uma interrupção no microcontrolador, basta aplicar um sinal
positivo nesta entrada durante pelo menos 2 ciclos de relógio. Se a flag IE estiver
desactivada, esta entrada é ignorada;

• RESET: para forçar o PicoBlaze a ir para o seu estado inicial, basta aplicar um sinal
positivo a esta entrada durante pelo menos um ciclo de relógio.

A interface de sáıda é constitúıda pelos seguintes sinais:

• OUT PORT[7:0]: é o porto de sáıda de dados do PicoBlaze. A instrução OUTPUT
permite escrever neste porto de sáıda, os dados que estão guardados num registo interno
espećıfico do PicoBlaze;

• PORT ID[7:0]: este porto fornece o endereço que permite identificar o porto externo
de I/O pretendido durante as operações de entrada (INPUT ) e sáıda (OUTPUT ) de
dados do PicoBlaze;

• READ STROBE: este sinal é activado durante o segundo ciclo de relógio da instrução
INPUT, e indica que os dados presentes no porto IN PORT foram capturados para um
registo interno espećıfico do PicoBlaze;
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• WRITE STROBE: este sinal é activado durante o segundo ciclo de relógio da instrução
OUTPUT, validando os dados no porto de sáıda OUT PORT. A restante lógica da
FPGA deverá assim capturar os dados presentes no porto OUT PORT enquanto o
WRITE STROBE está activo;

• INTERRUPT ACK: este sinal indica que ocorreu uma interrupção válida no PicoBlaze.
Este sinal é activado durante o segundo ciclo de relógio usado para gerar uma interrupção
no microcontrolador.

Para uma informação mais detalhada dos portos de entrada/sáıda do PicoBlaze e para
observar os respectivos diagramas temporais, consultar [Xil08g].

3.2.3 As Ferramentas de Suporte ao Desenvolvimento de Hardware

A ferramenta Xilinx ISE (Integrated Synthesis Environment) é uma ferramenta poderosa,
que permite não só integrar e sintetizar os dois módulos constituintes do microcontrolador
PicoBlaze, como também desenvolver e testar todo o hardware necessário para uma aplicação
alvo.

O ambiente de śıntese integrado da Xilinx consiste num conjunto de programas que per-
mitem desenvolver, simular e implementar sistemas digitais em FPGAs ou CPLDs.

Todas as ferramentas têm um interface gráfico para o utilizador (graphical user interface
- GUI ), permitindo que os programas sejam executados a partir de barras de ferramentas,
menus e ı́cones. A figura 3.4 ilustra o ambiente de desenvolvimento proporcionado pela ferra-
menta Xilinx ISE. Como se pode observar, o ambiente de desenvolvimento está dividido em
4 janelas principais. A janela superior esquerda mostra os módulos pertencentes ao projecto
dispostos hierarquicamente - é a chamada de janela de fontes (sources window). No exemplo
ilustrado na figura 3.4, verifica-se que o projecto inclui os dois módulos constituintes do mi-
crocontrolador PicoBlaze, nomeadamente o módulo KCPSM3 e o módulo de memória ROM.
Estes dois módulos estão integrados num módulo hierarquicamente superior (top module),
que contém a lógica necessária para a integração do PicoBlaze e para o seu correcto funciona-
mento na aplicação alvo. Abaixo da janela de fontes, está a janela dos processos (processes
window). Esta janela contém todos os processos dispońıveis, que podem ser executados na
fonte seleccionada - é posśıvel sintetizar, simular, implementar, criar ou adicionar uma novo
módulo ao projecto, etc. A janela localizada no fundo é a chamada janela de mensagens (tran-
script window). Esta janela exibe as mensagens de estado, os erros, os avisos, os ficheiros
encontrados numa procura e permite ainda ao utilizador usar a consola interactiva (Tcl Shell)
para inserir comandos espećıficos. Por fim, temos a janela principal de maior dimensão, que
é uma janela de interface de documentos múltiplos (multi-document interface - (MDI)), mais
conhecida por área de trabalho. Aqui é posśıvel visualizar os relatórios da śıntese e da im-
plementação do projecto (pode-se constatar que no exemplo da figura 3.4, a percentagem de
slices usados pelo projecto na FPGA alvo é de 1%), desenvolver módulos espećıficos na forma
de ficheiros de texto ASCII (e.g. Verilog e VHDL) ou na forma de esquemáticos, e ainda
proceder à simulação do projecto, criando vectores de teste para os vários sinais e vendo os
seus diagramas temporais.

Para implementar um sistema digital na FPGA é necessária uma série de passos. A figura
3.5 ilustra os principais passos envolvidos no fluxo de projecto de um sistema digital no ISE,
e são eles:
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Figura 3.4: Ambiente de desenvolvimento integrado Xilinx ISE (extráıdo da versão 9.2.04i).

• Criação do Projecto (Design Entry): primeiro deve-se criar um projecto novo.
Seguidamente criam-se os seus módulos integrantes a partir de um editor de texto,
usando uma linguagem de descrição de hardware (e.g. VHDL ou Verilog) ou a partir de
um editor esquemático. É posśıvel também adicionar módulos já concebidos. O projecto
deverá consistir numa série de módulos dispostos hierarquicamente. Nesta fase, deve-se
ainda incluir o ficheiro de restrições do utilizador (user constraints file - UCF ), que
pode conter restrições a ńıvel de tempo, pinos e área da FPGA;

• Śıntese do Projecto (Design Synthesis): nesta fase procede-se à śıntese dos módulos
do projecto. Durante este processo é verificada a sintaxe do código e analisada a hierar-
quia dos módulos do projecto. Uma śıntese válida resulta num ficheiro netlist, que vai
servir como entrada para o processo de implementação;

• Implementação do Projecto (Design Implementation): este processo vai trans-
formar a lógica contida no ficheiro netlist, num ficheiro f́ısico que pode ser usado para
configurar a FPGA alvo (e.g. Spartan-3 ). Esta fase é decomposta nos seguintes pas-
sos: traduzir (translate), mapear (map) e colocar e interligar (place and route). No fim
do processo são gerados vários relatórios relativos aos vários passos da implementação,
que permitem averiguar se o sistema cumpre ou não os requisitos exigidos. Caso não
cumpram poder-se-à actuar nos módulos constituintes do projecto, nas restrições do
utilizador e ainda nas definições avançadas do ISE no processo de implementação;

• Configuração do dispositivo (Xilinx Device Programming): nesta fase é pro-
duzido o ficheiro final bitstream do sistema digital desenvolvido, que é utilizado para
a posterior configuração da FPGA. Para isso, basta recorrer ao utilitário iMPACT do
ISE e usar um cabo de programação. É posśıvel ainda criar opcionalmente ficheiros do
tipo PROM, ACE, ou JTAG para depuração ou para configuração do dispositivo.



3.2 O MICROCONTROLADOR PICOBLAZE 29

Design

Synthesis

Design Verification

Behavioral
Simulation

Functional
Simulation

Static Timing
Analysis

Timing
Simulation

Back
Annotation

In-Circuit
Verification

Design

Implementation

Design

Entry

Xilinx Device

Programming

Figura 3.5: Fluxo de projecto simplificado de um sistema digital no Xilinx ISE (retirado de
[Xil07e]).

O desenvolvimento de um sistema digital seria imposśıvel, se não fosse posśıvel simular e
verificar o seu comportamento funcional e temporal. A fase de validação (Design Verification)
está assim presente ao longo de todo o fluxo do projecto. As verificações mais relevantes ao
sistema são:

• Simulação Comportamental (Behavioral Simulation): a simulação comporta-
mental permite simular o funcionamento do sistema de uma forma ideal, ou seja, sem
ter em consideração os atrasos do processo de implementação do circuito. Para proceder
à simulação é necessário primeiramente criar um ficheiro de teste (test bench) com todos
os est́ımulos pretendidos para os vários sinais do sistema. A sua posterior simulação
resulta numa série de ondas para todos os sinais seleccionados ao longo do tempo. O
sistema funcionará correctamente se responder como esperado aos est́ımulos de entrada.
O ISE disponibiliza o simulador ISE Simulator para o efeito;

• Simulação Temporal (Timing Simulation): a simulação temporal permite simular
o sistema tendo em conta todos os atrasos existentes em cada sinal. Estes atrasos
resultam do processo de implementação do sistema, nomeadamente no mapeamento do
circuito em portas lógicas de uma dada tecnologia, com atrasos espećıficos, e também
nos atrasos introduzidos pelas interligações dessas portas. Nesta simulação deve ser
usado o mesmo ficheiro de teste (test bench) criado para a simulação comportamental.
Os simuladores utilizados são também os mesmos. O correcto funcionamento do sistema
nesta simulação prova que os atrasos introduzidos pelo processo de implementação não
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alteraram o seu comportamento. Os resultados obtidos são mais fidedignos, cred́ıveis e
próximos da realidade do que os obtidos na simulação comportamental;

• Verificação no circuito (In-circuit verification): depois de configurar a FPGA
com o sistema digital desenvolvido, é posśıvel efectuar uma verificação final da im-
plementação f́ısica do circuito. Para tal é incorporado no projecto um núcleo de um
analisador lógico, que captura todos os sinais necessários do sistema à frequência de
operação real do circuito digital. Seguidamente, os sinais são enviados via interface
JTAG para um computador para serem analisados. Assim, é posśıvel realizar uma
depuração ao circuito dentro das condições t́ıpicas de funcionamento. A ferramenta que
é disponibilizada pela Xilinx para o efeito é denominada ChipScope Pro.

O fluxo de projecto de um sistema digital é um processo interactivo de desenvolvimento
e teste que acaba apenas quando o sistema cumpre os requisitos exigidos pela aplicação.

É posśıvel encontrar uma descrição mais profunda do ambiente de desenvolvimento Xilinx
ISE e do seu conjunto de programas de suporte em [Xil07e].

3.2.4 As Ferramentas de Suporte ao Desenvolvimento de Software

As ferramentas de suporte dispońıveis para o microcontrolador PicoBlaze permitem o
desenvolvimento e a simulação do software necessário para implementar uma aplicação alvo.
As ferramentas dispońıveis para o PicoBlaze suportam apenas a linguagem assembly.

Seguidamente são sumariadas as principais ferramentas de suporte ao desenvolvimento de
software. Para uma descrição mais profunda destas ferramentas pode-se consultar [Xil08g].

3.2.4.1 Xilinx Assembler KCPSM3

O Xilinx Assembler KCPSM3 é um executável através da linha de comandos do sistema
operativo, que permite compilar o código desejado. A compilação gera vários ficheiros, um em
VHDL, outro em Verilog e ainda outro no formato M-file (pode ser usado no Xilinx System
Generator) - estes ficheiros não são mais do que uma block RAM que contém a informação
das instruções do programa a serem executadas pelo PicoBlaze. Apesar deste ambiente não
proporcionar nenhuma ferramenta de simulação, é posśıvel aproveitar as propriedades do
VHDL (ou Verilog) e através do ISE simulator (dispońıvel no ambiente de śıntese integrado
da Xilinx - ISE ) proceder à sua simulação configurando adequadamente os est́ımulos dos
diversos sinais dispońıveis. No entanto, este tipo de simulação não é ideal para simular um
conjunto de instruções, dados os requisitos exigidos serem complexos e demorados. Esta
simulação é proṕıcia para analisar o funcionamento temporal e lógico do hardware, como
foi analisado na subsecção 3.2.3 (página 27). O assembler KCPSM3 destaca-se pela sua
simplicidade e por ser gratuito [Xil].

3.2.4.2 Mediatronix pBlazIDE

O ambiente de desenvolvimento Mediatronix pBlazIDE é gráfico, inclui um assembler e
um simulador do conjunto de instruções (instruction set simulator - ISS) do PicoBlaze. Este
é o ambiente de desenvolvimento integrado (Integrated Development Environment - IDE) que
proporciona as melhores funcionalidades para a criação e simulação do código assembly dese-
jado. Como se pode ver na figura 3.6, o pBlazIDE confere ao seu utilizador uma visibilidade
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Figura 3.6: Ambiente de desenvolvimento integrado Mediatronix pBlazIDE (retirado de
[Xil08g]).

total: registos, flags e conteúdo da memória. Para além disso, possibilita uma simulação
do programa passo-a-passo ou através de breakpoints, forçando o simulador a parar numa
linha espećıfica do código. É posśıvel ainda simular a interacção do microcontrolador com a
restante lógica da FPGA: existem directivas que permitem escrever nos portos de entrada e
ler dos portos de sáıda desejados durante a simulação do programa. Apresenta ainda fun-
cionalidades como indentação do código, tempo de execução do programa e possibilidade de
gerar interrupções manuais ou automáticas durante a simulação.

A sintaxe do assembly usado neste ambiente é diferente da usada originalmente na Xilinx.
Apesar da diferença, assemelha-se à sintaxe usada nos outros tipos de assembly, facilitando
a programação aos utilizadores familiarizados com este tipo de linguagem. É também mais
avançada, permitindo tanto o uso de constantes decimais como hexadecimais. O pBlazIDE
disponibiliza uma função que automaticamente converte o assembly da Xilinx para o assembly
do pBlazIDE, facilitando assim a importação de programas. O assembler permite ainda gerar
os mesmos ficheiros que os gerados pelo assembler da Xilinx KCPSM3. Este ambiente de
desenvolvimento é gratuito e está dispońıvel para download na página da Mediatronix [Med08].

Durante a realização deste trabalho, o pBlazIDE foi a ferramenta de suporte usada para
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desenvolver software para o PicoBlaze, devido não só à sua grande potencialidade que abre
as portas para um teste rápido e completo do código, mas também pelo facto de ser gratuito.

3.2.4.3 Xilinx System Generator

O ambiente gráfico Xilinx System Generator é uma ferramenta poderosa utilizada para
o desenvolvimento de aplicações de processamento digital de sinal (digital signal processing
- DSP) baseada no Math Works MATLAB/Simulink. O PicoBlaze é suportado por esta
ferramenta, permitindo que este microcontrolador seja utilizado para o desenvolvimento de
aplicações DSP. Em [Xil07f] pode ser encontrado um exemplo de uma aplicação, onde o
PicoBlaze é utilizado para alterar a frequência de sáıda de um sintetizador digital directo
(Direct Digital Synthesizer - DDS) durante uma interrupção. Este ambiente tem assim um
assembler e modelos de simulação para o ambiente Math Works MATLAB/Simulink. Para
além disso, possui um simulador do conjunto de instruções (ISS ) do PicoBlaze - é posśıvel
simular o programa desenvolvido passo-a-passo ou recorrendo a breakpoints, e visualizar os
registos, as flags e o conteúdo da memória. Se a aplicação alvo for para processamento digital
de sinal, a ferramenta Xilinx System Generator proporciona o ambiente de desenvolvimento
ideal para o efeito.

3.3 O Processador MicroBlaze

O MicroBlaze é um processador RISC de 32 bits, dotado de uma arquitectura de memória
do tipo Harvard e dispõe de um conjunto de instruções optimizadas para sistemas embutidos.
O processador é disponibilizado na forma de um núcleo sintetizável, para implementações em
FPGAs.

A versão inicial data de 2002 e desde então tem sofrido sucessivos melhoramentos [Xil08e].
Actualmente encontra-se dispońıvel a versão 7.10.a. As principais funcionalidades suportadas
são:

• Unidade de gestão de memória (MMU/MPU ): possibilita a execução do software
de forma mais segura e robusta;

• Aceleração de hardware via FSL: permite ligações de baixa latência a coproces-
sadores dedicados para optimizar o desempenho de funções cŕıticas;

• Unidade de v́ırgula flutuante (FPU ): compat́ıvel com o standard IEEE-754 de
precisão simples [Xil08e], optimizada para aplicações embutidas. Permite o desenvolvi-
mento de aplicações que operam com números em v́ırgula flutuante;

• Configurabilidade do hardware utilizado pelo processador: possibilita especi-
ficar quais os módulos de hardware a incluir no processador. Desta forma é posśıvel obter
uma plataforma de hardware optimizada e que utiliza apenas os recursos necessários.

3.3.1 Arquitectura do Processador

A figura 3.7 ilustra a arquitectura interna da versão actual do processador MicroBlaze.
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Figura 3.7: Diagrama interno do processador MicroBlaze v7.10.a (retirado de [Xil08e]).

3.3.1.1 Tipos de Dados e sua Formatação

O processador MicroBlaze utiliza o formato Big-Endian, para representação de dados.
Suporta os seguintes tipos de dados: Word (com 32 bits de dimensão), Halfword (com 16 bits
de dimensão) e Byte (com 8 bits de dimensão), sendo o bit mais significativo (MSb) o ı́ndice
0 e o bit menos significativo (LSb) o ı́ndice 31, 15 e 7 respectivamente.

3.3.1.2 Registos Internos

O processador MicroBlaze possui 32 registos de uso geral e até 32 registos dedicados,
dependendo das opções de configuração. Os 32 registos de uso geral são numerados de R0 a
R31.

À semelhança de outras arquitecturas, possui registos que devem ser utilizados de acordo
com as convenções caller-saved e called-saved. O primeiro registo apresenta sempre o valor 0.
Os registos R14 a R16 são utilizados para guardar os endereços de retorno de interrupções,
vectores do utilizador e breaks, respectivamente.

Dos registos de uso espećıfico, destacam-se:

• Program Counter : registo de 32 bits cujo conteúdo é o endereço da instrução actual
em execução e pode ser acedido apenas para leitura;

• Machine Status Register : registo de estado do processador, possui a dimensão de
32 bits e internamente contém bits de estado e de controlo do processador;
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• Exception Address Register : registo de endereço da excepção, guarda o endereço
completo proveniente da instrução de acesso à memória que provocou a excepção;

• Exception Status Register : registo de estado da excepção, contém 32 bits que codi-
ficam qual a causa da excepção e os seus detalhes espećıficos.

Os restantes registos espećıficos são implementados opcionalmente, dependendo das fun-
cionalidades requeridas para o sistema alvo, pelo que não serão abordados.

3.3.1.3 Arquitectura do Pipeline

A execução de instruções no processador MicroBlaze é pipelined e para a maior parte
das instruções, cada etapa necessita de um ciclo de relógio para a sua conclusão. O mesmo
será dizer que o número de ciclos de relógio para completar uma instrução concreta é igual
ao número de etapas do pipeline, sendo completada uma instrução em cada ciclo de relógio.
Algumas instruções requerem múltiplos ciclos de relógio na etapa de execução. Para garantir
os requisitos temporais necessários, a execução do pipeline é suspensa (pipeline stall).

A arquitectura do MicroBlaze permite balancear o desempenho com a área ocupada.
De acordo com o tipo de optimização escolhida, o pipeline do processador terá diferentes
profundidades:

• Pipeline de três etapas: utilizado quando é activada a optimização de área, sendo
dividido nas etapas: Fetch, Decode e Execute;

• Pipeline de cinco etapas: utilizado quando é desactivada a optimização de área,
sendo neste caso optimizado para desempenho, sendo dividido nas etapas: Fetch, De-
code, Execute, Access Memory e Writeback.

A tabela 3.2 mostra o desempenho máximo do processador MicroBlaze em função deste es-
tar ou não optimizado para área. Para o efeito foi utilizada a benchmark padrão de Dhrystone
(versão 2.1), que permite avaliar o tempo de execução do processador em DMIPS (número
de instruções Dhrystone executadas por segundo). A avaliação foi feita numa FPGA do tipo
Spartan-3 e o sistema alvo para além do processador MicroBlaze (configurado com barrel
shifter, multiplicador e um canal FSL) continha também uma UART e um timer, necessários
para realizar a avaliação. Para executar a benchmark foi utilizada a memória interna do
MicroBlaze. De notar, que o resultado final da avaliação pode variar com vários factores,
tais como a configuração do processador, a ferramenta de implementação e o tipo de FPGA
escolhida [Xil08f].

Spartan-3 FPGA Size Clock Frequency Dhrystone 2.1 Performance
[3SD1800A-5] [LUTs] [MHz] [DMIPS] [DMIPS/MHz]

3-stage 1,324 115 110 0,95
5-stage 1,809 105 125 1,19

Tabela 3.2: Relação entre o desempenho e a área ocupada do processador MicroBlaze v7.10
numa FPGA do tipo Spartan-3 (adaptado de [Xil08f]).
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Como se pode verificar na tabela 3.2, a execução do pipeline com cinco etapas tem um
acréscimo de desempenho à custa de maior área ocupada no dispositivo f́ısico. Este é sem
dúvida um dilema no momento de desenvolvimento de um projecto, onde a área, o desempenho
e a potência são factores cruciais.

3.3.1.4 Arquitectura de Memória

O processador MicroBlaze foi desenhado com uma arquitectura de memória do tipo Har-
vard, isto é, com acesso independente às memórias de instruções e de dados. Cada endereço
de memória é representado por 32 bits, o que permite até 4GB de espaço de endereçamento
para cada tipo de acesso. Ambas as interfaces do processador são de 32 bits e utilizam o
formato Big-Endian.

3.3.1.5 Fast Simplex Link

A versão actual do processador MicroBlaze suporta até 16 interfaces para ligações ponto-a-
ponto unidireccionais de alta velocidade, designados FSL - Fast Simplex Link. Cada interface
tem 32 bits de dimensão e é constitúıdo por duas portas, uma de entrada e outra de sáıda. A
comunicação é efectuada, por canais uni-direccionais do tipo FIFO, ponto-a-ponto dedicados.

O FSL proporciona comunicações de baixa latência, sendo bastante útil para interligar ao
MicroBlaze aceleradores de hardware (e.g. um coprocessador) ou mesmo outros processadores.
A arquitectura do processador MicroBlaze disponibiliza diversas instruções que permitem tirar
partido das capacidades da interface FSL.

3.3.1.6 Depuração

O processador MicroBlaze inclui uma interface de depuração para suporte de ferramentas
de software como a XMD. Este foi desenvolvido para conexões ao módulo MDM - MicroBlaze
Debug Module, que proporciona a interface com o porto JTAG da FPGA.

No sentido de não tornar enfadonha a descrição do processador MicroBlaze, apenas foram
referidos os aspectos principais do processador e que mais se adequam a este trabalho. Uma
descrição mais pormenorizada das restantes funcionalidades pode ser encontrada em [Xil07d].

3.3.2 As Ferramentas de Suporte

A Xilinx disponibiliza a ferramenta de suporte EDK como base para a construção de uma
plataforma que pode incluir diversos núcleos de propriedade intelectual, nomeadamente o pro-
cessador sintetizável MicroBlaze. Desta forma é posśıvel construir plataformas para variados
fins e diferentes ńıveis de complexidade, desde arquitecturas simples com um só processador
e com um número reduzido de núcleos de propriedade intelectual para, por exemplo, mon-
itorização de um processo industrial ou controlo básico de um robot, a sistemas complexos
com vários processadores, interligados por uma ou mais Network-on-Chip - NoC. Estes pos-
suem diferentes funcionalidades e um número superior de núcleos de propriedade intelectual,
com posśıveis implementações, por exemplo, em véıculos automóveis onde são implementadas
funções cŕıticas que passam desde o controlo do motor, controlo de estabilidade do véıculo e
controlo de activação dos airbags, até ao controlo de funções não cŕıticas como a monitorização
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da temperatura para actuar no sistema de ar condicionado ou sistemas de comunicação sem
fios que possibilitam a comunicação entre o véıculo e o mundo exterior.

É ainda posśıvel desenvolver e interligar núcleos de propriedade intelectual especializados,
possibilitando o desenvolvimento de funções espećıficas ou acelerar funcionalidades já exis-
tentes. Esta flexibilidade resulta em plataformas com configurações virtualmente ilimitadas,
sendo a capacidade intŕınseca do dispositivo f́ısico (a FPGA) a principal limitação.

De modo a simplificar a construção e o desenvolvimento de uma plataforma, a Xilinx
disponibiliza duas ferramentas centrais: Xilinx Platform Studio e Xilinx Software Develop-
ment Kit. A primeira implementa a plataforma de hardware, isto é, é responsável pela criação
de um sistema base de hardware que inclui a configuração do processador, memória, dispos-
itivos de entrada/sáıda e periféricos. Esta pode ainda ser utilizada para desenvolvimento de
projectos de software, porém a sua interface gráfica é mais limitativa, pelo que em projectos
mais complexos, é recomendada a utilização da ferramenta SDK. Esta é dedicada ao desen-
volvimento de projectos em software. A ferramenta SDK suporta projectos desenvolvidos em
linguagem “C++”, “C” e “Assembly”, os quais são compilados em conjunto com as bibliote-
cas e drivers da plataforma de hardware previamente desenvolvida.

A figura 3.8 ilustra os principais passos do fluxo de projecto de um sistema integrado na
ferramenta Xilinx EDK. O desenvolvimento de um sistema integrado, inicia-se com a con-
strução da plataforma de hardware (subfluxo do lado direito), passa pelo desenvolvimento
do software necessário para a aplicação (subfluxo do lado esquerdo), e conclui-se com a con-
figuração da FPGA (subfluxo central). A criação do projecto é um processo iterativo de
desenvolvimento e teste, que acaba apenas quando o sistema cumpre os requisitos exigidos
pela aplicação.

3.3.3 As Ferramentas de Suporte ao desenvolvimento de Hardware

A ferramenta XPS possibilita a construção de uma plataforma de hardware e ainda a
sua integração com a aplicação de software, permitindo o desenvolvimento de um sistema
integrado para uma aplicação concreta.

Apesar da ferramenta XPS permitir a gestão de projectos de software, é recomendado o
uso da ferramenta SDK. Esta foi desenvolvida especificamente para a plataforma de software,
sendo bastante mais completa que a anterior. Por esse motivo, a camada de software e as-
suntos relacionados só serão abordados na ferramenta SDK.

É ainda importante referir que as próximas subsecções resumem os diversos passos ne-
cessários para a construção de um projecto baseado no software de desenvolvimento Xilinx
EDK. Assim sendo, apenas pretende-se dar uma visão geral que possibilite o enquadramento
com o trabalho efectuado. Por outro lado, a Xilinx disponibiliza documentação [Xil08c] com
uma extensa descrição dos conceitos, ferramentas e técnicas para utilização do EDK.

3.3.3.1 Criação de um Projecto de Hardware

No sentido de facultar a criação de plataformas dedicadas para vários fins, a ferramenta
XPS disponibiliza diversos mecanismos complementares para a criação e o desenvolvimento
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Figura 3.8: Fluxo de projecto simplificado de um sistema integrado no Xilinx EDK (retirado
de [Agi07]).

de projectos de hardware.
Actualmente é posśıvel criar plataformas de hardware de forma quase automática para

placas de desenvolvimento com suporte integral pela ferramenta, isto é, a ferramenta contém
informação integral da placa de desenvolvimento (memórias, periféricos, pinos utilizados da
FPGA e outros), sendo apenas necessário seguir alguns assistentes (wizards) para implementar
as funcionalidades de hardware desejadas na plataforma a desenvolver.

Para as placas de desenvolvimento em que a ferramenta XPS apenas suporta a FPGA,
existe a possibilidade de criar um projecto vazio, onde o desenvolvimento da plataforma
é inteiramente manual. Neste caso é necessário adicionar diversos núcleos de propriedade
intelectual para formar o sistema pretendido. Existe ainda um método intermédio para a
criação de um sistema base. Este é aplicável nos casos em que a ferramenta contém wizards
de suporte à FPGA, mas não inclui informação do conteúdo do dispositivo f́ısico. Este é o
caso t́ıpico para as placas desenvolvidas por outros fabricantes, como por exemplo a Celoxica
RC10 [Cel08a] ou a XESS XSA-3S1000 [XES08]. Este método permite criar um projecto
que implementa todas as funcionalidades que o utilizador especificar.

Posteriormente, para os casos em que a ferramenta não possui informação integral da
placa de desenvolvimento, é necessário adicionar a informação das restrições f́ısicas: os pinos
de ligação da FPGA aos componentes da placa e o número de posição da FPGA na cadeia
JTAG.

Após a invocação da ferramenta XPS é necessário escolher o tipo de projecto a desen-
volver. Começando pela opção recomendada, Base System Builder - BSB e admitindo que
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a ferramenta suporta wizards para a FPGA em questão, a criação de um projecto passará
então pelo seguimento de wizards gráficos.

1. Selecção do Processador - Após a descrição da FPGA, o primeiro passo é a escolha
de um processador, a qual deve ser feita de acordo com as caracteŕısticas pretendidas para a
plataforma. Os processadores dispońıveis são o MicroBlaze e eventualmente, o PowerPC. Este
último é um processador implementado em lógica dedicada e integrado em apenas algumas
FPGAs, tais como as da famı́lia Virtex-II Pro, Virtex-4 FX e Virtex-5 FXT, razão pela qual
nem sempre é posśıvel a selecção deste processador. O MicroBlaze é um processador soft-core,
e portanto o seu núcleo é sintetizável e pode ser implementado nos recursos programáveis das
FPGAs.

2. Configuração do Processador - Depois da escolha do processador, é necessário especi-
ficar parâmetros como a frequência de referência existente no dispositivo f́ısico, a frequência
de funcionamento desejada para o processador e a polaridade do reset que irá actuar no
processador.

Por fim, é posśıvel escolher um método de depuração e definir a quantidade de memória
interna à FPGA com ligação dedicada ao processador. Relativamente à depuração, esta pode
ser feita utilizando um módulo de hardware dedicado ou por intermédio de um stub entre
o processador e a aplicação. Devido ao facto da depuração estar intimamente ligada com a
camada de software, esta será abordada em maior detalhe na ferramenta SDK.

3. Selecção de Interfaces e Periféricos Externos à FPGA - Segue-se a escolha de
interfaces de entrada/sáıda. Neste segmento é posśıvel adicionar uma panóplia de dispositivos:
desde controladores de memória externa, rede ethernet, módulos genéricos de entrada/sáıda
(GPIO), barramentos IIC e SPI, ligações e árbitros PCI, dispositivos para cartões de memória
Compact Flash e comunicação UART via RS232. Depois de adicionado, cada dispositivo é
ainda configurável no sentido de ir ao encontro das caracteŕısticas desejadas para o projecto
a desenvolver.

4. Selecção de Dispositivos Internos à FPGA - Nesta secção encontram-se os seguintes
dispositivos: controladores de memória BRAM e temporizadores com funções do tipo conta-
dor e watchdog. Os periféricos são igualmente configuráveis, de forma a irem ao encontro das
caracteŕısticas desejadas para o projecto a desenvolver.

