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Resumo 

Neste trabalho de mestrado foram desenvolvidas duas arquiteturas de controlador PID 
(Proporcional, Integral e 

desenvolvido para ser int 

controlador PID permite 

controlado, que, no cas 

implementar e também po 

utilizado para esta classe 

erivativo) digital para controle de motores CC. O controlador PID foi 

grado a um sistema mais complexo de gerenciamento de um robô. O 

que se obtenha respostas mais rápidas e precisas do sistema a ser 

deste trabalho, é um motor. Por ser relativamente simples de 

possuir parâmetros de fácil sintonia, o PID é o tipo de controle mais 

e aplicação. Para o desenvolvimento do controlador foram utilizadas 
metodologias e ferramei as avançadas para projeto de hardware, tendo como alvo da 
implementação, os dispos

t

t ivos reconfiguráveis FPGA (Field Programmable Gate Arrays). Os 
resultados de desempen 

proporcionados pela imp 
o apresentados pelas arquiteturas e a flexibilidade de projeto 

ementação em FPGAs indicam que a metodologia escolhida é 

  

adequada para esta aplicaçao. 

ix 



Abstract 

This work presen 

and Derivative) controlle 

controller to a more com 

precise response from th 

implement and easy to tu 

process of developing su 

tools for digital hardwar 

hardaware performance 

adaquate for this applicat  

and describes two architectures of digital PID (Proportional, Integral 

for the puippose of DC motor control. The goal is to integrate the PID 

lex robot control system. A PID controller provides a faster and more 

controlled s)stem, in this case, a DC motor. Because it is simple to 

e, the PID controller is the widely used in this type of application. The 

h a controler was performed with the help of advanced metodology and 

design using FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). The achieved 

d the flexilbility of the FPGAs show that the chosen methodology is 

on. 



Nestas três últi 

circuitos 

circuitos 

circuitos 

digitais. Paralel 

VLSI (Very 

digitais.  de alt 

devido ao fato deste ti 

especificações de um 

investimento, o que pode 

1. Introdução 

is décadas, houve avanços significativos na tecnologia de projeto de 

ente, os componentes de circuito evoluíram de simples transistores a 

rge Scale Integrated circuits), que possibilitam a implementação de 

desempenho, a exemplo dos microprocessadores atuais. Contudo, 

o de circuito ser "customizado", sendo projetado para atender as 

lente, as técnicas para sua construção necessitam de um grande 

ignificar vários meses de preparação e um custo elevado [CAL95]. 

Na industria eletr 

o mais reduzido possíve 

produto seja limitado. 

solução para estes proble 

uma rápida fabricação (e 

ordem de algumas centen 

nica é importante que o tempo de desenvolvimento e de produção seja 

1 e que o risco financeiro presente no desenvolvimento de um novo 

FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) surgiram como uma 

A sua estrutura pode ser configurada pelo usuário final, permitindo 

minutos) e a construção de protótipos a custos muito reduzidos, da 

dólares [BR096], [CHA94], [0LD95], [PAY97]. 

As linguagens de iescrição de hardware, HDLs (Hardware Description Languages), têm 

acelerado o ciclo de pro eto, sendo, atualmente, uma ferramenta fundamental para descrição e 

especificação de projetos As Ferramentas modernas de síntese lógica automática possibilitam o 

projeto de circuitos que pontamente podem ser mapeados em silício [A5H96], [C0E95]. 

Nas últimas duas 

vertiginosamente. Neste 

Derivativo), com grand 

otimizado de sistemas. O 

ao mesmo tempo, dotad 

movimentação de seus 

(Corrente Contínua). Par,  

utilizado por ser relati 

[BOW99]. 

décadas a aplicação de controle digital a sistemas industriais cresceu 

contexto, destaca-se o controle PID (Proporcional, Integral e 

aplicação na industria, permitindo um controle mais fiel e mais 

robôs como ferramentas industriais e de serviços podem ser móveis e, 

s de membros articulados. Nestes dois casos, a propulsão do robô e a 

embros são feitas, na maioria das vezes, por servo-motores do tipo CC 

o controle deste tipo de motor, o algoritmo PID é o mais amplamente 

amente simples e pela facilidade de sintonia de seus parâmetros 

1 



A escolha dos FP As para implementar um controlador PID digital, está fundamentada 

nos requisitos de alto de empenho, baixo custo e facilidade de reconfiguração, vantagens ainda 

não oferecidas pelos pro essadores DSP (Digital Signal Processor), geralmente utilizados para 

esta tarefa. As estruturas paralelas e o fluxo de dados em um FPGA permitem a implementação 

de algoritmos DSP de foi ma que a utilização dos recursos seja minimizada e o desempenho seja 

aumentado, em relação a s sistemas que utilizam DSP de propósito geral [G0S96], [TEX96]. 

2 



2. Metodologia4 Avançadas para Projeto de Hardware 

Este tópico tem 4omo objetivo principal proporcionar uma visão geral do processo de 

projeto de sistemas di 'tais modemos, visando a compreensão dós diferentes métodos e 

ferramentas computacior4ais utilizados para esse fim e o papel do projetista humano neste 

contexto. O projeto de h dware atual é baseado em ferramentas de alto nível, o que permite um 

ciclo de desenvolvimento enor aliada a uma confiabilidade maior. 

2.1. Processo de Pro'eto de Sistemas Digitais 

Em meados do sé 

lógica que ficou conheci 

circuitos elétricos digitais 

os blocos básicos digitais 

se implementar sistemas 

controle, memórias,  

ulo passado, G. Boole desenvolveu um sistema matemático de análise 

o como álgebra de Boole. Neste sistema, está baseada a lógica dos 

que apenas podem assumir dois estados elétricos distintos. Utilizando 

conhecidos como portas lógicas 012, AND, NO, e FLIP-FLOPS, pode-. 

ais complexos tais como codificadores, decodificadores, sistemas de 

registradores, processadores, etc. 

A construção de 

pode ser particionada em 

processo de fabricação, 

como a difusão de imp 

transistores, ou a solda d 

placa de circuito impress 

tarefas de manipulação 

implementar, tais como 

minimização de equações 

[CAL95].  

istemas e subsistemas digitais, como os mencionados anteriormente, 

dois conjuntos de tarefas. O primeiro conjunto de tarefas é o chamado 

ue engloba a manipulação direta dos elementos do mundo fisico, tais 

rezas em regiões de um substrato semicondutor para a criação de 

pinos de Circuitos Integrados (CIs) em determinadas posições de uma 

. A segunda etapa da fabricação é o processo de projeto e envolve as 

e modelos abstratos capazes de representar o sistema que se deseja 

simulação de um diagrama de interconexão de portas lógicas, ou a 

Booleanas que representem a funcionalidade de um módulo do sistema 

O processo de f ricação pode ser considerado como um algoritmo, que tem como 

entrada o processo de projeto e cuja saída é o sistema digital desejado. Este processo envolve não 

só a construção do CI, r4as também o teste, encapsulamento e montagem de placas. Devido a 

essas características, a automatização do processo de fabricação pode ser feita sem maiores 
problemas. 

3 



Já o processo de 

conhecimento do subse 

automatização uma taref 

transformação de uma d 

A descrição final contém 

rojeto de sistemas digitais envolve uma certa porção de criatividade e 

ente processo de fabricação por parte do projetista, sendo a sua 

muito mais complexa. Este processo pode ser caracterizado como uma 

crição inicial ou especificação em uma descrição final ou projeto final. 

odas as informações necessárias à fabricação do sistema. 

Pode-se dividir o 

síntese, que acrescenta in 

final. Na segunda ativida 

a etapa de síntese.  

rocesso de projeto em duas atividades principais. A primeira delas é a 

•onnação a uma descrição, produzindo uma descrição mais próxima da 

e, que é a de análise, verifica-se se as decisões foram acertadas durante 

Dois aspectos 

sistema digital são a corr 

atende a todos os requisi 

final é ótima se além de e 

qualquer outra solução co  

ortantes e que devem ser avaliados quando se faz um projeto de um 

ão e a otimização. Uma descrição final de um projeto é correta se esta 

os da descrição inicial e, portanto, pode ser fabricada. Uma descrição 

tar correta, possui um desempenho melhor e um custo mais baixo que 
eta [CAL95]. 

Características óti 

primeiro é o espaço, qu 

relacionado com a veloci 

A última característica 

sistema e, portanto, deve 

de sistemas digitais podem ser avaliadas sob três aspectos. O 

deve ser o menor possível. Em seguida, tem-se o tempo, que está 

ade de operação do sistema, que é desejável que seja a maior possível. 

portante é a energia, que especifica qual a potência de operação do 
er mínima. 

2.2. A Modelagem dp Processo de Projeto 

Para se reduzir a clomplexidade de um tratamento global, o processo de projeto deve ser 

decomposto em um conjltnto de passos. Essa decomposição é feita de maneira hierárquica e 
baseia-se na quantidade 

4  informação contida nas descrições associadas a cada passo. Esses 

passos ou níveis de hier rquia de projeto são denominados níveis de abstração. Exemplo de 

níveis de abstração seria urkdiagrama de portas lógicas ou um conjunto de equações Booleanas. 

4 



O grau de abstr ção varia de maneira inversamente proporcional à quantidade de 

informação agregada, ou seja, um grau mais alto de abstração está associado à descrição inicial 

do projeto e um grau de bstração mais baixo descreve um projeto em sua fase final, com todos 

os detalhes pertinentes a skia  construção. 

Podem ser listado quatro níveis em ordem crescente de abstração: 

Nível elétrico - ol  modelos dos componentes são baseados na teoria de circuitos elétricos 

e eletrônicos, e/ou na fisica de semicondutores. Como por exemplo, transistores, resistores, 

capacitores, equações dif renciais, diagramas elétricos, etc. 

Nível lógico — n ste caso, o sistema digital é descrito a partir da teoria de circuitos 

digitais, como portas lógi as,flipillops, equações Booleanas, tabelas e grafos de transição, etc. 

Nível arquitetur 

digitais mais complex 

multiplexadores, linguage 

controle, etc. 

I — neste nível hierárquico, os modelos de base são componentes 

s, como por exemplo, registradores, decodificadores, ULAs, 

s de transferência entre registradores, grafos de fluxo de dados e de 

Nível sistêmico-

algoritmos e módulos 

"hardware" existente: p 

"software" básico do sis 

coprocessador aritmético,  

este Ultimo nível, o sistema digital é descrito como um conjunto de 

s complexos, que podem ou não ter um mapeamento direto para um 

ocessadores, memórias, componentes abstratos implementados no 

ema, tais como um pacote de ponto flutuante em um sistema sem 

ou monitores de sistemas operacionais. 

Além de representir o sistema por estes conjuntos de níveis, que retratam a quantidade de 

abstração das descrições 

tipo de informação que c 

nada mais é do que o tip 

digital. Esses domínios p 

projeto é conduzido em n 

digitais estão mais explicit 

o projeto, pode-se, também, classificar as descrições de acordo com o 

egam. Dessa forma, tem-se o conceito de domínio de descrição, que 

de informação contida em uma determinada descrição de um sistema 

dem ser representados ao longo de três eixos, onde o refinamento do 

veis de abstração. Esses eixos ou domínios de descrição para sistemas 

dos a seguir: 
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Comportamenta ou funcional — neste nível mais alto, há um enfoque no que o "chip" 

faz e como este foi co struído, descrevendo o comportamento do sistema, sem entrar em 

detalhes de como esse c mportamento pode ser obtido e não levando em conta o lado fisico ou 

estrutural. Como exempl , pode-se citar uma expressão Booleana ou um algoritmo 

Estrutural — esta  

sendo uma forma de 

componentes e ligações, 

exemplo, uma expressão 

lógicas, não especificand 

uma placa de circuito 

esquemático de um circu  

representação ó o elo entre as representações funcional e geométrica, 

riapeamento de uma representação funcional em um conjunto de 

endo como limitantes o custo, área ocupada e tempo (velocidade). Por 

ooleana é mapeada, por essa representação, em um conjunto de portas 

os parâmetros fisicos, como o posicionamento das portas lógicas em 

presso ou em um "chip" de silício. Por exemplo, um diagrama 

o digital.  é uma representação estrutural que serve como representação 

funcional, isto é, pode ser simulada para representar o comportamento temporal. 

Físico ou geomé 
projeto deve fazer, estan 

geométrico). Tipos de n  

rico — esta representação final, ignora o máximo possível o que o 

o relacionada à estrutura espacial (projeto fisico) ou ao silício (projeto 

veis de representação geométrica são planejamento de "layout" com 
blocos, células e máscaras fisicas de tamanho arbitrário. 

Estes níveis de a 

interpretar o processo de 

bidimensional é o diagr 

Neste diagrama, há três 

os domínios de descriçã 

níveis de abstração (elétri 

um segmento radial repre  

stração provêem uma forma ao mesmo tempo simples e poderosa de 

rojeto de sistemas digitais. Uma forma de representação desse modelo 

Y, que foi proposto originalmente por Gajski e Kuhn [GAJ83]. 

ocos centrados em círculos concêntricos. Os eixos radiais representam 

(comportamental, estrutural e fisico) e os círculos correspondem aos 

o, lógico, arquitetural e sistêmico). Cada interseção de um círculo com 

enta um tipo de descrição distinta do sistema digital em projeto. 
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DOMÍNIO ESTRUTURAL 

Processadores, Memórias, Braitent 

de Blocos ';eis 

Ulos Multi-chip 

ai, 

'1 

No diagrama Y, da FIGURA 2. 1, pode-se notar os níveis de refinamento de projeto. 