Refira-se ainda que está impĺıcita a presença de um controlador de interrupções, este é
automaticamente adicionado se algum dispositivo for configurado para suportar interrupções.

5. Configuração do Software - Finalmente, segue-se a configuração de quais os disposi-
tivos a utilizar como entrada e sáıda padrão (stdin e stdout) e a escolha da memória que irá
conter o código de arranque do processador. Os dispositivos que podem ser utilizados como
entrada e sáıda padrão são a interface de comunicação RS232 e o módulo de depuração que
permite emular uma interface RS232.

É ainda posśıvel incluir aplicações de teste automático para as memórias e periféricos
adicionados.
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3.3.3.2 Núcleos de Propriedade Intelectual

De uma maneira geral e para projectos com algum grau de especificidade, o projecto
baseado em assistentes dificilmente contém todos os dispositivos necessários à sua imple-
mentação. Assim sendo, torna-se necessário adicionar manualmente os núcleos de propriedade
intelectual (IP Cores) que contêm os dispositivos a implementar.

No catálogo da ferramenta XPS estão dispońıveis os seguintes núcleos de propriedade intelec-
tual:

• Processamento - processadores MicroBlaze e PowerPC 405 ;

• Analógicos - conversores ADC e DAC ;

• Barramentos e interligações - barramentos FSL, OPB e PLB, com interligações entre
os diversos tipos de barramentos;

• Relógio - gerador de relógio, gestor de relógio digital (DCM );

• Reset - módulo de reset para o processador PowerPC 405 ;

• Interrupções - controlador de interrupções;

• Comunicação de alta velocidade - desde controladores ethernet 10/100/1000, contro-
ladores CAN, e dispositivo USB 2.0 ;

• Comunicação de baixa velocidade - interfaces IIC, SPI e UART ;

• Debug - Agilent Trace Core, diversos núcleos de depuração da Chipscope e módulo de
depuração do processador MicroBlaze (MDM );

• Acesso directo à memória - controladores de acesso directo à memória (DMA);

• Temporizadores - temporizadores de tempo fixo (FIT ), contadores e watchdog ;

• Entrada e sáıda - módulos genéricos de entrada e sáıda;

• Comunicação entre processos e processadores - módulos Mailbox e Mutex ;

• Memória e controladores de memória - módulo de memória BRAM e controladores para
diversos tipos de memória;

• PCI - árbitros PCI e módulo de interligação entre PCI e PLB ;

• Controladores de periféricos - módulos de controladores para periféricos externos;

• Diversos - Utilitários de lógica personalizável e de separação de barramentos.

Para além dos núcleos de propriedade intelectual disponibilizados pela ferramenta XPS, é
ainda posśıvel adquirir e desenvolver novos núcleos.
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3.3.3.3 Importação de um Núcleo IP desenvolvido

A ferramenta XPS tem um assistente (wizard), que permite importar núcleos desenvolvi-
dos de propriedade intelectual, para um sistema integrado espećıfico. A importação de um
núcleo IP personalizado, passa pelas seguintes fases:

1. Determinar a interface: de forma a integrar o núcleo IP no sistema, é necessário
estabelecer o tipo de barramento a que o núcleo vai ligar. A Xilinx utiliza uma arquitec-
tura de barramentos da IBM denominada CoreConnect, que disponibiliza actualmente
duas formas de interligação principais:

• Processor Local Bus (PLB v4.6): é um barramento paralelo multi-master de alta
velocidade partilhado pelo processador e pelos periféricos;

• Fast Simplex Link (FSL): é uma ligação ponto-a-ponto unidireccional do tipo FIFO
com baixa latência. É bastante útil para interligar o MicroBlaze a um acelerador
de hardware (e.g. um coprocessador) ou a outro processador.

A Xilinx continua no entanto, a suportar barramentos partilhados pelo processador e
pelos periféricos mais antigos, como é o caso dos barramentos On-Chip Peripheral Bus
(OPB) e Processor Local Bus (PLB v3.4).

No caso dos barramentos partilhados (PLB), o assistente permite criar templates (em
VHDL ou em Verilog) de desenvolvimento espećıficos para as funcionalidades do pe-
riférico (ou núcleo IP) no barramento. Os módulos de interface criados, dependem
se o periférico vai usar lógica Slave ou Master. Se for Slave admite funcionalidades
como controlo de interrupções, reset por software, registos para software espećıfico do
utilizador, etc. Desta forma, é posśıvel reduzir esforço e tempo de projecto. No caso
da ligação ponto-a-ponto (FSL), o assistente cria um exemplo de demonstração de uma
aplicação simples em VHDL (ou Verilog);

2. Implementar e verificar a funcionalidade: nesta fase desenvolve-se toda a lógica
necessária para implementar a aplicação desejada, aproveitando ao máximo os templates
fornecidos pelo XPS. Para além disso deve-se testar devidamente o seu funcionamento
enquanto núcleo IP único. Pode-se recorrer ao ISE para implementar e verificar as
funcionalidades pretendidas;

3. Importar para o XPS : após a fase de desenvolvimento e teste, recorre-se novamente
ao assistente para importar o núcleo IP desenvolvido para o XPS. Para isso basta
importar os ficheiros fonte do núcleo em VHDL (ou Verilog) ou no formato netlist. É
também posśıvel adicionar a sua documentação respectiva;

4. Adicionar ao sistema: nesta fase, o núcleo IP criado, faz já parte dos núcleos
dispońıveis para integrar na plataforma de hardware em construção. Os núcleos IP
desenvolvidos podem ser guardados num repositório global, acesśıvel a todos os projec-
tos, ou num repositório individual apenas associado a um projecto espećıfico.

O assistente de importação do XPS é a ponte de ligação entre a ferramenta de desen-
volvimento e teste de núcleos IP ISE, e a ferramenta de integração e construção de sistemas
integrados EDK. A integração da arquitectura multi-processador desenvolvida envolveu im-
portar para o XPS, o núcleo IP constitúıdo pelo microcontrolador PicoBlaze e respectiva
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lógica de comunicação e sincronização. A realização deste trabalho, não seria posśıvel sem
esta ponte.

3.3.3.4 Verificação da Plataforma de Hardware

Após a conclusão do projecto de hardware, é posśıvel visualizar a plataforma constrúıda.
Esta aparece sob a forma de um diagrama de blocos e permite constatar, de uma forma sim-
ples e rápida, todos os dispositivos implementados no projecto. (ver exemplo do diagrama
de blocos do sistema integrado multi-processador MicroBlaze-PicoBlaze no caṕıtulo 5, página
88).

A plataforma de hardware desenvolvida pode ser verificada por intermédio de ferramentas
de simulação e de análise:

• Simulação - a ferramenta XPS possibilita a criação de um modelo de simulação que
pode ser analisado posteriormente, a partir de simuladores de HDL como a ferramenta
ISE Simulator. O modelo de simulação pode ser do tipo comportamental, estrutural ou
temporal. Na simulação do sistema, o processador executa o código da aplicação que o
utilizador desenvolveu;

• Análise - a ferramenta XPS possui diversos núcleos de propriedade intelectual dedica-
dos à depuração. Desta forma, é posśıvel analisar módulos implementados no dispositivo
f́ısico. Este é um método de verificação mais rigoroso, uma vez que que retira informação
do sistema implementado no dispositivo f́ısico, porém é mais limitativo, dado que ocupa
recursos f́ısicos e apenas fornece informação dos dispositivos discriminados.

3.3.3.5 Configuração do Dispositivo F́ısico

Depois de sintetizada a plataforma de hardware, é gerado um ficheiro do tipo bitstream
que inclui todas as informações da plataforma de hardware, necessárias para a implementação
no dispositivo f́ısico.

3.3.4 As Ferramentas de Suporte ao Desenvolvimento de Software

O SDK é um ambiente de desenvolvimento integrado e complementar ao XPS. É dedicado
ao desenvolvimento de projectos de software e dotado de uma interface gráfica com diversas
funcionalidades que facilitam a criação de projectos de software. Após a invocação desta
ferramenta, são automaticamente geradas as bibliotecas e os drivers referentes à plataforma
de hardware previamente desenvolvida, com a vantagem de estes já estarem dispońıveis no
momento da compilação do projecto.

3.3.4.1 Criação do Projecto de Software

A ferramenta SDK possui wizards para a criação de novos projectos de software. O
primeiro passo é a escolha do tipo de projecto, este pode ser para aplicações escritas em C
ou C++. Seguidamente é discriminado o processador a utilizar (no caso de uma plataforma
com múltiplos processadores) e especificado o nome e localização do projecto. Em seguida,
seleccionam-se as configurações desejáveis para o desenvolvimento do projecto:
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• Debug - útil para a fase de desenvolvimento do projecto, o principal interesse reside em
detectar e corrigir erros da aplicação;

• Release - importante para a fase final, onde é necessário minimizar o tamanho e opti-
mizar o tempo de execução da aplicação;

• Profile - útil para avaliação da aplicação.

Após a escolha das configurações, fica conclúıda a etapa de criação do projecto. A fer-
ramenta SDK cria automaticamente uma estrutura de directórios e o projecto inclui um
ficheiro de demonstração com o nome ”main.c”. De forma igualmente automática, o projecto
é compilado e consequentemente, gera um ficheiro do tipo Executable and Linkable Format.

3.3.4.2 Definições da Plataforma de Software

Neste módulo é posśıvel configurar definições da plataforma, do sistema operativo e dos
drivers a utilizar na plataforma.

As configurações da plataforma de software são diversas, desde a escolha do driver do
processador até à definição do compilador a utilizar e da frequência interna do processador.
Existe ainda a possibilidade de escolher um dos seguintes núcleos ou sistemas operativos que
servirá de suporte ao projecto de software:

• Standalone - fornece funções básicas relacionadas com o processador e funções básicas
do sistema operativo, como a entrada e sáıda padrão. É útil para projectos simples, ou
para projectos que incluam o sistema operativo;

• Xilkernel - fornece, além das funções básicas do ponto anterior, serviços idênticos ao
standard POSIX tais como gestão de tarefas, escalonamento e sincronização [Xil08h].
É útil para aplicações que requeiram funcionalidades de um kernel.

Nas configurações do sistema operativo é posśıvel especificar, desde os dispositivos de
entrada e de sáıda padrão, a especificidades do sistema operativo seleccionado.

A configuração dos drivers permite especificar, de forma individual, o driver para o re-
spectivo dispositivo f́ısico.

3.3.4.3 O Linker Script

O Linker Script é um utenśılio indispensável ao desenvolvimento de um projecto de soft-
ware. Este permite atribuir segmentos da aplicação a diferentes memórias, isto é, permite
definir para cada segmento da aplicação (text, data, heap e stack), qual a memória a utilizar.
Desta forma, é posśıvel optimizar o sistema a um ńıvel global: pode-se colocar todos os seg-
mentos da aplicação na memória interna do processador, ou então, no caso da memória não
ter capacidade suficiente, racionalizar a sua utilização. Esta solução passa por colocar na
memória mais rápida, apenas os segmentos que a aplicação acede mais frequentemente, como
é o caso do segmento de código. O Linker Script permite ainda definir o tamanho a reservar
para os segmentos de memória heap e stack.
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3.3.4.4 Depuração do Projecto de Software

A ferramenta SDK possui um utilitário dedicado para a depuração de microprocessadores
(XMD) e que utiliza wizards para a criação de configurações de depuração. Na criação de uma
nova configuração é necessário especificar qual o projecto/aplicação para fazer a depuração
e o tipo de conexão a utilizar. Para o processador MicroBlaze são permitidas as seguintes
conexões:

• MicroBlaze Hardware - a conexão é efectuada através do módulo de depuração imple-
mentado na plataforma de hardware (MDM );

• MicroBlaze ROM Monitor - a conexão é efectuada por intermédio de um stub, isto é,
através de uma aplicação de software (xmdstub);

• MicroBlaze Simulator - a conexão é efectuada através de um simulador do processador
MicroBlaze.

3.3.4.5 Configuração do Dispositivo F́ısico

Depois de compilado o projecto de software, é gerado um ficheiro do tipo Executable and
Linkable Format que inclui as informações de código e dados da plataforma de software,
necessárias para o funcionamento do sistema implementado no dispositivo f́ısico.

Após a conclusão das plataformas de hardware e de software, é posśıvel gerar um novo
ficheiro do tipo bitstream para configuração do dispositivo f́ısico. Isto é, o ficheiro gerado
resulta de uma actualização do ficheiro do tipo bitstream, correspondente à junção do ficheiro
resultante da śıntese do projecto de hardware, com o ficheiro do tipo Executable and Linkable
Format, resultante da compilação do projecto de software. Este novo ficheiro contém todas
as informações necessárias para implementar o sistema projectado no dispositivo f́ısico.

Para efeitos de prototipagem basta descarregar o ficheiro de configuração no dispositivo
f́ısico. Numa implementação final é posśıvel o armazenamento do ficheiro de configuração
numa memória não volátil, ligada à FPGA, para a configuração da mesma no arranque do
sistema.
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Caṕıtulo 4

Multi-Processadores Integrados em
FPGA

Sumário

Este caṕıtulo começa por apresentar as principais motivações que levam à construção
de sistemas multi-processador integrados. Verifica-se, que a Xilinx disponibiliza dois pro-
cessadores para o efeito: o processador sintetizável MicroBlaze e o processador hardwired
PowerPC 405. Seguidamente são introduzidos os elementos essenciais de uma arquitectura
MPSoC genérica. Destes elementos, destacam-se os módulos de comunicação e sincronização
fornecidos pela Xilinx, para os vários subsistemas de processamento. Por fim, são dados al-
guns exemplos de arquitecturas multi-processador homogéneas e heterogéneas integradas, de
forma a ilustrar os vários conceitos descritos ao longo deste caṕıtulo.

4.1 Introdução

A informação apresentada neste caṕıtulo é baseada em [Aso07a]. Isto deve-se ao facto,
deste ser o único documento da Xilinx, que introduz o projecto de sistemas multi-processador
em FPGAs desta empresa. Para além disso, as funcionalidades espećıficas dos vários módulos
usados nas arquitecturas MPSoC, encontram-se bem explicadas neste documento. Em [Aso07a]
podem ser encontrados alguns aspectos das arquitecturas MPSoC que não são abordados neste
caṕıtulo.

Os sistemas embutidos com apenas um processador começam a ser insuficientes e inade-
quados ao crescimento acelerado da complexidade exigida pelas aplicações de consumo, que
requerem cada vez mais capacidade de processamento. Por outro lado, a evolução da tecnolo-
gia microelectrónica tem permitido uma evolução extraordinária das FPGAs, que actualmente
possuem capacidades equivalentes a milhões de portas lógicas. Além disso, as ferramentas
de projecto assistido da Xilinx (nomeadamente o ISE e o EDK ) facilitam o projecto de
sistemas embutidos complexos especializados para uma dada aplicação, proporcionando ao
utilizador, ambientes flex́ıveis e rápidos de prototipagem. Tudo isto, culminou no advento
das arquitecturas multi-processador (MPSoC ) em sistemas integrados baseados em FPGA.

Existem vários factores para que um sistema seja projectado com mais do que um proces-
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sador. Na maior parte dos casos, trata-se simplesmente de alcançar um melhor desempenho,
mas existem também outros factores como funcionalidade, modularidade e fiabilidade. As
motivações mais t́ıpicas para construir um MPSoC são:

• Múltiplas funções independentes: a aplicação pode exigir o processamento de
múltiplos conjuntos de tarefas relativamente independentes. Uma forma atractiva de
resolver o problema consiste em criar múltiplos subsistemas de processamento distintos,
cada um dedicado a um conjunto de tarefas. Cada subsistema de processamento deve
ser constitúıdo assim pelo seu processador e pelos respectivos periféricos;

• Distribuição do processamento: outro cenário vulgar é a presença num sistema de
um volume muito intenso de tarefas de dados e de protocolo para processar. Neste caso,
pode-se usar um processador slave para aliviar a carga intensiva das tarefas de dados,
enquanto um processador master é responsável por realizar a coordenação total do
sistema, distribuindo assim o processamento. O processador slave pode conter funções
ou interfaces especializados para efectivamente cumprir os requisitos de desempenho
exigidos pela aplicação. Alguns exemplos deste cenário incluem o processamento de
streaming multimédia, algoritmos de segurança, a distribuição de carga numa rede, etc;

• Processamento stream: o processamento de dados do tipo stream, pode ser realizado
recorrendo a uma cadeia (pipeline) de processadores. Em cada estágio do pipeline
multi-processador, é processada uma parte da informação final, antes de passar para o
processador do estágio seguinte. Esta solução é tipicamente utilizada para aumentar os
ńıveis de throughput do sistema;

• Processamento simétrico: em certos casos, a existência de apenas um processador,
não é suficiente para o desempenho exigido pela aplicação. Então nesse caso, pode-se
recorrer à clássica solução de multiprocessamento simétrico (Symmetric Multiprocessing
- SMP), que permite aumentar a capacidade computacional do sistema de forma relati-
vamente linear com o número de processadores. O sistema operativo (OS ) é responsável
por distribuir e agendar as tarefas pelos vários processadores do sistema. O Linux é um
exemplo de um OS que suporta SMP ;

• Fiabilidade e redundância: uma forma simples de fornecer fiabilidade e redundância
a um sistema, consiste em replicá-lo múltiplas vezes. A noção de redundância modular
tripla (Triple Modular Redundancy - TMR) é um exemplo deste conceito [Dhi87].

Exceptuando a solução SMP (devido à falta de suporte para a coerência de cache), as
ferramentas de desenvolvimento e teste da Xilinx suportam todos os cenários descritos ante-
riormente [Aso07a].

O modelo usado num sistema multi-processador depende dos requisitos da aplicação alvo.
As restrições podem advir igualmente tanto de considerações de hardware como de software.
Por exemplo, correr o sistema operativo Linux pode ser uma restrição de software, enquanto
responder em tempo-real a um controlador ou fazer com que o sistema opere a uma dada
frequência, pode ser uma restrição de hardware. É posśıvel que exista mais do que uma
arquitectura de implementação, que cumpra os requisitos exigidos pela aplicação.
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4.2 Arquitecturas Multi-Processador em FPGA

O número de topologias multi-processador pasśıveis de serem implementadas é extenso.
Não só o número de processadores pode variar, como também a disposição e funcionalidade
de cada processador pode ser diferente. Para além disso, a presença ou não de elementos
como memória externa e periféricos abre um leque de opções para a arquitectura do sistema.

A Xilinx disponibiliza dois processadores por excelência para o desenvolvimento de sis-
temas de processamento embutidos: o processador MicroBlaze e o processador PowerPC 405.

O processador MicroBlaze é um processador sintetizável (soft processor) e foi analisado
no caṕıtulo 3 (página 32).

4.2.1 O Processador Hardwired PowerPC 405

O PowerPC 405 é um processador hardwired (hard processor), baseado na famı́lia dos
processadores PowerPC da IBM. É portanto um processador que já vem integrado na própria
FPGA (e.g. Virtex-II Pro, Virtex-4 FX e Virtex-5 FXT ), ocupando recursos dedicados da
mesma. Desenvolvido em 1998 [IBM08b], possui um desempenho avaliado pela IBM em 1.52
DMIPS/MHz [IBM08c], possibilitando uma frequência máxima de operação até 400 MHz. O
PowerPC 405 é um processador RISC de 32 bits, dotado de uma arquitectura de memória
do tipo Harvard, cujas principais funcionalidades são:

• Unidade de gestão de memória (MMU ) - possibilita a execução do software de forma
mais segura e robusta;

• Hierarquia de interrupções com dois ńıveis de prioridade - permite a distinção entre
interrupções cŕıticas e não cŕıticas;

• Memória cache integrada - reduz a latência na obtenção do conteúdo residente em
memória externa;

• Suporte de unidades de processamento auxiliares (APUs) - possibilita a adição de co-
processadores e a extensão do conjunto de instruções do processador com instruções a
serem executadas em coprocessadores dedicados;

• Processador pipelined - cinco etapas de pipeline que permite, para a maioria das in-
struções, concluir uma instrução em cada ciclo de relógio [Xil08j].

4.2.2 Arquitecturas Genéricas

A figura 4.1 ilustra uma arquitectura básica, de um sistema com dois processadores com-
pletamente independentes. De notar, que não existem módulos de hardware a interligar os dois
subsistemas, pelo que não há forma dos processadores poderem comunicar entre si enquanto
correm uma dada aplicação. Nesta arquitectura genérica independente, os processadores 1
e 2 ilustrados na figura 4.1, podem ser indiferentemente o processador MicroBlaze ou PPC405.

Os processadores da Xilinx utilizam as especificações da tecnologia de interligação Core-
Connect da IBM. Todos os periféricos de um dado processador são ligados ao barramento
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Figura 4.1: Arquitectura multi-processador básica, com dois subsistemas de processamento
completamente independentes entre si (retirado de [Aso07a]).

primário PLBv46 do sistema. Para além disso, cada processador é ligado ao seu bloco de
memória local (BRAM ) respectivo, através dos barramentos de memória local. No caso do
MicroBlaze, este barramento de interligação é chamado Local Memory Bus (LMB), já no caso
do PPC405 é denominado On-chip Memory Bus (OCM ). As especificações da arquitectura
dos barramentos CoreConnect da IBM podem ser encontradas em [IBM08a].

A existência de múltiplos subsistemas independentes integrados na mesma FPGA pode
ser útil para aplicações que sejam completamente estanques entre si. No entanto, a aplicação
pode exigir que os processadores partilhem funcionalidades entre si. A figura 4.2 ilustra uma
arquitectura genérica com dois processadores, onde ambos podem comunicar um com o outro
e coordenarem-se de forma a realizarem uma certa função.

Os conceitos chave presentes nesta arquitectura são os seguintes:

- é uma extensão da arquitectura multi-processador independente, onde foram adiciona-
dos os módulos que permitem aos processadores comunicarem entre si de várias formas;

- o exemplo da figura 4.2 mostra intencionalmente o PPC405 como o primeiro proces-
sador e o MicroBlaze como segundo processador, de modo a ilustrar as caracteŕısticas
espećıficas de uma e outra opção. No entanto, é posśıvel substituir facilmente uma
abordagem pela outra, realizando alterações mı́nimas;

- os módulos partilhados pelos processadores têm por natureza mais do que um porto de
interligação. Isto permite que cada barramento PLBv46 do sistema seja independente
um do outro. Isolando os subsistemas de processamento, assegura-se que os barramentos
do sistema não bloqueiam a um processador ou a um periférico, devido à execução de
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Figura 4.2: Arquitectura multi-processador genérica, com dois subsistemas de processamento
a partilharem informação entre si (retirado de [Aso07a]).

uma transacção actual de outro processador. Os periféricos com mais do que um porto
de interligação, arbitram o acesso aos seus portos internamente;

- um periférico de partilha essencial é o controlador de memória externa (Multi Port
Memory Controller - MPMC ). O MPMC é o único controlador de memória suportado
pelo XPS que possibilita a interligação de distintas interfaces (através dos vários portos)
a uma mesma memória externa. Este controlador para além da interface PLBv46,
suporta as interfaces de interligação de cache (Xilinx CacheLink - XCL) do MicroBlaze
(XCL de instruções e XCL de dados), assim como as interfaces das interligações ponto-
a-ponto de cache do PowerPC405 (IPLB0/DPLB0 ). Esta topologia permite a ambos
os processadores, aceder a uma memória externa com o mı́nimo de latência e o máximo
de largura de banda. A versão actual do MPMC suporta um máximo de até 8 portos,
possibilitando interligar 3 a 4 processadores, a uma mesma memória externa;

- é posśıvel que a aplicação exija um acesso determińıstico aos blocos de memória interna
(BRAM ) dos respectivos processadores. Para o efeito, basta interligar as BRAMs in-
ternas de cada processador, através dos barramentos de memória local respectivos (em
vez de recorrer ao barramento partilhado PLBv46, como ilustra a figura 4.2);

- é posśıvel partilhar blocos de memória interna (BRAM ) entre os processadores. A
partilha destes blocos internos proporciona uma forma rápida para trocar informação
de grande dimensão (na ordem dos kilobytes) entre os módulos de processamento.

- além do bloco de memória partilhada, existem mais dois núcleos que proporcionam
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outras vias de comunicação: o XPS Mailbox e o XPS Mutex. Estes núcleos serão
analisados posteriormente nas secções de comunicação (ver secção 4.2.4, na página 51)
e sincronização (ver secção 4.2.5, na página 54) entre processadores;

- a figura 4.2 ilustra também o módulo PLB v46 BRIDGE, que interliga os dois barra-
mentos PLBv46 do sistema. Este módulo pode ser útil, nos casos em que um periférico
não apresenta mais do que um porto de interligação. Por exemplo, um sistema pode ter
necessidade de partilhar uma UART ou um SPI. Tal situação, requer que o periférico
seja interligado a um barramento particular de um processador. Para que o outro pro-
cessador possa aceder ao periférico é necessário recorrer ao módulo de ponte PLB v46
BRIDGE, que interliga os subsistemas de processamento do sistema.

A figura 4.2 ilustra a arquitectura recomendada multi-processador para um sistema. No
entanto existem outras alternativas para o efeito. Por exemplo, para um sistema em que os
recursos e a lógica ocupada são um factor crucial, os processadores podem ser interligados
ao mesmo barramento. Apesar desta alteração fazer com que o sistema fique menos deter-
mińıstico e que a carga no barramento aumente durante a sua execução, poupa-se área ao
eliminar o novo barramento e as múltiplas portas de interligação dos núcleos IP. Existem
ainda outras arquitecturas posśıveis derivadas desta, tais como, dedicar um barramento para
um processador de alto desempenho e partilhar num mesmo barramento vários processadores
de baixo desempenho. Também é posśıvel criar topologias hierárquicas interligando os vários
subsistemas de processamento uns aos outros através de pontes de vários ńıveis. O número de
topologias pasśıveis de serem implementadas é extenso, e a sua análise está fora da essência
deste caṕıtulo. No entanto, os conceitos que vão ser discutidos podem ser estendidos a todas
as arquitecturas.

4.2.3 Mapeamento da Memória

Os processadores MicroBlaze e PPC405 usam o conceito E/S mapeado em memória (mem-
ory mapped I/O) para realizar a interface com os periféricos. Neste conceito, tanto a memória
como os periféricos coabitam no mesmo espaço de endereçamento. O mapa da memória de
um processador é assim determinado em função das gamas de endereços atribúıdas a cada
periférico directamente/indirectamente interligado ao processador.

Desde que um processador use um barramento dedicado, todos os elementos de en-
trada/sáıda e de memória estão completamente isolados, estando os elementos partilhados
bem definidos. O software de um processador não irá “ver” o subsistema de periféricos do
outro processador. Dentro de cada subsistema de processamento, existem alguns requisitos no
mapeamento da memória do respectivo processador, para que seja posśıvel correr aplicações.
A principal limitação consiste em ter de haver uma secção de memória privada (private mem-
ory) para cada processador, onde são mapeadas as localizações das interrupções e de um
reset permanente. Os módulos de memória privados podem ser interligados através das inter-
faces de memória local dos processadores ou através da interface PLBv46. O mapeamento da
memória para cada processador é automaticamente produzido pelas ferramentas de geração
de endereços do XPS, onde são atribúıdas gamas de endereços coerentes para cada periférico
e para a memória. Tirando as secções de memória privada, cada processador pode usar qual-
quer segmento de memória para correr o software. De notar, que os segmentos de memória
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partilhados devem ser atribúıdos de forma não conflituosa.

Nas topologias com mais do que um processador a partilhar o mesmo barramento, os
elementos periféricos e de memória são igualmente acesśıveis a todos os processadores. Mesmo
que seja só um processador a aceder a um dado periférico, este é fisicamente viśıvel para os
outros processadores. Apesar das ferramentas de geração automática do XPS, atribúırem
gamas de endereço distintas para cada periférico, é da responsabilidade do software garantir
que um dado periférico é apenas acedido por um processador de cada vez, durante a execução
da aplicação.

4.2.4 Comunicação entre Processadores

Os principais esquemas de comunicação entre os processadores da Xilinx são baseados em
memória partilhada e em mailboxes. As subsecções seguintes descrevem estes conceitos de
troca de informação entre processadores.

4.2.4.1 Memória Partilhada

O conceito de memória partilhada é a forma mais comum e intuitiva de trocar informação
entre os subsistemas de processamento. Num sistema deste tipo, todos os processadores
partilham uma parte ou todo o espaço da memória dispońıvel. Tendo uma variável global ou
uma estrutura de dados em memória, o software de um processador pode facilmente actualizar
o valor dessa variável, que fica automaticamente viśıvel para os outros processadores. Tudo
o que é necessário é o endereço da variável ou um ponteiro para a região partilhada.

A região do código aonde os dados partilhados são modificados, é vulgarmente conhecida
por região cŕıtica. A não ser que exista um modo bem definido, de cada processador aceder
aos dados partilhados, é necessário um protocolo de sincronização de forma a serializar o
acesso ao recurso partilhado. O XPS Mutex descrito na secção 4.2.5 (página 54), pode ser
utilizado para este efeito.

Um sistema de memória partilhada tem as seguintes propriedades:

- qualquer processador pode referenciar directamente qualquer posição de memória par-
tilhada;

- a comunicação ocorre através das instruções load e store do processador;

- a memória pode ser fisicamente distribúıda pelos vários processadores;

- escalabilidade ampla: de alguns para centenas de processadores;

- o acesso aos segmentos de memória partilhada deve ser sincronizado entre os vários
processadores, por um protocolo de hardware/software;

O conceito de memória partilhada é vulgarmente o modo asśıncrono mais rápido de co-
municação, especialmente quando a informação a partilhar é de grande dimensão (> 1000
bytes). Este conceito suporta ainda os esquemas de processamento de mensagem “zero-copy”
e “in-place”. O esquema de memória partilhada pode ser constrúıdo a partir de memória
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Figura 4.3: Memória interna (BRAM ) partilhada por dois processadores (retirado de
[Aso07a]).

interna (BRAM ) da FPGA ou de memória externa.

A partilha de memória externa é feita recorrendo ao controlador de memória MPMC,
como ilustra a figura 4.2. Se cada porto do MPMC for mapeado para a mesma gama de
endereços, todos os processadores partilham automaticamente toda a memória externa. É
da responsabilidade do software definir as regiões de memória partilhadas e não-partilhadas.
O protocolo escolhido deve permitir trocar informação entre os subsistemas de processamento.