Quando se faz a síntese de um projeto de uma visão mais geral para uma mais detalhada, o 

projetista deve ter em mnte uma representação de alto nível mostrando o que o "chip" deverá 

fazer até a geometria que fará parte de sua máscara. 

815 i'ÊMico 

ARQUITETURAL 

LÓGICO  

DOMÍNIO COMPORTAMENTAL 

essos Coinunicaites, Algoritmos 

Tr 	ferência entra Registradores 

iestãve 
	

ELÉTRICO 	—•'ress. - Bode., as, Tabelas de Traisição 

ores, LWeares 	
unçóes .e Tran erência, quaçóes Diferenciais 

\ 	

taYourY/ansistcr. e 

a Baixa de O' las Lógic 

DOMÍNIO Físico 

IAGRAMA Y: Dor4iNros E NÍVEIS DE DEscRiçÃo DE SISTEMA. 

Registradores, ULAs, Muxs, 

Portas 

FIGURA 2.1 

cods 

icas, 

rassi 

Para representar m método de projeto em um diagrama Y, dispõe-se o processo na 

forma de um dígrafo (gra o dirigido) sobreposto ao diagrama Y. Nesta representação, o conjunto 

de vértices representa • conjunto de descrições de projeto e as arestas são os métodos e 

ferramentas empregados no sistema. Deseja-se neste caso, atingir o centro do diagrama, que 

corresponde à especifica.ão final do projeto, contendo toda a informação necessária à fabricação 

do sistema digital. 
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2.3. Histórico Das 

2.3.1. 	Ferramentas 

Já na década de 6 

componentes, houve a n 

projetista, as ferramentas 

projetos, não era mais 

consumindo um tempo 

função a captura de desc 

que ficasse garantida a 

ferramentas de desenho, 

extratores de circuito, qu 

de uma descrição geomét  

erramentas CAD 

e Projeto Baseadas em Simulação 

o , quando o projeto de Circuitos Integrados passou a utilizar centenas de 

cessidade de se utilizar ferramentas computacionais que auxiliassem o 

CAD (Computer Aided Design). Devido à complexidade atingida pelos 

ável que este fosse feito manualmente, ficando passível a erros e 

e projeto excessivo. Essas ferramentas computacionais tinham como 

'ções físicas do circuito, sendo chamadas de editores de "layout". Para 

orreção rias descrições feitas por projetistas humanos com auxilio de 

surgiram as ferramentas de verificação de regras de desenho e os 

geram uma descrição estrutural em nível elétrico de abstração a partir 

*ca [CAL95]. 

A etapa seguinte da evolução das ferramentas CAD, foi o uso de simuladores de circuitos 
elétricos, tal com o 

automatizam e dimensi 

comportamento do circui 

os editores de diagramas 

PICE, (Simulation Program Integrated Circuits Especially) que 

nam o funcionamento de transistores, permitindo a previsão do 
o em simulação. Da mesma forma, surgiram para os circuitos digitais, 

e portas lógicas e os simuladores lógicos. 

Neste estilo de pr 

sendo a criatividade um 

humano, além de fazer 

também criar um conj 

programa simulador calc 

simulação. Após a simula  

verificar se estas satisf  

jeto, baseado em simulação, a importância do projetista está bem clara, 

fator fundamental para que se faça um bom projeto. O projetista 

uma descrição estrutural e/ou comportamental do sistema, deverá 

to de entradas para excitar a descrição. Provido das excitações, o 

a as saídas de acordo com os modelos dos componentes envolvidos na 

ão, o projetista deve fazer uma análise dos resultados ou saídas, para 

em os requisitos do projeto. A FIGURA 2.2 mostra um fluxograma 
ilustrativo do processo de projeto por meio de simulação. 
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Requisitos do Projeto 

FIG 

Elaboração 
do Modelo 

 

Elaboração 
das Entradas 

   

Descrição 	Excitações 

Simulação 

Modelo de Simulaçao 

, Saídas 

Análise 
das saidas 

Não Não 

V
Sim 

C Fim 

RA 2.2 — FLUXOGRAMA DO PROJETO POR SIMULAÇÃO. 

2.3.2. 	Ferramentas e Projeto Baseadas em Síntese Automatizada 

Teorias e métod 

desde a década de 50, 

relevante nos meados da 

complexos, não bastava 

necessário que este tam 

método seriam corretas 

pelos projetistas. 

e - 

s de síntese automatizada para equações Booleanas são conhecidos 

rém, o seu emprego para o projeto de sistemas digitais só se tomou 

década de 70. Com  os projetos de sistemas digitais tomando-se mais 

apenas ao software facilitar a captura e manipular descrições, era 

"m fosse capaz de gerar novas descrições. As descrições, através desse 

r construção, tomando se como padrão os mesmos requisitos utilizados * 

Nas ferramentas iIaseadffis em síntese automatizada o projetista não está mais incumbido 

da tarefa de gerar uma d scrição inicial e as devidas excitações. A ferramenta é a responsável por 

essa parte inicial, sendo capaz de gerar descrições corretas por construção e de até analisar o 

desempenho dessa descri ão. Tudo isso é possível graças ao conjunto de modelos de síntese que 

essas ferramentas possueiin internamente. 
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Novo MSi 

Escolha de novo 
MSi 

Não 

Descrição 
e Avaliação 

Análise de 
Resultados 

Resultados 

O projetista ao á 

rejeita. Caso os resulta 

ligeiramente diferente po 

um conjunto de soluçõe 

resultados obtidos, o qu 

mostra um fluxograma r  

al da síntese deve avaliar os resultados para decidir se os aceita ou 

Los da síntese não sejam favoráveis, um novo modelo de síntese, 

e ser 'escolhido, de forma que se possa explorar de maneira contínua 

corretas. Juntamente à síntese, pode-se empregar a simulação dos 

provê mais informações a respeito da implementação. A FIGURA 2.3 

resentativo do processo de projeto por meio de síntese automatizada. 

C Início —) 

Requisitos do Projeto 
e Escolha de MSi 

Síntese 
(rvisi = Modelo de Síntese i) 

MSlj MS21 	MSn 

Sim 

FIGURA .3 - FLUXOGRAMA DO PROJETO POR SÍNTESE AUTOMATI7ADA. 

2.3.3. 	Ferramentas 4llodernas de Projeto de Sistemas Digitais 

Graças a grandes 

evoluiu significativamente 

componentes progrediran  
Integration), atingindo a 

Ferramentas CAD moderr 

mudanças OCOITiCIRS na tecnologia, o projeto de circuitos digitais 
nestas últimas décadas. Com  estas mudanças, pode se observar que os 
de simples transistores discretos até circuitos VLSI (Very Large Scale 
casa de milhões de transistores em um mesmo encapsulamento. As 

as, aceleram o ciclo de projeto, não sendo mais necessário o desenho 
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Ferramentas de sí tese lógica automatizada estão disponíveis para criar circuitos que são 

rapidamente mapeados 	silício. Todo esse avanço tecnológico nas técnicas de projeto de 

circuitos VLSI está fazefido com que o ciclo de vida dos produtos tome-se menor que o seu 

tempo de projeto, criand4 assim, uma necessidade de uma prototipação mais rápida. 

ais tais como portas lógicas. Desde a década de 80, ocorreu uma 

e a as ferramentas de projeto digital, quando as ferramentas de síntese 

de componentes individ 

mudança de enfoque ent 

passaram a ser mais valo adas, servindo hoje como base para projetos [CHA94] 

A automatização 

fundamental na redução 

produtos desenvolvidos. 

cresce também a dificul 

utilizadas para automatiz 

sejam capazes de lidar 

sistemas digitais. A ind 

tomou-se hoje, ela própri 

o tratamento de descrições de sistemas digitais desempenha um papel 

do tempo de projeto, assim como na qualidade dos circuitos e nos 

Entretanto, à medida que se aumenta a escala de integração de CIs, 

ade de se obter projetos livres de erros. Dessa forma, as ferramentas 

ir um processo de projeto devem estar em constante evolução, para que 

om a crescente complexidade dos módulos usados na construção de 

tria de ferramentas de Projeto Auxiliado por Computador (CAD) 

um setor substancial da indústria eletrônica global. 

2.4. Metodologia de Projeto Digital 

A implementação 

digitais podem ser imple 

função e do seu custo. 

principais: circuitos co 

FIGURA 2.4. A categoria 

têm facilitado o projeto e  

e um sistema digital não é independente do estilo de projeto. Sistemas 

entados em várias tecnologias, dependendo do seu tamanho, da sua 

implementações de circuitos podem ser agrupadas em duas categorias 

pletamente customizados e semicustomizados, como ilustrado na 

de circuitos semicustomizados consiste de várias abordagens, as quais 

fabricação de circuitos digitais [ARA97]. 
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CUSTOMIZADOS SEMICUSTOMIZADOS 

PLDs 
	GATE ARRAYS 

1 
STANDARD CELLS 

SI'LDs CPLDs FPGAs 

FIGURA 2.4— TECNOL,bGIA DE PROJETO DE CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITAIS. 

E CNOLOGIAS DE PROJETO I 

Na hierarquia d 

totalmente "customizado 

projeto de circuitos digitais, o nível mais complexo é o projeto 

' ou feito sob medida. Em um projeto totalmente customizado, o 

projetista trabalha em nível de transistor, tendo, portanto, total controle sobre todas as variáveis 

de projeto, tais como velocidade, layout, tensão elétrica, consumo de potência, etc. Dessa forma, 

pode-se escolher um co 

um melhor desempenho 

alto, já que esse tipo 

desenvolvimento. A sua  

máscaras especificas pai  

especialistas altamente t 

grande volume de produç 

promisso entre uma ou mais variáveis de projeto para que se consiga 

as outras variáveis [WIS97]. O preço a se pagar por este desempenho é 

e circuito é geralmente o mais caro em termos de engenharia de 

confecção requer um processo de fabricação especial que exige 

a cada projeto e ferramentas de desenvolvimento sofisticadas, com 

einados e fábricas de alta tecnologia. Para aplicações que requerem 

o, o alto custo do projeto e dos testes pode ser amortizado. 

Circuitos semic 

digitais a possibilidade 

customizados, mas com 

baixos. Essa nova met 

(Application Specific Int 
uma aplicação especifi  

tomizados foram desenvolvidos para dar aos projetistas de sistemas 

e implementar circuitos com desempenho próximo aos dos "chips" 

custos de desenvolvimento, tempos de projeto e de fabricação mais 

dologia tem facilitado o projeto e fabricação de circuitos ASIC 

grated Circuit). ASICs podem ser definidos como Cls projetados para 
a, sendo geralmente utilizados nas áreas de telecomunicações, 

automotiva e outras [CH1\94]. 
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Um exemplo p 

Prograinmablc Gate Arr, 

genéricas de módulos p 

interconexão dos módul 

permitindo um tempo 

customizados.  

.rticular de dispositivos semicustomizados é o MPGA (Mask-

y), no qual o processo de fabricação é acelerado pelo uso de máscaras 

é-projetados, mas ainda necessitando de máscaras específicas para a 

s. O projeto é usualmente facilitado por uma biblioteca de células, 

de desenvolvimento mais curto e custos mais baixos que CIs 

Um outro tipo d 

MPGA, tem o seu projet 

edis são geralmente sal 

banco de dados para 

implementados em stan 

tamanho maior. Uma v 

baixo.  

circuito semicustomizado é o Standard Ccli, que como no caso dos 

é facilitado pelo uso de módulos pré-projetados. Os módulos standard 

os em um banco de dados. Os projetistas selecionam as células do 

ealizar o projeto. Comparado aos CIs customizados, os circuitos 

d cells são menos eficientes em desempenho e apresentam um 

tagem de sua utilização está no seu custo de desenvolvimento mais 

Os Programmab e Logic Devices ou PLDs têm como característica principal a 

capacidade de ser progr: .do ou configurado pelo usuário. Este fato elimina o processo de 

fabricação e permite qu sefaça alterações de projeto mais facilmente, tomando o ciclo de 

projeto mais curto. Os IILD5  são classificados em várias categorias conforme as características 

de sua arquitetura e sua cpacidade lógica. 

Pertencente ao g 

Arrays), que apresenta u 

freqüência de ciacks ele 

elementos lógicos são 

definidas pelo projetista 

discutidos mais adiante e  

upo dos PLDs, está a tecnologia FPGA (Fieid Programmabie Gate 

alta densidade de portas lógicas (mais de 2.5 milhões) operando com 

ados (maiores que 600 MHz). Nos FPGAs, uma matriz de portas ou 

ispostos sem conexão em um substrato, sendo que as conexões são 

seu software de projeto. Detalhes a respeito da tecnologia FPGA serão 

um capítulo exclusivo. 