É posśıvel partilhar também blocos de memória interna da FPGA, recorrendo aos contro-
ladores de memória PLBv46, como ilustra a figura 4.2. Se a aplicação exigir alto desempenho
e baixa latência pode-se criar segmentos de memória partilhada recorrendo às interfaces de
memória local (OCM e/ou LMB). Uma vez que as BRAMs apenas têm dois portos de in-
terligação, apenas é posśıvel partilhar o bloco de memória interna com dois processadores.
Este esquema de partilha suporta qualquer par de processadores: dois processadores Pow-
erPC, dois processadores MicroBlaze e um processador de cada tipo (como ilustra a figura 4.3).

Quando se usa o conceito de memória partilhada juntamente com as caches nos proces-
sadores, é necessário ter cuidado com a coerência. Nem o MicroBlaze, nem o PPC405 su-
portam coerência de cache, pelo que é da responsabilidade do software assegurar a coerência
caso seja necessária.

De notar, que o uso do esquema da figura 4.3, apresenta um desempenho idêntico a um
sistema com cache, pelo que estas regiões de memória tipicamente não usam o conceito de
cache. Dáı, que o uso de memórias internas para partilhar informação, confira aos sistemas
multi-processador algumas vantagens, tais como, latência garantida, desempenho e coerência
de memória.

4.2.4.2 XPS Mailbox

O conceito de mailbox é outra forma de estabelecer a comunicação entre os processadores.
Em vez de comunicarem através de variáveis partilhadas, os processadores comunicam uns
com outros, enviando mensagens. Esta comunicação efectua-se, através da troca de men-
sagens entre um ou mais remetentes e um destinatário.

A mailbox forma um canal, através do qual as mensagens são armazenadas num extremo
da FIFO pelos remetentes, e entregues ao destinatário pelo outro extremo. Este módulo
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Figura 4.4: Comunicação entre dois processadores, através do módulo XPS Mailbox (retirado
de [Aso07a]).

pode ser considerado uma simplificação do canal de mensagens TCP/IP, entre os proces-
sadores. O destinatário pode receber a mensagem sincronamente ou assincronamente. No
modo śıncrono, o destinatário faz polling à mailbox continuadamente, à espera de novos da-
dos. No modo asśıncrono, é a mailbox que sinaliza o destinatário, através de uma interrupção,
da presença de novos dados. Vulgarmente, as mensagens ou são ponteiros para os dados, ou
são os próprios dados.

Cada mailbox é constitúıda por um par de FIFOs, uma delas é utilizada para transmitir
e a outra é utilizada para receber mensagens de um dado processador. A profundidade das
FIFOs é configurável. Cada mailbox suporta dois interfaces de interligação. Apesar, de ser
posśıvel interligar múltiplos processadores a cada interface, o recomendado é usar uma mail-
box para cada par de processadores. A figura 4.4 ilustra o esquema de comunicação t́ıpico
entre dois processadores, recorrendo ao módulo XPS Mailbox.

O módulo XPS Mailbox é indicado para trocar informação de pequena dimensão, vulgar-
mente de tamanho inferior a 100 bytes. Isto porque, o processador remetente necessita de
efectuar uma cópia da mensagem completa, da sua memória local ou externa, e escrevê-la na
FIFO. De igual forma, o processador destinatário, necessita de proceder à cópia da mensagem
da FIFO para a sua memória. Dáı, que este módulo não seja ideal para mensagens de grande
dimensão. As constantes cópias das mensagens nos processadores remetente e destinatário,
gastam ciclos de relógio de processamento preciosos, que podem ser cruciais para os requisitos
da aplicação.

A chegada de uma mensagem a uma FIFO da mailbox é sinalizada pelo destinatário, en-
viando ao seu remetente uma interrupção através da linha IRQ da mailbox. A interrupção é
desactivada, quando não há mais mensagens na mailbox. Opcionalmente, as interrupções po-
dem ser desactivadas no controlador de interrupções. Isto permite que a comunicação entre
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os dois processadores seja do tipo śıncrono ou asśıncrono. A comunicação asśıncrona per-
mite ao software de cada processador progredir, sem gastar ciclos de processamento em loops
repetitivos de código, enquanto espera por novos dados da mailbox. Desta forma, é posśıvel
isolar os remetentes mais lentos dos destinatários que têm tarefas cŕıticas do ponto de vista
temporal para executar.

A capacidade asśıncrona da mailbox pode ser utilizada para gerar interrupções inter-
processador (inter-processor interrupt - IPI ). Para gerar uma interrupção num processador a
partir do outro, basta escrever uma mensagem na mailbox. Isto vai fazer com que a mailbox
gere uma interrupção para o destinatário, sinalizando novos dados. O destinatário ao receber
a nova mensagem, vai sinalizar o seu remetente, através da geração de uma nova interrupção.

4.2.4.3 Fast Simplex Link

A Fast Simplex Link (FSL) é uma interface do tipo FIFO, especializada para interligar
um processador a um acelerador de hardware ou mesmo a outro processador. A comunicação
dá-se através de canais uni-direccionais ponto-a-ponto dedicados entre os dois núcleos.

O processador MicroBlaze suporta até 16 pares de interfaces de 32 bits FSL entrada/sáıda.
Para interligar dois processadores MicroBlaze através desta interface e estabelecer uma comu-
nicação bidireccional, basta interligar entre ambos, um par de canais FSL dedicados. Cada
canal, permite a um processador master enviar palavras de tamanho configurável para um
processador slave. As palavras transmitidas em cada canal podem ser de dados ou de con-
trolo. A sua identificação dá-se através de um bit de controlo que é propagado juntamente
com a palavra. O processador MicroBlaze suporta instruções especiais dedicadas para esta
interface, que permitem enviar/receber palavras de dados ou de controlo de forma bloquean-
te/não-bloqueante.

A simplicidade da natureza ponto-a-ponto desta interface exige recursos mı́nimos de hard-
ware. Para além disso, a latência da comunicação através desta interface é muito baixa.
Quando as restrições de hardware ou de largura de banda, excluem a possibilidade do uso
do módulo XPS Mailbox, a interface FSL pode ser usada para o mesmo propósito entre pro-
cessadores MicroBlaze. De notar, que o processador PPC405 não suporta directamente a
interface FSL.

4.2.5 Sincronização entre Processadores

Os módulos de processamento necessitam muitas vezes, de serem sincronizados uns com
os outros, quando acedem a um recurso partilhado (e.g. periférico, memória, etc). Existem
algumas técnicas conhecidas de software que permitem sincronizar múltiplas threads num
sistema uni-processador (e.g. semáforos e mutexes). Estas primitivas de software são contro-
ladas por um sistema operativo que corre no processador. No entanto, os mesmos prinćıpios
não podem ser transportados para os sistemas assimétricos multi-processador, uma vez que
não existe um OS comum a todos os processadores.

Existem no entanto, alguns protocolos de software que permitem construções simples
de sincronização. Porém, necessitam que o processador suporte instruções do tipo read-
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Figura 4.5: Sincronização entre dois processadores, através do módulo XPS Mutex (retirado
de [Aso07a]).

modify-write. O processador MicroBlaze não suporta este tipo de instruções, pelo que a
Xilinx disponibiliza um módulo em hardware de sincronização, denominado XPS Mutex.
Este módulo permite criar regiões de exclusão mútua entre os vários processadores.

4.2.5.1 XPS Mutex

O módulo XPS Mutex contém um número configurável de mutexes. Cada mutex tem um
registo associado, que contém um bit de estado e o ID de um processador (CPUID). Se o
valor do bit de estado for zero, significa que o mutex está livre, caso contrário o mutex está
bloqueado ao processador, cujo ID está guardado no registo.

Inicialmente, o valor do registo do mutex é zero, o que significa que está livre e não tem
qualquer processador atribúıdo. Para adquirir o mutex, os processadores têm de efectuar a
escrita do seu ID juntamente com o valor 1 do bit de estado, no registo do mutex correspon-
dente. O mutex arbitra os acessos simultâneos e guarda o ID do processador vencedor no
seu registo. No caso do mutex estar bloqueado, os acessos são ignorados e o valor do seu
registo não é alterado. Para verificar se adquiriram o mutex, os processadores apenas têm de
ler o CPUID do registo do mutex, e compararem com o seu próprio ID. Após um processador
adquirir o mutex, pode aceder de forma segura ao recurso partilhado. O processador que
adquiriu o mutex, é livre de libertá-lo a qualquer momento, basta que escreva no registo do
mutex correspondente, o seu ID juntamente com o valor 0 do bit de estado. Isto força o mutex
a ir para o seu estado inicial, fazendo com que o valor do seu registo seja novamente zero.

A figura 4.5 ilustra a forma como o XPS Mutex deve estar ligado aos processadores que
o usam.

4.2.6 Depuração nos Processadores

É indispensável poder depurar cada processador no sistema de uma forma independente.
Tanto o MicroBlaze como o PowerPC podem ser ligados aos módulos de depuração do XPS,



56 MULTI-PROCESSADORES INTEGRADOS EM FPGA 4.2

Figura 4.6: Depuração no processador PowerPC 405 (retirado de [Aso07a]).

Figura 4.7: Depuração no processador MicroBlaze (adaptado de [Aso07a]).

através da interface JTAG.

4.2.6.1 Depuração no PowerPC

A depuração no processador PowerPC dá-se através do controlador JTAGPPC. Cada con-
trolador JTAGPPC providencia uma interface para interligar no máximo dois processadores
PowerPC. As ferramentas de depuração, nomeadamente a ferramenta Xilinx Microprocessor
Debugger (XMD), pode aceder a qualquer um dos processadores inseridos na cadeia JTAG,
para realizar as tarefas vulgares de depuração (e.g. parar o processador, inserir instruções e
ler registos). A figura 4.6 ilustra a ligação do controlador JTAGPPC aos dois processadores
PPC405.

4.2.6.2 Depuração no MicroBlaze

A depuração no processador MicroBlaze dá-se através do módulo Microprocessor Debug
Module (MDM ). Este módulo contém um número configurável de interfaces de depuração,
permitindo controlar no máximo até 8 processadores MicroBlaze. É posśıvel seleccionar a
qualquer altura um qualquer processador ligado ao módulo, de forma a realizar as tarefas de
depuração.

O módulo MDM providencia ainda aos processadores do sistema uma interface UART
por JTAG. Esta interface UART é acesśıvel através do barramento PLBv46. A figura 4.7
ilustra a ligação do módulo de depuração MDM aos vários processadores MicroBlaze e ao
barramento PLBv46.
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Se o mesmo sistema contiver os processadores PPC405 e MicroBlaze, o XPS suporta a
combinação da integração dos módulos de depuração JTAGPPC e MDM respectivos.

As ferramentas não fornecem suporte automático para a depuração de grupos de proces-
sadores, pelo que é necessário realizar manualmente as operações de depuração em cada pro-
cessador. A funcionalidade cross-triggering também não é suportada, ou seja, não é posśıvel
parar ou começar a execução de um processador, quando é atingido um breakpoint por outro
processador.

4.2.7 Relógios e Reset

Os sistemas multi-processador são constitúıdos por subsistemas de processamento, aonde
cada subsistema é definido pelo seu processador. É natural que cada subsistema tenha assim
o seu próprio domı́nio de relógio e de reset.

O MicroBlaze pode operar à mesma frequência do barramento PLBv46, a que está lig-
ado. No entanto, o PowerPC pode operar a uma frequência superior múltipla do mesmo
barramento. Outros periféricos, necessitam ainda de ser sincronizados com a frequência do
barramento. Vulgarmente, esta frequência acaba por tornar-se a frequência máxima do sis-
tema.

O uso de módulos IP com mais do que um porto de interligação, possibilitam a cada
subsistema operar com a sua própria frequência, criando vários domı́nios de relógio. Para
além disso, a ligação ponto-a-ponto FSL, permite criar FIFOs asśıncronos entre dois nós de
processamento. Estes esquemas de comunicação garantem que cada subsistema funciona à
melhor frequência de relógio posśıvel. A partição dos domı́nios de relógio é mais relevante em
sistemas multi-processador heterogéneos.

Outra caracteŕıstica importante de um sistema MPSoC é a existência de múltiplos domı́nios
de reset. No sistema, podem ser necessários dois tipos de reset distintos:

• Reset ao processador: força um processador ou um conjunto de processadores a irem
para o seu estado inicial. Os periféricos não são atingidos pelo reset ;

• Reset ao sistema: força tanto os processadores como os periféricos a irem para o seu
estado inicial.

O módulo IP de reset proc sys reset é fornecido pelo XPS. Este módulo possibilita a real-
ização de sequências consistentes de reset para o processador, o barramento e os periféricos, e
além disso possibilita a geração de sinais independentes de reset para o processador. Ligando
consistentemente ao módulo proc sys reset, todos os sinais de reset, é posśıvel realizar os dois
tipos de reset descritos. As ferramentas de depuração possibilitam escolher o tipo de reset,
para proceder à verificação do sistema.

4.3 Exemplo de arquitecturas MPSoC Homogéneas em FPGA

Os exemplos das arquitecturas multi-processador homogéneas e heterogéneas, encontra-
dos nesta secção e na próxima, foram baseadas em [Aso07b]. Esta application note é uma
referência para quem pretende construir um sistema MPSoC em FPGAs da Xilinx. Associ-
ado a este documento, vêm vários projectos de arquitecturas multi-processador para o EDK.
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Estes projectos para além da plataforma de hardware, incluem aplicações de demonstração,
que permitem ao seu utilizador compreender de uma forma mais profunda, a interacção dos
diferentes módulos com os processadores.

Nesta secção apresentam-se dois exemplos de arquitecturas multi-processador homogéneas,
que ilustram a potencialidade e a universalidade dos módulos descritos ao longo deste caṕıtulo.

4.3.1 Arquitectura MB-MB-MPSoC

A figura 4.8 ilustra uma arquitectura multi-processador homogénea, constitúıda por dois
processadores MicroBlaze interligados a barramentos PLBv46 independentes. Os subsistemas
de processamento utilizam os módulos XPS Mutex e XPS Mailbox para se sincronizarem e
trocarem mensagens. Ambos os processadores têm acesso à memória externa DDR, através
do controlador de memória MPMC. Para além de partilharem a memória externa, os pro-
cessadores partilham também memória local interna (BRAM ), através dos controladores de
memória XPS BRAM. Cada processador tem um controlador de interrupções para gerir as
interrupções do sistema. O módulo MDM está interligado a ambos os processadores, per-
mitindo fazer a depuração em ambos os subsistemas. As aplicações de software que correm
nos processadores podem comunicar com o mundo exterior através da interface UART. Neste
caso, é posśıvel atribuir uma interface UART dedicada para cada processador, uma vez que,
para além do módulo UART via RS232 da placa, o módulo MDM possibilita emular por
JTAG outra interface deste tipo.

De forma a ilustrar a comunicação entre processadores MicroBlaze via FSL, foram acres-
centados neste exemplo particular, um par de canais FSL dedicados, que permitem aos pro-
cessadores trocarem palavras de dados ou de controlo entre si.

4.3.2 Arquitectura PPC405-PPC405-MPSoC

A figura 4.9 ilustra uma arquitectura multi-processador homogénea, constitúıda por dois
processadores PowerPC 405 interligados a barramentos PLBv46 independentes. Esta arqui-
tectura utiliza os mesmos mecanismos de sincronização e comunicação que a arquitectura
descrita anteriormente. O controlador JTAGPPC permite fazer a depuração em ambos os
processadores. Neste caso, a interface UART via RS232 da placa, terá de ser multiplexada
pelos dois processadores.

4.4 Exemplo de arquitecturas MPSoC Heterogéneas em FPGA

Nesta secção apresenta-se um exemplo de uma arquitectura multi-processador heterogénea,
que utiliza os dois processadores suportados pela Xilinx : o PowerPC e o MicroBlaze. Os
módulos usados nas arquitecturas homogéneas são directamente transportáveis para as arqui-
tecturas heterogéneas. Esta caracteŕıstica simplifica e flexibiliza o projecto heterogéneo com
os dois tipos de processadores suportados.

A figura 4.10 ilustra uma arquitectura multi-processador heterogénea, constitúıda pe-
los processadores PowerPC 405 e MicroBlaze, interligados a barramentos PLBv46 indepen-
dentes. Os módulos de sincronização e comunicação são os mesmos que foram utilizados nas
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Figura 4.8: Diagram de blocos da arquitectura multi-processador homogénea MB-MB-MPSoC
(extráıdo da ferramenta XPS versão 9.2.02i).
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Figura 4.9: Diagrama de blocos da arquitectura multi-processador homogénea PPC405-
PPC405-MPSoC (extráıdo da ferramenta XPS versão 9.2.02i).
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Figura 4.10: Diagram de blocos da arquitectura multi-processador heterogénea PPC405-MB-
MPSoC (extráıdo da ferramenta XPS versão 9.2.02i).
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arquitecturas homogéneas. Nesta arquitectura são utilizados ambos os módulos JTAGPPC
e MDM, que permitem fazer a depuração nos processadores PPC405 e MicroBlaze, respec-
tivamente. Mais uma vez, é posśıvel atribuir a cada processador uma interface UART : se o
processador MicroBlaze utilizar a interface UART via JTAG (através do módulo MDM ), a
interface UART via RS232 fica dispońıvel para ser usada no processador PPC405.

A Xilinx providencia vários módulos de comunicação e sincronização entre os proces-
sadores PPC405 e MicroBlaze. Mas como se pôde verificar ao longo deste caṕıtulo, não ex-
iste nenhum mecanismo para o mesmo efeito, que suporte o microcontrolador PicoBlaze. Este
trabalho visa alcançar esse objectivo: acrescentar os meios, que permitam integrar coerente-
mente no mesmo sistema, os processadores MicroBlaze e PowerPC, e ainda o microcontrolador
PicoBlaze.



Caṕıtulo 5

Arquitectura Multi-Processador
MicroBlaze-PicoBlaze

Sumário

Neste caṕıtulo são apresentados os mecanismos de comunicação e sincronização desen-
volvidos para o sistema multi-processador MicroBlaze-PicoBlaze. Inicialmente é apresentada
a arquitectura e seguidamente o modelo de programação e as estruturas de comunicação da
mesma. Posteriormente são discutidos os detalhes da implementação e da integração do sis-
tema MB-PB-MPSoC na FPGA. Por fim é apresentado um exemplo concreto de aplicação
da arquitectura desenvolvida: um gestor de memória dinâmica integrado em FPGA para um
switch ethernet.

5.1 Introdução

O caṕıtulo anterior descreveu os principais elementos de uma arquitectura multi-processa-
dor integrada da Xilinx. Verificou-se, que este fabricante disponibiliza uma série de módulos
de propriedade intelectual, que permitem a construção flex́ıvel, de um sistema MPSoC adap-
tado á aplicação alvo. Apesar desta grande potencialidade, os módulos de comunicação e sin-
cronização disponibilizados, estão limitados aos processadores MicroBlaze e PowerPC. Ora,
como foi descrito no caṕıtulo 3 (página 22), o microcontrolador PicoBlaze tem vantagens
particulares, que poderiam ser aproveitadas em diversas aplicações. O PicoBlaze apresenta
um compromisso interessante entre desempenho e área ocupada, permitindo particionar os
recursos da FPGA de forma mais racionalizada, possibilitando se necessário o uso de múltiplos
microcontroladores para simplificar a implementação de aplicações complexas. Por estes mo-
tivos é relevante, poder-se integrar o microcontrolador PicoBlaze numa arquitectura MPSoC
da Xilinx.

De forma a tornar o microcontrolador PicoBlaze, uma unidade de processamento pasśıvel
de ser utilizada na construção de sistemas integrados multi-processador no EDK, foi necessário
conceber uma arquitectura capaz de estabelecer a comunicação e a sincronização entre o
MicroBlaze e o PicoBlaze.

Como foi visto no caṕıtulo 3 (página 40), a ferramenta EDK permite importar para
um sistema espećıfico, um núcleo personalizado desenvolvido. Após devidamente importado,
este núcleo IP passa a estar dispońıvel como módulo, podendo ser usado na construção da
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plataforma de hardware do sistema pretendido. Este módulo pode ser ligado ao barramento
partilhado PLBv46 do sistema, ou então, acoplado ao processador MicroBlaze através dos
canais dedicados FSL.

Entre as interfaces PLBv4.6 e FSL dispońıveis, a última apresenta vantagens e por isso foi
a seleccionada para estabelecer a comunicação entre os nós de processamento. A interface FSL
(Fast Simplex Link) destaca-se pela simplicidade, pela baixa latência que apresenta e pelos
recursos de hardware minimalistas que ocupa. Outro factor importante, reside no MicroBlaze
suportar directamente esta interface, disponibilizando instruções especiais para manipular
a transmissão/recepção dos dados. A comunicação realiza-se através de um par de canais
ponto-a-ponto dedicados entre os dois núcleos, tirando partido do processador MicroBlaze
suportar por omissão até 16 pares de interfaces FSL. Este facto possibilita, que um processador
MicroBlaze comunique com até 16 microcontroladores PicoBlaze distintos.

Para tornar o PicoBlaze uma unidade de processamento pasśıvel de ser utilizada na fer-
ramenta EDK, foi necessário acrescentar ao microcontrolador as funcionalidades da arquitec-
tura. Este conjunto foi designado de unidade de processamento PicoBlaze1. Esta unidade
foi modelada ao ńıvel RTL com a linguagem de descrição de hardware VHDL, recorrendo
à ferramenta ISE da Xilinx. A mesma ferramenta possibilitou a śıntese, a simulação e a
implementação da unidade na FPGA. O passo seguinte consistiu em importar a unidade de
processamento PicoBlaze desenvolvida para a ferramenta EDK da Xilinx, sob a forma de
núcleo de propriedade intelectual utilizável. A partir daqui, passou a ser posśıvel acoplar
uma ou mais unidades PicoBlaze a um processador MicroBlaze, através de um ou mais pares
de canais FSL dedicados.

Este caṕıtulo apresenta a arquitectura multi-processador MicroBlaze-PicoBlaze desen-
volvida. São apresentados os mecanismos de comunicação e sincronização que permitem a
troca de informação entre ambos. De notar, que ao interligar o microcontrolador PicoBlaze
directamente ao processador MicroBlaze, não se está a restringir a comunicação apenas a este
par de processamento. Os mecanismos de comunicação analisados no caṕıtulo anterior são
igualmente aplicáveis na construção de um sistema MPSoC. Este conceito de expansibilidade
está impĺıcito e já foi analisado, pelo que o conteúdo deste caṕıtulo vai-se restringir apenas
ao processamento da arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze.

5.2 Arquitectura e Funcionalidades

A arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze elaborada é constitúıda por um processador central
MicroBlaze, por uma ou mais unidades de processamento PicoBlaze, e ainda pelos canais de
comunicação FSL, como ilustra a figura 5.1.

Tanto o processador sintetizável MicroBlaze como os canais FSL são disponibilizados pela
ferramenta EDK da Xilinx, na forma de núcleos IP utilizáveis para a construção de um
sistema MPSoC 2. A unidade de processamento PicoBlaze só estará dispońıvel como núcleo
IP utilizável na ferramenta, após o processo de importação da unidade para o EDK.

Cada MicroBlaze suporta no máximo 16 pares de interfaces entrada/sáıda FSL indepen-
dentes, pelo que é posśıvel agregar ao processador MicroBlaze até 16 microcontroladores
PicoBlaze. Todos eles podem comunicar entre si através do CPU central. O programa de

1A unidade de processamento PicoBlaze será analisada em detalhe na secção 5.4.2 (página 76).
2Os vários núcleos de propriedade intelectual disponibilizados pela ferramenta EDK da Xilinx podem ser

consultados no caṕıtulo 3 (página 39).
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Figura 5.1: Arquitectura padrão MicroBlaze-PicoBlaze.

cada microcontrolador é independente e corre em paralelo com os programas dos outros micro-
controladores, conferindo uma maior fiabilidade no controlo de aplicações cŕıticas temporais.
O programa do MicroBlaze é central e deve fazer a gestão das várias aplicações no tempo.

As funcionalidades da arquitectura desenvolvidas permitem ao processador MicroBlaze ter
um forte controlo sobre os microcontroladores PicoBlaze que lhe estão acoplados. Enviando
as palavras de controlo apropriadas, o MicroBlaze pode:

• Configurar parâmetros da comunicação entre os nós de processamento;

• Gerar eventos no PicoBlaze;

• Programar um novo firmware na memória do microcontrolador;

• Fazer com que o PicoBlaze inicie a execução de outro programa pré-carregado na sua
memória;

• Enviar uma palavra de controlo espećıfica da aplicação.

Por outro lado, o MicroBlaze ao receber uma palavra de controlo do PicoBlaze, possibilita
que o software em execução no processador, desencadeie as acções adequadas aos requisitos
da aplicação.

Para além da troca de palavras de controlo entre os nós de processamento, a arquitectura
possibilita a troca de palavras de dados, permitindo assim estabelecer a comunicação entre
ambos. A recepção dos dados no PicoBlaze pode realizar-se por polling ou por interrupção,
sendo este parâmetro configurável pelo MicroBlaze através do envio da palavra de controlo
respectiva.
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A arquitectura ilustrada na figura 5.1 é uma arquitectura padrão, ou seja, é expanśıvel
a outros módulos de processamento. Por exemplo, é posśıvel interligar um processador Mi-
croBlaze acoplado com dois microcontroladores PicoBlaze, a outro processador MicroBlaze
acoplado com quatro microcontroladores PicoBlaze, usando um par de canais FSL para interli-
gar os dois processadores MicroBlaze dos dois subsistemas. A capacidade de processamento
do sistema MPSoC depende dos requisitos da aplicação alvo.

5.3 Estruturas de Comunicação Desenvolvidas e Modelo de
Programação

As próximas secções descrevem os mecanismos de comunicação e sincronização desenvolvi-
dos para a arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze, e o respectivo modelo de programação, visto
quer do lado do MicroBlaze quer do lado do PicoBlaze.

5.3.1 Transferência de Palavras de Controlo: Do lado do MicroBlaze

A arquitectura desenvolvida permite que o MicroBlaze envie/receba palavras de controlo
para/de um dado microcontrolador. Enviando as palavras de controlo apropriadas, o MicroB-
laze pode controlar parâmetros da comunicação entre os nós de processamento, desencadear
eventos no PicoBlaze (e.g. reset ou interrupção), programar um novo firmware no microcon-
trolador, e ainda fazer com que o PicoBlaze execute outro programa pré-carregado na sua
memória. Por outro lado, ao receber palavras de controlo do microcontrolador, possibilita
que o software em execução no MicroBlaze, desencadeie as acções adequadas aos requisitos
da aplicação.

O MicroBlaze suporta nativamente as estruturas de comunicação Fast Simplex Link e
por isso disponibiliza instruções que permitem a troca de informação. Um bit que é enviado
simultaneamente com os dados indica se a palavra enviada/recebida é de controlo ou de dados.
Se este bit for ‘1’ significa que a palavra é de controlo, caso contrário, a palavra é de dados.

A função cgetfsl (val, id) é usada para transferir palavras de controlo de um porto FSL
para um registo de uso geral do MicroBlaze, já a instrução cputfsl(val, id) é usada para
transferir palavras de controlo no sentido oposto. O campo “val” representa um valor de
32 bits e o campo “id” identifica o par FSL correspondente. Neste caso, as palavras envi-
adas/recebidas são de controlo e o bit de controlo é ‘1’. Estas instruções são bloqueantes, ou
seja, na leitura esperam continuamente até que haja informação no canal e na escrita esperam
continuamente até que o canal esteja livre. Para o caso, de se preferir escritas e leituras não
bloqueantes, basta colocar o prefixo n nas mesmas instruções.

Existem três tipos distintos de palavras de controlo que se podem enviar do MicroBlaze
para o PicoBlaze:

• Palavra de controlo;

• Palavra de firmware;

• Endereço de arranque de um programa novo.
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Figura 5.2: Registo de Controlo.

5.3.1.1 Registo de Controlo

A figura 5.2 ilustra o registo de controlo. Como se pode observar, o registo de controlo é
constitúıdo por 4 grupos principais de bits:

1. Os bits de selecção da palavra de controlo: O registo de controlo é sempre iden-
tificado pelos bits de selecção “00”;

2. Os bits de estado: Os bits de estado são flags controladas em hardware, que são
activadas quando há dados de controlo ou dados prontos para serem processados ou
enviados pelo PicoBlaze ou MicroBlaze. Cabe ao hardware gerir estes bits, pelo que o
seu valor na palavra enviada é simplesmente ignorado:

- CRRyM (Control Register Ready Master): Esta flag é activada quando dados de
controlo que são enviados pelo MicroBlaze são recolhidos do FSL e estão dispońıveis
para o PicoBlaze;

- CRRyS (Control Register Ready Slave): Esta flag é activada quando dados de
controlo são escritos pelo PicoBlaze no FSL e estão dispońıveis para o MicroBlaze;

- DRyM (Data Ready Master): Esta flag é activada quando dados que são enviados
pelo MicroBlaze são recolhidos do FSL e estão dispońıveis para o PicoBlaze;

- DRyS (Data Ready Slave): Esta flag é activada quando dados são escritos pelo
PicoBlaze no FSL e estão dispońıveis para o MicroBlaze.