O mercado para 

uma grande variedade d 

dificil tarefa de pesquis 

LDs tem crescido exponencialmente na última década ao ponto que há 

dispositivos atualmente disponíveis. Um projetista hoje depara com a 

os diferentes tipos de chips, entender qual sua melhor utilização, 
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O nível mais bai 

é feito com circuitos inte 

e CMOS 4000, que rein 

"chip" apresentam sérios 

chips em uma placa. Ex 

atrasos de tempo entre c 

atrasos de clock, consumi  

No próximo capit 

projeto e a simulação de  

de projetos de sistemas digitais (não contando transistores discretos) 

rados de pequena e média escala, tais como a família de CIs TTL 7400 

am da década de 60 até a década de 70. Projetos com esse tipo de 

roblemas quando se empregam dezenas e muitas vezes até centenas de 

os de problemas são: particularidades próprias de cada tecnologia, 

ips, interferências entre fios (no caso de protótipos em wire-wrapping, 

de energia e dificuldades em se alterar um projeto já implementado). 

lo serão descritas a tecnologia FPGA e as ferramentas que auxiliam o 

rodutos com este dispositivo. 

escolher um fabricante 

automation) ou CAD par 

pecifico, aprender a utilizar as ferramentas EDA (electronic design 

só então começar a projetar o hardware [ARA97]. 
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3. Field Progra mable Gate Arrays - FPGAS 

FPGA ou Field Pogrammable Gate Array é um tipo de dispositivo relativamente novo, 

específico para construçã de sistemas digitais. Um FPGA é implementado como uma matriz de 

blocos fimcionais em u 	rede de interconexão, cercado por blocos de entrada e saída (I/O 

blocks) [XIL99a]. Com o próprio nome sugere, o termo Field (campo) indica que sua 

programação pode ser fe ta em campo, ou seja, no lugar de aplicação. A função de cada bloco 

lógico do sistema e 	suas conexões são especificadas pelo usuário no momento da 

programação [0LD95]. 

Os FPGAs apresntam uma solução a custos mais baixos em uma ampla gama de 

aplicações, se comparados aos circuitos VLSI "customizados", permitindo também, novas 

possibilidades no projeto de sistemas digitais reconfiguráveis [BR097]. 

3.1. A Evolução dos Dispositivos Programáveis 

Há muito tempo, 

projeto de hardware dig 

configurados para uma gr  

os dispositivos programáveis desempenham um papel fundamental no 

tal. Estes são circuitos integrados de propósito geral que podem ser 

ande variedade de aplicações. 

O primeiro tipo~aracterística e dispositivo programável utilizado foi o Programmable Read-Only 

ivlemory (PROM), cuja 	é ser programável apenas uma vez. A PROM apresenta 

como arquitetura interna uma matriz de célula apenas de leitura. Pode-se implementar com as 

FROMs um circuito lógco utilizando-se suas linhas de endereço como entradas do circuito e 

seus bits armazenados como saída, dessa forma, qualquer tipo de tabela verdade pode ser 

construída [BR096b]. 

Existem duas veisões de PROMs disponíveis: as que são programadas pelo fabricante, 

conhecidas como mask-frogrammable e as que podem ser programadas pelo usuário final, 

sendo conhecidas como}ield pragrammable. 

Quando um circuito lógico é implementado, um desempenho superior pode ser obtido 

utilizando-se CIs do ti pc4 mask programmable, uma vez que as conexões internas do dispositivo 

15 



podem ser estabelecida durante o processo de fabricação. Por outro lado, conexões 

programáveis sempre 
utiham 

 algum tipo de chave (como por exemplo, um fusível), que é 

inerentemente mais lento 1  que uma conexão feita em fábrica. Apesar disso, dispositivos do tipo 

fieldprogrammable ofereem vantagens que compensam o menor desempenho: 

o CIs do ti4o field programmable podem ser programados imediatamente, em 

minutos, enquanto quos dispositivos do tipo maskprograminable têm de ser fabricados em 

uma foundiy, que poile levar semanas ou até meses. 

o Dispositivis do tipo field programmable são componentes diretamente 

disponíveis no merca4o e por este motivo, são mais baratos, em volumes menores, do que os 

dispositivos maskproraintnab1e. 	 - 

Dois dispositivos do tipo field programmable variantes da PROM, o Erasable 

Programmable Read-Onlf' Meznory (EPROM) e o Electrically Erasable Programinable 

Read-Only Memc$,ry (BEPROM) oferecem a vantagem adicional de ambos poderem ser 

apagados e reprograma4s várias vezes. Em algumas aplicações, particularmente durante os 

primeiros estágios de utm( projeto de circuito lógico, a reprogramabilidade é uma característica 

atrativa. 

A primeira fam9ia de dispositivos programáveis, projetada especificamente para 

implementar circuitos lógicos é a dos Prograrnmable Logic Devices (PLDs). Um dispositivo do 

tipo PLD é composto internamente por uma matriz de portas lógicas AND, seguida de uma 

matriz de portas lógicas OR. Um circuito lógico para ser implementado em PLD é representado 

na forma de soma de produtos. 

Lançado pela Ph lips em 1970, o Prograrnrnable Logic Array (PLA) foi o primeiro 

dispositivo do tipo PLD a ser comercializado. O PLA apresenta uma estrutura de plano AND 

programável, seguida de uma estrutura de plano OR programável. A estrutura do PLA permite 

que quaisquer entradaç, c u seus complementos, sejam combinadas umas com as outras no plano 

AND, de forma que cada saída do plano AND pode corresponder a qualquer termo produto das 

entradas. De modo simik r, cada saída do plano OR pode ser configurada para produzir a soma 

lógica de qualquer saída k° plano AND. Os PLAs são ideais para implementar funções lógicas 
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1' 
O 

5 

na forma de soma de pr 

versáteis. 

dutos, sendo também, devido ao grande número de entradas, muito 

As principais des 

desempenho, causados pe 

MIvil (Monolitie Memori 

possui apenas um nível 

seguido de um plano O 

saídas das portas lógicas 

FIGURA 3.1. Para compen 

produzidos com números 

[BRO96a]. 

tagens dos PLAs eram o seu alto custo de produção e um baixo 

o fato de haver dois planos configuráveis. Para sanar este problema, a 

5TM) desenvolveu o PAL (Programmable Array Logic). Um PAL 

de programabilidade, consistindo de um plano AND programável, 

fixo. Para possibilitar a implementação de circuitos seqüenciais, as 

OR podem ser opcionalmente registradas por um Flip-Flop, ver a 

ar a falta de generalidade causada pelo plano OR fixo, os PALs são 

diferentes de entradas e saídas , tamanhos variados de portas OR 

FIoultk3.1 STRUTURA DE UM PROGRAMMÂBLE ARRÂY LocnC. 
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Contendo 

anteriormente, permitem 

simplicidade das suas e 

implementar somente peq 

de termos produto, já qu 

número de temos produt  

truturas simples com dois níveis, os dois tipos de PLDs descritos 

implementações de circuitos lógicos de alto desempenho, no entanto, a 

truturas é a causa da sua maior desvantagem. Os PLDs podem 

enos circuitos lógicos que são representados por um número modesto 

sua estrutura de interconexão cresceria a números impraticáveis se o 

fosse aumentado. 

Os pequenos disp 

agrupados em uma categ 

principais características s  

sitivos lógicos programáveis, incluindo os PLAs e PALs, podem ser 

ria chamada de SPLD (Simple Programmable Logic Devices), cujas 

o o baixo custo e a alta velocidade entre pinos. 

Devido ao plano 

dificuldade em se aument 

este problema e consegu 

SPLD, é interconectando 

dispositivos do rnercad 

(Complex Programmable 
[BRO96]. 

e portas programáveis crescer muito com o do número de entradas, há 

ir a capacidade da arquitetura dos SPLDs. A única maneira de superar 

alta capacidade lógica para os dispositivos baseados na arquitetura 

•se vários (cerca de 50) SPLDs em um único CI. Atualmente, muitos 

estão baseados nesta arquitetura, sendo conhecidos por CPLDs 

Logic Devices). A Altera foi a empresa pioneira no ramo de CPLDs 

  

O tipo mais geral de dispositivo programável consiste de uma matriz de elementos 

independentes que poden ser interconectados de acordo com as especificações do usuário. A 

esta classe, pertencem os Iispositivos conhecidos como (MPGAs) ou Mask Programmable Gate 
Arrays. 

Para a implementai  ão de um circuito em MPGA, são utilizadas máscaras genéricas para 

todo o circuito, exceto para as camadas de metalização, que são especificadas ao fabricante pelo 

usuário. As máscaras gen 'ricas criam uma matriz de blocos funcionais. Módulos de transistores 

são arranjados em linha  

implernentada por config 

diferentes módulos. O p 

tomando a experiência d 

separadas por canais de tamanho fixo, sendo a lógica desejada 

ação dos transistores em fruições lógicas e fazendo a conexão dos 

jeto é geralmente facilitado pelo uso de uma biblioteca de células, 

projetista menos critica para o caso de projetos com metodologia 
totalmente "customizada" [CHA94]. 
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Os MPGAs possuem um alto custo inicial de fabricação devido à necessidade de gerar a 

camada metálica de máscara e fabricar o chip. No entanto, o custo unitário cai significativamente 

quando grandes volumes mais de 1000 chips) são fabricados. A principal vantagem dos MPGAs 

em relação aos PLDs é E possibilidade de se utilizar uma grande estrutura geral que permite a 

implementação de circuitos muito maiores, fato possível graças a sua estrutura de interconexão 

que pode ser aumentada 1 roporcionalmente a quantidade de lógica. Por outro lado, uma vez que 

MPGAs utilizam tecnologia de máscaras para sua fabricação, estes não são programáveis em 

campo, ou diretamente pelo usuário e requerem, portanto, um tempo significativo de manufatura, 

o que resulta em um custc inicial alto. 

O FPGA combina a programabilidade de um PLD (chaves programáveis eletricamente) e 

a estrutura de interconex:o maleável de um MPGA, resultando em dispositivos programáveis 

com densidade lógica mui 'o maior [BR097]. 

3.2. A Estrutura Bá ica do FPGA 

O Field Programmable Gate Array ou FPGA é um dispositivo programável de 

propósito geral, que po 

circuito integrado, as co 

usuário. 

ser configurado para uma ampla variedade de aplicações. Neste 

exões entre os elementos lógicos internos são programadas pelo 

  

O FPGA foi introduzido em 1985 pela empresa americana Xilinx Inc, findada em 

1984 com sede em San Jose, Califórnia. Logo após, muitos tipos de FPGAs foram lançados por 

várias empresas do ramo, 4ais como Actel, Altera, Plessey, Plus, AMD, Quick Logic, Algotronix, 

Concurrent Logic, Crossp' int Solutions, Atmel e outras [VCC97]. 

Para uma elhor compreensão dos vários tipos de estrutura interna de FPOAs, é 

interessante analisar, em p eira instância, um diagrama conceitual de um FPGA típico. Como 

pode ser observado ria Ri URA 3.2, um FPGA consiste de uma matriz bidimensional de blocos 

lógicos que podem ser co ectados através de recursos de interconexão gerais. A interconexão é 

feitas com segmentos de t ilha que podem ter tamanhos variados. Chaves programáveis fazem a 
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INTERCONEXAO 
PROGRAMÁVEL 

BLOCO DE 1,0 

BLOCO LÓGICO 

ligação dos blocos lógic6s aos segmentos de trilha ou entre segmentos. Nas extremidades do 

FPGA, blocos especiais de entrada e saída fazem a conexão do FPGA aos sinais externos 

[PAY97]. 

Em um FPGA, a mplementação de circuitos lógicos é feita particionando-se a lógica em 

blocos e então, interconectando-se os blocos de um modo conveniente com chaves [BR097]. 

Atualmente, há quatro principais categorias de FPGA no mercado, como pode ser visto 

na FIGURA 3.3. 

• Array ou Matriz simétrica. 

• Baseado em colunas. 

• PLD hierárquico. 

• Mar de portas. 

Em todas as categorias de FPGAs apresentados anteriormente, a arquitetura de 

interconexão e o estilo de programação variam. Um FPGA tem sua arquitetura definida a partir 

de três aspectos: arquitett,ra dos blocos lógicos, a arquitetura de roteamento e a tecnologia de 

programação. Esses três aspectos têm influência direta sobre o desempenho e a densidade dos 

diferentes tipos FPGAs, todavia, não se pode afirmar que há uma melhor arquitetura, e sim, uma 

mais adequada a uma determinada aplicação [R0S93]. 
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FIGURA 3.3 -CATEGORIAS DE FPGAS. 

Para facilitar a 

FPGA seja o mais versát 

recursos de interconexão 

lógicos digitais. Há muit 

complexidade e flexibilida  

lementação de uma grande variedade de circuitos é importante que um 

1 possível, para tal, o projeto dos blocos lógicos juntamente com os 

evem facilitar a implementação de uma grande variedade de circuitos 

maneiras de se projetar um FPGA fazendo-se um balanço entre 

e dos blocos lógicos e dos recursos de interconexão. 

3.2.1. Blocos Lógicos 

Os blocos lógico 

existem diversos tipos de 

ser atendido por um bloc 

em sua estrutura. A arq 

NAND de duas entradas 

(FIGURA 3.4). Há casos 

estrutura completa de um 

podem ser projetados de muitos modos diferentes e, atualmente, 

blocos funcionais lógicos no mercado. Um requisito básico que deve 

lógico é a capacidade de construção de qualquer tipo de função lógica 

tetura de um bloco lógico pode variar de uma simples porta lógica 

té blocos mais complexos, contendo multiplexadores e lookup tables 

e alguns FPGAs em que os blocos lógicos são formados por uma 

AL. 
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SAÍDA 

3.4 - BLOCO LÓGICO DO TIPO LUT. 

Pode-se definir 

geral, um bloco lógico 

uma saída. A maioria do 

a implementação de ele 

FPGA utilizam cinco tip 

Up Tables, Multiplexad 

Memories). Em seguida, 

bloco lógico mais complexo de inúmeras maneiras. De um modo 

formado por muitos sub-circuitos que geralmente possuem mais que 

blocos lógicos também apresenta algum tipo de 171'p-flop para permitir 

entos de memórias e circuitos seqüenciais. As arquiteturas atuais de 

s básicos de blocos lógicos: Portas lógicas básicas ou primárias, Look 
res, PALs (Programmable Array Logic) e CAMs (Content Address 

cute-se brevemente cada uma dessas arquiteturas [PAY97]. 

3.2. LI. Portas lógica básicas 

O tipo de bloco l' gico funcional mais simples neste caso é a implementação de portas 
lógicas NAND ou NO 

implementadas a partir d 

vantagem do uso deste ti 

maior desvantagem é a n 

que toma o sistema mais 1 

de duas entradas. Todas as outras funções lógicas podem ser 

stas portas, desde que esteja disponível um número suficiente delas. A 

o de bloco básico é a facilidade de projeto e o seu tamanho reduzido. A 

cessidade de uma grande quantidade de interconexões reconfiguráveis, 
nto. 

3.2.1.2. Look Up rabi s (LUTs) 

Para este tipo d configuração de bloco lógico, um multiplexador é utilizado para 

selecionar um determinadi valor de saída, armazenada em urna memória de configuração. Cada 

bloco funcional opera co o uma pequena ROM, cuja saída é selecionada pelos sinais de entrada 

(FiGuRA 3.4). Para se obt r uma função booleana com N variáveis de entrada, necessita-se de 2" 
bits de configuração [PA 7]. 

ENTRADAS 
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SELEÇÃO DAS ENTRADAS 

E-g 

Rio 	3.5 - &oco LÓGICO Com MULTIPLEXADOR. 

3.2.1.4. PALs (Progra mable Array Logic) 

SAÍDA 

3.2.1.3. Multiplexadores 

Nesta arquitetura de bloco lógico, um multiplexador com N entradas de seleção é capaz 

de implementar todas as 

tipo de bloco não é feit 

determinada através da c 

multiplexador. A FIGURA 

nções booleanas de N+1 variáveis de entrada. A configuração neste 

por uma memória, como no caso dos Look up Tables. A função é 

nfiguração do roteamento para as entradas de seleção e de dados do 

.5 mostra o bloco lógico de um multiplexador [PAY97]. 

Nos blocos lógico baseados na arquitetura PAL, cada saída é implementada como uma 

soma "booleana" de prod tos. Os termos produto são gerados por portas AND que na seqüência 

são somados por portas R fixas. Pode-se substituir as portas AND e OR por portas NAND, 

como pode ser notado n FIGURA 3.6. As funções implementadas pela estrutura PAL estão 

limitadas ao número de termos produto disponível. Quando são utilizadas memórias de 
configuração do tipo FU E, os projetos baseados em PAL podem ser implementados com alta 
densidade. 
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jil.)3  . 	SAiDA 

NTRADAS 

 

FIGURA 3.6. BLOCO LÓGICO DO TIPO PAL. 

CAMs (Cont 

As memórias ac 

primeiro modo, a cel 

convencional. Uma pala 

através dos sinais de leit 

modo, a célula CAM t 

3.6 mostra a representaç  

t Adress fitem cries) 

sadas pelo conteúdo ou CAMs, podem operar de dois modos. No 

a funciona como uma memória RAM (Random Acess Memoly) 

a (byte) da memória é selecionada com as linhas de endereçamento e 

ra e escrita, os dados podem ser lidos ou armazenados. Operando deste 

a mesma funcionalidade de um bloco lógico do tipo LUT. A FIGURA 

o do bloco lógico baseado na célula CAM. 

No segundo mo 'Io de operação, a célula CAM compara o valor das entrarias com o 

conteúdo armazenado n RAM. Se os dados coincidirem, uma determinada linha muda para o 

nível alto. Neste segundcf modo, a célula CAM opera do mesmo modo que os termos produto de 

um bloco do tipo PAL, que somente mudam para o nível alto quando suas linhas de entrada 

coincidem com um detei4ninado valor. 

A vantagem dos locos lógicos baseados em CAMs está na variedade de estruturas que 

podem ser implementa as, como LUTs e PALs, além da capacidade de implementação de 

RAMs e CAMs de altas tiensidades. 
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LINHAS DE LIGAÇÃO LINHAS DE PALA 

SAIDA DE DADOS 

LEITURA/ESCRITA 	
ENTRADA DE DADOS 

FIGURA 3.7. - BLOCO LÓGICO BASEADO EM CAM. 

3.2.2. Arquitetura de R 

As arquiteturas de 

feita a interconexão dos 

tanto com segmentos 

conhecidos por blocos de  

teamento 

terconexão ou estruturas de roteamento definem a maneira pela qual é 

ocos lógicos em um FPCA. A interconexão dos blocos lógicos é feita 

e trilhas fixos quanto com comutadores programáveis, também 

omutação. 

As arquiteturas de 

conexão oferecida e de e 

uma rede de roteamento. 

modos, podendo-se citar: 

fuses, transistores EPRO 

lógicos, há várias manei 

possuem um grande núr  

interconexão podem ser classificadas de acordo com o recurso de 

mo os elementos básicos de interconexão são agrupados para formar 

Os comutadores programáveis podem ser implementados de vários 

.ransistores de passagem controlados por células R.AMs estáticas, anti-

Ms e transístores EEPROMs. De uma maneira similar aos blocos 

-as de se projetar uma arquitetura de roteamento. Alguns FPGAs 

-tero de conexões simples entre os blocos, enquanto que outros 
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Bloco Li 

CoMuiaçãó 

Bloco Ló 

dispositivos, apresentam im número menor de conexões, no entanto, estas são mais complexas. 

A FIGURA 3.8 ilustra uma estrutura genérica de roteamento em um FPGA. 

Conexão Programável 

Bloco Lógico 

Bloco Lógico 

Segmentos de trilha 

Fio 	3.8 — ESTRUTURA DE RCYTEAMENTO EM UM FPGA. 

Os blocos de comu ação são responsáveis por fazer a conexão elétrica de dois segmentos 

de trilha. As conexões pr gramáveis permitem conexões entre as entradas e saídas de um bloco 

lógico com os segmentos de trilha. A figura 3.8 apresenta um diagrama básico de estrutura de 

roteamento. Dependendo do FPGA, o modelo de arquitetura de roteamento pode ser bastante 

diferente deste. 
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3.3. Tecnologias de rogramação 

O termo t 

empregada para impleme 

responsáveis por essa t. 

mais precisamente como 

elementos de programa 

interconexão diferentes. 

EPROM e transistores 

elementos de programaça 

de dois estados: ligado ou  

cnologia de programação é utilizado para especificar a metodologia 

tar as conexões entre os blocos lógicos de um FPGA. Os elementos 

- fa, que usualmente são chamados de chaves, podem ser classificados 

• lementos de programação. Existem várias maneiras de se implementar 

ão, sendo que atualmente há quatro tecnologias comerciais de 

ssas tecnologias são: células RAM estáticas, anti-fuse, transistores 

EEPROM. Mesmo sendo tecnologias muito diferentes, todos os 

o possuem a mesma propriedade de serem configuráveis em apenas um 

desligado. 

Os elementos de programação devem ocupar o mínimo de área possível, devendo 

apresentar uma baixa reskstência  elétrica quando estão no estado ligado e uma alta resistência 

quando estão no estado 

elementos de programaçã 

toma possível a utilizaç 

possivelmente, até na pró 

lesligado. Dependendo da aplicação, pode se escolher a utilização de 

não voláteis ou voláteis. A utilização de chaves programáveis voláteis 

o do FPGA para aplicações em que este pode ser reconfigurado, 

ria placa de circuito [VCC97]. 

3.3.1. 	Tecnologia d4 Programação com RAM Estática 

A principal emprea fabricante de FPGAs que utiliza esta tecnologia de programação é a 

Xilinx. Neste tipo de FPjGA, as conexões programáveis são estabelecidas com transistores de 

passagem, portas de tra4smissão e multiplexadores, todos controlados por células de SRAM 

(Static RAM) [R0S93]. 

No caso 

(FIGuRA 3.10), a célula 

fechadas. Quando o trans 

fazendo a conexão das tr 

desativado, a impedância 

Lo transistor de passagem (FIGURA 3.9) e das portas de transmissão 

RAM determina o estado das portas de passagem em abertas ou 

istor de passagem está acionado, este apresenta uma baixa impedância, 

ilhas aos quais está ligado. De modo inverso, quando o transistor está 

toma-se alta deforma que não há mais contato elétrico entre as trilhas 

que estão ligadas aos seu 

1 

terminais. 
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O 	1 	2 	3 

CÉLULA 
RAM 

MULTIPLEXADOR 

Trilhas de Roteamento 

Para a entrada de 
um bloco lógico 

CÉLULA 
RAM 

CÉLULA 
RAM 

Trilhas de Roteamento 

FIGIllRA 3.9.- TRANSISTOR DE PASSAGEM. 

Trilhas de Roteamento 

3.10.- PORTA DE TRANSMISSÃO. 

Na abordagem d2i tecnologia SRAM com multiplexadores, FIGURA 3.11, células RAM 
são utilizadas para o en ereçamento de um multiplexador, fazendo com que uma dentre várias 

trilhas se conecte a entra4 de um bloco lógico. 

FIGURA 3.11 — MULTIPLEXADOR. 
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Sendo as RAMs estáticas voláteis, o FPGA baseado nesta tecnologia perde a sua 

configuração toda vez q e sua alimentação for interrompida, sendo necessário algum tipo de 

mecanismo que armazen' a sua programação ou configuração. A configuração das células RAM 

pode ser "carregada" p. o FPGA de forma serial ou paralela, de modo que cada célula RAM 

pode ser endereçada co e um elemento de uma matriz, como ocorre em um chip convencional 

de memória RAM. 

As vantagens des a tecnologia são a possibilidade de reconfiguração do chip no próprio 

circuito e a possibilida. e de produção do FPGA através de processos convencionais com 

tecnologia CMOS. 

3.3.2. 	Tecnologia d Programação Anti-fuse 

Os FPGAS com tecnologia de programação anti-fuse são fornecidos pelas empresas 

Actel, QuickLogic e rossPoint Solutions, que apresentam um mesmo princípio de 

funcionamento, porém, c m tecnologias diferentes. 

Os anti-fuses sã 

programados eletricam - 

funcionam de maneira o 

anti-fuses são construíd 

impedância. Quando pro 

passam a apresentar um 

duas trilhas [0RE93]. 

dispositivos de dois terminais e de área reduzida, que podem ser 

te. Como o próprio nome indica, os anti-fuses são fusíveis que 

osta à tradicional, ou seja, quando fundidos, passam a conduzir. Os 

s com tecnologia CMOS modificada e originalmente apresentam alta 

i amados ou fundidos através de uma alta tensão elétrica, os anti-fuses 

stado de baixa impedância, fazendo, desse modo, a conexão elétrica de 

Como exemplo à 

PLICE (Progratnmable L 

por três camadas. A 

respectivamente por po 

isolante, formada por Ox 

FIGURA 3.12 ilustra a esti  

t

ta tecnologia, pode-se citar a estrutura anti-fuse da Actel, chamada de 

ogic Interconect Circuit Eletnent). A estrutura desse anti-fuse é fornada 

camada superior e a inferior são condutoras, sendo formadas 

i-silício e silício dopado positivamente. A camada intermediária é 

gênio-Nitrogênio-Oxigênio, separando a camada superior da inferior. A 

utura anti-fuse. 
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Óxido 1 poli-Si 

didático 

fio metálico 1 difusão 
substrato e Si 

Fio 	3.12.- TECNOLOGIA DE PROGRAMAÇÃO ANTI-FUSE. 

A programação 	anti-fuses da Actel é feita aplicando-se 18Volts entre seus terminais. 

Esse procedimento gera calor e funde o dielétrico, tornando—o condutivo. Se comparada às 

outras tecnologias de prpgrannação, a tecnologia anti-fuse ocupa uma área muito reduzida do 
circuito integrado, por 

pela corrente de pro 

exige modificações no pr 

utro lado, uma grande área é ocupada pelos transistores responsáveis 

ção. Uma desvantagem da técnica anti-fuse é a sua fabricação, que 

cesso básico de CMOS [BR097]. 