3. Os bits de configuração: Os bits de configuração permitem configurar o modo como
o MicroBlaze e o PicoBlaze comunicam entre si e activar certas funcionalidades no
microcontrolador:

- RST (Reset): Quando este bit é activado gera-se um reset no microcontrolador,
colocando todos os seus registos no estado inicial e a primeira instrução a ser
executada é a do endereço inicial “000”;

- IRQ (Interrupt Request): Quando este bit é activado gera-se uma interrupção no
microcontrolador, sendo executada a rotina de serviço à interrupção (ISR);

- NoW (Number of Writes): Estes dois bits permitem configurar o número de bytes
a serem escritos no FSL pelo PicoBlaze. Dado que o FSL é um canal de 32 bits e
o PicoBlaze só pode efectuar escritas de 8 bits de cada vez, é posśıvel agrupar um
máximo de 4 bytes antes de efectuar a escrita no FSL. Então se o NoW for:



68 ARQUITECTURA MULTI-PROCESSADOR MICROBLAZE-PICOBLAZE 5.3

– “00”: Os dados escritos no FSL corresponderão apenas a um grupo de 8 bits,
correspondendo ao byte menos significativo da palavra de 32 bits a enviar para
o MicroBlaze. Esta é a configuração por omissão;

– “01”: Os dados escritos no FSL corresponderão a 2 grupos de 8 bits, corre-
spondendo aos 2 bytes menos significativos da palavra de 32 bits a enviar para
o MicroBlaze. O byte mais significativo deverá ser o último a ser escrito;

– “10”: Os dados escritos no FSL corresponderão a 3 grupos de 8 bits, corre-
spondendo aos 3 bytes menos significativos da palavra de 32 bits a enviar para
o MicroBlaze. O byte mais significativo deverá ser o último a ser escrito;

– “11”: Os dados escritos no FSL corresponderão a 4 grupos de 8 bits, com-
pletando todos os 32 bits dispońıveis. O byte mais significativo deverá ser o
último a ser escrito;

- WNP (Write New Program): Quando se deseja programar um novo firmware
deve-se activar este bit. A partir daqui todas as palavras de firmware serão aceites
e armazenadas em memória. Este bit voltará ao seu estado inicial, apenas quando
se iniciar a execução do novo programa, com o bit SNP ;

- ITRN (Interrupt Enable): A configuração deste bit é que vai permitir a correcta
recepção de dados e seu posterior processamento no PicoBlaze. Então se o ITRN
for:

– ‘0’: Recepção de dados por Polling - O programa que corre no PicoBlaze
vai estar continuadamente a fazer polling ao bit de estado DRyM. Quando
este bit for activado significa que novos dados foram recebidos do MicroB-
laze, já estão estáveis e podem ser processados pelo microcontrolador. Após
a leitura, por parte do microcontrolador, do bit DRyM, retorna ao seu estado
inicial, voltando a ficar activo quando receber novos dados. A recepção de
dados por polling tem a vantagem de deixar a ISR completamente livre para
o programador;

– ‘1’: Recepção de dados por Interrupção - Quando chegam novos dados
provenientes do MicroBlaze é gerada automaticamente uma interrupção, e o
seu processamento vai ser executado na rotina de serviço à interrupção do
programa que corre no microcontrolador. Uma vez que durante a execução da
ISR as interrupções estão desactivadas, se entretanto chegarem novos dados,
estes não vão ser recolhidos. A recepção de dados por interrupção tem a
vantagem de eliminar o tempo de polling gasto unicamente para a verificação
do bit de estado.

- SNP (Start New Program): A activação deste bit faz com que o programa que
foi carregado em memória principie e simultaneamente que o bit WNP retorne
ao seu estado inicial. Imediatamente antes do arranque do programa é feito um
reset automático ao microcontrolador para garantir que o novo programa inicia-se
dentro da normalidade. O endereço inicial do programa deve ser passado antes da
activação deste bit ;

- MRCB (MicroBlaze Reserved Control Bits): A activação deste bit sinaliza que
a palavra registo de controlo contém dados de controlo provenientes do MicroB-
laze. A palavra registo de controlo transforma-se assim numa palavra de dados de
controlo, onde são utilizados os 8 bits de controlo reservados do MicroBlaze para
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enviar a informação de controlo para o PicoBlaze. O bit ITRN enviado na palavra,
permite configurar a recepção dos dados de controlo no microcontrolador. Se o bit
ITRN for ‘0’ a recepção dá-se por polling ao bit de estado CRRyM, caso contrário,
a recepção é efectuada por interrupção, de forma análoga ao que se passa na re-
cepção de dados estritos. O bit ITRN é universal e afecta a recepção dos dados
e dos dados de controlo, dáı que haja necessidade de reconfigurar este bit, sempre
que os mecanismos de recepção dos dois tipos de dados divirjam. Exceptuando o
bit NoW, que controla o número de bytes de dados (estritos) que vão ser escritos
no canal FSL, todos os restantes bits de configuração perdem a sua funcionalidade
e são ignorados, quando o bit MRCB é activado.

De notar que existem algumas precauções ao activar os bits de configuração:

- Se os bits IRQ e RST forem activos simultaneamente, nada é feito;

- A activação do bit WNP exige que o bit SNP seja inactivo. De outra forma, nada
é feito;

- A activação do bit SNP exige que os bits WNP, IRQ, RST sejam inactivos. De
outra forma, nada é feito;

- Os bits ITRN e NoW podem ser configurados sem restrições;

4. Os bits espećıficos da aplicação: Os bits espećıficos são reservados para o uso do
programador na sua aplicação. Existem 8 bits de controlo que o programador pode
usar e enviar do MicroBlaze para o PicoBlaze e 8 bits de controlo que o programador
pode usar e enviar no sentido contrário. De notar, que o envio dos bits de controlo do
MicroBlaze para o PicoBlaze, exige a activação do bit MRCB e a configuração do bit
ITRN para a sua correcta recepção no microcontrolador.

5.3.1.2 Palavra de Firmware

O microcontrolador pode ser sintetizado e implementado com um programa base em
memória, mas seria limitativo se não fosse posśıvel mudar ou acrescentar outro programa
segundo as necessidades do programador e da aplicação. Para culmatar essa limitação pode
recorrer-se à palavra de controlo de firmware, ilustrada na figura 5.3. A denominação “palavra
de firmware” advém do facto do PicoBlaze ser geralmente utilizado para implementar uma
função espećıfica do sistema. Uma actualização do firmware (software) permite melhorar a
funcionalidade que o microcontrolador está a desempenhar no sistema.

A palavra de controlo de firmware é constitúıda pelos seguintes grupos de bits:
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1. Bits de selecção (Sel Bits): A palavra de controlo de firmware é sempre identificada
pelos bits de selecção “10”;

2. Endereço (Address): Este campo de 10 bits corresponde ao endereço de memória
onde será guardada a instrução pretendida;

3. Código máquina da instrução (Instruction Code): Este campo de 18 bits corre-
sponde ao código máquina da instrução a executar no PicoBlaze que se pretende guardar
em memória.

Os 2 bits de espaçamento entre o endereço e o código da instrução existem por uma
questão de comodidade. Como o código da instrução é dado pelo compilador em 5 d́ıgitos
hexadecimais, ao reservar-se 20 bits não há necessidade de conversão e a cópia da instrução é
imediata.

5.3.1.3 Endereço de Arranque de um programa novo

Quando se pretende programar um novo firmware na memória do microcontrolador deve-
se sinalizar essa intenção com a activação do bit WNP do registo de controlo. Seguidamente
poderão guardar-se em memória as várias instruções do novo programa. Quando todas as
instruções forem guardadas poderá iniciar-se o programa com o bit SNP do registo de controlo.
Mas qual o endereço de arranque do novo programa? Esse endereço é dado pela palavra de
controlo da figura 5.4.

A palavra de controlo de endereço de arranque é constitúıda pelos seguintes grupos de
bits:

1. Bits de selecção (Sel Bits):: A palavra de controlo de endereço de arranque é sempre
identificada pelos bits de selecção “01”;

2. Endereço de arranque (Boot Address): É constitúıdo por 10 bits e indica o en-
dereço de arranque do novo programa. Após o bit SNP ser activo, o microcontrolador
inicia a sua execução a partir deste endereço.

5.3.1.4 Bits de Selecção “11”

Os bits de selecção “11” foram deixados livres com o propósito de expansão. Em futuras
implementações poder-se-à acrescentar uma nova palavra de controlo identificada pelos bits
de selecção “11”.
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Figura 5.5: Portos de leitura do registo de controlo do PicoBlaze.

5.3.2 Transferência de Palavras de Controlo: Do lado do PicoBlaze

Para o PicoBlaze poder receber/enviar palavras de controlo foi necessário estabelecer os
portos de entrada/sáıda do microcontrolador. Uma vez que o canal FSL é de 32 bits, e que
os portos do PicoBlaze são de 8 bits, são necessários 4 portos para efectuar a leitura/escrita
completa do/no canal. De notar, que os portos estabelecidos podem ser alterados consoante
as necessidades da aplicação alvo, alterando a lógica de descodificação dos 256 portos en-
trada/sáıda dispońıveis do PicoBlaze.

5.3.2.1 Leitura de uma Palavra de Controlo no PicoBlaze

A arquitectura desenvolvida permite ao microcontrolador ler o registo de controlo.
Os portos de entrada, que disponibilizam a informação do registo de controlo para os

registos internos do PicoBlaze, estão representados na figura 5.5. Como se pode observar,
temos 4 portos de 8 bits dispońıveis para leitura, no entanto, apenas os portos de entrada F
e H têm significado válido de leitura nos bits correspondentes do registo de controlo. Os bits
de estado, que permitem ao software sincronizar a entrada/sáıda de informação por polling,
podem ser lidos a qualquer momento, através do porto de controlo de entrada H (“111”). Se o
MicroBlaze enviar dados de controlo através do registo de controlo, estes podem ser lidos pelo
microcontrolador, através do porto de controlo de entrada F (“101”). A leitura dos dados
de controlo poderá ser efectuada por polling (ao bit de estado CRRyM ) ou por interrupção.
É da responsabilidade do programador configurar correctamente este parâmetro através do
bit ITRN e fazer com que o programa que corre no microcontrolador esteja preparado para
o tipo de comunicação respectiva.

Para proceder à leitura de um porto de controlo de entrada, basta recorrer à instrução
“input Sx, Port”, que lê o conteúdo do porto “Port” para um registo interno “Sx” do
PicoBlaze.

5.3.2.2 Escrita de uma Palavra de Controlo no PicoBlaze

A arquitectura desenvolvida permite também escrever no FSL uma palavra de controlo
de 8 bits proveniente do PicoBlaze. Esta palavra corresponde aos 8 bits reservados para o
programador no uso da sua aplicação e está representada no registo de controlo. O porto de
controlo de sáıda usado é o menos significativo “100” (porto E) e para proceder à escrita da
informação pretendida no canal, deverá usar-se a instrução “Output Sx, Port”, que escreve
o conteúdo do registo interno do PicoBlaze “Sx” no porto de sáıda “Port”. Para além do
envio dos 8 bits de controlo são também enviados os bits de estado para o MicroBlaze, como
ilustra a figura 5.6. A sua escrita no canal FSL é sinalizada com a flag CRRyS que é activada
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Figura 5.7: Sequência de programação de um novo firmware no PicoBlaze.

nesse instante. De notar, que juntamente com a palavra é enviado um bit de controlo, que
sinaliza ao MicroBlaze o tipo de palavra enviada. Neste caso, a palavra enviada é de controlo,
pelo que o bit tem valor ‘1’.

5.3.3 Programar um novo Firmware no PicoBlaze

Esta arquitectura permite carregar um novo programa na memória do PicoBlaze a partir
do MicroBlaze, usando a sequência e as palavras de controlo adequadas, como ilustra a figura
5.7.

O processo de programação é constitúıdo por 4 fases:

1. Envio de uma palavra de Registo de Controlo: Inicia-se com o envio do registo
de controlo onde o bit WNP é colocado a ‘1’, mostrando a intenção de que se quer
programar um novo firmware;

2. Envio das palavras de Firmware: Seguidamente são enviadas todas as palavras de
Firmware indicando o código da instrução pretendida e o endereço de memória aonde
se pretende guardar a mesma instrução;

3. Envio da palavra de Arranque: Após todas as instruções do novo programa estarem
em memória, envia-se o endereço de arranque do novo programa. A primeira instrução
a ser processada pelo microcontrolador vai ser a que está contida neste endereço de
memória, dáı que seja necessário algum cuidado por parte do programador, para que
efectivamente o novo programa arranque como previsto;

4. Envio de uma palavra de Registo de Controlo: Finaliza-se este processo com o
envio de uma nova palavra de registo de controlo onde se coloca o bit SNP a ‘1’. Isto
faz com que o novo programa principie.
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Figura 5.8: Sequência que permite “saltar” entre firmwares pré-carregados na memória do
PicoBlaze.

De notar que é da responsabilidade do programador gerir o espaço de endereçamento do
PicoBlaze. Ao colocar vários programas em memória corre-se o risco de a certa altura haver
sobreposição de firmwares. Para garantir que tudo corre dentro da normalidade, o espaço de
endereçamento do programa actual que corre no microcontrolador não pode cruzar o espaço
de memória do novo programa que está a ser carregado em memória.

A sequência de programação tem de ser seguida passo a passo, para que tudo funcione cor-
rectamente. Isto implica, por exemplo, que não é posśıvel receber mais palavras de firmware
após a palavra de arranque ter sido enviada e antes do bit WNP ser igual a ‘1’, ou começar
um novo programa com o bit SNP se antes não tiver sido passado o endereço de arranque
através da palavra de arranque. A violação da sequência implica a sua anulação, pelo que
se terá de começar nova sequência se se pretender programar um novo firmware. Esta opção
pode parecer um pouco ŕıgida, mas faz com que todo o processo seja em si mais seguro,
evitando enganos ocasionais.

A grande vantagem deste método reside na sua grande flexibilidade, uma vez que, é
posśıvel enviar palavras intercaladas de dados entre todo o processo de carregar um novo
programa no PicoBlaze. Isto torna posśıvel por exemplo, enviar palavras de firmware, apenas
quando não existem dados para processar ou enviar no MicroBlaze.

5.3.3.1 “Saltar” entre Firmwares pré-carregados na memória do PicoBlaze

Todo o processo descrito anteriormente, pode ser um pouco extenso, na situação particular
em que já se tem dois programas carregados em memória e apenas se pretende colocar o outro
programa a correr. Nesta situação pode-se reduzir a sequência para a sequência ilustrada na
figura 5.8.

Desta forma, basta enviar primeiramente o endereço de arranque do programa que se
pretende executar, e seguidamente iniciar a sua execução enviando uma palavra de registo de
controlo com o bit SNP a ‘1’.

Todas as restrições e vantagens da sequência da secção anterior são mantidas nesta
sequência.
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5.3.4 Transferência de Palavras de Dados: Do lado do MicroBlaze

A arquitectura desenvolvida permite que o MicroBlaze envie/receba palavras de dados
para/de um dado microcontrolador. Estas palavras permitem trocar informação ao longo do
tempo entre os dois núcleos, estabelecendo a sua comunicação.

O MicroBlaze suporta nativamente as estruturas de comunicação Fast Simplex Link e
por isso disponibiliza instruções que permitem a troca de informação. Um bit que é enviado
simultaneamente com os dados indica se a palavra enviada/recebida é de controlo ou de dados.
Se este bit for ‘1’ significa que a palavra é de controlo, caso contrário, a palavra é de dados.

A instrução getfsl (val, id) é usada para transferir dados de um porto FSL para um
registo de uso geral do MicroBlaze, e por sua vez, a instrução putfsl(val, id) é usada para
transferir dados no sentido oposto. O campo “val” representa o valor de 32 bits e o campo
“id” identifica o par FSL correspondente. Neste caso, as palavras enviadas/recebidas são de
dados e o bit de controlo é ‘0’. Estas instruções são bloqueantes, ou seja, na leitura esperam
continuamente até que haja informação no canal e na escrita esperam continuamente até que
o canal esteja livre. Para o caso, de se preferir escritas e leituras não bloqueantes basta,
colocar o prefixo n nas mesmas instruções.

Antes de se iniciar a troca de dados entre o MicroBlaze e o PicoBlaze é conveniente
configurar alguns parâmetros fundamentais da comunicação:

• O bit ITRN :

Este bit permite configurar se a recepção dos dados no PicoBlaze vai realizar-se por
polling (ITRN = ‘0’ ) ou por interrupção (ITRN = ‘1’ );

• Os bits NoW :

Estes bits permitem configurar o número de bytes a serem escritos no FSL pelo
PicoBlaze.

Para proceder à configuração destes bits3 basta enviar uma palavra de registo de controlo
antes de iniciar a comunicação de dados entre os cores.

5.3.5 Transferência de Palavras de Dados: Do lado do PicoBlaze

Para o PicoBlaze poder receber/enviar palavras de dados foi necessário estabelecer os
portos de entrada/sáıda do microcontrolador. Uma vez que o canal FSL é de 32 bits, e que
os portos do PicoBlaze são de 8 bits, são necessários 4 portos para efectuar a leitura/escrita
completa do/no canal. De notar, que os portos estabelecidos podem ser alterados consoante
as necessidades da aplicação alvo, alterando a lógica de descodificação dos 256 portos en-
trada/sáıda dispońıveis do PicoBlaze.

5.3.5.1 Leitura de uma Palavra de Dados no PicoBlaze

A arquitectura desenvolvida permite ler palavras de dados provenientes do MicroBlaze no
PicoBlaze. Após a flag de controlo DRyM ser activada, os dados provenientes do MicroBlaze

3Para mais detalhes sobre estes bits ver secção 5.3.1.1, página 67.
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Figura 5.9: Portos de Leitura/Escrita de uma palavra de dados do PicoBlaze.

estão dispońıveis em registos para serem lidos pelo microcontrolador. Os portos de entrada do
PicoBlaze que disponibilizam a informação da palavra de dados para os registos internos do
microcontrolador estão representados na figura 5.9. Para proceder à sua leitura basta recorrer
à instrução “input Sx, Port”, que lê o conteúdo do porto “Port” para um registo interno
“Sx” do PicoBlaze. Como se pode observar temos 4 portos de 8 bits dispońıveis, sendo o
mais significativo o porto D e o menos significativo o porto A.

A leitura dos dados poderá ser efectuada por polling (ao bit de estado DRyM ) ou por
interrupção. É da responsabilidade do programador configurar correctamente este parâmetro
através do bit ITRN e fazer com que o programa que corre no microcontrolador esteja
preparado para o tipo de comunicação respectiva.

5.3.5.2 Escrita de uma Palavra de Dados no PicoBlaze

A arquitectura desenvolvida permite também escrever no FSL uma palavra de dados
proveniente do PicoBlaze. O tamanho da palavra de dados enviada é configurável (através
dos bits de configuração “NoW ”) e varia entre 8 e 32 bits. Os portos de escrita usados são
os mesmos que os portos de leitura, e estão ilustrados na figura 5.9. Para proceder à escrita
da informação pretendida deverá usar-se a instrução “Output Sx, Port”, que escreve o
conteúdo do registo interno do PicoBlaze “Sx” no porto de sáıda “Port”. A escrita no canal
FSL é sinalizada com a flag DRyS que é activada nesse instante. De notar, que juntamente
com a palavra é enviado um bit de controlo, que sinaliza ao MicroBlaze o tipo de palavra
enviada. Neste caso, a palavra enviada é de dados, pelo que o bit de controlo é ‘0’.

5.4 Implementação e Integração da Arquitectura

As próximas secções descrevem os detalhes de implementação e integração da arquitectura
MicroBlaze-PicoBlaze desenvolvida.

5.4.1 Placa de desenvolvimento

A placa de desenvolvimento utilizada para a realização deste trabalho foi a RC10 da
Celoxica. As figuras 5.10 e 5.11 ilustram os dispositivos e as interfaces de ligação desta
placa de desenvolvimento. A placa RC10 tem como principal dispositivo a FPGA da Xilinx
XC3S1500L-4-FG320, da famı́lia Spartan-3. Esta FPGA tem cerca de 1,5 milhões de portas
lógicas dispońıveis [Xil08i] e está interligada a várias interfaces (e.g. JTAG, RS-232, etc).
A placa RC10 disponibiliza um relógio interno de 48 MHz de referência para a criação de



76 ARQUITECTURA MULTI-PROCESSADOR MICROBLAZE-PICOBLAZE 5.4

Figura 5.10: Dispositivos constituintes da placa de desenvolvimento RC10 da Celoxica (reti-
rado de [Cel08b]).

novos projectos. Em [Cel08b], pode-se encontrar uma descrição detalhada desta placa de
desenvolvimento.

5.4.2 Unidade de Processamento PicoBlaze

A unidade de processamento PicoBlaze foi modelada ao ńıvel RTL (Register Transfer
Level) usando a linguagem de descrição de hardware VHDL, sendo por isso independente da
tecnologia de implementação. A sua śıntese, implementação e simulação foi realizada recor-
rendo à ferramenta da Xilinx ISE versão 9.2.04i, descrita no caṕıtulo 3.2.3 (página 27).

A figura 5.12 ilustra os módulos constituintes da unidade de processamento PicoBlaze
desenvolvida:

• Módulo de comunicação FSL;

• Módulo da aplicação;

• Módulo KCPSM3 do PicoBlaze;

• Módulo de memória do PicoBlaze.

5.4.2.1 Módulo de comunicação FSL

A interface FSL proporciona uma comunicação ponto-a-ponto entre uma FIFO de sáıda
e uma FIFO de entrada. Este esquema de comunicação permite a um módulo master enviar
palavras de dados/controlo, através de um canal FSL, para um módulo slave. A figura 5.13,
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Figura 5.11: Interfaces de ligação da placa de desenvolvimento RC10 da Celoxica (retirado
de [Cel08b]).

Figura 5.12: Módulos constituintes da unidade de processamento PicoBlaze.
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Figura 5.13: Sinais Master/Slave disponibilizados pela interface FSL, para estabelecer comu-
nicação entre dois módulos (retirado de [Xil07b].

ilustra os sinais disponibilizados pela interface FSL para estabelecer esta comunicação. De
notar, que para estabelecer uma comunicação bidireccional entre dois módulos, é necessário
que ambos os módulos suportem simultaneamente as interfaces FSL master e FSL slave, de
forma a interligar os módulos através de um par de canais FSL, dedicando cada canal a um
sentido da comunicação.

A descrição dos sinais da interface FSL master e FSL slave está representada nas tabelas
5.1 e 5.2, respectivamente. A tabela 5.3, descreve os sinais mais importantes comuns às in-
terfaces FSL master/slave.

Nome do Sinal Descrição Tipo lógico Direcção
FSL M Clk Relógio std logic entrada

asśıncrono
master

FSL M Data Dados escritos std logic vector entrada
no canal de (0 to 31)
sáıda FSL

FSL M Control Indica se a std logic entrada
palavra de sáıda é

de controlo ou de dados
FSL M Write Activa a escrita dos std logic entrada

dados no canal de
sáıda FSL

FSL M Full Quando activo, indica std logic sáıda
que a FIFO FSL

de sáıda está cheia

Tabela 5.1: Descrição dos sinais da interface FSL master.

A figura 5.14, ilustra a operação de escrita de um módulo master na FIFO FSL. Para
realizar uma escrita no canal FSL é necessário uma série de operações. A escrita é con-
trolada pelo sinal FSL M Write. Quando os dados presentes em FSL M Data e o bit de
controlo presente em FSL M Control, estiverem prontos para serem escritos na FIFO, o sinal
FSL M Write é colocado a ‘1’ por um ciclo de relógio. Isto faz com que os dados e o bit
de controlo sejam guardados na FIFO. Os dados e o bit de controlo ficam dispońıveis para
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Nome do Sinal Descrição Tipo lógico Direcção
FSL S Clk Relógio std logic entrada

asśıncrono
slave

FSL S Data Dados lidos std logic vector sáıda
do canal de (0 to 31)
entrada FSL

FSL S Control Indica se a std logic sáıda
palavra de entrada é

de controlo ou de dados
FSL S Read Indica que os dados std logic entrada

foram lidos do canal
FSL de entrada

FSL S Exists Flag, que sinaliza std logic sáıda
a presença de dados

no canal de entrada FSL

Tabela 5.2: Descrição dos sinais da interface FSL slave.

Nome do Sinal Descrição Tipo lógico Direcção
FSL Clk Relógio std logic entrada

śıncrono
master/slave

FSL Rst Reset de sistema std logic sáıda
fornecido aos

periféricos FSL

Tabela 5.3: Descrição dos sinais mais importantes comuns às interfaces FSL master/slave.
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Figura 5.14: Diagrama temporal exemplificando quatro operações de escrita pelo master, no
canal FSL (retirado de [Xil07b].

a interface FSL slave, através dos sinais FSL S Data e FSL S Control respectivamente, logo
após o flanco de relógio de escrita. Para além disso, o sinal FSL S Exists é colocado a ‘1’
para sinalizar que existem dados dispońıveis para leitura na FIFO. O diagrama temporal
5.14 descreve 4 operações de escrita no canal FSL. No primeiro flanco de relógio, o módulo
master verifica se o sinal FSL M Full está activo. Como não está, o master activa o sinal
FSL M Write e escreve os dados e o bit de controlo no canal FSL. No flanco de relógio
seguinte, os dados já se encontram dispońıveis na FIFO para leitura. Seguidamente são efec-
tuadas duas operações de escrita consecutivas. A escrita 3 enche a FIFO, e faz com que o
sinal FSL M Full seja activado e consequentemente que o sinal FSL M Write seja desacti-
vado. Após se dar uma leitura pelo slave, o sinal FSL M Full é desactivado e é efectuada
a 4 escrita. De notar, que é efectuada uma nova leitura pelo slave, de outra forma o sinal
FSL M Full seria activado novamente no fim da quarta escrita [Xil07b].

A figura 5.15, ilustra a operação de leitura da FIFO FSL, por um módulo slave. Para
realizar uma leitura do canal FSL é necessário uma série de operações. A leitura é contro-
lada pelo sinal FSL S Read. Quando existem dados dispońıveis no canal FSL (FSL S Exists
= ‘1’), estes podem ser imediatamente lidos pelo slave, recorrendo aos sinais FSL S Data e
FSL S Control. Uma vez conclúıda a operação de leitura, o sinal FSL S Read tem de per-
manecer activo durante um ciclo de relógio, de forma a sinalizar a que o slave completou a
leitura com sucesso. Após o flanco de relógio de leitura, os sinais FSL S Data e FSL S Control
são actualizados com novos dados, e os sinais de controlo FSL S Exists e FSL M Full são
também actualizados. O diagrama temporal 5.15 descreve 3 operações de leitura por parte
do módulo slave. De notar, que são efectuadas duas escritas no canal FSL, entre a primeira
e a segunda leituras [Xil07b].

A unidade de processamento PicoBlaze suporta as duas interfaces FSL master/slave,
permitindo a esta unidade estabelecer uma comunicação bidireccional com o MicroBlaze. O
módulo de comunicação FSL elaborado é constitúıdo por 3 máquinas de estado independentes
e registos de dados. Uma das máquina de estados é responsável por efectuar a leitura da in-
formação do canal FSL (interface slave) para o PicoBlaze, e as outras duas são responsáveis
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Figura 5.15: Diagrama temporal exemplificando três operações de leitura pelo slave, do canal
FSL (retirado de [Xil07b].

por efectuar a escrita de informação do PicoBlaze para o canal FSL (interface master).

A figura 5.16 ilustra o diagrama de estados de leitura simplificado da unidade de proces-
samento PicoBlaze. Após o reset do sistema computacional, a máquina de estados é colo-
cada num estado seguro (Idle). Neste estado são inicializados todos os contadores e variáveis
necessários ao funcionamento do sistema. Assim que surjam novos dados (FSL S Exists =‘1’ )
enviados do MicroBlaze para o PicoBlaze é efectuada uma transição para o estado Control
Bit Read. Este estado é responsável por verificar o tipo de palavra enviada. Se a palavra
enviada for de dados (FSL S Control =‘0’ ) dá-se uma transição para o estado Data Read,
caso contrário (FSL S Control =‘1’ ) a transição é para o estado Control.

A leitura dos dados provenientes do MicroBlaze é realizada no estado Data Read segundo
a configuração prévia do bit ITRN (Interrupt Enable) do registo de controlo: se o valor
deste bit for ‘1’, a recepção dos dados é efectuada por polling no PicoBlaze, caso contrário, a
recepção realiza-se por interrupção. De notar, que ao configurar-se a recepção dos dados por
polling, apenas haverá uma transição do estado Data Read para o estado inicial (Idle), quando
o programa que corre no PicoBlaze detectar a presença de novos dados, através da leitura
do bit de estado DRyM=‘1’. Desta forma, só haverá uma nova leitura após o software do
PicoBlaze processar por completo os dados anteriores. Se por outro lado, a recepção estiver
configurada por interrupção, a chegada de novos dados gera automaticamente uma interrupção
no microcontrolador, e seguidamente dá-se uma transição para o estado inicial. A recepção
de dados por interrupção tem a vantagem de eliminar o tempo de espera de leitura do bit de
estado DRyM=‘1’ e a desvantagem de ignorar dados que por ventura cheguem, enquanto são
processados os dados anteriores na ISR do PicoBlaze.

As palavras de controlo provenientes do MicroBlaze são processadas no estado Control.
Os bits de selecção permitem à máquina de estados identificar o tipo de palavra de controlo
recebida. O tipo e a constituição da palavra recebida desencadeia uma série de acções na
máquina de estados, que visam atingir o seu objectivo. O processo acaba apenas quando for
efectuada a transição para o estado inicial Idle.

A tabela 5.4 apresenta o número de ciclos de relógio necessários para realizar por completo
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ControlData Read

FSL_S_Exists 

=’1'

(go to Idle)

(reset) If Sel Bits =”00" -
�������� ��	
���� ���FSL_S_Exists 

=’0'

FSL_S_Control 

=’1'

FSL_S_Control 

=’0'

elsif Sel Bits =”01" -
����� ����� ���

elsif Sel Bits =”10" -
��
������ ���

else -
� ����

If ITRN =’1' -
� ����
�	 ���

else             -
� ��������� ���(go to Idle)

Figura 5.16: Diagrama de estados de leitura simplificado (interface FSL slave) da unidade de
processamento PicoBlaze.

as operações de leitura de dados (estritos) e dados de controlo (bit MRCB =’1’ no registo de
controlo). A tabela 5.5 apresenta o número de ciclos de relógio necessários para realizar por
completo uma dada operação de controlo. Exceptuando o arranque de um novo programa
(bit WNP) e os eventos de interrupção (bit IRQ) e de reset (bit RST ) no PicoBlaze, todas
as outras funcionalidades do registo de controlo são efectuadas por completo em 3 ciclos de
relógio.

Recepção de Recepção de Recepção de Recepção de
dados por dados por dados de controlo dados de controlo
Polling Interrupção por Polling por Interrupção
4 ciclos 4 ciclos 5 ciclos 5 ciclos

no mı́nimo de relógio mı́nimo de relógio

Tabela 5.4: Ciclos de relógio necessários para efectuar operações de leitura de dados e dados
de controlo na unidade de processamento PicoBlaze.