3.3.3. 	Tecnologia d Programação EPROM e EEPROM 

A tecnologia de programação baseada em EPROM, também conhecida como gate 

flutuante é empregada e FPGAs das empresas americanas Altera e Plus Logic, sendo similar 

àquela utilizada em me orias EPROM. Transistores do tipo EPROM, diferentemente dos 

transistores convencion CMOS, possuem duas Portas ou Gates. Uma das portas é a porta de 

seleção (select gate), qu tem a mesma função da porta de um transistor CMOS, a outra, é a 

porta flutuante (floatin gate), que fica posicionada entre a porta de seleção e o canal do 

transistor. A porta fiut te é responsável pela programação do transistor, sendo chamada de 
flutuante por não estar ccjinectada eletricamente a nenhum circuito. Quando um transistor do tipo 

EPROM não está progrmado, não há carga no gate flutuante e este pode ser acionado ou não 
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RESISTOR DE 
PULL-UP 

PORTA DE SEI PÇÃO 

WORD 4NE 

através de seu gate con 

corrente entre a fonte e o 

que o transistor fique p 

basta que seja aplicada 1 

em seu gate flutuante flu 

como um elemento progr 

Na tecnologia de 

como ocorre com as célul 

um elemento de pull do 

3.13, temos uma ligação 

que está ligada a um resis 

se controlar o estado de c 

zero. Em FPGAs, muitos 

mesmo bit une, dessa fo 

lógica do tipo wired AIVD  

ncional. Quando o transistor é programado, através da passagem de 

dreno, há um armazenamento de cargas no gate flutuante, fazendo com 

anentemente no estado desligado. Para se "desprogramar" o transistor 

ultravioleta em sua estrutura interna, desse modo, a carga acumulada 

para o substrato. Desta forma, um transistor CMOS pode ser utilizado 

vel. 

rogramação EPROM, o transistor não é utilizado como um comutador, 

SRAM e os anti-fuses [ARA97]. Neste caso, o transistor opera como 

para as entradas dos blocos lógicos. Como pode ser visto na FIGURA 

u trilha chamada de word une e uma outra trilha chamada de bit une, 

or pull up e a entrada de um bloco lógico. Através do word une, pode-

ndução do transistor, que conduzindo, força o bit une ao estado lógico 

ransistores EPROM, cada um com seu word une, podem ser ligados ao 

além de implementar conexões, pode-se também implementar uma 

FIGLIRA 3.13 - TECNOLOGIA DE PROGRAMAÇÃO EPROM. 
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AS DAS TECNOLOGIAS DE PROGRAMAÇÃO EM FPGAS. 

Uma desvantag 

pull-up. Uma vantagem 

necessitam de armazen 

reprogramados no circuit 

A tecnologia d 

Devices), é similar a tecn 

EEPROM poderem ser 

transistores ocupam du 

necessitarem de fontes co 

dessa tecnologia é o alto consumo de energia estática pelo resistor de 

dos transístores EPROM é que estes são reprogramáveis mas não 

ento externo. No entanto, os transistores EPROM não podem ser 

como ocorre com a tecnologia de programação com RAMs estáticas. 

programação EEPROM, oferecida pela AMD (Advanced Micro 

logia EPROM descrita anteriormente, exceto pelo fato dos transistores 

reprogramados no próprio circuito. Uma desvantagem é que esses 

vezes mais área de chip do que os seus similares EPROM, além de 

múltiplas tensões. 

3.4. Aplicações do F GA 

Os FPGAS 

particularmente adequado 

que podem ser citados, 

{ARA98], controlador de 

de DRAM com correção 

de reconhecimento de car; 

[BRO97].  

são um meio genérico para a implementação de lógica digital, sendo 

para a implementação de ASICs. Exemplos de utilização de FPGAS 

são : dispositivos para solução de sistemas de equações lineares 

JFO de 1 megabit, interface micro channel do IBM PS/2, controlador 

le erros, controlador de impressora, acelerador gráfico, circuito ótico 

.ctercs, um transmissor/receptor TI de rede e muitas outras aplicações 
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Devido a 

implementação de um ci: 

protótipos. Versões miei 

podem ser feitas facilmen 

seu baixo custo e ao curto período de tempo necessário para a 

cuito lógico, os FPGAs são especialmente adequados à construção de 

ais de protótipos podem ser implementacbs rapidamente e alterações 

e sem nenhum custo adicional. 

Uma cara 

reprogramáveis é a capac 

da estrutura de um dete 

tipo de aplicação é a me 

permite a atualização, r• 

campo, através da Intern 

da vida útil do sistema e 

não é necessário enviar n;  

terística muito interessante dos FPGAs que utilizam comutadores 

idade de reconfiguração em campo. Esta qualidade permite a alteração 

• ado equipamento que está em operação [BR097]. Um exemplo deste 

odologia Xilinx chamada de IRL (Internet Reconjigurable Logic) que 

paro ou modificação do hardware após este ter sido instalado em 

t. As vantagens de utilização desta tecnologia se mostram na extensão 

na diminuição significativa de custos de manutenção, pois neste caso, 

uma equipe de manutenção a campo. 

Exemplos de aplicações q  e utilizam a metodologia IRL são: 

• Manutenção de equipamentos de rede, tais como switches ATM e estações de telefonia 

celular. 

• Atualização de protocolos em sistemas de comunicação por satélite. 

• Vídeo, HDTV (Hi h Definition TV) e sistemas de processamento de imagens [WBS99]. 

3.5. Metodologia de Projeto com FPGAs 

Nos últimos 15 
ants.  houve uma grande evolução na tecnologia de fabricação de FPGAs, 

que passaram de disposititos contendo centenas de portas lógicas para dispositivos com mais de 

um milhão dessas portas Da mesma forma, inicialmente, os FPGAs foram projetados para 

substituir com uma única ou poucas unidades, um sistema digital completo, contendo algumas 

centenas de portas lógic. . Atualmente, a complexidade dos FPGAs permite a substituição de 

CIs do tipo ASIC, reduzin'o cada vez mais o número de componentes de um sistema [XIL99b1. 

Na época do surgi,  ento do FPGA, quando este era utilizado para a integração de até 

algumas centenas de port lógicas, a metodologia de projeto era fundamentada em captura de 

diagramas esquemáticos, amo pode ser visto na Fiouit& 3.14. Com  os diagramas esquemáticos, 

33 



era fácil e eficiente a erção de um novo nível de hierarquia (macro fitnções) em um outro 

esquemático de FPGA. 1 epois da minimização e da captura do projeto em nível booleano e de 

macrocells, a única ferr enta adicional necessária era uma ferramenta de posicionamento e 

roteamento em FPGA, • ue gerava o arquivo de configuração do chip. A verificação era 

geralmente feita com a co trução de protótipos. 

FIGUILA 3.14 MÉTODO DE PROJETO SIMPLES, PARA DISPOSITIVOS SIMPLES. 

Atualmente, os IfPGAs contêm mais de 2,5 milhões de portas lógicas e o 

desenvolvimento de projetas utilizando-se apenas diagramas esquemáticos parece ser uma tarefa 

praticamente impossível. Ps r esta razão, os projetistas estão adotando cada vez mais o projeto de 
FPGAs baseado em HD (Hardware Description Language). A utilização de ferramentas 
baseadas em HDL permiti um aumento de produtividade, pois o projeto pode ser feito em um 

nível de abstração mais ai o, à nível de transferência de registradores (RTL), ao invés de nível 
lógico booleano ou de port 

Juntamente ao pro eto baseado em HDL e à grande capacidade dos FPGAs, estão duas 

ferramentas importantes: de simulação, para a verificação do projeto e a de síntese, para a 
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implementação automát ca do projeto em RTL para um nível de portas (Nível de 

posicionamento e rotearento de FPGAs), ilustrado na FIGURA 3.15. Devido ao custo de se 

verificar a funcionalidade após o layout, a prototipação já não é mais um método aceitável para a 

verificação do projeto. 44 simulação, no entanto, permite que os problemas de projeto sejam 

descobertos mais cedo, e? quanto o custo é baixo para se fazer a correção. 

FIGURA 3.15 - MÉTODO DE PROJETO COMPLEXO, ADOTANDO-SE FOL. 

Os diagramas de bloco e os diagramas esquemáticos ainda são utilizados no projeto de 

FPGAs, mas, limitados à implementação manual de blocos funcionais com restrições ou para 

auxiliar o gerenciamento de complexidade, particionando graficamente o projeto em blocos 

menores. 
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Como pode ser c 

efetuado com a ajuda de 

uma linguagem de desi 

esquemático trabalha cor 

II) e o programa de en 

VHDL). No mercado há 

que suas saídas geram '1' 

escolhido na ferramenta d  

bservado na FiGuRA 3.15, o primeiro passo de um projeto digital é 

im editor de diagramas esquemáticos de circuitos digitais ou através de 

rição de hardware (HDL). O programa de entrada via diagrama 

1 símbolos gráficos de circuito (Xilinx Foundation, Altera MAX+Plus 

rada via HDL utiliza uma linguagem descritiva (Verilog, ABEL ou 

uma grande variedade de ferramentas disponíveis para projeto, sendo 

[etlists', os quais devem ser direcionados ao tipo de FPGA específico, 

projeto. 

Após a tradução 

estágio de implementaçãc 

binário que configura o E 

segundo passo, ocorre 

mapeamento, em posiçõ 

caminhos de interconexã 

matriz de blocos lógicos  

do esquemático ou do HDL para o formato de Netlist, passa-se ao 

do projeto, no qual o Neilist produzido é convertido em um arquivo 

GA. Na primeira etapa, há o mapeamento do projeto para o FPGA. No 

o posicionamento dos blocos lógicos, criados no processo de 

s específicas no FPGA. No terceiro passo, há o roteamento dos 

entre os blocos lógicos. A saída desse processo é um arquivo de 

u Logic Ceil Array File (LCA), específico para o FPGA escolhido. 

Este arquivo LCA é, ento, convertido em um arquivo binário para a configuração do FPGA. 

Algumas d25 ferrame 

XACT/Foundation, Alter 

Active FPGA, DATA 110 

tas de implementação presentes no mercado são: Xilinx 

MAX+Plus II, Synopsys, Exemplar Logic Synthesis System, ALDEC 

Synario, etc. 

O próximo passo 

feitos o teste lógico e de 

Vários pacotes de softw 

caracterização detalhada 

testar o projeto em con 

Ferramentas de verificaç 

Viewlogic Proseries, Syi 

DATA I/O - Synario. Se  

- a simulação para verificação funcional do projeto. Nesta etapa, são 

emporização, através da aplicação de estímulos na entrada do sistema. 

e oferecem ferramentas de verificação e simulação, que através da 

• o projeto, fazem a simulação temporal e funcional. Uma forma de 

ições típicas de funcionamento, é verificação no próprio circuito. 

o que podem ser utilizadas nesta etapa são: Altera MAX+Plus II, 

opsys, CadenceVHDL-XL Verilog XL, ALDEC - Active FPGA, 

resultado da simulação não for satisfatório, retoma-se a etapa inicial 

do projeto, caso contrário4passa-se a próxima etapa, que é a de configuração do FPGA. 

A configuração é o processo no qual o projeto do circuito (arquivo binário de 

configuração) é carregado no FPGA. O método utilizado para configurar o FPGA determina o 
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tipo de arquivo binário p 

sendo o modo serial o 

configuração de uma 

a a configuração. Os FPGAs podem ser configurados por uma PROM, 

comumente utilizado. O FPGA pode também ler seus dados de 

ROM serial externa ou paralela (modo mestre), ou os dados de 

configuração podem ser gravados no FPGA (modo escravo ou periférico). Se o FPGA for 

utilizado em uma plataf rma computacional reconfigurável, o arquivo de configuração poderá 

ser convertido em uma nção de linguagem de alto nível (como "C"), por este método, o FPGA 

pode ser configurado por um programa aplicativo [VCC97]. 

No próximo capit lo, será abordada a forma mais utilizada para definição e descrição de 
um projeto digital: a ling gem VHDL. 
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4. A Linguagerl VHDL 

VHDL é uma 

modelar e descrever o 

VHDL é a sigla para 

sigla, significando Vet.))  

guagern de programação padrão, aceita na indústda, utilizada para 

cionamento de hardwares do nível abstrato até o nível concreto. 

IC Hardware Description Language, sendo que VHSIC é uma outra 

gh Speed Integrated Circuits [PER94]. 

As linguagens 

Languages) podem ser e 

a representação de diagr 

nível para resolver um 

estrutural (diagrama) e c 

um modelo de um siste  

ara descrição de Hardwares ou HDLs (Hardware Description 

regadas de diversas formas. A primeira forma é uma alternativa para 

de circuitos digitais e a segunda forma é a de um algoritmo de alto 

eterminado problema específico. Esses dois tipos de representação, 

mportamental (algoritmo), representam duas maneiras de se descrever 

digital. 

A linguagem DL pode ser utilizada também para documentação, verificação e síntese 

de grandes sistemas dig tais. Estas são, na verdade, as características que diferenciam essa 
linguagem das demais li 

código pode atingir todo 

o esforço do projetista e 

do projeto para sua impl 

guagens de descrição de hardware existentes. Em VHDL, o mesmo 

os propósitos mencionados anteriormente, reduzindo, em grande parte, 

minimizando a introdução de erros durante tradução da especificação 

mentação. 

Mesmo sendo uti izada para documentação, verificação e síntese, a linguagem VHDL 
pode ser também empre ada para descrever um hardware com três abordagens distintas: a 
abordagem estrutural, a ata flow e a comportamental. Normalmente, é empregada uma mistura 

das três abordagens, de odo que um projeto completo será formado por diferentes seções, 

expressas de diferentes Modos. Os termos "algorítmico" e RTL (Register Transfer Language) 
também são utilizados em lugar de "comportamental" e de "data flow", respectivamente. 
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Em 1986, os dir 

Electrical and Eletronic 

(VHDL-1076) Como to G 

4.1. Histórico 

A linguagem V 1 

Integrated Circuits), Mie 

70 e começo dos anos 

circuitos integrados, util 

e fabricação. Os objetiv 

desenvolvimento de circ 

ferramentas utilizadas p 

disponíveis para os proje 

por este motivo, o proj 

complexa, exigindo, port 

L foi desenvolvida como parte do programa„VHSIC (Vety High Speed 

ado pelo departamento de defesa dos Estados Unidos no final dos anos 

0. O objetivo do programa VHSIC era produzir a nova geração de 

ando-se os limites da tecnologia em cada etapa do processo de projeto 

s do programa foram atingidos com sucesso, porém, no processo de 

itos integrados extremamente complexos, os projetistas notaram que as 

a desenvolver grandes sistemas eram inadequadas. As ferramentas 

istas na época, operavam, em sua maioria, em nível de portas lógicas e 

o de sistemas com centenas de milhares de portas era uma tarefa 

to, um novo método de descrição. 

Para sanar este 

Instruments e Intermetric 

completar a especificaç: 

baseado em linguagem 

descrição, chamada de 

primeiro, os projetistas 

Segundo, desejava-se 

programa VHSIC pudess  

problema, em 1983, uma equipe de engenheiros da IBM, Texas 

foi contratado pelo departamento de defesa dos Estados Unidos para 
e e a implementação de um novo método de descrição de projeto 

Em 1985 foi lançada a primeira versão publica da linguagem de 

HDL. Essa linguagem tinha inicialmente dois objetivos principais: 

ueriam uma linguagem que pudesse descrever circuitos complexos. 

linguagem que fosse padrão, para que todos os integrantes do 

m trocar projetos entre si de um modo padronizado[D0U99] 

já passou por duas revis 

referida por VHDL'87, s 

nova da linguagem, referi 

substituição do VHDL'87 

o 

itos da linguagem VHDL, foram transferidos ao IEEE (Institute of 
ngineers), sendo que em 1987 foi publicado o primeiro padrão IEEE 

padrão do IEEE, o VHDL é revisado a cada cinco anos. A linguagem 

es, sendo que a mais utilizada é a versão de 1987 (Std 1076-1987), 
•ndo conhecida também por VHDL. No entanto, há uma versão mais 

a como VHDL'93, que é bastante nova e ainda está em processo de 
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4.2. A Linguagem HDL como uma Ferramenta de Projeto 

Uma importante 

filncionalidade e eficácia 

é o fato da definição da 1 

linguagem VHDL pode 
I . v am desde ferrament 

1a5;out. A linguagem 

possui uma especificação 

edida do sucesso de uma linguagem, de descrição de hardware ó a sua 

como uma ferramenta de projeto. Uma característica muito importante 

guagem VHDL ser independente das ferramentas que a incorporam. A 

ser utilizada juntamente com uma ampla gama de ferramentas, que 

de simulação, passando por ferramentas de síntese até ferramentas de 

L, mesmo apresentando toda funcionalidade descrita anteriormente, 

recisa, estando sob o controle do IEEE [C0E95]. 

A linguagem V 

nítel arquitetural ao ní 

possibilidade de mesclar 

de um estilo de projeto v 

VHDL possui recursos e 

também, mecanismos par 

te po para determinados 

vantagens significativas, p 

represente um dispositivo 

L oferece uma ampla variedade de níveis de abstração, variando do 

el de portas lógicas. Uma característica importante do VHDL é a 

s níveis de abstração durante a simulação, tornando possível a adoção 
rdarleirarnente top-down. Como características adicionais, a linguagem 
cepcionais para modelagem de temporização em hardware, provendo, 

construção de modelos genéricos que podem ter especificações de 

tipos de dispositivos. Uma biblioteca de modelos genéricos apresenta 

rmitindo que um único modelo (como por exemplo, uma porta AND) 

e qualquer fabricante. 

Outro aspecto 

permite que sua utilização 

A medida do necessário, 

aladas da linguagem. 

4.d. Projeto Multi-Ni el 

ortante da linguagem VHDL é a sua constituição em camadas que 

inicialmente, de forma parcial, possibilite o seu rápido aprendizado. 

projetista pode expandir seus conhecimentos para características mais 

Tradicionalmente 

utilzando componentes co 

sigriificativamente nas últi 

atual são microprocessado 

metodologias de projeto 

pro4etos hierárquicos que  

s projetos eletrônicos têm sido realizados em nível de portas, 

erciais padrão. A complexidade dos projetos de hardware aumentou 

décadas, de modo que os blocos básicos de um sistema típico 

es ou ASICs, compostos por milhares de portas. Como resultado, as 
adicionais do tipo botton-up estão cedendo lugar às práticas de 

ornam possíveis o gerenciamento desta complexidade causada pelo 
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grande número de port 

descrição de hardware 

VHDL como urna ferr 

os detalhes pertinentes 

ilso, o VHDL facilita o 

desenvolvida primeiro, s 
, proximo nível (mais baix 

A linguagem 

rma em que estão rela 

alidade os níveis de 

screver um circuito 

eStrutural), pode-se ut 

ct portas lógicas e Flip-

niveis de abstração possív  

. Uma abordagem eficiente é a incorporação de urna linguagem de 

lerárquica, como o VHDL no processo de projeto. Utilizando-se o 

enta de especificação, é possível simular sistemas complexos antes que 

implementação sejam completamente especificados. Juntamente a 

ocesso de projeto top-down no qual uma especificação de alto nível é 

ndo então corrigida e posteriormente utilizada para julgar a correção do 

) de implementação [C0E95]. 

L opera com vários estilos de descrição de projeto, os quais diferem na 

ionados ao hardware básico do projeto. Os estilos de descrição são na 

bstração possíveis para a linguagem. Como um exemplo, pode-se 

ntador de vários modos. No nível de abstração mais baixo (nível 

as propriedades hierárquicas do VHDL para conectar uma sequência 

lops para formar o contador [ACC97]. A FIGURA 4.1 mostra os vários 

is em um projeto em VHDL. 

NÍVEL DE 
ABS 	FRAÇÃO 

;COMPORTAMENTO 
ESPECIFICAÇÃO DE PERFORMANCE 

TESTES 

DESCRIÇÕES SEQUÊNCIAIS 

MÁQUINAS DE ESTADOS 

TRANSFERÊNCIA DE REGISTRADORES 

OPERAÇÕES ARITMÉTICAS 

EQUAÇÕES BOOLEANAS 

HIERARQUIA 

INFORMAÇÃO FÍSICA 

DATA FLOW 

ESTRUTURA 

FIGURA 4.1 - NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO DE UM PROJETO Em VHDL. 
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RA 4.2 - DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UM CONTADOR. 

4.3.1. 	Descrição Es tural 

O VHDL estrut al permite o encapsulamento de urna parte da descrição do projeto 

(çomo por exemplo, u 	porta lógica, um flip-flop ou um subcircuito maior) como um 

componente reusável. Es e nível estrutural do VHDL pode ser interpretado como análogo a um 

e quemático textual (ou netlist), ou como um diagrama de blocos textual para um nível de 

p ojeto de mais alto nível 

O VHDL estrutu 

djscretos são interconec 

quando os componentes 

al fornece o equivalente de um netlist, no qual vários componentes 

ados formando um sistema maior. A hierarquia de projeto é criada 

o sistema são agrupados utilizando o VHDL estrutural. 

Para tornar um p 

particionamento do mes 

formar um projeto co 

e quernático para o pro 

r presentar os diagr 

cada parte do projeto é c 

tritt único bloco ou este p 

a im componente comerc 

ojeto mais claro e mais facilmente manuseável, normalmente faz-se o 

em vários blocos. Esses blocos são, então, interconectados para 

leto. Pode-se utilizar uma abordagem de captura de diagrama 

eto (através de um editor de diagramas esquemáticos) ou pode—se 

de blocos através de esquemas hierárquicos. Na linguagem VHDL, 

nsiderada um bloco e um projeto pode ser completamente descrito em 

de ser decomposto em vários blocos. Cada bloco em VHDL é análogo 

al, sendo chamado de entidade. 
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Uma entidade (E tity) descreve a interface do bloco e uma parte em separado, associada à 
elitidade (Architecture), descreve como o bloco opera. A definição da interface é como uma 

lescrição de pino em un data book, especificando as entradas e as saídas do bloco. A descrição 

da operação do compo nte é como um esquemático do bloco. Um bloco é um projeto e um 
projeto completo pode ser formado por uma coleção de muitos blocos interconectados. A seguir 
está exemplificada a des rição estrutural, de um contador de 2 bits. O digrama esquemático do 

  

contador é apresentado na FIGURA 4.2 e a descrição estrutural deste contador pode ser feita como 
ii)dicado na FIGURA 4.3 

ador is 
2ric (prop_delay: time := 1Ons); 

por. (clock : in bit; ql , q0: out bit); 
end contador; 

architecture estrutural of contador is 
component tflip_flop 

port(ck : in bit; q: out bit); 
end component; 
component inversor 

port(a: in bit; y: out bit); 
end component; 
sigdal ff0, ffl, inv_ff0: bit; 

begin 
bit_0: tflip_flop port map(ck=>clock, q=>ff0); 
inv: inversor port map(a=> ff), y=> inv_ff0); 
bit_ tflip_flop port map(ck—>inv_ff), q=->ff1); 
q0 <= ff0; 

ql <= ffl; 

end estrutu-al; 

entity cont 
gen Declaração da 

Interface Externa 

Descrição 

>. Estrutural 
do Módulo 

FIGURA 4.3 - DESCRIÇÃO ESTRUTURAL Do CONTADOR. 
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Descrição R L ou Data Flow 

A abor 4 . • 

larte trabalhosa da lo 

circuito, como os regis 

tim circuito é complet 

como os sinais (dados) fl  

em Data Flow é um nível intermediário de abstração que permite que a 

a combinacional seja ocultada, enquanto partes mais importantes do 

adores, sejam mais completamente especificadas. No nível Data Flow, 

ente descrito com registradores e com lógica combinacional, indicando 

em pelo circuito [ACC97]. 

Em nível RTL, o contador da FIGURA 4.2, pode ser considerado um bloco 

funcional, podendo ser u ilizado para a construção de sistemas maoires. 

4.3.3. 	Descrição C mportamental 

A abordagem co ortamental para modelar componentes de hardware é diferente das 

outras duas abordagens 4escritas anteriormente, por não ser necessário o conhecimento de como 

projeto é implementa d4. basicamente a versão de "caixa preta" de modelagem, especificando 

de forma precisa o que 4ontece nas entradas e nas saídas da mesma. O que está dentro da caixa 

,ou seja, como o sistema pera, é irrelevante. 

A descrição corr  

primeira maneira seria 

modelar utilizando-se o 

hbrdware conectado a 

microprocessador é um 

cpmportamento externo 

cpmportamental. No seg 

pbderosas, sendo mais 

implementação. 

ortamental é normalmente utilizada de duas maneiras em VHDL: A 

ara modelar componentes complexos os quais seriam tediosos de 

tros métodos. Este seria o caso da simulação da operação de um 

um microprocessador comercial (Glue logic). Neste exemplo, o 

sistema complexo e sua operação interna é irrelevante (somente o 

" importante). Portanto, neste caso, utiliza-se um estilo de modelagem 

ndo modo, as capacidades comportamentais do VHDL podem ser mais 

convenientes para projetos que necessitem de alguma estrutura da 

No início do pr jeto, modelos comportamentais podem ser utilizados para verificar 

rapidamente um algoritms e simulá-lo utilizando-se dados reais. De uma forma alternativa, se for 

adotada uma abordage top-down, cada bloco do projeto pode operar com um modelo 

comportamental até que este seja implementado estruturalmente. Finalmente, há a possibilidade 
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clfra ierrament de síntese para automatizar a conversão do projeto comportamental 

para o estrutural, com as devidas restrições de cada tecnologia alvo. 