A figura 5.17 ilustra o diagrama de estados de escrita de dados simplificado da unidade
de processamento PicoBlaze. Após o reset do sistema computacional, a máquina de estados
é colocada num estado seguro (Data Wait). Os dados que vão ser escritos no canal FSL são
guardados no sinal FSL M Data. É posśıvel agregar neste sinal até 4 grupos de 8 bits de
dados, provenientes dos 4 portos de dados dedicados de sáıda do PicoBlaze. A configuração
prévia do bit NoW permite configurar o número de grupos de 8 bits de dados a enviar para o
MicroBlaze. A transição para o estado Data Write, dá-se após o grupo de 8 bits de dados mais
significativo ser guardado no sinal FSL M Data. Este método simples, garante que os dados a
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Registo Bits Endereço Palavra
de SNP/IRQ/RST de de

Controlo Arranque Firmware

3 ciclos 7/5/4 ciclos 3 ciclos 5 ciclos
de relógio de relógio de relógio de relógio

Tabela 5.5: Ciclos de relógio necessários para efectuar operações de controlo na unidade de
processamento PicoBlaze.

Data 

Wait
Data Write

If NoW =”11" ->

FSL_M_Data <= Data Port D & Data Port C & Data Port B & Data Port A 

(go to Idle)

(reset)

elsif NoW =”10" ->

FSL_M_Data <= Data Port C & Data Port B & Data Port A 

elsif NoW =”01" ->

FSL_M_Data <= Data Port B & Data Port A 

else ->

FSL_M_Data <= Data Port A FSL_M_Control  <= ‘0’ ->

Data Word

Figura 5.17: Diagrama de estados de escrita de palavras de dados simplificado (interface FSL
master) da unidade de processamento PicoBlaze.

enviar estão completos e estáveis. Desde que a FIFO FSL não esteja cheia (FSL M Full =‘0’ ),
a escrita no canal FSL dos dados (FSL M Data) e do bit de controlo (FSL M Control=‘0’ )
dá-se no estado Data Write. A operação de escrita dura apenas um ciclo de relógio, pelo que
no fim do mesmo, a máquina retorna para o seu estado inicial (Data Wait).

A figura 5.18 ilustra o diagrama de estados de escrita de palavras de controlo simplificado
da unidade de processamento PicoBlaze. Após o reset do sistema computacional, a máquina
de estados é colocada num estado seguro (Control Wait). Quando o software do PicoBlaze
escrever uma palavra de controlo no porto reservado para o efeito, a flag Out Port D é ac-
tivada a ‘1’, e consequentemente dá-se a transição para o estado Control Write. Os dados
de controlo são guardados nos 8 bits menos significativos do sinal FSL M Data. Para além
disso, agrega-se também ao mesmo sinal, os bits de estado actuais. Estes ocupam as mesmas
posições que as ocupadas no registo de controlo, e a sua função é meramente informativa.
Desde que a FIFO FSL não esteja cheia (FSL M Full =‘0’ ), a escrita no canal FSL dos dados
de controlo (FSL M Data) e do bit de controlo (FSL M Control=‘1’ ) dá-se no estado Data
Write. A operação de escrita dura apenas um ciclo de relógio, pelo que no fim do mesmo, a
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Control 

Wait

Control 

Write

Out_Port_D =’1'

(go to Idle)

(reset)
FSL_M_Control  <= ‘1’ ->

Control Word

FSL_M_Data  <= Control Port D 

Out_Port_D =’0'

Figura 5.18: Diagrama de estados de escrita de palavras de controlo simplificado (interface
FSL master) da unidade de processamento PicoBlaze.

máquina retorna para o seu estado inicial (Control Wait).

O MicroBlaze escreve o conteúdo de um registo no canal de sáıda FSL num ciclo de relógio.
Caso a FIFO FSL esteja cheia, podem dar-se duas situações: se a instrução utilizada for blo-
queante, o MicroBlaze espera continuadamente até o canal FSL estar livre para executar a
operação de escrita, se a instrução utilizada for não bloqueante, a escrita é inibida e é activado
um bit de erro no MSR (Machine Status Register) do processador.

O MicroBlaze lê o conteúdo de um canal de entrada FSL para um registo de uso geral
em dois ciclos de relógio. Caso a FIFO FSL esteja vazia, podem dar-se duas situações: se a
instrução utilizada for bloqueante, o MicroBlaze espera continuadamente até haver dados no
canal FSL para executar a operação de leitura, se a instrução for não bloqueante, a leitura é
inibida e é activado um bit de erro no MSR (Machine Status Register) do processador.

5.4.2.2 Módulo da aplicação

Para o PicoBlaze poder receber/enviar informação do/para MicroBlaze, foi necessário
estabelecer os portos de entrada/sáıda do microcontrolador. Como foi descrito nas secções
anteriores, foram definidos 4 portos de leitura/escrita para palavras de dados e 4 portos de
leitura/escrita para palavras de controlo. A estrutura de comunicação da unidade de pro-
cessamento PicoBlaze necessita assim de 8 portos para estabelecer um fluxo de informação
via FSL. A lógica de descodificação dos portos entrada/sáıda do microcontrolador está imple-
mentada no módulo da aplicação. Para além disso, foram implementadas neste módulo várias
flags, que sinalizam ao módulo hierarquicamente superior de comunicação FSL, as leituras/e-
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Figura 5.19: Block RAM śıncrona com um porto de acesso de entrada e um porto de acesso
de sáıda (retirado de [Xil08d].

scritas efectuadas em cada porto de entrada/sáıda.

O PicoBlaze disponibiliza 256 portos entrada/sáıda, pelo que a aplicação alvo poderá
usar até 248 portos. O desenvolvimento de todas as funcionalidades necessárias à aplicação
alvo deverão ser efectuadas neste módulo. É posśıvel alterar a lógica de descodificação dos
portos entrada/sáıda do microcontrolador, desde que se tenha o cuidado de manter de forma
coerente, todos os sinais necessários para o módulo superior de comunicação FSL.

5.4.2.3 Módulo KCPSM3 do PicoBlaze

O módulo KCPSM3 constitui o núcleo de processamento do microcontrolador PicoBlaze.
A sua constituição e funcionalidades foram analisadas no caṕıtulo 3 (página 21).

5.4.2.4 Módulo de memória do PicoBlaze

O módulo de memória do microcontrolador PicoBlaze é tipicamente uma block RAM da
FPGA. A block RAM utilizada por omissão está configurada para leitura (memória ROM ) e
tem uma capacidade de 1024 x 18 bits. Dado que cada instrução é constitúıda por 18 bits,
cada block RAM é capaz de armazenar até 1024 instruções, sendo este o limite máximo de um
programa a executar no microcontrolador. De forma a preencher convenientemente a block
RAM, com o código máquina de cada instrução do programa no endereço de memória respec-
tivo, recorre-se a um assembler do PicoBlaze. Os compiladores do PicoBlaze recebem como
entrada uma template de uma block RAM vazia, e produzem como sáıda a mesma template
devidamente preenchida com o código máquina das instruções do programa desenvolvido. As
templates são disponibilizadas com o compilador em VHDL ou Verilog, de forma a poderem
ser adicionadas aos dois tipos de projecto no ISE. Para o microcontrolador executar sequen-
cialmente um programa da block RAM, basta que leia cada instrução do endereço de memória
correspondente.

A elaboração deste trabalho exigiu a alteração da template da block RAM VHDL fornecida.
A template original é baseada no componente RAMB16 S18 [Xil08d] da Xilinx. Este elemento
de memória é uma block RAM śıncrona com um porto de acesso de entrada e um porto de
acesso de sáıda (single-port), como ilustra a figura 5.19. Ora, a funcionalidade de programar
um novo firmware no PicoBlaze não seria posśıvel com esta template. Esta impossibilidade
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deve-se a várias razões, a mais óbvia está no facto da template fornecida possibilitar apenas
a operação de leitura da block RAM - o sinal WE está desactivado, impedindo a escrita de
novos dados na memória. Para além disso, a execução normal do microcontrolador exige a
disponibilidade do porto de entrada ADDR e dos portos de sáıda DOP e DO. O microcon-
trolador lê a instrução correspondente ao endereço ADDR, dos portos de sáıda DOP e DO. A
instrução é formada pela junção dos bits mais significativos DOP com os bits menos significa-
tivos DO. A solução passa por ter mais do que um porto de acesso de entrada à block RAM. A
template desenvolvida é baseada no componente RAMB16 S18 S18 ilustrado na figura 5.20.
Este elemento de memória é idêntico ao RAMB16 S18, mas com a particularidade de ter dois
portos de acesso entrada/sáıda completamente independentes um do outro (dual-port). Isto
permite dedicar um porto de acesso entrada/sáıda da block RAM (porto A) ao processamento
do programa pelo PicoBlaze, a operar no modo de leitura (WE desactivado) convencional, e
dedicar o outro porto de acesso dispońıvel (porto B), à programação de um novo firmware, a
operar no modo de escrita (WE activado). Quando é enviada uma palavra de firmware do
MicroBlaze para o PicoBlaze, o endereço da instrução é aplicado ao porto ADDRB e a in-
strução aos portos DIPB e DIB. Os dois bits mais significativos da instrução são aplicados ao
porto DIPB e os restantes ao porto DIB. Como o sinal WE está activado, a instrução vai ser
armazenada na block RAM, no endereço de memória pretendido. Os portos de sáıda DOPB
e DOB não têm nenhuma funcionalidade e são simplesmente desprezados. Em [Xil08d] pode
ser encontrada uma descrição mais profunda do funcionamento da interface de cada uma das
block RAMs mencionadas.

Os dois portos de acesso independentes, garantem que a programação do novo firmware
não interfere na execução do PicoBlaze, desde que se tenha o cuidado de não cruzar o espaço
de endereçamento do programa em execução actual no microcontrolador, com o firmware que
está a ser programado.

A template criada deve ser utilizada como parâmetro de entrada do compilador assembly
do PicoBlaze. A sua utilização obedece exactamente aos mesmos critérios do que os da
template originalmente fornecida, pelo que basta substituir directamente uma pela outra no
compilador. A block RAM final deve ser adicionada ao projecto no ISE. As ferramentas
de desenvolvimento e simulação de software dispońıveis para o PicoBlaze foram descritas no
caṕıtulo 3 (página 30).

5.4.3 Śıntese e Implementação da Unidade

O projecto da unidade de processamento PicoBlaze foi sintetizado na ferramenta de desen-
volvimento Xilinx ISE versão 9.2.04i. A frequência máxima estimada durante a śıntese foi de
46.782 MHz, e a lógica prevista necessária para implementar o projecto na FPGA encontra-se
sumariada na tabela 5.6. Seguidamente procedeu-se à implementação da mesma unidade. A
tabela 5.7 sumaria a lógica real consumida pela implementação do projecto na FPGA. Como
se pode verificar os valores estimados, não fogem muito aos valores reais.

Os resultados apresentados nas tabelas permitem concluir, que a extensão das funcionali-
dades do microcontrolador PicoBlaze, não lhe retiraram as suas principais qualidades: desem-
penho e área. Ao ser implementada numa FPGA Spartan-3 (speed grade:-4) de baixo custo,
a unidade de processamento PicoBlaze é capaz de executar no máximo 23 MIPS (frequência
máxima de operação/2), ocupando 260 slices (1%) da FPGA. A relação desempenho/área
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Figura 5.20: Block RAM śıncrona com dois portos de acesso de entrada e dois portos de
acesso de sáıda (retirado de [Xil08d].

Logic Utilization Used Available Utilization
Number of Slices 244 13312 1%

Number of Slice Flip Flops 297 26624 1%
Total Number of 4 input LUTs 349 26624 1%

Number of bonded IOBs 72 221 32%
Number of BRAMs 1 32 3%
Number of GCLKs 1 8 12%

Tabela 5.6: Sumário do relatório de śıntese da unidade de processamento PicoBlaze (extráıdo
da ferramenta de desenvolvimento ISE versão 9.2.04i).

Logic Utilization Used Available Utilization
Number of Slices 260 13312 1%

Number of Slice Flip Flops 265 26624 1%
Total Number of 4 input LUTs 343 26624 1%

Number of bonded IOBs 72 221 32%
Number of BRAMs 1 32 3%
Number of GCLKs 1 8 12%

Tabela 5.7: Sumário do relatório de implementação da unidade de processamento PicoBlaze
(extráıdo da ferramenta de desenvolvimento ISE versão 9.2.04i).
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ocupada desta unidade é um ponto forte de referência. De notar, que ao implementar o
mesmo projecto numa famı́lia de FPGAs de maior performance, como é o caso da Virtex-II
Pro da Xilinx, faz com que os ńıveis de desempenho da unidade subam. A t́ıtulo de exemplo,
a implementação do projecto numa FPGA XC2VP30-7-ff896 desta famı́lia, faz aumentar a
frequência de relógio da unidade para 106.989 MHz, conferindo-lhe a capacidade de executar
até 53 milhões de instruções por segundo (MIPS ).

5.4.4 Integração da Arquitectura

A unidade de processamento PicoBlaze foi desenvolvida com o objectivo de poder ser
integrada numa arquitectura MPSoC da Xilinx. A ferramenta XPS permite construir uma
plataforma de hardware especializada para uma dada aplicação, disponibilizando variados
núcleos de propriedade intelectual para o efeito. De forma a tornar a unidade de proces-
samento PicoBlaze dispońıvel como módulo pasśıvel de ser utilizado na construção de uma
dada plataforma, foi necessário proceder à sua importação. A forma como se desenrola este
processo já foi analisado no caṕıtulo 3 (secção 3.3.3.3, página 40). Desta forma, é posśıvel
acoplar ao processador MicroBlaze, um ou mais microcontroladores PicoBlaze, estabelecendo
a sua comunicação e sincronização, através do par de interfaces FSL master/slave.

De forma a avaliar todas as funcionalidades disponibilizadas pela unidade de processa-
mento PicoBlaze foi necessário proceder à construção da plataforma de hardware multi-
processador MicroBlaze-PicoBlaze (MB-PB-MPSoC ), recorrendo à ferramenta XPS da Xilinx
versão 9.2.02i.

A figura 5.21, ilustra o diagrama de blocos do sistema MB-PB-MPSoC desenvolvido. A
plataforma de hardware integra os seguintes módulos:

• Processador MicroBlaze versão 7.00b;

• Memória interna da FPGA para o MicroBlaze;

• Unidade de processamento PicoBlaze;

• Módulos GPIO ;

• Módulo de depuração;

• Módulo UART ;

• Controlador de interrupções;

• Temporizador;

• Módulo de gestão digital de clock (DCM );

• Barramentos PLB e LMB ;

• Um par de canais FSL.
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g

Figura 5.21: Diagrama de blocos do sistema integrado multi-processador MB-PB-MPSoC
(extráıdo da ferramenta de desenvolvimento XPS versão 9.2.02i).
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O processador MicroBlaze foi configurado com as seguintes caracteŕısticas: optimização
de área activada, barrel shifter activado, multiplicação e divisão de inteiros activadas, unidade
de v́ırgula flutuante desactivada, pattern comparator e módulo de depuração activados. As
unidades de gestão de memória (MMU ) e cache não foram activadas. O processador foi ainda
configurado para funcionar à mesma frequência do sistema, 48 MHz.

A memória interna do MicroBlaze é do tipo BRAM, e é interligada ao processador através
dos barramentos LMB (Local Memory Bus). A memória foi implementada com uma ca-
pacidade de 32 KB. Este módulo é responsável por armazenar os dados e as instruções do
processador.

Foi acoplado ao processador MicroBlaze uma unidade de processamento PicoBlaze, através
de um par de canais dedicados FSL, garantindo uma comunicação bidireccional entre as
unidades de processamento.

Os módulos GPIO implementam a interface para os portos de entrada e de sáıda do dispos-
itivo f́ısico, nomeadamente: botões de pressão, 2 displays de 7 segmentos e LEDs. Utilizou-se
o barramento PLB para a interligação entre estes e o processador. Os módulos GPIO dos
respectivos portos de entrada foram ainda ligados ao controlador de interrupções.

De forma a ter a funcionalidade de depuração no MicroBlaze, foi implementado o módulo
MDM. Este foi interligado ao processador por intermédio das interfaces PLB e Debug.

A UART implementada utiliza apenas as funcionalidades essenciais (UART lite) e possui
interface para ligação ao barramento PLB. O módulo foi configurado para um baud rate de
115200, com 8 bits de dados e sem paridade.

O controlador de interrupções implementado permite até 32 fontes de interrupção geri-
das por um vector de prioridades, isto é, a prioridade de cada interrupção é dada pela sua
posição no vector. O módulo foi interligado ao processador por intermédio de uma linha de
interrupção e do barramento PLB.

O módulo de temporização implementado foi configurado para suportar internamente
dois temporizadores/contadores, cada um com a dimensão de 32 bits. Este foi interligado à
primeira entrada (fonte de interrupção) do controlador de interrupções. A conexão ao pro-
cessador é obtida por intermédio do barramento PLB.

De modo a possibilitar a manipulação do sinal de relógio do sistema, foi introduzido um
DCM, configurado para gerar um sinal de relógio com a frequência de 48 MHz. Este sinal
de relógio foi interligado a todos os módulos da plataforma, ditando a sua frequência de fun-
cionamento.

O relatório de implementação fornecido pela ferramenta XPS, estabelece como frequência
máxima de operação da plataforma 48.534 MHz. Como já foi mencionado, todo o sistema
foi configurado para funcionar a uma frequência de 48 MHz, e encontra-se portanto dentro
do limite admisśıvel. A tabela 5.8 sumaria os recursos da FPGA consumidos por toda a
plataforma de hardware desenvolvida.
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Logic Utilization Used Available Utilization
Number of Slices 2820 13312 21%

Number of Slice Flip Flops 2275 26624 8%
Total Number of 4 input LUTs 3577 26624 13%

Number of bonded IOBs 30 221 13%
Number of BRAMs 17 32 53%
Number of GCLKs 2 8 25%

Tabela 5.8: Sumário do relatório de implementação do sistema multi-processador MB-PB-
MPSoC (extráıdo da ferramenta de desenvolvimento XPS versão 9.2.02i).

A construção da plataforma MB-PB-MPSoC permitiu testar as funcionalidades da ar-
quitectura desenvolvida em run-time na placa de desenvolvimento RC10. Para o efeito, foi
necessário elaborar pequenos programas de avaliação para o MicroBlaze e o PicoBlaze. A
interface UART possibilitou o envio de mensagens de depuração para o ecrã via RS-232,
durante a execução dos programas. Desta forma, foi posśıvel verificar individualmente cada
funcionalidade implementada, enviando as palavras de controlo/dados adequadas do MicroB-
laze para o PicoBlaze, e seguidamente comparando as palavras recebidas com as esperadas.
Por exemplo, ao enviar uma palavra de dados do MicroBlaze para o PicoBlaze, e estando
o PicoBlaze programado para receber esta palavra por polling e reenviá-la de volta para o
MicroBlaze, permite testar o funcionamento do bit ITRN, dos bits NoW e ainda dos portos de
entrada e sáıda de uma palavra de dados do PicoBlaze. Todas as funcionalidades descritas ao
longo deste caṕıtulo, da arquitectura multi-processador MicroBlaze-PicoBlaze desenvolvida,
foram testadas com sucesso em run-time na placa de desenvolvimento, provando a completa
operacionalidade da arquitectura.

5.5 Exemplo de Aplicação: Gestor de Memória Dinâmica

A aplicabilidade da arquitectura desenvolvida é extensa e variada, podendo ser utilizada
em diversos sistemas embutidos (e.g. automóveis, monitorização de um processo industrial,
telemóveis, etc). Um exemplo de um sistema embutido concreto de aplicação da arquitec-
tura é um switch ethernet. Este sistema é composto por diversos módulos, cujas funcional-
idades podem ser repartidas por vários elementos de processamento, de forma a simplificar
a implementação do sistema. O processador MicroBlaze pode ser utilizado para assegurar
o controlo global do switch, enquanto vários microcontroladores PicoBlaze podem ser uti-
lizados secundariamente para desempenhar funcionalidades espećıficas temporalmente menos
cŕıticas, como por exemplo, o escalonamento das mensagens do switch, o controlo de admissão,
o cálculo de resultados estat́ısticos, etc.

Um dos módulos fundamentais de um switch ethernet é o gestor de memória dinâmica.
Um switch tem a particularidade de partilhar na mesma memória de dimensão fixa, várias
mensagens provenientes dos seus portos de uplink. Inicialmente todos os blocos da memória
estão vazios, e constituem uma lista ligada de blocos livres. À medida que vão chegando
mensagens aos vários portos de uplink do switch, o gestor de memória vai atribuindo dinami-
camente blocos vazios, que vão sendo preenchidos com a informação constituinte de cada
mensagem. O tamanho de cada mensagem é variável e pode ocupar mais do que um bloco.
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Por este motivo, o gestor deve associar a cada porto de uplink, uma lista dos blocos atribúıdos
à mensagem respectiva. Estes blocos só devem ser libertados, após a transmissão da men-
sagem, no(s) porto(s) correspondente(s) de downlink do switch.

O objectivo final deste trabalho consistiu em explorar as potencialidades da arquitectura
MicroBlaze-PicoBlaze, na concepção de um módulo gestor de memória dinâmica para um
switch ethernet. O desenvolvimento deste módulo é apenas uma aplicação de demonstração,
e insere-se dentro de um projecto amplo que visa o desenvolvimento completo de um switch
ethernet em FPGA para redes com caracteŕısticas de tempo-real.

A arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze permitiu construir uma solução h́ıbrida do gestor de
memória dinâmico na FPGA, recorrendo conjuntamente a recursos de hardware e de software.
A memória de armazenamento das mensagens e os mecanismos de recepção e transmissão do
switch foram desenvolvidos em VHDL, tirando partido da lógica dispońıvel da FPGA. A gestão
das listas ligadas dos blocos livres e dos blocos atribúıdos às várias mensagens foi efectuada
em software no microcontrolador PicoBlaze. O papel do processador MicroBlaze foi deixado
em aberto para trabalho futuro. O MicroBlaze poderá desempenhar diversas funções activas
no switch, como por exemplo, descodificar o cabeçalho ethernet de uma dada mensagem e en-
caminhá-la para o(s) porto(s) de downlink devido(s), ou estabelecer mecanismos de qualidade
de serviço (QoS ), dando prioridade de sáıda a um determinado tipo de tráfego. A sua função
poderá passar também por coordenar vários microcontroladores PicoBlaze responsáveis por
uma tarefa espećıfica no switch. De notar, que a integração da arquitectura através da ferra-
menta da Xilinx EDK, possibilita estender as funcionalidade do switch, tirando partido dos
vários núcleos de propriedade intelectual fornecidos por este fabricante4.

5.5.1 Arquitectura

A figura A.1 situada no apêndice A (página 106) ilustra o diagrama de blocos do gestor de
memória dinâmica desenvolvido. O gestor de memória dinâmica é constitúıdo pelos módulos
memory pool e memory manager. Devido à interacção existente entre os módulos constituintes
do gestor de memória e a unidade de encaminhamento de mensagens do switch (forwarding
unit), o módulo forwarding unit é também ilustrado.

5.5.1.1 Memory Pool

O módulo memory pool tem o papel de receber as mensagens dos portos de uplink, ar-
mazená-las devidamente em memória (requer a comunicação com o memory manager) e
transmiti-las pelos portos de downlink do switch (requer a comunicação com a forwarding
unit).

A memory pool é constitúıda por 3 elementos essenciais:

• Memória de armazenamento de dimensão fixa: é um “armazém” de blocos de
tamanho fixo, que contém as mensagens provenientes dos portos de uplink do switch.
A memória tem uma capacidade de 64 blocos (cada bloco tem 512 bytes dispońıveis),

4Os vários núcleos de propriedade intelectual disponibilizados pela ferramenta EDK podem ser consultados
no caṕıtulo 3 (página 39).
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existindo uma correspondência de um para um, entre cada bloco da memória da memory
pool e cada byte da scratchpad RAM do PicoBlaze (memory manager);

• Mecanismo de recepção: é responsável por armazenar na memória da memory pool,
as várias mensagens que vão chegando aos portos de uplink do switch. O mecanismo de
recepção nada sabe acerca da ocupação da memória da memory pool, pelo que necessita
de comunicar com o memory manager, que é o elemento responsável pela gestão das
listas ligadas de blocos livres e de blocos atribúıdos às mensagens da memória. Esta
comunicação permite por um lado, que o mecanismo de recepção obtenha do memory
manager blocos livres da memória, e por outro lado, que o memory manager obtenha
do mecanismo de recepção a informação necessária, para construir a lista ligada de
blocos de uma dada mensagem recebida num porto de uplink do switch. Sempre que o
mecanismo de recepção termina a recepção de uma mensagem, envia para a forwarding
unit, o porto de uplink que transmitiu a mensagem, o número de blocos utilizados para
armazenar a mensagem e ainda o endereço interno ao bloco da última palavra de dados
da mensagem recebida. Esta informação vai permitir à forwarding unit encaminhar
posteriormente a mensagem recebida;

• Mecanismo de transmissão: é responsável por transmitir as mensagens recebidas
nos portos de uplink do switch, pelos respectivos portos de downlink. O mecanismo
de transmissão é controlado pela forwarding unit. Sempre que esta unidade tem uma
mensagem para transmitir, sinaliza o mecanismo de transmissão do efeito, e envia-lhe o
porto de downlink por onde a mensagem deve ser transmitida e o endereço da memória
onde se encontra a mensagem.

As funcionalidades deste módulo foram modeladas ao ńıvel RTL com a linguagem de
descrição de hardware VHDL, recorrendo à ferramenta de ISE da Xilinx. A mesma ferramenta
possibilitou a śıntese, a simulação e a implementação da unidade na FPGA.

5.5.1.2 Memory Manager

O módulo memory manager tem o papel de gerir eficientemente, a lista ligada de blocos
livres da memória da memory pool, e as listas ligadas dos blocos atribúıdos às mensagens, que
chegam aos portos de uplink do switch. O módulo memory manager foi implementado em
software, através do microcontrolador PicoBlaze. Uma solução idêntica em hardware, apesar
de ter um desempenho superior, seria menos flex́ıvel, ocuparia mais recursos lógicos da FPGA
e seria mais complexa de conceber.

O software desenvolvido pode ser dividido em três partes distintas:

• Inicialização: nesta fase são inicializadas todas as estruturas necessárias para o cor-
recto funcionamento do gestor de memória dinâmica. Primeiramente é inicializada a
lista ligada de blocos livres na scratchpad RAM do PicoBlaze, que é um repositório vir-
tual da memória da memory pool. Seguidamente são atribúıdos um número pré-definido
de blocos livres ao mecanismo de recepção da memory pool. Por fim, são activados os
portos de uplink e downlink do switch desejados. Após realizadas todas as inicializações,
o software do memory manager entra em ciclo infinito, executando primeiramente o pro-
grama de recepção, seguidamente o programa de transmissão, voltando novamente ao
programa de recepção e assim sucessivamente;
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• Programa de recepção: o mecanismo de recepção da memory pool interage com este
programa, de forma a construir a lista ligada de blocos atribúıdos a uma dada mensagem
na scratchpad RAM do PicoBlaze e também para obter blocos livres da memória da
lista ligada de blocos livres. O mecanismo de recepção interage com o programa de
recepção, sempre que uma mensagem necessita de mais um bloco livre e sempre que
termina a recepção de uma dada mensagem num porto de uplink. Nesta última situação,
o programa de recepção do memory manager, interage também com forwarding unit,
enviando-lhe a cabeça e a cauda da lista de blocos atribúıdos à mensagem recebida.
Esta informação vai permitir à forwarding unit encaminhar posteriormente a mensagem
recebida;

• Programa de transmissão: a unidade de forwarding interage com este programa,
para obter o próximo bloco atribúıdo a uma dada mensagem e também para proceder
à libertação dos blocos de uma dada mensagem.

A ferramenta pBlazIDE, permitiu desenvolver e simular todas as funcionalidades deste
módulo.

A gestão das listas dos blocos por software através do PicoBlaze, obriga a que o memory
manager tenha um relógio de operação mais rápido, do que os módulos memory pool e for-
warding unit. Para não comprometer o funcionamento do sistema, o memory manager tem
de ser capaz de executar todo o seu software, no máximo num ciclo de relógio de operação das
restantes unidades. O número de instruções necessárias para realizar a gestão das listas, per-
mite estabelecer a relação de frequências de operação entre o memory manager e os restantes
módulos.

Caso, os módulos memory pool e forwarding unit acedam ao memory manager em ciclos
de relógio coincidentes, são necessárias 33 instruções, para executar ambos os programas de
recepção e transmissão, no pior caso. Caso, os que os módulos memory pool e forwarding
unit acedam ao memory manager em ciclos de relógio distintos, são necessárias 27 instruções,
para executar o programa que requer mais instruções (que é o programa de recepção), no pior
caso.

Estes resultados permitem retirar conclusões importantes relativamente às frequências de
relógio de operação dos vários módulos do gestor de memória dinâmica. Dado que cada
instrução demora sempre 2 ciclos de relógio a ser executada, um acesso simultâneo por ambos
os módulos ao memory manager, exige uma relação de 66 para 1, nas frequências de relógio do
memory manager relativamente aos módulos memory pool e forwarding unit, respectivamente.
No entanto, um acesso alternado pelos módulos ao memory manager, exige apenas uma relação
de frequências de 54 para 1. Estas relações garantem que o software do memory manager é
processado totalmente num ciclo de relógio de operação dos módulos memory pool e forwarding
unit.

5.5.1.3 Forwarding Unit

O módulo forwarding unit tem o papel de encaminhar as mensagens recebidas nos por-
tos de uplink para os portos de downlink do switch respectivos. Para o efeito necessita de
comunicar com os módulos memory pool e memory manager do gestor de memória dinâmica.

A forwarding unit não foi implementada, uma vez que depende de outras funcionalidades
do switch. No entanto, foi estabelecida a interface entre o gestor de memória e esta unidade,
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de forma a possibilitar uma interligação futura entre os vários módulos. Esta unidade poderá
ser implementada em software, recorrendo ao processador MicroBlaze ou a um ou mais mi-
crocontroladores PicoBlaze, ou em hardware, recorrendo à lógica dispońıvel da FPGA. A mel-
hor solução está dependente dos restantes módulos constituintes do switch. A arquitectura
MicroBlaze-PicoBlaze desenvolvida, para além da capacidade de processamento do PicoBlaze
e do MicroBlaze, permite tirar partido dos módulos de propriedade intelectual disponibilizados
na ferramenta EDK para estender as funcionalidades do switch (e.g. controladores ethernet
10/100/1000, interface UART, etc).

5.5.2 Śıntese e Implementação

O projecto do gestor de memória dinâmica foi sintetizado na ferramenta de desenvolvi-
mento Xilinx ISE versão 9.2.04i, para a placa de desenvolvimento RC10 da Celoxica. Este pro-
jecto inclui os módulos memory manager e memory pool do gestor de memória. A frequência
máxima estimada durante a śıntese foi de 52.756 MHz.

As funcionalidades do gestor de memória dinâmica foram simuladas comportalmente e
temporalmente através do ISE Simulator providenciado na ferramenta ISE. A simulação
efectuou-se criando vectores de teste para os sinais de controlo dos portos de uplink do switch,
de forma a serem recebidas várias mensagens na memory pool. Uma vez que a forwarding
unit não se encontra ainda implementada, foi também necessário criar vectores de teste para
cada um dos sinais de interface da forwarding unit, para simular as funcionalidades de trans-
missão das mensagens. Em ambas as simulações o gestor de memória dinâmica desenvolvido
funcionou como esperado, encontrando-se apto para ser integrado num switch ethernet.

A implementação do gestor de memória dinâmica ocupou uma quantidade de recursos
muito reduzida da FPGA, apenas 408 slices (3%). No entanto, apesar da frequência máxima
de operação ser elevada (52.756 MHz ), pode ser limitativa para a operacionalidade do sistema.
Ao colocar o módulo memory manager a operar à frequência máxima de 52.756 MHz, o módulo
memory pool poderá funcionar no máximo a cerca de 1 MHz (52.756/(27×2)). A solução para
aumentar esta frequência poderá passar por:

• Implementar o gestor de memória numa famı́lia de FPGAs de maior desempenho. A
t́ıtulo de exemplo, ao implementar o sistema numa FPGA XC2VP30-7-ff896 da famı́lia
Virtex-II Pro da Xilinx, consegue-se uma frequência máxima de operação de 108.673
MHz. Isto permite aumentar a frequência da memory pool para cerca de 2 (108.672
/(27×2)) MHz ;

• Optimizar o código do memory manager de forma a reduzir o número máximo de
instruções. A t́ıtulo de exemplo, se a unidade de forwarding e a memory pool acederem
ao memory manager em ciclos de relógio distintos, poderá reduzir-se o número de
instruções, fazendo com que a memory pool aceda por interrupção ao PicoBlaze. Isto
permite separar o programa de recepção do programa de transmissão, e assim reduzir
o número de instruções necessárias. Neste caso, seriam necessárias 20 instruções para
o pior caso. Desta forma, ao implementar-se o sistema numa FPGA da famı́lia FPGA
Virtex-II Pro consegue-se aumentar a frequência da memory pool para cerca de 2.7
(108.672 /(20×2)) MHz.

Ora, um switch ethernet a 10 Mbit/s com N portos, exige que a memory pool funcione
a uma frequência mı́nima de pelo menos 10/32×N MHz. Admitindo 8 portos, a frequência
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mı́nima de funcionamento da memory pool necessária seria 2.5 (10/32×8) MHz. Considerando
os melhoramentos anteriores (uma frequência de operação da memory pool de 2.7 MHz ), se-
ria posśıvel integrar o gestor de memória dinâmica desenvolvido num switch ethernet com
estas caracteŕısticas. Já um switch ethernet convencional a 100 Mbit/s com N portos, exige
que a memory pool funcione a uma frequência mı́nima de pelo menos 100/32×N MHz. Este
facto, torna inviável o uso do gestor de memória dinâmica desenvolvido num switch com estas
caracteŕısticas, uma vez que só para um porto é necessário que a memory pool opere a uma
frequência mı́nima de 3.125 MHz.

A grande limitação do gestor de memória dinâmica desenvolvido reside no facto do mecan-
ismo de recepção da memory pool manter os registos, que permitem ao memory manager
construir a lista ligada de blocos atribúıdos a uma dada mensagem, estáveis apenas durante
um ciclo de relógio. Este facto obriga o memory manager a executar todo o seu software neste
ciclo de relógio de operação da memory pool. Ora, efectuando pequenas alterações à lógica
do mecanismo de recepção da memory pool, poderia-se fazer com que estes registos ficassem
estáveis durante um maior número de ciclos de relógio sem afectar o correcto funcionamento
do gestor de memória. Uma vez que o memory manager só actua quando uma mensagem
necessita de mais um bloco livre e quando o mecanismo de recepção da memory pool termina
a recepção de uma dada mensagem, a pior situação que é exigida ao memory manager é que
ele execute todo o seu software num número de ciclos de relógio equivalente à recepção de
uma mensagem ethernet de tamanho mı́nimo (64 bytes). Dado que o mecanismo de recepção
da memory pool necessita de dois ciclos de relógio para armazenar em memória cada palavra
de 32 bits constituinte da mensagem, o memory manager terá de executar o seu software
no máximo em ((64×8/32)×2) 32 ciclos de relógio de operação da memory pool, de forma
a não comprometer o funcionamento do sistema. Ou seja, acrescentando ao mecanismo de
recepção da memory pool, uma estrutura lógica (e.g. um buffer) que permita manter estáveis
os registos acedidos pelo memory manager durante 32 ciclos de relógio, permitiria aumentar
significativamente o desempenho do gestor de memória, sem comprometer o seu funciona-
mento. Nestas circunstâncias, a relação de frequências de operação entre o módulo memory
manager e o módulo memory pool seria de (27×2) 54 para 32, respectivamente. Considerando
que o memory manager opera a uma frequência aproximada de 50 MHz, o módulo memory
pool poderá funcionar no máximo a cerca de (50/(54/32)) 29 MHz. Ora, a esta frequência de
funcionamento, seria posśıvel integrar o gestor de memória dinâmica num switch ethernet a
100 Mbit/s com 8 portos (29 MHz > (100/(32×8)) 25 MHz), o que é interessante. Caso ainda
o gestor de memória seja implementado numa FPGA de maior desempenho (e.g. Virtex-II
Pro da Xilinx ) e o código do memory manager seja optimizado (o programa de recepção
separado do programa de transmissão), seria posśıvel integrar o gestor de memória dinâmica
num switch ethernet a 100 Mbit/s com 24 portos ((100/(40/32)) 80 MHz > (100/(32×24))
75 MHz), o que é bastante interessante.

Esta secção apresentou uma visão global do gestor de memória desenvolvido, sendo apenas
um extracto do apêndice A (página 105). Este apêndice retrata de forma mais profunda as
funcionalidades, as interfaces, os mecanismos de actuação e os detalhes de implementação de
cada módulo do gestor de memória dinâmica desenvolvido.



Caṕıtulo 6

Conclusão

Sumário

Este caṕıtulo conclui a dissertação. Começa por apresentar um resumo do trabalho real-
izado no âmbito da dissertação deste mestrado integrado, seguidamente é feita uma discussão
final dos resultados obtidos, e termina com a exposição de posśıveis linhas de trabalho e
investigação futura.

6.1 Resumo do Trabalho Realizado

O trabalho realizado no âmbito desta dissertação pode ser resumido nos seguintes pontos:

• Modelação, śıntese, simulação e implementação da unidade de processamento baseada
no microcontrolador PicoBlaze;

• Importação da unidade de processamento PicoBlaze para a ferramenta de desenvolvi-
mento EDK da Xilinx, sob a forma de núcleo de propriedade intelectual utilizável na
construção de sistemas integrados;

• Construção, implementação e verificação do sistema integrado multi-processador Mi-
croBlaze-PicoBlaze;

• Modelação, śıntese, simulação e implementação de um exemplo de aplicação consistindo
num gestor de memória dinâmica.

Os primeiros três pontos correspondem ao desenvolvimento e à avaliação da arquitectura
multi-processador integrada MicroBlaze-PicoBlaze. O último ponto explora as potenciali-
dades da arquitectura desenvolvida, num sistema embutido em concreto, nomeadamente num
módulo gestor de memória dinâmica de um switch ethernet.

6.1.1 Desenvolvimento e avaliação da arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze

A ferramenta EDK da Xilinx permite construir sistemas integrados uni/multi-processador
em FPGA, especializados para uma dada aplicação. A ferramenta suporta apenas os proces-
sadores MicroBlaze (soft processor) e PowerPC (hard processor). De forma a tornar o micro-
controlador PicoBlaze, uma unidade de processamento pasśıvel de ser utilizada na construção
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de sistemas integrados multi-processador no EDK, foi necessário conceber uma arquitectura
capaz de estabelecer a comunicação e a sincronização entre o MicroBlaze e o PicoBlaze.

A concepção da arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze passou pelas seguintes etapas:

- Selecção da interface de interligação dos nós de processamento;

- Estabelecimento das funcionalidades da arquitectura.

Entre as interfaces PLBv4.6 e FSL dispońıveis, a última apresenta vantagens e por isso
foi a seleccionada para estabelecer a comunicação entre os nós de processamento. A interface
FSL (Fast Simplex Link) destaca-se pela simplicidade, pela baixa latência que apresenta e
pelos recursos de hardware minimalistas que ocupa. A comunicação realiza-se através de um
par de canais ponto-a-ponto dedicados entre os dois núcleos, tirando partido do processador
MicroBlaze suportar até 16 pares de interfaces FSL. Este facto possibilita, que um processador
MicroBlaze comunique com até 16 microcontroladores PicoBlaze distintos.

As funcionalidades da arquitectura estabelecidas permitem ao processador MicroBlaze ter
um forte controlo sobre os microcontroladores PicoBlaze que lhe estão acoplados. Enviando
as palavras de controlo apropriadas, o MicroBlaze pode:

- Configurar parâmetros da comunicação entre os nós de processamento;

- Gerar eventos no PicoBlaze, nomeadamente, um reset ou uma interrupção;

- Programar um novo firmware na memória do microcontrolador;

- Fazer com que o PicoBlaze inicie a execução de outro programa pré-carregado na sua
memória;

- Enviar uma palavra de controlo espećıfica da aplicação.

Por outro lado, o MicroBlaze ao receber uma palavra de controlo do PicoBlaze, possibilita
que o software em execução no processador, desencadeie as acções adequadas aos requisitos
da aplicação.

Para além da troca de palavras de controlo entre os nós de processamento, a arquitectura
possibilita a troca de palavras de dados ao longo do tempo, permitindo assim estabelecer a
comunicação entre ambos. A recepção dos dados no PicoBlaze pode realizar-se por polling ou
por interrupção, sendo este aspecto configurável pelo MicroBlaze através do envio da palavra
de controlo respectiva.

De forma a tornar o PicoBlaze uma unidade de processamento pasśıvel de ser utilizada na
ferramenta EDK, o microcontrolador foi estendido com as funcionalidades da arquitectura.
Este conjunto foi designado de unidade de processamento PicoBlaze. Esta unidade foi mode-
lada ao ńıvel RTL com a linguagem de descrição de hardware VHDL, recorrendo à ferramenta
ISE da Xilinx. A mesma ferramenta possibilitou a śıntese, a simulação e a implementação da
unidade na FPGA.

O passo seguinte consistiu em importar a unidade de processamento PicoBlaze desen-
volvida para a ferramenta EDK da Xilinx, sob a forma de núcleo de propriedade intelectual
utilizável na construção de sistemas integrados. A partir daqui, passou a ser posśıvel acoplar
uma ou mais unidades PicoBlaze a um processador MicroBlaze, através de um ou mais pares
de canais FSL dedicados.
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De forma a avaliar as funcionalidades da arquitectura desenvolvida em run-time na FPGA,
foi necessário construir o sistema integrado multi-processador MicroBlaze-PicoBlaze, recor-
rendo à ferramenta EDK da Xilinx. A plataforma de hardware deste sistema integra os
seguintes módulos:

• Processador MicroBlaze versão 7.00b;

• Memória interna da FPGA para o MicroBlaze;

• Unidade de processamento PicoBlaze;

• Módulos GPIO ;

• Módulo de depuração;

• Módulo UART ;

• Controlador de interrupções;

• Temporizador;

• Módulo de gestão digital de clock (DCM );

• Barramentos PLB e LMB ;

• Um par de canais FSL.

A elaboração de pequenos programas de teste permitiram avaliar com sucesso cada uma
das funcionalidades da arquitectura desenvolvida, estando esta apta para ser integrada num
sistema integrado especializado para uma dada aplicação.

6.1.2 Desenvolvimento e avaliação do gestor de memória dinâmica

A arquitectura multi-processador MicroBlaze-PicoBlaze é flex́ıvel e escalável, podendo ser
utilizada em diversas aplicações com diferentes requisitos computacionais. As ferramentas de
desenvolvimento da Xilinx (o ISE e o EDK ) permitem especializar a arquitectura à aplicação
alvo desejada. O objectivo final deste trabalho consistiu em explorar as potencialidades
da arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze, na concepção de um sistema embutido em concreto,
nomeadamente num módulo gestor de memória dinâmica de um switch ethernet.

O gestor de memória dinâmica desenvolvido é constitúıdo por dois módulos fundamentais:

- Memory Manager ;

- Memory Pool.

Devido à interacção existente entre os módulos constituintes do gestor de memória e a
unidade de encaminhamento de mensagens do switch (forwarding unit), foi também estabele-
cida a interface entre o gestor de memória desenvolvido e esta unidade, de forma a possibilitar
a interligação futura entre os vários módulos.
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6.1.2.1 Memory Manager

O módulo memory manager tem o papel de gerir eficientemente, a lista ligada de blocos
livres da memória da memory pool, e as listas ligadas dos blocos atribúıdos às mensagens, que
chegam aos portos de uplink do switch.

As funcionalidades deste módulo foram implementadas em software no microcontrolador
PicoBlaze. O software desenvolvido pode ser dividido em três partes distintas:

- Inicialização: nesta fase são inicializadas todas as estruturas necessárias para o correcto
funcionamento do gestor de memória dinâmica;

- Programa de recepção: o mecanismo de recepção da memory pool interage com este
programa, de forma a construir devidamente a lista ligada de blocos atribúıdos a uma
dada mensagem e também para obter blocos livres de memória;

- Programa de transmissão: a unidade de encaminhamento de mensagens (forwarding
unit) do switch interage com este programa, para obter os blocos atribúıdos a uma dada
mensagem e também para proceder à libertação dos blocos de uma dada mensagem.

A ferramenta pBlazIDE, permitiu desenvolver e simular todas as funcionalidades deste
módulo.

6.1.2.2 Memory Pool

O módulo memory pool é responsável por receber as mensagens dos portos de uplink,
armazená-las devidamente em memória (requer a comunicação com o memory manager) e
transmiti-las pelos portos de downlink do switch (requer a comunicação com a unidade de
encaminhamento de mensagens do switch).

A memory pool é constitúıda por três elementos essenciais:

- Memória de armazenamento de dimensão fixa: contém as mensagens provenientes dos
portos de uplink do switch. A memória tem uma capacidade de 64 blocos (cada bloco
tem 512 bytes dispońıveis);

- Mecanismo de recepção: é responsável por armazenar na memória da memory pool, as
várias mensagens que vão chegando aos portos de uplink do switch. O mecanismo de
recepção nada sabe acerca da ocupação da memória da memory pool, pelo que necessita
de comunicar com o memory manager, que é o elemento responsável pela gestão das
listas ligadas de blocos livres e de blocos atribúıdos às mensagens da memória. Envia
também para a forwarding unit informação relativa às mensagens recebidas;

- Mecanismo de transmissão: é responsável por transmitir as mensagens recebidas nos
portos de uplink do switch, pelos respectivos portos de downlink. O mecanismo de
transmissão é controlado pela unidade de encaminhamento de mensagens (forwarding
unit) do switch.

As funcionalidades deste módulo foram modeladas ao ńıvel RTL com a linguagem de
descrição de hardware VHDL, recorrendo à ferramenta ISE da Xilinx. A mesma ferramenta
possibilitou a śıntese, a simulação e a implementação da unidade na FPGA.
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6.1.2.3 Forwarding Unit

A forwarding unit tem o papel de encaminhar devidamente as mensagens recebidas nos
portos de uplink para os portos de downlink do switch. Para o efeito necessita de comunicar
com os módulos constituintes do gestor de memória dinâmica.

A forwarding unit não foi implementada, um vez que depende de outras funcionalidades
do switch. Esta unidade poderá ser implementada em software, recorrendo ao processador
MicroBlaze ou a um ou mais microcontroladores PicoBlaze, ou em hardware, recorrendo à
lógica dispońıvel da FPGA. A melhor solução está dependente dos restantes módulos consti-
tuintes do switch.

As funcionalidades do gestor de memória dinâmica foram simuladas comportalmente e
temporalmente, através do ISE Simulator providenciado pela ferramenta ISE da Xilinx. Dado
que a forwarding unit não se encontra ainda implementada, houve necessidade de criar vec-
tores de teste para cada um dos sinais de interface desta unidade, de forma a poder proceder
à simulação do sistema. Em ambas as simulações o gestor de memória dinâmica desenvolvido
funcionou como esperado, encontrando-se apto para ser integrado num switch ethernet.

6.2 Análise final dos resultados obtidos

A arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze desenvolvida tornou posśıvel a importação do Pi-
coBlaze para a ferramenta EDK da Xilinx, e por conseguinte abriu as portas para a utilização
deste microcontrolador num sistema integrado multi-processador especializado para uma dada
aplicação. Ora, este facto resulta nas seguintes vantagens:

• O PicoBlaze é uma solução compacta de baixo custo, que ocupa uma quantidade de
recursos muito reduzida da FPGA e apresenta um desempenho interessante. A adição
do PicoBlaze ao sistema, confere ao projecto todas estas caracteŕısticas inerentes ao
microcontrolador;

• O PicoBlaze torna o sistema mais flex́ıvel. A sua implementação na FPGA ocupa re-
cursos relativamente constantes, mas a sua funcionalidade pode ser facilmente alterada,
modificando para isso o programa em execução. Além disso, desde que o desempenho
final seja adequado, programar sequências de controlo ou máquinas de estado em código
assembly, é mais rápido do que criar estruturas semelhantes usando a lógica da FPGA;

• As caracteŕısticas mencionadas nos 2 pontos anteriores, tornam o PicoBlaze altamente
especializado para a implementação de aplicações de controlo, sendo uma mais valia
para o projectista do sistema;

• A adição de mais um processador MicroBlaze ao sistema, pode ser em muitas situações
excessiva, o que resulta num desperd́ıcio de recursos valiosos da FPGA, numa maior
potência consumida e num maior custo de projecto. Ora nestas situações, a adição de um
ou mais microcontroladores PicoBlaze culmata este problema, permitindo racionalizar
de uma forma mais eficiente os recursos lógicos da FPGA;

• A adição de múltiplos PicoBlaze ao sistema permite simplificar a implementação de
aplicações complexas, dividindo a aplicação em tarefas mais simples dedicadas a cada
um dos microcontroladores;



102 CONCLUSÃO 6.3

• O MicroBlaze possui um controlo total sobre os PicoBlaze que lhe estão acoplados,
permitindo-lhe actuar ao longo do tempo em cada microcontrolador de forma a respon-
der aos requisitos da aplicação. As formas de actuação são variadas e podem ir desde a
troca de dados, à geração de um reset ou de uma interrupção, até à reprogramação do
microcontrolador, atribuindo-lhe uma nova funcionalidade.

A adição da unidade de processamento PicoBlaze, sob a forma de núcleo de propriedade
intelectual utilizável, à ferramenta de construção de sistemas integrados EDK da Xilinx, é
uma mais valia. A crescente pressão do mercado exige baixo custo, bom desempenho e flexi-
bilidade. A unidade de processamento PicoBlaze contribui para responder a estes requisitos.

O gestor de memória dinâmica desenvolvido apresenta um desempenho limitado. A gestão
das listas dos blocos por software através do PicoBlaze, obriga a que o memory manager
funcione a uma frequência mais elevada, do que o módulo memory pool. O memory manager
deverá executar todo o seu software em um ciclo de relógio de operação da memory pool, pelo
que o número de instruções necessárias para realizar a gestão das listas, permite estabelecer
a relação de frequências entre os módulos. Ora, para o pior caso, o software do memory
manager requer a execução de 27 instruções. Uma vez que o PicoBlaze necessita sempre de
dois ciclos de relógio para executar uma instrução, a relação de frequências necessárias para
o funcionamento do sistema é de 54 (27×2) para 1, o que é significativo. Esta relação de
frequências possibilita a integração do gestor de memória num switch ethernet a 10 Mbit/s,
mas inviabiliza a sua integração num switch convencional a 100 Mbit/s. No caṕıtulo 5 (página
95) podem-se encontrar algumas propostas que resolvem esta situação. A solução passa por
acrescentar ao mecanismo de recepção da memory pool, uma estrutura lógica (e.g. um buffer)
que permita diminuir a relação de frequências entre os módulos. Esta pequena alteração
possibilita obter um ganho de desempenho 32 vezes superior ao alcançado, possibilitando que
o gestor de memória dinâmica possa ser integrado num switch ethernet a 100 Mbit/s com até
24 portos.

O PicoBlaze poderá ser também utilizado em outras funcionalidades do switch ethernet,
como por exemplo, no escalonamento das mensagens do switch e no tratamento de informações
estat́ısticas (e.g. número de mensagens recebidas e enviadas em cada porto, quantidade de
bytes recebidos e enviados em cada porto, etc).

A arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze desenvolvida permite estender as funcionalidades
do switch ethernet, tirando partido quer da capacidade de processamento do MicroBlaze e
PicoBlaze, quer dos módulos de propriedade intelectual fornecidos pela ferramenta EDK da
Xilinx (e.g. controladores ethernet 10/100/1000, interface UART, etc).

6.3 Direcções de trabalho futuro

Da dissertação realizada, resultaram várias ideias para posśıveis linhas de trabalho e
investigação futura. De seguida são propostos diversos tópicos, abrangendo vertentes quer de
investigação, quer de desenvolvimento.



6.3 DIRECÇÕES DE TRABALHO FUTURO 103

6.3.1 Possibilidade de interligar a unidade de processamento PicoBlaze ao
barramento partilhado multi-master PLBv46

A unidade de processamento PicoBlaze foi concebida para comunicar com o processador
MicroBlaze através da interface FSL. Os nós de processamento comunicam através da troca
de mensagens ao longo do tempo. Este tipo de comunicação é eficiente, rápida e consome
uma quantidade reduzida de recursos de implementação. A possibilidade de interligar a
unidade de processamento PicoBlaze ao barramento partilhado multi-master PLBv46, per-
mitiria uma comunicação do tipo memória partilhada. A maior vantagem deste conceito seria
a possibilidade de um microcontrolador PicoBlaze poder estabelecer comunicação com out-
ros microcontroladores PicoBlaze e outros processadores MicroBlaze ligados ao barramento
PLBv46. Esta caracteŕıstica é interessante e poderia ser útil na implementação de um sistema
multi-processador integrado em FPGA.

De forma a possibilitar os dois tipos de interface, poderia-se construir uma nova unidade
de processamento PicoBlaze preparada para a interface de interligação PLBv46.

6.3.2 Desenvolvimento de um PicoBlaze Dual Core de 16 bits, partilhando
a mesma scratchpad RAM

Um microcontrolador de 8 bits pode ser a resposta para os requisitos de muitas aplicações,
mas para outras pode ser insuficiente ou limitativo. De forma a ampliar o leque de utilização
do PicoBlaze seria interessante alargar o tipo de dados suportado pelo microcontrolador, de
8 bits para 16 bits. Para o efeito seria necessário efectuar várias alterações ao código fonte
VHDL do PicoBlaze:

• Substituir a block RAM dual port de 8 bits com 16 posições (corresponde aos 16 registos
de uso geral do PicoBlaze), por uma block RAM dual port de 16 bits com 16 posições;

• Substituir a block RAM single port de 8 bits com 64 posições (corresponde à scratchpad
RAM do PicoBlaze), por uma block RAM single port de 16 bits com 64 posições;

• Estender os vários sinais constituintes do PicoBlaze de 8 bits para 16 bits. Isto inclui
os sinais de interface (in port e out port), os sinais dos registos de dados (uso geral e
scratchpad RAM ) e ainda sinais da ALU ;

• Adaptar de 8 bits para 16 bits, as operações realizadas pela unidade aritmética lógica
(ALU) do PicoBlaze.

Dado que só as instruções que manipulam constantes imediatas necessitam de ser modi-
ficadas, as alterações exigidas ao ńıvel assembly e parâmetros de compilação são mı́nimas.

Outro aspecto interessante, que seria uma mais valia e ampliaria o leque de utilização do
PicoBlaze, seria o aumento da sua capacidade de processamento. Uma forma simples de o
fazer consiste em duplicar o número de cores de processamento, estabelecendo a comunicação
entre ambos através de uma scratchpad RAM partilhada. Mais uma vez seria necessário
alterar o código fonte VHDL do PicoBlaze. De forma a permitir um acesso independente à
scratchpad RAM pelos dois cores, a block RAM single port correspondente à scratchpad RAM
teria de ser substitúıda por uma dual port equivalente. Além disso, toda a restante lógica do
PicoBlaze teria de ser replicada e interligada à mesma scratchpad RAM. Um PicoBlaze dual
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core poderia ser útil em diversas aplicações. A t́ıtulo de exemplo, a sua utilização no módulo
memory manager do gestor de memória dinâmica desenvolvido, permitiria dedicar a um core
o programa de recepção e a outro core o programa de transmissão, reduzindo o número total
de instruções e por conseguinte melhorando o seu desempenho.

A junção das duas ideias anteriores resulta num PicoBlaze dual core de 16 bits, onde
a comunicação entre os cores se dá através de uma scratchpad RAM partilhada. Este novo
PicoBlaze apesar de vir a consumir uma quantidade de recursos de implementação superior ao
PicoBlaze convencional, apresentaria um desempenho superior, que poderia ser aproveitado
em diversas aplicações. De notar, que a arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze desenvolvida
poderia ser facilmente adaptada a esta nova unidade de processamento.



Apêndice A

Exemplo de Aplicação: Gestor de
Memória Dinâmica

Sumário

Este apêndice complementa a informação fornecida no fim do caṕıtulo 5. Ao longo
deste apêndice são analisadas as funcionalidades dos dois módulos constituintes do gestor
de memória dinâmica, nomeadamente do memory manager e da memory pool. O apêndice
termina apresentando alguns detalhes relativos à implementação do sistema.

A.1 Introdução

A arquitectura multi-processador MicroBlaze-PicoBlaze descrita no capitulo 5 (página 63),
é flex́ıvel e pode ser utilizada em diversas aplicações com diferentes requisitos computacionais.
As ferramentas de desenvolvimento da Xilinx, nomeadamente o ISE e o EDK, permitem
especializar a arquitectura à aplicação alvo desejada.

Este apêndice apresenta um exemplo concreto de aplicação desta arquitectura: um gestor
de memória dinâmica para buffers de mensagens de tamanho variável integrado em FPGA.
A função de um gestor de memória é gerir convenientemente a atribuição e a libertação de
blocos de uma memória de uma dada dimensão. De forma a tornar mais eficiente essa gestão,
a memória deve ser dividida em blocos de tamanho fixo, sendo estes atribúıdos/libertados a
cada uma das mensagens consoante as necessidades das mesmas.

Para tornar este exemplo mais objectivo, o gestor de memória foi desenvolvido para um
switch ethernet, onde este tipo de módulo é fundamental. No entanto, as suas funcionalidades
podem ser facilmente transportadas para outras aplicações, que exijam uma função análoga.
Um switch tem a particularidade de partilhar na mesma memória de dimensão fixa, várias
mensagens provenientes dos seus portos de uplink. O tamanho destas mensagens é variável,
e vulgarmente só é conhecido no final da recepção das mesmas. O gestor de memória deve
assim, atribuir dinamicamente blocos de memória, às mensagens que vão chegando aos vários
portos de uplink, e simultaneamente, deve libertar os blocos de memória das mensagens, que
já foram transmitidas no(s) porto(s) de downlink correspondente(s) do switch.

A arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze permitiu construir uma solução h́ıbrida do gestor de
memória dinâmico na FPGA, recorrendo conjuntamente a recursos de hardware e de software.
A memória de armazenamento das mensagens e os mecanismos de recepção e transmissão do
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switch foram desenvolvidos em VHDL, tirando partido da lógica dispońıvel da FPGA. A gestão
das listas ligadas dos blocos livres e dos blocos atribúıdos às várias mensagens foi efectuada
em software no microcontrolador PicoBlaze. O papel do processador MicroBlaze foi deixado
em aberto para trabalho futuro. O MicroBlaze poderá desempenhar diversas funções activas
no switch, como por exemplo, descodificar o cabeçalho ethernet de uma dada mensagem e en-
caminhá-la para o(s) porto(s) de downlink devido(s) ou estabelecer mecanismos de qualidade
de serviço (QoS ), dando prioridade de sáıda a um determinado tipo de tráfego. A sua função
poderá passar também por coordenar vários microcontroladores PicoBlaze responsáveis por
uma tarefa espećıfica no switch. De notar, que a integração da arquitectura através da ferra-
menta da Xilinx EDK, possibilita estender as funcionalidade do switch, tirando partido dos
vários núcleos de propriedade intelectual fornecidos por este fabricante1.

A.2 Arquitectura
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Figura A.1: Diagrama de blocos do gestor de memória dinâmica desenvolvido.

A figura A.1 ilustra o diagrama de blocos do gestor de memória dinâmica desenvolvido.
O gestor de memória dinâmica é constitúıdo pelos dois submódulos memory pool e memory

1Os vários núcleos de propriedade intelectual disponibilizados pela ferramenta EDK podem ser consultados
no caṕıtulo 3 (página 39).
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manager. Devido à interacção existente entre os módulos constituintes do gestor de memória e
a unidade de encaminhamento de mensagens do switch (forwarding unit), o módulo forwarding
unit é também ilustrado.

A.2.1 Memory Manager

O submódulo memory manager tem o papel de gerir eficientemente, a lista ligada de blo-
cos livres da memória da memory pool, e as listas ligadas dos blocos atribúıdos às mensagens,
que chegam aos portos de uplink do switch. O módulo memory manager foi implementado em
software, através do microcontrolador PicoBlaze. Uma solução idêntica em hardware, apesar
de ter um desempenho superior, seria menos flex́ıvel, ocuparia mais recursos lógicos da FPGA
e seria mais complexa de conceber.