A FIGURA 4.4 tra a descrição estrutural do contador de 2 bits da FIGURA 4.2. 

entity contador 's 
generic prop_delay: time := lOns); 
port (cicck : in bit; ql , q0: out bit); 

end contador; 

Declaração da 
Interface Externa 

architecture co ortamental of contador is 
begin 

if cloc = ' 1' then 

Variável—, coun _value:=(count_value+1) mod4; 
q0< bit'val(count_value mod2) after prop_delay; 

Sinais < ql<=bieval(count_value/2) after prop_delay; 

Módulo • 
end if, 

end proc ess count_up; 
end comportamental; 

FIGURA 4.4 — DESCRIÇÃO COMPORTAMENTAL Do CONTADOR. 

4.4. As Vantagens a Linguagem VHDL 
1 

Especificaçã Executável 

Há relatos de un grande número de circuitos ASIC com especificações de projeto sem 
erros, que não fiinciont  corretamente ao serem conectados a um sistema real. A linguagem 
VHDL permite que este 4woblema seja abordado de duas formas: 

-1..Descrição 
Comporta-
mental do 
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Uma especificaç 

confiança e correção, an 

de, magnitude mais rápid 

o VHDL pode ser feita para que seja atingido um alto nível de 

es de se começar o projeto, podendo este ser simulado até duas ordens 

do que uma descrição em nível de porta lógica. 

Uma espe 

modelo de simulação, de 

sitema mais amplo (por 

depende de quão prec 

inicialização dos sinais. 

A simulação co 

pliematura de probl 

iiulação comportament 

ernativas, resultando  

ificação VHDL para uma parte do projeto, pode formar a base para o 

modo que se possa verificar a operação dessa parte em um contexto de 

exemplo, em uma simulação de uma placa de circuito integrado). Isso 

amente a especificação manipula aspectos como temporização e 

ortamental pode reduzir o tempo de projeto por permitir a detecção 

descartando a necessidade de reprojetar em nível de portas. A 

também permite a otimização do projeto por explorar arquiteturas 

projetos melhores. 

si 

ai 

4.11.2. 	Ferramentas 

O Projeto de li rdware e os conjuntos de testes com descrição em VHDL são 

perfeitamente intercambiá eis entre ferramentas de projeto, podendo—se seguramente investir em 

modelagem e treinament • da ferramenta VHDL sem o receio de estar preso a uma única marca 

de ferramenta ou platafcrma. Ao mesmo tempo, os vendedores (empresas desenvolvedoras) 

continuamente fazem gr. ides investimentos na tecnologia VHDL, provendo a continuidade e o 

suprimento do estado da. e em ferramentas VHDL. 

4..3. 	Tecnologia 

Uma das principa 

suá implementação em 

projetos independentes d 

Para transportar o projeto 

fazer engenharia reversa 

um grau) na árvore de 1 

implementação na nova te 

razões para o sucesso da linguagem VHDL está na independência de 

elação às ferramentas que a integram. Esta característica permite 

tecnologia através de suporte a projetos top-down e síntese lógica. 

para uma nova tecnologia não há necessidade de recomeçar do zero ou 

e uma especificação. Ao invés disso, sobe-se um degrau (retrocede-se 

'rojeto para uma descrição comportamental de VHDL e efetua-se a 

nologia, sabendo-se que a funcionalidade correta será preservada. 
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Em resumo, o V 

hprdware desta última d 

significante e em virtude 

menor se comparada às 1 

surgimento de uma gran 

L é claramente uma das mais importantes linguagens de descrição de 

cada. Como uma linguagem de projeto, o VHDL apresenta um mérito 

e seu status de padrão industrial, provê uma alternativa de risco muito 

guagens proprietárias. Um fator importante, neste contexto, é o rápido 

e variedade de ferramentas de produção que operam com o VHDL de 
vários distribuidores [C095]. 

4.5. Soluções CORE e Propriedade Intelectual (IP) 

Um dos grandes 

é ia possibililade de inte 

pcfr SOC (Systetn-On-C 

sistemas integrados em u 

em um número limitado  

vanços deste final de século na área de projetos de circuitos integrados 

ar sistemas inteiros em um único chip. Estes sistemas são conhecidos 

)2). Apesar de existirem a pouco tempo (início da década de 90), os 

chip já evoluíram significativamente, passando de projetos baseados 

• e processadores até a definição atual de SOC, a qual inclui múltiplos 

processadores, periférie0s, subsistemas de comunicação, hierarquias de barramentos, 
componentes analógicos de rádio freqüência [RIN99]. 

Funções CORE, 

eitoneamente empregado 

fttições em nível de sist 

[4T96a]. 

A industria de co 

mais de uma dee da  e 

prontamente disponíveis 

MEGACELLS ou IP (Intellectual Property), este último termo 
são arquivos de projeto pré-testados, implementados em HDL, de 

que podem ser integrados a outros cores em um mesmo chip 

es ou funções pré-definidas para CIs, já vem se desenvolvendo por 

este contexto, existem atualmente uma infinidade de funções cores 
e diversos distribuidores. Os atuais fornecedores de soluções core são 

distribuidores ASIC, eip 

desenvolvedoras de IP 

desenvolvimento de cores 

presas de EDA (Electronic Design Automation) e empresas 

(como são conhecidas as empresas especializadas apenas em 

As formas disponi 
se. os soft cores que est 

erü Netlists. Os soft co  

eis de core podem variar dependendo do fabricante. De um lado tem- 
disponíveis tanto em HDL (Hardware Description Language) quanto 

es não contém qualquer informação física e, por esse motivo, são 

47 



flexíveis e "portáveis", p 

virtude de o desempenli 

soft cores é que o seu de 

apresenta um layout fixo 

informações de posicion 

hard cores apresent 

posicionamento fixo de c 

Atualmente, com 

portas lógicas, a utilizaç 

também é um requisito 

requer o estado da arte 

desenvolvimento cada ve 

mais energia e tempo na 

comerciais comuns [ALT 

os fabricantes de cores 

sistemas já consideram o  

dendo ser utilizados em chips com diversas tecnologias de silício. Em 

depender da implementação física do core, uma inconveniência dos 

empenho não é constante. Uma outra forma de core é o hard core, que 

para um processo especifico ou está disponível no formato netlist com 

ento e roteamento. Apesar de não ter a flexibilidade dos soft cores, os 

características de desempenho bem conhecidas, incluindo 

lulas e de interconexões. 

o desenvolvimento de FPGAs que comportam mais de um milhão de 

o de funções pré definidas (cores) não só é uma possibilidade como 

sonante para quem deseja continuar competitivo em um mercado que 

desenvolvimento de hardware, exigindo ao mesmo tempo ciclos de 

mais curtos. A utilização de cores permite que o projetista enfoque 

diferenciação do produto final e não no desenvolvimento de sistemas 

6a]. Conseqüentemente, em virtude dos rígidos requisitos de mercado, 

C (Application Specific Integrated Circuit) e os desenvolvedores de 

cores como peças fundamentais para o projeto de hardware [XIL99a]. 

Dentre as inúmeras soluções core existentes atualmente, destacam-se as seguintes: 

• Interfaces de b 

• Funções DSP 

Response). 

• Telecomunica 

• Funções Bási 

Receiver / Tra 

amento: PCI, PCMCIA, USB e ISA plug-and-play. 

Digital Signal Processing): Multiplicadores, filtros FIR (Finitelmpulse 

ões e Redes: os blocos funcionas mais comuns. 

as: blocos mais simples ate UARTs (Universal Assinchronuous 

smitter) e controladores de DMA (Direct Memoty Acess) [XIL99a]. 

Apesar de o te 

não são sinônimos. IP é 

por urna empresa que p 

silício é um IP, assim co 

diante, mas um IP não é n 

IP ser constantemente utilizado para designar um core, os dois termos 

termo mais genérico representando qualquer conhecimento adquirido 

'te alguma vantagem competitiva sobre a concorrência Um core de 
o uma patente da empresa, um processo especial de chip e assim por 

cessariamente um core [LIP99], [F0R99] 
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Aplicações que 

indo além das definições  

aplicações exigiam Ethe 

vídeos DACs, AGP4X, 

tão grande e diversa quê  

manter e migrar todos o 

explosão de eng.), esas t 

Machines), Rambus Corp  

equeriam soluções SOC diversificaram-se e expandiram rapidamente, 

originais relacionadas a circuitos computacionais e memórias. Novas 

et, SONET, USB (Universal Serial Bus), MPEG, NTSC / PAL , 

GA, PCI, Rambus, componentes RF e DSPs. A lista de cores tornou-se 

é praticamente impossível para urna só empresa de SOC desenvolver, 

tipos de cores exigidos pelos clientes. O mercado respondeu com uma 

eirizadns desenvolvedoras de cores, tais como ARM ( Advanced RISC 

•ration, Virtual Chips e Inventra. 

Um problema s ido do fornecimento de cores por diferentes empresas foi a falta de 

padronização dos mesmbs. Os cores não eram iguais para que uma integração fosse bem 
sucedida e para que pudessem ser utilizados por vários usuários em várias aplicações. Para 

solucionar este problemá a padronização da interconexão de cores foi necessária. Interfaces 
padronizadas ou on-chip uses foram criados para possibilitar a integração de componentes core 

em um único chip. Algun barramentos existentes no mercado para interconexão de cores são: 

• AMBA: Ad 

• CoreConnect 

• CoreFrame®, 

• FISPbusTm, ( 

• IPbusl'm : ID 

• MARBLE: 

Manchester). 

• PI-Bus: Peri 91 

(0M1). 

• SiliconBackpl 

• VSIA On-chip 

• WISHBONE 

ced Microcontroller Bus Architecture, (ARM). 

,(IBM). 

Palmchip). 

entor Graphics - Inventra Business Unit) 

Peripheral Bus, (Integrated Device Technology) 

anchester AsynchRonous Bus for Low Energy, (University of 

eral Interconnect Bus, (Open Microprocessor Systems Initiative) 

(Sonics, Inc.) 

Bus, (Virtual Socket Interface Alliance). 

terconnect, (Silicore Corporation). 
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5. Controladort PID 

Nas três últimas 

operação quanto no pr 

exigências dos process 

eletrônicos, juntamente 

controle [ISE89].  

écadas, as técnicas de automação exerceram grande influência tanto na 

jeto de processos técnicos. Esse fato ocorreu devido às próprias 

s e também pelas possibilidades oferecidas pelos equipamentos 

om um profundo entendimento teórico de sistemas automáticos de 

O controle auto 

aplicações são inúmeras 

robôs e muitos outros. O 

industriais e de fabricaç 

numérico de máquinas-f 

operações industriais tais 

em processos industriais.  

tico tem sido vital para o avanço da ciência e da engenharia. Suas 

sendo parte fundamental de sistemas bélicos (mísseis), aeronaves, 

controle automático é atualmente parte importante dos atuais processos 

o. Neste contexto, o controle automático é essencial no controle 

amenta nas indústrias de fabricação, sendo também fundamental em 

como: controle de pressão, temperatura, umidade, viscosidade e fluxo 

Recentes desenvo vimentos em teoria de controle moderno estão no campo do controle 

ótimo, tanto de sistemas deterministicosi  quanto de estocásticos2, bem como do controle de 

aprendizado e adaptativs de sistemas complexos. Com  os computadores digitais tornando-se 

mais baratos e mais co actos, estes são utilizados como partes integrantes destes sistemas de 

controle [0GA93]. 

Neste contexto, o controladores PID (Proporcional, Integral e Derivativo) desempenham 

um papel de extrema 	ortância, permitindo um controle mais preciso e mais fiel do processo 

ao qual está relacionado. 

Sistema de controle determi • isticos: a resposta à entrada é prognosticável e repetivel. 
2  Sistema de controle estocásti : a resposta à entrada é não prognosticável e não é repetivel 

50 



Saída 

Atuador 

5.1. Sistemas de Co trole 

  

Um siste 

saída desejada. Como po 

três componentes prin 

comportamento do pro 

prática são: encoders, s 

atuadores fornecem as 

atuadores são: motores 

de controle comanda ou regula um processo para que seja obtida a 

e ser visto na FIGURA 5.1, um sistema de controle básico é formado por 

ipais: sensores, atuadores e controlador. Os sensores medem o 

esso e retroalimentam o controlador. Alguns sensores utilizados na 

nsores de corrente, de temperatura, de pressão, dentre outros. Os 

orças corretivas para que se obtenha a saída desejada. Exemplos de 

C / DC, válvulas e reles. 

Comando 
de 

Referência 

Controlador 

À 

Sensor 

FIGURA 5.1 ESQUEMA BÁSICO DE UM SISTEMA DE CONTROLE. 

O controlador g 

recebidos do operador 

elementos computacionai 

função do controlador é 

possível, ao mesmo te  

a os comandos para o atuador, em resposta aos sinais de controle 

da retroalimentação dos sensores. O controlador é formado por 

, que processam esses sinais para que se atinja a resposta desejada. A 
ar.  antir que o atuador responda aos comandos tão rapidamente quanto 

o, garantindo que o sistema permaneça estável sob todas as condições 

.1 

de operação. Tipicamen , um controlador modifica a resposta em freqüência do sistema. Os 

elementos computacion de um controlador podem ser implementados tanto com componentes 

analógicos quanto com ccmponentes digitais [TEX96]. 
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Funções de ransferência 

Em sistemas de c ntrole, funções denominadas funções de transferencia são normalmente 

utilizadas para caracteriz as relações de entrada e saída de componentes. 