Address Selection Bits Other Bits
FSL 00 - - -,Data/Control Port

Memory Pool 01 - - - -,rxOffset
Forward Unit 10 - - - -,txOffset

Spare 11 - - - - - -

Tabela A.1: Endereços de acesso das várias unidades, aos portos de entrada/sáıda do Pi-
coBlaze.

De forma a manter todas as funcionalidades da arquitectura MicroBlaze-PicoBlaze de-
senvolvida, o gestor de memória dinâmica foi criado no módulo da aplicação da unidade de
processamento PicoBlaze2. A lógica de descodificação dos portos de entrada/sáıda de acesso
ao PicoBlaze deste módulo teve de ser alterada. O funcionamento do gestor de memória
implica que os módulos memory pool e forwarding unit, tenham acesso ao microcontrolador.
A tabela A.1 contém os endereços de acesso ao PicoBlaze da arquitectura FSL e das unidades
constituintes do gestor de memória. Foram acrescentados dois bits mais significativos de se-
lecção, que dividem o espaço de endereçamento de entrada/sáıda do microcontrolador em
4:

- “00”: estes bits de selecção identificam a estrutura de comunicação FSL MicroBlaze-
PicoBlaze. Os portos de leitura/escrita de dados/controlo definidos para arquitectura
desenvolvida mantêm-se, bastando substituir o data/control port pelo porto pretendido;

- “01”: estes bits de selecção identificam a estrutura de comunicação MemoryPool-
PicoBlaze. Os dois bits rxOffset permitem dedicar 4 portos de leitura/escrita à unidade
memory pool. Estes portos estão apresentados na tabela A.2;

- “10”: estes bits de selecção identificam a estrutura de comunicação ForwardUnit-
PicoBlaze. Os dois bits txOffset permitem dedicar 4 portos de leitura/escrita à unidade
forward unit. Estes portos estão apresentados na tabela A.3;

- “11”: estes bits de selecção foram reservados para identificar uma posśıvel estrutura
de comunicação futura.
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Reg rxOffset Memory Manager Memory Manager
MP Read Ports MP Write Ports

0 Status Register Command Register
1 Current Block -
2 Previous Block Next Block
3 Head Block Port Selection

Tabela A.2: Portos de entrada/sáıda de acesso do memory manager ao mecanismo de recepção
da memory pool.

A tabela A.2 apresenta os portos de entrada/sáıda de acesso do memory manager ao
mecanismo de recepção da memory pool :

• Memory Manager MP Read Ports:

- Status Register: o mecanismo de recepção utiliza este registo para sinalizar o
memory manager, que uma dada mensagem necessita de mais um bloco livre, ou
que uma dada mensagem terminou. Para isso, escreve neste registo, as máscaras
correspondentes a cada um dos casos mencionados;

- Current Block: o mecanismo de recepção escreve neste registo o próximo bloco
livre que vai ser utilizado para guardar uma dada mensagem. Este registo é im-
portante no caso em que a mensagem necessita de mais um bloco livre para ser
armazenada, permitindo ao memory manager saber em antemão qual vai ser esse
bloco. Este registo e o registo previous block, permite ao memory manager con-
struir a lista ligada dos blocos atribúıdos à mensagem;

- Previous Block: o mecanismo de recepção escreve neste registo o último bloco
que foi utilizado para guardar uma dada mensagem. No caso em que a mensagem
necessita de mais um bloco livre para ser armazenada, este registo permite ao
memory manager saber qual foi o último bloco utilizado para guardar a mensagem
correspondente. Este registo e o registo current block, permite ao memory manager
construir a lista ligada dos blocos atribúıdos à mensagem. Porém, se a mensagem
terminou, este registo indica ao memory manager o último bloco utilizado para
guardar a mensagem respectiva, constituindo portanto a cauda da lista ligada de
blocos utilizados pela mesma;

- Head Block: o mecanismo de recepção escreve neste registo o primeiro bloco que
foi utilizado para guardar uma mensagem. Este bloco constitui sempre a cabeça
da lista ligada de blocos atribúıdos à mensagem.

• Memory Manager MP Write Ports:

- Command Register: este registo permite ao memory manager activar/desacti-
var funcionalidades no mecanismo de recepção, escrevendo as máscaras de controlo
adequadas. O memory manager utiliza este registo, juntamente com o registo port
selection, para proceder à activação/desactivação dos portos do mecanismo de re-
cepção desejados;

2O módulo da aplicação da unidade de processamento PicoBlaze foi analisado no caṕıtulo 5.4.2.2
(página 84).
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- Next Block: o memory manager escreve neste registo o próximo bloco livre da
lista ligada de blocos livres. A escrita do bloco livre dá-se directamente numa
FIFO, que contém um número configurável de blocos livres. O mecanismo de
recepção retira um bloco da FIFO, sempre que for necessário;

- Port Selection: este registo permite ao memory manager seleccionar um porto do
mecanismo de recepção. O memory manager utiliza-o para activar/desactivar um
porto de recepção pretendido, enviando através do command register as máscaras
respectivas.

Reg txOffset Memory Manager Memory Manager
FU Read Ports FU Write Ports

0 Status Register Command Register
1 Msg Next Block Rqt Msg Next Block
2 Head Block Free Head Block
3 Tail Block Free Tail Block

Tabela A.3: Portos de entrada/sáıda de acesso do memory manager ao módulo forwarding
unit.

A tabela A.3 apresenta os portos de entrada/sáıda de acesso do memory manager ao
módulo forwarding unit :

• Memory Manager FU Read Ports:

- Status Register: o módulo forwarding unit utiliza este registo para sinalizar o
memory manager, que necessita do próximo bloco atribúıdo a uma dada mensagem,
ou que pretende libertar os blocos atribúıdos à mensagem. Para isso, escreve neste
registo, as máscaras correspondentes a cada um dos casos mencionados;

- Msg Next Block Rqt: o módulo forwarding unit escreve neste registo o último
bloco da mensagem transmitido. Este registo permite ao memory manager fornecer
ao módulo de forwarding o próximo bloco da lista ligada atribúıdo à mensagem,
que será o bloco apontado pelo bloco recebido neste registo;

- Head Block Free: o módulo forwarding unit escreve neste registo a cabeça da
lista ligada dos blocos atribúıdos a uma dada mensagem. Este registo, juntamente
com o tail block free, permite ao memory manager proceder à libertação da lista
de blocos da mensagem;

- Tail Block Free: o módulo forwarding unit escreve neste registo a cauda da lista
ligada dos blocos atribúıdos a uma dada mensagem. Este registo, juntamente com
o head block free, permite ao memory manager proceder à libertação da lista de
blocos da mensagem;

• Memory Manager FU Write Ports:

- Command Register: este registo permite ao memory manager activar/desacti-
var funcionalidades no módulo forwarding unit, escrevendo as máscaras de controlo
adequadas. O memory manager utiliza este registo, juntamente com o registo port
selection, para proceder à activação/desactivação dos portos do mecanismo de
transmissão da memory pool desejados;
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- Msg Next Block: o memory manager escreve neste registo o próximo bloco da
lista ligada atribúıdo à mensagem. O módulo de forwarding fornece ao memory
manager o último bloco da mensagem transmitido, através do registo Msg Next
Block Rqt, pelo que o próximo bloco da mensagem será o apontado pelo bloco desse
registo;

- Head Block: sempre que termina a recepção de uma mensagem na memory
pool, o memory manager escreve neste registo a cabeça da lista ligada dos blocos
atribúıdos à mesma. Este registo, juntamente com o registo tail block, permitem
ao módulo de forwarding localizar a mensagem na memory pool. O mecanismo
de recepção da memory pool envia em paralelo para a unidade de forwarding o
porto de recepção da mensagem, o número de blocos da mensagem e o endereço
da última palavra de dados armazenada no último bloco da mensagem;

- Tail Block: sempre que termina a recepção de uma mensagem na memory pool, o
memory manager escreve neste registo a cauda da lista ligada dos blocos atribúıdos
à mesma. Este registo, juntamente com o registo head block, permitem ao módulo
de forwarding localizar a mensagem na memory pool. O mecanismo de recepção da
memory pool envia em paralelo para a unidade de forwarding o porto de recepção
da mensagem, o número de blocos da mensagem e o endereço da última palavra
de dados armazenada no último bloco da mensagem;

O software do módulo gestor memory manager pode ser divido em três partes distintas:

• Inicialização;

• Programa de Recepção;

• Programa de Transmissão.

A.2.1.1 Inicialização do Memory Manager

A figura A.2 ilustra as três etapas de inicialização necessárias para o correcto funciona-
mento do gestor de memória dinâmica:

Rx/Tx Ports 

Activation

Free Blocks 

Assignment

Free List 

Init

Figura A.2: Etapas de inicialização do software do memory manager.

1. Inicialização da lista ligada de blocos livres: a memória da memory pool foi
dividida em blocos de tamanho fixo, de forma a tornar mais eficiente a sua gestão.
A cada byte da scratchpad RAM do PicoBlaze corresponde um bloco da memória da
memory pool, pelo que estão dispońıveis 64 blocos. No entanto, o bloco zero, não é
utilizado para armazenamento, mas para sinalizar que não existem blocos livres. Ora,
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inicialmente todos os blocos estão livres, pelo que a primeira tarefa a fazer é ligar esses
blocos. O bloco 1, deverá apontar para o bloco 2, o bloco 2 deverá apontar para o
bloco 3, e assim sucessivamente, formando uma lista ligada de blocos livres. O bloco 1
constituirá a cabeça da lista e o bloco 63 constituirá a cauda da lista, apontando para
o bloco zero;

2. Atribuição de blocos livres à memory pool : o mecanismo de recepção da memory
pool necessita de pelo menos 3 blocos livres a priori para poder funcionar correctamente,
pelo que uma atribuição inicial de blocos livres é obrigatória. De forma a tornar o
sistema mais flex́ıvel, foi criada uma FIFO com uma capacidade de armazenamento para
32 blocos livres. Esta FIFO foi criada através núcleo de propriedade intelectual FIFO
Generator v4.2 [Xil07c] dispońıvel na ferramenta ISE da Xilinx. A sua implementação
ocupa uma block RAM da FPGA. Após a inicialização da lista ligada de blocos livres,
são escritos na FIFO um número configurável destes blocos, que por omissão é 10. A
escrita dá-se através da interacção memory pool - memory manager. O mecanismo de
recepção da memory pool faz o pedido de um bloco escrevendo a máscara respectiva no
registo status register. O memory manager sempre que é efectuado um pedido, escreve
no registo next block um bloco livre e actualiza a cabeça da lista ligada de blocos livres.
O mecanismo de recepção da memory pool, pode ler da FIFO um bloco livre, sempre que
necessitar. Desta forma, garante-se que nenhum bloco livre é desperdiçado e garante-se
também a existência de alguns blocos livres de reserva;

3. Activação dos portos de recepção/transmissão da memory pool : esta etapa per-
mite activar/desactivar individualmente cada porto de recepção (uplink) e transmissão
(downlink) do switch. O memory manager selecciona o porto pretendido através do
registo port selection e procede à sua activação/desactivação enviando a máscara re-
spectiva para a memory pool através dos registos de recepção e transmissão command
register. A memory pool possui 2 registos independentes de flags de activação para
os mecanismos de recepção e transmissão, onde cada flag corresponde a um porto do
switch. A activação/desactivação dos portos pelo memory manager afecta directamente
as flags de activação dos portos da memory pool.

A.2.1.2 Programa de Recepção do Memory Manager

Após realizadas todas as inicializações, o software gestor do memory manager entra em
ciclo infinito, executando primeiramente o programa de recepção, seguidamente o programa
de transmissão, voltando novamente ao programa de recepção e assim sucessivamente.

A figura A.3 ilustra o diagrama de estados simplificado do programa de recepção do
memory manager. O programa de recepção actua em duas situações distintas:

• O mecanismo de recepção da memory pool terminou a recepção de uma
mensagem:

Sempre que o mecanismo de recepção da memory pool termina a recepção de uma
mensagem de um dado porto de uplink do switch, sinaliza o memory manager do facto,
escrevendo a máscara de fim de mensagem no registo de Status de recepção. Isto obriga
o software do memory manager a saltar para o estado Msg Ended. Neste estado, o
memory manager realiza as seguintes acções:
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- lê a cabeça da lista dos blocos atribúıdos à mensagem do mecanismo de recepção
da memory pool, e envia-a para a unidade de forwarding. Isto corresponde à leitura
do registo head block da memory pool, e à sua posterior escrita no registo head block
da forwarding unit ;

- lê o último bloco atribúıdo à mensagem do mecanismo de recepção da memory
pool, e envia-o para o unidade de forwarding como a cauda da lista de blocos da
mensagem. Isto corresponde à leitura do registo previous block da memory pool, e
à sua posterior escrita no registo tail block da forwarding unit ;

- termina a lista dos blocos atribúıdos à mensagem, fazendo o último bloco da lista
apontar para zero. Isto corresponde a escrever NULL na scratchpad RAM do
PicoBlaze, no endereço do último bloco atribúıdo à mensagem. Esse endereço é
dado pelo registo previous block da memory pool.

- se houver um bloco livre na lista ligada de blocos livres, esse bloco é escrito no
registo next block da memory pool, incrementando um bloco à FIFO de blocos
livres. O bloco livre escrito na FIFO corresponde à cabeça da lista, que tem de
ter um valor diferente de zero. Após a sua escrita, a cabeça é actualizada com o
valor do próximo bloco da lista de blocos livres.

• A mensagem que está a ser recebida na memory pool, necessita de mais um
bloco livre:

Sempre que o mecanismo de recepção da memory pool, verifica que uma dada men-
sagem necessita de mais um bloco livre para ser guardada, sinaliza o memory manager
do facto, escrevendo a máscara da necessidade de um novo bloco no registo de recepção
de Status. Isto obriga o software do memory manager a saltar para o estado Blk Needed.
Neste estado, o memory manager realiza as seguintes acções:

- constrói a lista ligada de blocos atribúıdos à mensagem daquele porto. Para isso,
lê o registo current block, que contém o próximo bloco que será utilizado pelo
mecanismo de recepção para guardar a mensagem, lê o registo previous block, que
contém o último bloco atribúıdo à mensagem, e faz o último bloco apontar para o
novo bloco da mensagem. Isto corresponde, à escrita do bloco do registo current
block, no endereço da scratchpad RAM correspondente ao bloco do registo previous
block ;

- se houver um bloco livre na lista ligada de blocos livres, esse bloco é escrito no
registo next block da memory pool, incrementando um bloco à FIFO de blocos
livres. O bloco livre escrito na FIFO corresponde à cabeça da lista, que tem de
ter um valor diferente de zero. Após a sua escrita, a cabeça é actualizada com o
valor do próximo bloco da lista de blocos livres.

A.2.1.3 Programa de Transmissão do Memory Manager

A figura A.4 ilustra o diagrama de estados simplificado do programa de transmissão do
memory manager. O programa de transmissão actua em duas situações distintas:

• A unidade de forwarding necessita do próximo bloco atribúıdo a uma men-
sagem:
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A unidade de forwarding actua directamente no mecanismo de transmissão da mem-
ory pool, controlando o envio das mensagens nos portos de downlink do switch. Sempre
que uma mensagem ocupa mais do que um bloco, a unidade de forwarding necessita
de pedir o próximo bloco atribúıdo à mensagem ao memory manager. Para o fazer,
escreve no registo de status de transmissão, a máscara respectiva. Isto obriga o software
do memory manager a saltar para o estado Msg Next Blk. Neste estado, o memory
manager realiza as seguintes acções:

- lê o último bloco transmitido da mensagem e envia para a unidade de forwarding o
próximo bloco atribúıdo à mensagem. Para isso, o memory manager necessita de
ler do registo Msg Next Block Rqt, o último bloco transmitido da mensagem pela
unidade de forwarding, e verificar qual é o bloco apontado por este. Esta verificação
realiza-se lendo da scratchpad RAM, o endereço correspondente ao registo Msg Next
Block Rqt. Neste endereço está guardado o próximo bloco atribúıdo à mensagem,
que é enviado para a unidade de forwarding, através do registo de transmissão Msg
Next Block.

• A unidade de forwarding pretende libertar os blocos atribúıdos a uma men-
sagem:

Após terminar a transmissão de uma mensagem no porto(s) de downlink do switch
respectivos, a unidade de forwarding pode libertar do memory manager, a lista ligada
de blocos atribúıdos a essa mensagem. Para o fazer, escreve no registo de status de
transmissão, a máscara de libertação de blocos. Isto obriga o software do memory
manager a saltar para o estado Msg Blk Free. Neste estado, o memory manager realiza
as seguintes acções:

- verifica se existem blocos livres na lista ligada de blocos livres. Se a cabeça da
lista de blocos livres for diferente de zero, existem blocos livres, caso contrário,
não existem;

- caso existam blocos livres, o memory manager liberta a lista ligada de blocos
atribúıdos à mensagem, fazendo a cauda da lista de blocos livres apontar para a
cabeça da lista de blocos atribúıdos à mensagem, e fazendo corresponder a cauda
da lista de blocos livres à cauda da lista de blocos atribúıdos. Desta forma, a lista
de blocos livres, é estendida com os blocos constituintes da mensagem. Para isso, o
memory manager necessita de ler o bloco da mensagem correspondente à cabeça,
do registo head block free, e proceder à sua escrita, no endereço da scratchpad RAM
correspondente à cauda da lista de blocos livres. A actualização da cauda da lista
de blocos livres, realiza-se lendo o bloco da mensagem correspondente à cauda, do
registo tail block free, e fazendo com seja este bloco, a nova cauda da lista de blocos
livres;

- caso não existam mais blocos livres, a lista de blocos atribúıdos à mensagem, passa
a ser a lista de blocos livres, bastando atribuir a cabeça da mensagem, à cabeça
da lista de blocos livres, e cauda da mensagem, à cauda de blocos livres.
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Figura A.3: Diagrama de estados simplificado do programa de recepção do memory manager.
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Figura A.4: Diagrama de estados simplificado do programa de transmissão do memory man-
ager.



A.2 ARQUITECTURA 115

A.2.1.4 Número de instruções do software do memory manager

A gestão das listas dos blocos por software através do PicoBlaze, obriga a que este tenha
um relógio de operação mais rápido, do que os módulos memory pool e forwarding unit. Para
não comprometer o funcionamento do sistema, o memory manager tem de ser capaz de execu-
tar todo o seu software, no máximo num ciclo de relógio de operação das restantes unidades.
O número de instruções necessárias para realizar a gestão das listas por software permite esta-
belecer a relação de frequências de operação entre o memory manager e os restantes módulos.

A tabela A.4 apresenta o número total de instruções necessárias para inicializar o memory
manger, em função do número de blocos atribúıdos (blocks assignment number - BAN ) à
FIFO, para um switch com 4 portos (switch ports number (SPN) = 4 ). Dado que cada
instrução demora sempre 2 ciclos de relógio a ser executada, basta multiplicar o peŕıodo do
relógio pelo dobro das instruções, para se obter o tempo de inicialização do memory manager.
Por exemplo, para a uma frequência de 50 MHz, para um switch com 4 portos e para 10
blocos iniciais atribúıdos à FIFO, o memory manager demoraria 20n*2*507 = 20.48 µS a
inicializar.

Blocks Free Free Blocks Rx/Tx Ports Total
Assignment List Assignment Activation Instructions

Number (BAN) Init (3+(8*BAN) (13+10*(SPN-1)) Number
3 381 + 27 + 43 = 451
10 381 + 83 + 43 = 507
20 381 + 163 + 43 = 587
32 381 + 259 + 43 = 683

Tabela A.4: Número total de instruções necessárias para inicializar o memory manager, em
função do número de blocos iniciais atribúıdos (BAN ) à FIFO, para um switch com 4 portos
(Switch Ports Number(SPN) = 4).

A tabela A.5 apresenta o número de instruções necessárias para o memory manager exe-
cutar os programas de recepção e transmissão, nos casos em que os módulos memory pool e
forwarding unit acedem simultaneamente/alternadamente ao memory manager, para o pior
caso. No caso, em que ambos os módulos acedem no mesmo ciclo de relógio ao memory man-
ager, a execução do software dá-se no máximo em 33 instruções. Este número corresponde à
soma:

- das instruções necessárias para executar o estado Msg Ended do programa de recepção.
O processamento deste estado requer mais instruções, do que o estado Blk Needed, e é
por isso o pior caso. O seu processamento requer 15 instruções, e o processamento do
estado Blk Needed requer 14 instruções;

- das instruções necessárias para executar o estado Msg Blk Free do programa de trans-
missão. Este estado constitui o pior caso, uma vez que o seu processamento requer 11
instruções. O processamento do estado Msg Next Blk, requer apenas 7 instruções;

- das instruções necessárias para ligar os vários estados coerentemente, sendo necessárias
7 instruções para o efeito.
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No caso, em que os módulos acedem em ciclos de relógio distintos ao memory manager,
a execução do software dá-se no máximo em 27 instruções. Verifica-se que o pior caso,
corresponde à interacção memory pool-memory manager, que requer o processamento de 27
instruções. Este número é fruto da soma:

- das 15 instruções necessárias para executar o estado Msg Ended do programa de re-
cepção;

- das 12 instruções necessárias para ligar os vários estados coerentemente.

A interacção forwarding unit-memory manager, requer no pior caso 23 instruções, fruto
da soma:

- das 11 instruções necessárias para executar o estado Msg Blk Free do programa de
transmissão;

- das 12 instruções necessárias para ligar os vários estados coerentemente.

Rx/Tx Rx Program Tx Program Worst Case
Access Worst Case Worst case Instructions

Simultaneous 33 33 33
Alternate 27 23 27

Tabela A.5: Número de instruções necessárias para o memory manager executar os programas
de recepção e transmissão, nos casos em que os módulos memory pool e forwarding unit
acedem simultaneamente/alternadamente ao memory manager, para o pior caso.

A tabela A.5 permite retirar conclusões importantes relativamente às frequências de
operação dos vários módulos do gestor de memória dinâmica. Dado que cada instrução demora
sempre 2 ciclos de relógio a ser executada, um acesso simultâneo por ambos os módulos ao
memory manager, exige uma relação de 66 para 1, nas frequências de relógio do memory
manager relativamente aos módulos memory pool e forwarding unit, respectivamente. No en-
tanto, um acesso alternado pelos módulos ao memory manager, exige apenas uma relação de
frequências de 54 para 1. Estas relações garantem que o software do memory manager é pro-
cessado totalmente num ciclo de relógio de operação dos módulos memory pool e forwarding
unit.

A.2.2 Memory Pool

O submódulo memory pool é responsável por receber as mensagens dos portos de uplink,
armazená-las devidamente em memória (requer a comunicação com o memory manager) e
transmiti-las pelos portos de downlink do switch (requer a comunicação com a forwarding
unit).

A memory pool do gestor de memória dinâmica é constitúıdo por três elementos essenciais:

• Memória de armazenamento de dimensão fixa;

• Mecanismo de recepção de mensagens (portos de uplink do switch);

• Mecanismo de transmissão de mensagens (portos de downlink do switch).
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A.2.2.1 Memória de armazenamento de dimensão fixa

A memória de armazenamento da memory pool é um “armazém” de blocos de tamanho
fixo. Inicialmente todos os blocos estão vazios, e constituem uma lista ligada de blocos livres.
À medida que vão chegando mensagens aos vários portos de uplink do switch, estes blocos
vazios vão sendo preenchidos com a informação constituinte de cada mensagem. O tamanho
de cada mensagem é variável e pode ocupar mais do que um bloco. Por este motivo, a cada
porto deve estar associado, uma lista dos blocos atribúıdos à mensagem respectiva. A lib-
ertação destes blocos dá-se, após a transmissão da mesma, no(s) porto(s) correspondente(s)
de downlink do switch.

A Xilinx disponibiliza na ferramenta ISE, o núcleo de propriedade intelectual Block Mem-
ory Generator [Xil07a], que permite desenvolver um módulo de memória espećıfico para uma
dada aplicação, utilizando block RAMs da FPGA. O desenvolvimento da memória efectua-
se num ambiente gráfico e interactivo, onde é posśıvel configurar a interface do módulo de
memória pretendido, a capacidade da memória, o algoritmo de selecção das block RAMs, o
modo de escrita, etc. O módulo de memória da memory pool foi desenvolvido através deste
núcleo IP.

Simple Dual-Port RAM

CLKA

DOUTBADDRB

ENB

SSRB

CLKB

REGCEB

ADDRA

DINA

ENA

WEA

Figura A.5: Interface do módulo de memória da Memory Pool (retirado de [Xil07a].

A figura A.5 ilustra a interface do módulo de memória da memory pool. Como se pode
observar, este módulo tem dois portos de acesso independentes. A escrita de dados na memória
da memory pool dá-se através do porto A, e a leitura de dados da memória da memory pool, dá-
se através do porto B (Simple Dual-Port RAM ). Desta forma, tanto os portos de uplink, como
os portos de downlink do switch, podem aceder a qualquer momento e de forma independente
à memória da memory pool, para escrever e ler dados, respectivamente. Para efectuar uma
escrita na memória, basta aplicar uma palavra de dados ao sinal DINA, o respectivo endereço
de armazenamento ao sinal ADDRA, e activar os sinais ENA (enable) e WEA (write enable).
A escrita estará completa num ciclo de relógio. Para efectuar uma leitura da memória, basta
aplicar o endereço de armazenamento ao sinal ADDRB, activar a memória através do sinal
ENB, e passado um ciclo de relógio, a palavra de dados estará dispońıvel no sinal de sáıda
DOUTB. Os sinais SSRB e REGCEB quando activos, permitem colocar um valor configurável
no sinal de sáıda DOUTB. Estes sinais de controlo são opcionais, e não foram usados.

De forma a configurar a capacidade da memória da memory pool foi necessário estabelecer
três parâmetros essenciais: o tamanho de cada bloco, o número máximo de blocos admisśıvel
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e a largura de cada palavra de dados armazenada. O tamanho de cada bloco estabelecido foi
de 512 bytes. Dado, que o tamanho máximo de uma mensagem ethernet é de 1518 bytes, uma
mensagem ocupará no máximo (1518/512) 3 blocos. Para além disso, foi estabelecido que a
memória seria capaz de armazenar 64 blocos. A razão deste número, deve-se à capacidade da
scratchpad RAM do PicoBlaze ser exactamente de 64 bytes. Como já foi visto anteriormente,
existe uma correspondência de um para um, entre cada bloco da memória da memory pool
e cada byte da scratch pad RAM do PicoBlaze. Finalmente, a largura de cada palavra de
dados armazenada estabelecida foi de 32 bits, pelo que cada bloco é capaz de armazenar
até ((512 * 8)/32) 128 palavras de dados. Como conclusão, retira-se que são necessários 13
bits para endereçar todas as palavras de dados dispońıveis (128*64=8192=213), sendo os 6
bits mais significativos utilizados para identificar o bloco (26 = 64), e os restantes 7 bits
menos significativos utilizados para identificar a respectiva palavra de dados dentro do bloco
(27 = 128).

Foram necessárias 15 block RAMs para implementar a memória de armazenamento da
memory pool.

A.2.2.2 Mecanismo de recepção de mensagens (portos de uplink do switch)

O mecanismo de recepção de mensagens actua directamente no porto A do módulo de
memória da memory pool, activando os sinais de controlo de forma a guardar correctamente
os dados constituintes das mensagens, provenientes dos portos de uplink do switch. O mecan-
ismo de recepção não actua isoladamente, tem necessidade de comunicar com os submódulos
memory manager e forwarding unit, como será visto ao longo desta secção.

MP clk

rxEnable

rxWrite

rxData Data Data

Figura A.6: Diagrama temporal dos sinais de controlo de recepção de uma mensagem de um
porto de uplink do switch.

A figura A.6 ilustra o diagrama temporal dos sinais de controlo de recepção de uma men-
sagem de um dado porto (dos N dispońıveis) de uplink do switch. Quando um porto de uplink
pretender transmitir uma mensagem para a memory pool, deverá primeiramente mostrar essa
intenção, activando o sinal rxEnable desse porto. Este sinal só deverá ser desactivado no fim
da transmissão da mensagem. Os dados constituintes da mensagem deverão ser enviados em
palavras de 32 bits através do sinal rxData. A validação das palavras dá-se através do sinal
rxWrite, que deverá ser activado sempre que são enviados dados válidos. Existem algumas
considerações a ter em conta durante a transmissão de uma mensagem num porto de uplink :
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• Os sinais deverão ser activados no flanco descendente de relógio da memory pool ;

• A transmissão de uma palavra de dados de 32 bits deverá durar apenas um ciclo de
relógio;

• Entre cada transmissão de dados deverá existir um ciclo de relógio vazio.

De notar, que podem estar activos (rxEnable = ’1’ ) simultaneamente mais do que um
porto de uplink do switch, mas a transmissão de uma palavra de dados deve ser exclusiva a
um porto de cada vez. Entre cada transmissão de dados deverá existir igualmente um ciclo
de relógio vazio.

Os blocos de dados de 32 bits constituintes das mensagens provenientes dos portos de
uplink do switch devem ser armazenados na memória da memory pool pelo mecanismo de
recepção. Como foi visto na secção anterior, são necessários 13 bits para endereçar um bloco
de dados, sendo os 6 bits mais significativos usados para identificar o bloco, e os restantes 7 bits,
usados para identificar a palavra de dados dentro do bloco. O submódulo memory manager
é responsável por gerir os blocos livres/atribuidos da memoria da memory pool, e portanto é
ele que fornece ao mecanismo de recepção através de uma FIFO, os 6 bits identificadores do
bloco. Em contrapartida, o mecanismo de recepção deve fornecer ao memory manager toda
a informação necessária, para que este possa construir a lista ligada dos blocos atribúıdos a
uma dada mensagem.
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Figura A.7: Diagrama de estados simplificado do mecanismo de recepção da memory pool.

A figura A.7 ilustra o diagrama de estados simplificado do mecanismo de recepção da
memory pool. A máquina de estados só entra em funcionamento após a activação do sinal
MM Rdy. A activação deste sinal indica que o módulo memory manager já está inicializado
e pronto a executar. Para além disso, sinaliza que já estão dispońıveis em registos, 3 blocos
livres, que foram retirados da FIFO, e podem ser utilizados pelo mecanismo de recepção. Após
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a activação do sinal de arranque MM Rdy, o mecanismo de recepção inicia o seu funcionamento
no estado RxData Read. Quando um dado porto de uplink do switch começa a transmitir
(rxEnable (N) = ’1’ e rxWrite(N) = ’1’ ), pode dar-se uma das seguintes situações:

• O porto de uplink começou a transmitir uma nova mensagem:

O mecanismo de recepção ao detectar a transmissão de uma nova mensagem, realiza
em paralelo as seguintes operações:

- armazena num registo temporário a palavra de dados presente no sinal rxData do
porto de uplink. Este registo será utilizado no estado rxData Write para guardar
a palavra de dados na memória da memory pool ;

- atribúı o bloco livre, que foi retirado da FIFO e que se encontra dispońıvel no
primeiro registo, à mensagem. O endereço deste bloco livre será utilizado no es-
tado rxData Write juntamente com o endereço interno ao bloco da palavra de
dados respectivo, para endereçar na memória da memory pool, a palavra de dados
recebida;

- armazena num registo temporário o endereço interno ao bloco, que vai ser utilizado
para endereçar a palavra de dados recebida. Este endereço foi actualizado no
estado rxData Write, mediante a condição da mensagem e do bloco. Neste caso,
este endereço tem valor zero, dado que a nova mensagem vai inicializar o bloco
atribúıdo. Este endereço, juntamente com o endereço do bloco atribúıdo, vai ser
utilizado no estado rxData Write, para endereçar na memória da memory pool, a
palavra de dados recebida;

- disponibiliza para o memory manager através dos registos de recepção, toda a
informação relativa aos blocos utilizados. Como se trata da recepção de uma
nova mensagem, o bloco atribúıdo pelo mecanismo de recepção para guardar a
mensagem, é escrito nos registos head block e previous block do memory manager,
dado que se trata do primeiro bloco atribúıdo à mensagem e simultaneamente do
último bloco atribúıdo à mesma. Para além disso, escreve no registo current block,
o bloco que foi retirado da FIFO e se encontra dispońıvel no segundo registo. Este
será o próximo bloco atribúıdo à mensagem, se for necessário;

- transita para o estado rxData Write.

• O porto de uplink está a transmitir uma mensagem, que ainda não encheu
o último bloco que lhe foi atribúıdo:

O mecanismo de recepção ao detectar que chegou uma nova palavra de dados da
mensagem, e que o último bloco que lhe foi atribúıdo ainda não encheu, realiza em
paralelo as seguintes operações:

- armazena num registo temporário a palavra de dados presente no sinal rxData do
porto de uplink ;

- armazena num registo temporário o endereço interno ao bloco, que foi actualizado
pelo estado rxData Write. Neste caso, em que ainda existe espaço de armazena-
mento no último bloco que foi atribúıdo à mensagem, este endereço é incremen-
tado de uma unidade, relativamente ao endereço utilizado para armazenar a última
palavra de dados da mensagem;
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- transita para o estado rxData Write.

• O porto de uplink está a transmitir uma mensagem, que encheu o último
bloco que lhe foi atribúıdo:

O mecanismo de recepção ao detectar que chegou uma nova palavra de dados da
mensagem, e que o último bloco que lhe foi atribúıdo se encontra cheio, realiza em
paralelo as seguintes operações:

- armazena num registo temporário a palavra de dados presente no sinal rxData do
porto de uplink ;

- atribúı o bloco livre, que foi retirado da FIFO e se encontra dispońıvel no primeiro
registo, à mensagem.

- armazena num registo temporário o endereço interno ao bloco, que foi actualizado
pelo estado rxData Write. Neste caso, em que já não existe espaço de armazena-
mento no último bloco que foi atribúıdo à mensagem, este endereço tem valor zero,
dado que a nova mensagem vai inicializar o novo bloco atribúıdo;

- disponibiliza para o memory manager através dos registos de recepção, toda a
informação relativa aos blocos utilizados. O novo bloco atribúıdo à mensagem é
escrito no registo previous block. Para além disso, escreve no registo current block,
o bloco que se encontra dispońıvel no segundo registo, e que será o próximo bloco
atribúıdo à mensagem, se for necessário;

- transita para o estado rxData Write.

Uma vez no estado rxData Write, o mecanismo de recepção escreve na memória da memory
pool a palavra de dados da mensagem, que foi armazenada no registo temporário no estado
rxData Read. O endereço de armazenamento da palavra, resulta da concatenação do bloco
atribúıdo no estado rxData Read com o registo temporário que contém o endereço interno ao
bloco. A escrita da palavra de dados na memória da memory pool dá-se paralelamente em
qualquer uma das situações que podem ocorrer neste estado, que são:

• O último bloco atribúıdo à mensagem está cheio, e a transmissão da men-
sagem no porto de uplink continua:

O bloco atribúıdo à mensagem atinge a sua capacidade máxima, quando o seu
endereço interno atinge o valor 127, ou seja, quando são guardadas 128 palavras de dados
da mensagem no bloco. A transmissão da mensagem continua, se o sinal rxEnable(N)
do porto do switch, permanecer activo. O acontecimento de ambas as situações, faz com
que o mecanismo de recepção, realize em paralelo as seguintes operações:

- Inicializa o endereço interno ao bloco com o valor zero. Este endereço vai ser
utilizado no estado RxData Read para actualizar o registo temporário que contém
este mesmo endereço;

- sinaliza o memory manager que a mensagem que está a ser recebida, necessita de
mais um bloco livre, escrevendo no registo de status de recepção a máscara respec-
tiva. O memory manager deve realizar neste ciclo de relógio todas as operações
necessárias para construir a lista ligada de blocos atribúıdos à mensagem. De no-
tar, que os registos current block e previous block foram escritos no estado RxData
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Read e encontram-se estáveis para que o memory manager possa proceder à sua
leitura;

- transita para o estado RxData Read.

• O último bloco atribúıdo à mensagem está cheio, e a transmissão da men-
sagem no porto de uplink terminou:

O bloco atribúıdo à mensagem atinge a sua capacidade máxima, quando o seu
endereço interno atinge o valor 127, ou seja, quando são guardadas 128 palavras de dados
da mensagem no bloco. A transmissão da mensagem termina, se o sinal rxEnable(N)
do porto do switch, for desactivado. O acontecimento de ambas as situações, faz com
que o mecanismo de recepção, realize em paralelo as seguintes operações:

- Inicializa o endereço interno ao bloco com o valor zero. Este endereço vai ser
utilizado no estado RxData Read para actualizar o registo temporário que contém
este mesmo endereço;

- sinaliza o memory manager que a mensagem que está a ser recebida terminou,
escrevendo no registo de status de recepção a máscara respectiva. O memory
manager deve enviar para a unidade de forwarding neste ciclo de relógio, a cabeça
e a cauda da lista de blocos atribúıdos à mensagem. De notar, que os registos
head block e previous block foram escritos no estado RxData Read e encontram-se
estáveis para que o memory manager possa proceder à sua leitura;

- envia para a unidade de forwarding o porto de uplink que transmitiu a mensagem,
o número de blocos atribúıdos à mensagem e ainda o endereço interno do último
bloco atribúıdo à mensagem. O sinal rxFUWrite (representado na figura A.1) é
activado durante a transmissão desta informação, de forma a sinalizar à unidade
de forwarding a sua presença. Esta informação permite à forwarding unit saber a
origem da mensagem e conhecer o seu fim exacto;

- transita para o estado RxData Read.

• O último bloco atribúıdo à mensagem não está cheio, e a transmissão da
mensagem no porto de uplink continua:

Esta situação dá-se quando o bloco atribúıdo à mensagem ainda não atingiu a
capacidade máxima de 128 palavras de dados, e o sinal rxEnable(N) do porto de uplink
continua activo. O acontecimento de ambas as situações, faz com que o mecanismo de
recepção, realize em paralelo as seguintes operações:

- incrementa o endereço interno ao bloco de uma unidade. Este endereço vai ser
utilizado no estado RxData Read para actualizar o registo temporário que contém
este mesmo endereço;

- transita para o estado RxData Read.

• O último bloco atribúıdo à mensagem não está cheio, e a transmissão da
mensagem no porto de uplink termina:

Esta situação dá-se quando o bloco atribúıdo à mensagem ainda não atingiu a
capacidade máxima de 128 palavras de dados, e o sinal rxEnable(N) do porto de uplink
é desactivado. As operações realizadas nesta situação são iguais às realizadas no caso
em que o bloco está cheio e a mensagem termina.
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Sempre que uma mensagem termina ou necessita de mais um bloco, o mecanismo de
recepção da memory pool lê da FIFO um bloco livre e escreve-o no terceiro registo. Esta
escrita é efectuada após o bloco livre que estava no terceiro registo transitar para o segundo
registo, e o bloco que estava no segundo registo transitar para o primeiro registo. Desta forma,
consegue-se que o segundo registo tenha sempre o próximo bloco a ser atribúıdo à mensagem,
e que o primeiro registo tenha sempre o bloco atribúıdo à mensagem.

A.2.2.3 Mecanismo de transmissão de mensagens (portos de downlink do switch)

O mecanismo de transmissão de mensagens actua directamente no porto B do módulo de
memória da memory pool, activando os sinais de controlo de forma a ler correctamente os
dados constituintes das mensagens. O mecanismo de transmissão é controlado pela unidade
de forwarding, que lhe fornece o endereço da palavra de dados da mensagem, e o porto de
downlink, por onde deve ser transmitida a mensagem.

MP clk

txEnable

txWrite

txData Data Data

Figura A.8: Diagrama temporal dos sinais de controlo de transmissão de uma mensagem em
um porto de downlink do switch.

A figura A.8 ilustra o diagrama temporal dos sinais de controlo de transmissão de uma
mensagem em um dado porto (dos N dispońıveis) de downlink do switch. Quando a unidade
de forwarding tiver uma mensagem para transmitir, deverá primeiramente mostrar essa in-
tenção, activando o sinal txEnable desse porto. Este sinal só é desactivado no fim da trans-
missão da mensagem, pela mesma unidade. Os dados constituintes da mensagem são enviados
em palavras de 32 bits através do sinal txData. A validação das palavras dá-se através do
sinal txWrite, que é activado sempre que são enviados dados válidos. Existem algumas con-
siderações a ter em conta durante a transmissão de uma mensagem num porto de downlink :

• Os sinais são activados no flanco descendente de relógio da memory pool ;

• A transmissão de uma palavra de dados de 32 bits deverá dura apenas um ciclo de
relógio;

• Entre cada transmissão de dados existe pelo menos um ciclo de relógio vazio.

De notar, que podem estar activos (txEnable = ’1’ ) simultaneamente mais do que um
porto de downlink do switch, mas a transmissão de uma palavra de dados deve ser exclusiva
a um porto de cada vez. Entre cada transmissão de dados existe igualmente pelo menos um
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ciclo de relógio vazio.

TxData 

Read

TxData 

Write

(go to TxData Read)

(reset)

txMPWrite = ‘1’

DOUTB -> txDatatxMPAddr -> ADDRB

ENB = ’1'

ENB = ’0'

txRead = ’1'

txRead = ’0'

Figura A.9: Diagrama de estados simplificado do mecanismo de transmissão da memory pool.

É da responsabilidade da unidade de forwarding encaminhar devidamente as mensagens
recebidas para os portos de downlink respectivos. Dáı, o mecanismo de transmissão da mem-
ory pool estar dependente desta unidade. Sempre que a unidade de forwarding tem uma
mensagem para transmitir, escreve no registo txPort, o porto de transmissão da mensagem,
escreve no registo txAddr, o endereço completo (13 bits) da palavra de dados da mensagem
que vai ser transmitida, e valida esta informação activando o sinal txMPWrite.

A figura A.9 ilustra o diagrama de estados simplificado do mecanismo de transmissão da
memory pool. Após o reset do sistema computacional, o mecanismo de transmissão inicia o
seu funcionamento no estado TxData Read. A intenção de transmitir uma palavra de dados é
sinalizada pela unidade de forwarding, activando o sinal txMPWrite. A activação deste sinal
faz com que o mecanismo de transmissão realize em paralelo as seguintes operações:

- desactiva o sinal de controlo de transmissão txRead de todos os portos de transmissão.
Este sinal apenas é activado no estado txData write durante a transmissão da palavra
de dados da mensagem no porto respectivo;

- lê o endereço da palavra de dados a transmitir do registo txAddr da unidade de for-
warding, e aplica-o ao porto ADDRB do módulo de memória da memory pool ;

- activa o porto de leitura (ENB = ’1’ ) do módulo de memória memory pool. Isto faz
com que a palavra de dados do endereço ADDRB, esteja dispońıvel no sinal de sáıda
DOUTB no estado txData write;

- guarda o porto de transmissão presente no registo txPort da unidade de forwarding,
num registo temporário, que será usado no estado txData write;

- transita para o estado txData write.

Uma vez no estado rxData Write, o mecanismo transmissão realiza em paralelo as seguintes
operações:
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- desactiva o porto de leitura (ENB = ’0’ ) do módulo de memória memory pool ;

- lê do porto DOUTB do módulo de memória a palavra de dados a transmitir, e aplica-a
ao sinal txData, do porto de transmissão respectivo;

- activa o sinal de controlo de transmissão txRead do porto de transmissão respectivo. A
activação deste sinal indica que existe dados válidos para serem lidos naquele porto;

- transita para o estado txData read.

O sinal de controlo de transmissão txEnable de cada porto, é controlado exclusivamente
pela unidade de forwarding, que o activa quando inicia a transmissão de uma mensagem, e o
desactiva quando finaliza a transmissão dessa mensagem.

A.2.3 Forwarding Unit

A forwarding unit tem o papel de encaminhar devidamente para os portos de downlink as
mensagens recebidas nos portos de uplink do switch. Para isso necessita de comunicar com
os módulos do gestor de memória dinâmica.

A.2.3.1 Interface de comunicação Memory Manager-Forwarding Unit

A comunicação com o módulo memory manager permite à unidade de forwarding conhecer
a lista de blocos atribúıda a uma dada mensagem. A interface de comunicação entre estes dois
módulos já foi analisada ao longo da secção A.2.1, pelo que não será novamente abordada.

A.2.3.2 Interface de comunicação Memory Pool-Forwarding Unit

A unidade de forwarding comunica com ambos os mecanismos de recepção e transmissão
da memory pool. A tabela A.6 apresenta os portos de entrada/sáıda de acesso da forwarding
unit à memory pool :

Forwarding Unit Forwarding Unit
MP Read Ports MP Write Ports

rxPort txPort
rxInnerAddr txAddr
rxBlksNum -

Tabela A.6: Portos de entrada/sáıda de acesso da forwarding unit aos mecanismos de recepção
e transmissão da memory pool.

• Forwarding Unit MP Read Ports:

Sempre que termina a recepção de uma mensagem, o mecanismo de recepção da
memory pool, utiliza estes portos para enviar para a forwarding unit, toda a informação
necessária para que esta possa encaminhar devidamente essa mensagem. A escrita dá-se
paralelamente em todos os portos, e a sua validação é efectuada através da activação
do sinal rxFUWrite.
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- rxPort: o mecanismo de recepção escreve neste registo, o porto de uplink que
transmitiu a última mensagem recebida;

- rxInnerAddr: o mecanismo de recepção escreve neste registo, o endereço interno
ao bloco da última palavra de dados recebida. Este endereço identifica a última
palavra de dados que foi guardada no último bloco atribúıdo à mensagem;

- rxBlksNum: o mecanismo de recepção escreve neste registo, o número de blocos
utilizados para armazenar a última mensagem recebida.

• Forwarding Unit MP Write Ports:

A forwarding unit escreve nestes portos toda a informação necessária para que o
mecanismo de transmissão possa encaminhar a mensagem. A escrita dá-se paralela-
mente em todos os portos, e a sua validação é efectuada pelo sinal txMPWrite.

- txPort: a unidade de forwarding escreve neste registo o porto de downlink, por
onde deve ser transmitida a mensagem;

- txAddr: a unidade de forwarding escreve neste registo o endereço completo (13
bits) da palavra de dados da mensagem que vai ser transmitido.

A unidade de forwarding deverá encaminhar uma mensagem recebida num porto de up-
link (rxPort) para o(s) portos(s) (txPort) de downlink respectivo(s). Para isso, começa por
transmitir a primeira palavra de dados da mensagem, cujo endereço (txAddr) é dado pela con-
catenação do primeiro bloco atribúıdo à mensagem (head block) com o valor interno ao bloco
zero. Caso a mensagem seja constitúıda por apenas um bloco (rxBlksNum = 1/head block
= tail block), o valor interno ao bloco deve ser incrementado de uma unidade até a última
palavra de dados (rxInnerAddr) ser transmitida. Caso a mensagem seja constitúıda por mais
do que um bloco (rxBlksNum > 1 ), a unidade de forwarding deverá pedir o(s) próximo(s)
bloco(s) atribúıdo(s) à mensagem (Msg Next Block Rqt) ao módulo memory manager. A
mensagem só terminará quando for transmitida a última palavra da dados (rxInnerAddr) do
último bloco atribúıdo (tail block) à mensagem. Caso não volte a ser necessário retransmitir
a mensagem, a unidade de forwarding é livre de libertar os blocos que lhe estão atribúıdos
(Head Block Free e Tail Block Free).

A.2.3.3 Implementação da Forwarding Unit

A forwarding unit não foi implementada, uma vez que depende de outras funcionalidades
do switch. No entanto, foi estabelecida a interface entre o gestor de memória e esta unidade,
de forma a possibilitar uma interligação futura entre os vários módulos. Esta unidade poderá
ser implementada em software, recorrendo ao processador MicroBlaze ou a um ou mais mi-
crocontroladores PicoBlaze, ou em hardware, recorrendo à lógica dispońıvel da FPGA. A mel-
hor solução está dependente dos restantes módulos constituintes do switch. A arquitectura
MicroBlaze-PicoBlaze desenvolvida, para além da capacidade de processamento do PicoBlaze
e do MicroBlaze, permite tirar partido dos módulos de propriedade intelectual disponibilizados
na ferramenta EDK para estender as funcionalidades do switch (e.g. controladores ethernet
10/100/1000, interface UART, etc).
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A.3 Śıntese e Implementação do Gestor de Memória Dinâmica

O projecto do gestor de memória dinâmica foi sintetizado na ferramenta de desenvolvi-
mento Xilinx ISE versão 9.2.04i, para a placa de desenvolvimento RC10 da Celoxica. Este
projecto inclui os módulos memory manager e memory pool. A frequência máxima estimada
durante a śıntese foi de 52.756 MHz, e a lógica prevista necessária para implementar o projecto
na FPGA encontra-se sumariada na tabela A.7. Seguidamente procedeu-se à implementação
da mesma unidade. A tabela A.8 sumaria a lógica real consumida pela implementação do
projecto na FPGA. Como se pode verificar os valores estimados, não fogem muito aos valores
reais.

Logic Utilization Used Available Utilization
Number of Slices 368 13312 2%

Number of Slice Flip Flops 446 26624 1%
Total Number of 4 input LUTs 675 26624 2%

Number of bonded IOBs 186 221 84%
Number of BRAMs 17 32 53%
Number of GCLKs 2 8 25%

Tabela A.7: Sumário do relatório de śıntese do gestor de memória dinâmica (extráıdo da
ferramenta de desenvolvimento ISE versão 9.2.04i).

Logic Utilization Used Available Utilization
Number of Slices 408 13312 3%

Number of Slice Flip Flops 319 26624 1%
Total Number of 4 input LUTs 626 26624 2%

Number of bonded IOBs 186 221 84%
Number of BRAMs 17 32 53%
Number of GCLKs 2 8 25%

Tabela A.8: Sumário do relatório de implementação do gestor de memória dinâmica (extráıdo
da ferramenta de desenvolvimento ISE versão 9.2.04i).

As funcionalidades do gestor de memória dinâmica foram simuladas recorrendo ao ISE
Simulator providenciado na ferramenta de śıntese ISE. A simulação efectuou-se criando vec-
tores de teste para os sinais de controlo dos portos de uplink do switch, de forma a serem
recebidas várias mensagens na memory pool. A interacção de recepção memory pool-memory
manager foi simulada com sucesso para as diversas situações analisadas na secção A.2.2.2
(página 118). Para simular as funcionalidades de transmissão das mensagens, foi necessário
criar vectores de teste para cada um dos sinais de interface da forwarding unit, uma vez que
esta não se encontra ainda implementada. As interacções de transmissão memory manager-
forwarding unit e memory pool-forwarding unit foram igualmente simuladas com sucesso para
as diversas situações analisadas na secção A.2.3 (página 125). O sistema foi simulado compor-
talmente, ou seja, de uma forma ideal após a fase de śıntese do projecto, e também simulado
temporalmente, ou seja, de uma forma real, considerando os atrasos de propagação dos vários
sinais na FPGA, após a fase de implementação do sistema. Em ambas as simulações o gestor
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de memória dinâmica desenvolvido funcionou como esperado, encontrando-se apto para ser
integrado num switch.

A implementação do gestor de memória dinâmica ocupa uma quantidade de recursos
muito reduzida da FPGA, apenas 408 slices (3%). No entanto, apesar da frequência máxima
de operação ser elevada (52.756 MHz ), pode ser limitativa para a operacionalidade do sistema.
Ao colocar o módulo memory manager a operar à frequência máxima de 52.756 MHz, o módulo
memory pool poderá funcionar no máximo a cerca de 1 MHz. A solução para aumentar esta
frequência poderá passar por:

• Implementar o gestor de memória numa famı́lia de FPGAs de maior desempenho. A
titulo de exemplo, ao implementar o sistema numa FPGA XC2VP30-7-ff896 da famı́lia
Virtex-II Pro da Xilinx, consegue-se uma frequência máxima de operação de 108.673
MHz. Isto permite aumentar a frequência da memory pool para cerca de 2 MHz ;

• Optimizar o código do memory manager de forma a reduzir o número máximo de in-
struções. A titulo de exemplo, se a unidade de forwarding e a memory pool acederem
ao memory manager em ciclos de relógio distintos, poderá reduzir-se o número de in-
struções, fazendo com que a memory pool aceda por interrupção ao PicoBlaze. Isto
permite separar o programa de recepção do programa de transmissão, e assim reduzir
o número de instruções necessárias para realizar o loop de polling aos registos de status
de recepção e transmissão. Nesta situação, o pior caso seria a soma das 15 instruções
necessárias para executar o estado Msg Ended do programa de recepção com as 5 in-
struções máximas necessárias para realizar a interrupção. Desta forma, ao implementar-
se o sistema na FPGA Virtex-II Pro consegue-se aumentar a frequência da memory pool
para cerca de 2.7 MHz.

Ora, um switch ethernet a 10 Mbit/s com N portos, exige que a memory pool funcione
a uma frequência mı́nima de pelo menos 10/32×N MHz. Admitindo 8 portos, a frequência
mı́nima de funcionamento da memory pool necessária seria 2.5 (10/32×8) MHz. Considerando
os melhoramentos anteriores (uma frequência de operação da memory pool de 2.7 MHz ), se-
ria posśıvel integrar o gestor de memória dinâmica desenvolvido num switch ethernet com
estas caracteŕısticas. Já um switch ethernet convencional a 100 Mbit/s com N portos, exige
que a memory pool funcione a uma frequência mı́nima de pelo menos 100/32×N MHz. Este
facto, torna inviável o uso do gestor de memória dinâmica desenvolvido num switch com estas
caracteŕısticas, uma vez que só para um porto é necessário que a memory pool opere a uma
frequência mı́nima de 3.125 MHz.

A grande limitação do gestor de memória dinâmica desenvolvido reside no facto do mecan-
ismo de recepção da memory pool manter os registos, que permitem ao memory manager
construir a lista ligada de blocos atribúıdos a uma dada mensagem, estáveis apenas durante
um ciclo de relógio. Este facto obriga o memory manager a executar todo o seu software neste
ciclo de relógio de operação da memory pool. Ora, efectuando pequenas alterações à lógica
do mecanismo de recepção da memory pool, poderia-se fazer com que estes registos ficassem
estáveis durante um maior número de ciclos de relógio sem afectar o correcto funcionamento
do gestor de memória. Uma vez que o memory manager só actua quando uma mensagem
necessita de mais um bloco livre e quando o mecanismo de recepção da memory pool termina
a recepção de uma dada mensagem, a pior situação que é exigida ao memory manager é que
ele execute todo o seu software num número de ciclos de relógio equivalente à recepção de
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uma mensagem ethernet de tamanho mı́nimo (64 bytes). Dado que o mecanismo de recepção
da memory pool necessita de dois ciclos de relógio para armazenar em memória cada palavra
de 32 bits constituinte da mensagem, o memory manager terá de executar o seu software
no máximo em ((64×8/32)×2) 32 ciclos de relógio de operação da memory pool, de forma
a não comprometer o funcionamento do sistema. Ou seja, acrescentando ao mecanismo de
recepção da memory pool, uma estrutura lógica (e.g. um buffer) que permita manter estáveis
os registos acedidos pelo memory manager durante 32 ciclos de relógio, permitiria aumentar
significativamente o desempenho do gestor de memória, sem comprometer o seu funciona-
mento. Nestas circunstâncias, a relação de frequências de operação entre o módulo memory
manager e o módulo memory pool seria de (27×2) 54 para 32, respectivamente. Considerando
que o memory manager opera a uma frequência aproximada de 50 MHz, o módulo memory
pool poderá funcionar no máximo a cerca de (50/(54/32)) 29 MHz. Ora, a esta frequência de
funcionamento, seria posśıvel integrar o gestor de memória dinâmica num switch ethernet a
100 Mbit/s com 8 portos (29 MHz > (100/(32×8)) 25 MHz), o que é interessante. Caso ainda
o gestor de memória seja implementado numa FPGA de maior desempenho (e.g. Virtex-II
Pro da Xilinx ) e o código do memory manager seja optimizado (o programa de recepção
separado do programa de transmissão), seria posśıvel integrar o gestor de memória dinâmica
num switch ethernet a 100 Mbit/s com 24 portos ((100/(40/32)) 80 MHz > (100/(32×24))
75 MHz), o que é bastante interessante.
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Lista de Acrónimos

ABS - Anti-lock Braking System

ADC - Analog-to-Digital Converter

ALU - Arithmetic Logic Unit

ANSI - American National Standards Institute

API - Application Programmable Interface

ASCII - American Standard Code for Information Interchange

ASIC - Application Specific Integrated Circuit

APU - Auxiliary Processing Unit

BRAM - Block RAM

BSB - Base System Builder

BSP - Board Support Package

CAD - Computer Aided Design

CAN - Controller Area Network

CISC - Complex Instruction Set Computer

CLB - Configurable Logic Block

CPI - Cycles per Instruction

CPU - Central Processing Unit

DAC - Digital-to-Analog converter

DCM - Digital Clock Manager

DDR - Double Data Rate

DDS - Direct Digital Synthesizer
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DMA - Direct Memory Access

DMIPS - Dhrystone MIPS

DOCM - Data Side On-Chip Memory

DRAM - Dynamic Random Access Memory

DSP - Digital Signal Processing

EABI - Embedded Application Binary Interface

EDK - Embedded Development Kit

EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory

FCFS - First Come - First Served

FIFO - First In - First Out

FPGA - Field Programmable Gate Array

FPLD - Field Programmable Logic Device

FPU - Floating Point Unit

FSL - Fast Simplex Link

FTP - File Transfer Protocol

GALS - Globally Asynchronous Locally Synchronous

GPIO - General Purpose Input/Output

GUI - Graphical User Interface

HDL - Hardware Description Language

IBM - International Business Machines

IDE - Integrated Development Environment

IIC - Inter-Integrated Circuit

IOCM - Instruction Side On-Chip Memory

IP - Intellectual Property

IP - Internet Protocol

IPI - Inter-Processor Interrupt

IRQ - Interrupt Request

ISE - Integrated Synthesis Environment

ISP - In System Programmable
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ISR - Interrupt Service Routine

ISS - Instruction Set Simulator

JTAG - Joint Test Action Group

LCD - Liquid Cristal Display

LMB - Local Memory Bus

LSb - Least Significant bit

LSF - Least Slack First

LUT - Lookup Table

MB-PB-MPSoC - MicroBlaze-PicoBlaze-Multiprocessor System-on-Chip

MDM - Microprocessor Debug Module

MDM - MicroBlaze Debug Module

MIPS - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages

MIPS - Millions of Instructions per Second

MMU - Memory Management Unit

MPMC - Multi Port Memory Controller

MPSoC - Multiprocessor System-on-Chip

MPU - Memory Protection Unit

MSb - Most Significant bit

MSDOS - Microsoft Disk Operating System

MSR - Machine Status Register

NMI - Non Maskable Interrupt

NoC - Network-on-Chip

OCM - On-chip Memory Bus

OCN - On-Chip Network

OOP - Object Oriented Paradigm

OPB - On-chip Peripheral Bus

OReK - Object oriented Real-time Kernel

OS - Operating System

PC - Program Counter
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PC - Personal Computer

PCI - Peripheral Component Interconnect

PCP - Priority Ceiling Protocol

PIP - Priority Inheritance Protocol

PLB - Processor Local Bus

POSIX - Portable Operating System Interface

PROM - Programmable Read-Only Memory

QoS - Quality Of Service

RAM - Random Access Memory

RISC - Reduced Instruction Set Computer

ROM - Read Only Memory

RR - Round-Robin

RT - Real-time

RTL - Register Transfer Level

RTOS - Real-time Operating System

SCB - Semaphore Control Block

SDK - Software Development Kit

SDRAM - Synchronous Dynamic RAM

SE - Switching Element

SMP - Symmetric Multiprocessing

SMT - Simultaneous Multithreading

SNMP - Simple Network Management Protocol

SoC - System-on-Chip

SP - Stack Pointer

SPI - Serial Peripheral Interface

SRAM - Static Random Access Memory

SRP - Stack Resource Policy

TCB - Task Control Block

TCP - Transmission Control Protocol
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TLB - Translation Lookaside Buffer

TMR - Triple Modular Redundancy

UART - Universal Asynchronous Receiver Transmitter

USB - Universal Serial Bus

VGA - Video Graphics Array

VHDL - VHSIC Hardware Description Language

VHSIC - Very High Speed Integrated Circuits

VLIW - Very Long Instruction Word

WCET - Worst Case Execution Time

WE - Write Enable

XCL - Xilinx CacheLink

XMD - Xilinx Microprocessor Debugger

XPS - Xilinx Platform Studio
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