- A função de tran ferência de um sistema de equações diferenciais lineares invariantes no 

tempo é definida como a relação da transformada de Laplace da função de saída (função 
resposta) para a transfo da de Laplace da função entrada (função excitação) sob a hipótese de 
que todas as condições in ciais são nulas. 

5.1.2. 	Diagrama de locos 

Um sistema de controle pode ser constituído de vários componentes. Para mostrar as 

funções desempenhadas p r cada componente, normalmente utiliza-se diagramas de blocos. 

Um diagrama d blocos de um sistema é a representação gráfica das funções 

desempenhadas por cada um dos componentes, juntamente com o fluxo de sinais, indicando as 

inter-relações existentes e ire vários os componentes do sistema. 

Em um diagrama de blocos, todas as variáveis do sistema são ligadas umas as outras 

através de blocos funcion . O bloco funcional é um símbolo da operação matemática realizada 
no sinal de entrada, prod 	do o sinal de saída (FiGuRA 5.2). As funções de transferência dos 

componentes são gerahn nte introduzidas nos blocos correspondentes, sendo conectados por 
setas para indicar o sentid dos sinais. 

01 	FUNÇÃO DE 
	 TRANSFERÊNCIA 

G(S) 

FIGURA 5.2 - ELEMENTO DE UM DIAGRAMA DE BLOCOS. 
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5.1.3. 	Sistema de C ntrole em Malha Aberta 

Em um sistema d 

do controle, ou seja, a saí 

Em qualquer sist 

entrada de referência, de 

operação fixa. Em conse 

perturbações, o sistema d  

controle em malha aberta, a saída não tem nenhum efeito sobre a ação 

a não é medida nem realimentada para comparação com a entrada. 

ma de controle em malha aberta, a saída não é comparada com a 

se modo, a cada entrada de referência corresponde uma condição de 

üência, a precisão do sistema depende de uma calibração. Ocorrendo 

controle em malha aberta não executará a ação desejada. 

Sendo a função d 

representar um sistema 

diagrama de blocos da FI 

transferência de um sistema qualquer denominada por O(S), pode-se 

e controle em malha aberta, com entrada R(s) e saída C(s) pelo 

URA 5.3. 

R(S) 

 H 	 

G(S) 

FIGURA 5.3 - DIAG 

5.1.4. 	Sistema de C 

Nos sistemas de 

controle realimentado, o 

realimentado (que pode 

derivadas), é introduzida 

um valor desejado. O t 

controle realimentado a fi 

DE BLOCOS DE UM SISTEMA DE CONTROLE EM MALHA ABERTA. 

ntrole em Malha Fechada 

controle em malha fechada, também conhecidos como sistema de 

mal de erro atuante, que é a diferença entre o sinal de entrada e o sinal 

er o próprio sinal de saída ou uma função do sinal de saída e suas 

o controlador de modo a reduzir o erro e trazer a saída do sistema a 

o controle em malha fechada sempre implica no uso de ação de 

de reduzir o erro do sistema. 

Na FIGuRA 5.4, é 

malha fechada. Neste dia!  

o erro (entrada - saída) e 

representado um diagrama de blocos de um sistema de controle em 

ama, R(s) representa ao sinal de referência ou entrada, E(s) representa 

(S) representa a saída do sistema. 
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No caso da esta

projetado, pois a estabili

sistemas de controle em 

este tende a corrigir erro 

saída do sistema. 

1 

e 

R(S) 
	

E(S) 	 C(S) 

FIGURA 5.4 - DIAG 	DE BLOCOS DE UM SISTEMA DE CONTROLE EM MALHA FECHADA. 

5.2. Sistema de Con ole em Malha Aberta Versus Malha Fechada 

Um sistema de e 

resposta do sistema rei 

parâmetros do sistema.  

ntrole em malha fechada possui a vantagem da realimentação tomar a 

ivamente insensível a distúrbios externos e a variações internas dos 

II essa forma é possível utilizar componentes mais baratos e sem muita 

precisão para obter o COfl role preciso de um dado processo, o que não é possível em um sistema 

de controle em malha abe a. 

ilidade, um sistema de controle em malha aberta é mais fácil de ser 

.de do sistema não constitui um problema significativo. Já no caso dos 

alba fechada, a estabilidade é sempre um problema fundamental, pois 

o que pode causar oscilações de amplitude constante ou variável na 

5.2.1. 	Controladore. Analógicos e Digitais 

Os sistemas de controle analógicos são normalmente implementados com componentes 

analógicos tais como axrplificadores operacionais, resistores e capacitores. Estes componentes 

analógicos são dispostos 1e maneira a formar estruturas do tipo filtro, que modificam a resposta 

em freqüência do sistena. Na FiGuRA 5.5 está ilustrada uma implementação de controlador 

analógico. 
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6,0  

FIGURA 5.5 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UM CONTROLE ANALÓGICO. 

Com o aumento • o desempenho e da qualidade dos microprocessadores os controladores 

digitais estão tomando • lugar dos controladores analógicos em diversas situações. Como 
vantagens dos controlado es digitais, pode-se citar: 

• Pode ser pro amável: 

• Permite a pro amação de diferentes modos de controle os quais podem ser ativados 
pelo operador. 

• Insensível a m danças ambientais: 

• A ausência d componentes tais como resistores e capacitores, elimina o problema 

causado por e velhecimento associado a estes componentes. 

• Apresenta co • ortarnento preciso 

• Capaz de impl mentar algoritmos complexos 

Um controlador d gital é formado basicamente por um controlador, que processa o sinal 
de erro/realimentação (P 3) em relação à entrada /sinal de referência (SP4). Um conversor digital 
para analógico (DIA) é í ecessário para converter a saída digital do processador em um sinal 

analógico e acionar o amplificador de potência (AP) e o atuador. Para possibilitar a 

realimentação ao process.: dor, é necessário um conversor analógico para digital (A/D), como 

interface do sinal do sens e r para o processador. Um diagrama básico de um sistema de controle 

digital pode ser visto na F GURA 5.6. 

3 1W (Process variable) ou vari vel de processo. 
4  SP (Setpoint) ou ponto de ajude do processo. 
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Entrada 

RESISTÊNCIA 

Atuador Controlador 

FORNO 

FIGURA 5.6 - DIAO' 	DE UM SISTEMA DE CONTROLE DIGITAL. 

5.3. Ações Básicas s e Controle 

A FIGURA 5.7 rpresenta um sistema de controle de temperatura de um forno elétrico. 

Para completar o sistema de controle, existe um sensor de temperatura com acesso a cavidade do 

forno, um atuador que 'rnece potência a resistência elétrica e um controlador que compara a 

temperatura medida à temperatura desejada. O controlador pode assumir qualquer uma das 

formas básicas que serão descritas a seguir. 

SENSOR 

FIGURA 5.7 - ESQUEMA DE UM CONTROLE DE TEMPERATURA DE UM FORNO ELÉTRICO. 
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5.3.1. 	Controlador e Duas Posições ou ON-OFF 

Esta é a forma 	s simples de controle, sendo utilizada pela maioria dos aparelhos 

domésticos que contém t rmostatos. Neste tipo de controle, o atuador oscila entre duas posições: 
ligado e desligado. 

Se o propósito 

representado na FIG 

potência mínima (OFF). 

cuidado de programar a 

de desligá-lo. Este recurs 

liguem e desliguem o aq 

estiver próxima da tempe  

o sistema for aquecimento, como por exemplo, o fomo elétrico 

5.7, as duas posições do controlador são a potência máxima (0/V) e a 
Para um bom funcionamento deste tipo de controlador, deve-se ter 

emperatura de ligar o aquecedor ligeiramente diferente da temperatura 

é conhecido por histerese. A aplicação de histerese previne que ruídos 

ecedor de uma maneira rápida e desnecessária, quando a temperatura 
tura de operação ou setpoint. 

A FIGURA 5.8 mo 

na figura, a saída oscilan 

onda na parte inferior do  

tra o comportamento de um controlador ON-OFF. Pode-se observar 
em tomo da temperatura desejada (setpoint) de processo. A forma de 

ráfico representa a potência oferecida ao sistema. 

o 	 500 	Tempo (s) 
	1000 
	

1500 

190 

E 	
180 

170 

(C) 
160 

150 

140 

130 

120 

5 P 
o 

o 

FIGURA 5.8 — SPOSTA DE UM CONTROLADOR ON-OFF [WIL99]. 
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Tomando-se co o exemplo a FIGURA 5.8, no instante 750 segundos há uma mudança 

no ponto de operação d 150°C para 175°C. Neste instante nota-se que a potência (representada 

em cor azul) passa par o valor máximo até que a temperatura alcance o valor de operação 

desejado mais o valor da histerese. Após este instante a potência volta a zero, onde ficará até que 

a temperatura caia até da temperatura de operação menos o valor da histerese. 

Neste tipo de coitrolador a saída jamais acompanha o valor desejado sem que haja um 

erro significativo. 

5.3.2. 	Controlador 4roporcional 

Um controlador proporcional é essencialmente um amplificador com o ganho ajustável. 

No controle proporcional, o sinal de erro (setpoint - variável de processo) é multiplicado por 

uma constante antes de ser alimentar o atuador. 

Continuando-se coh o exemplo do forno elétrico do item 5.2.1, a potência W aplicada ao 

atuador (resistência de quecimento) é proporcional à diferença de temperatura ajustada 

(setpoint), Ta e a tempei4tura do forno, Tf. A equação 5. 1 representa de maneira simplificada a 

ação proporcional. 

WP* (Ta _Tf) 	 Equação 5.1 

O fator P é conhicido  como ganho proporcional do controlador. Com  o aumento do 

ganho P, o sistema 
relponde 

 mais rapidamente às mudanças de setpoint, mas pode, 

eventualmente, tomar-se irstável sob a forma de oscilações. 

A FIGuRA 5.8 mostra o comportamento de um controlador proporcional para o exemplo 

do forno elétrico. O setpoi4i:  representa a ponto de ajuste desejado para o sistema. As outras três 

curvas do gráfico represe4am a saída do sistema. Pode ser observado, que a medida em que o 

ganho aumenta, há uma 4iminuição do tempo de resposta e urna redução do erro de regime 
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150 

170 

160 — 

I 	r 	II 	1 i 	I 	1 

Sobre-sinal 

• 
•••••• 

150 	 ..... / 

Ganho maior Erro de regime 
estacionário 

-  _ 

estacionários. Nota-se também, que dependendo do aumento no ganho, pode haver a formação 

de sobre-sinal 6  . 

Setpoint 

1.10— 
m1111111,11—  

O 	 500 	 1000 	 1500 Tempo (s) 

FIGURA 5.9 - RESPOSTA DO CONTROLADOR PROPORCIONAL [WIL99]. 

5.3.3. 	Controlador Proporcional Mais Derivativo 

Os problemas de estabilidade e de sobre-sinal apresentados por controladores 

proporcionais com alto ganho, podem ser minimizados com a adição de um termo derivativo. O 

termo de amortecimento D age no tempo de resposta do sistema causando um amortecimento. 

Como no caso anterior do controlador proporcional, o termo derivativo também atua sobre o 

sinal de erro (entrada — salda), como pode ser visto na equação 5.2. 

W = P * [(Ta - "lr + D * d/dt(Ta - "11)1 	 Equação 5.2 

A FIGURA a 5.9 mostra a resposta (temperatura) de um sistema PD utilizado no exemplo 

de controle de um forno elétrico. A saída de maior sobre-sinal mostra uma resposta do sistema 

praticamente sem a ação derivativa. A medida em que o fator D for aumenta, também aumenta o 

amortecimento do sistema, o que pode ser observado nas outras saídas do sistema. Como nos 

exemplos anteriores, o sinal de setpoint representa o valor de operação ajustado para o sistema. 

5  Erro de regime estacionário: diferença entre o sinal de entrada e o sinal de saída com o sistema em regime 
permanente. 

E 
1,4 
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E 

178 

176 

174 

172 

170 

168 
100 	200 	300 	400 	500 

Time (s) 

FIGURA 5.10 — RESPOS A DO CONTROLADOR PROPORCIONAL MAIS DERIVATIVO [W1L99]. 

5.3.4. 	Controlador Proporcional Mais Integral 

Quando o sensor de um sistema é susceptível a ruídos ou à interferência elétrica, ações de 

controle derivativas pod m causar grandes flutuações de saída do sistema. Nestas circunstâncias, 

a melhor escolha de cont olador seria o do tipo PI (proporcional mais integral). 

5.3.5. 	5.2.4. Contr lador Integral mais Proporcional mais Derivativo (PM) 

Apesar dc controlador PD atuar de maneira satisfatória no sobre-sinal do sistema, 
este não minimiza o 	o de estado estacionário. Felizmente, pode-se eliminar este erro 

aplicando-se ganhos de aixos valores e adicionando-se um termo integral a função de controle 

PD. A equação 5.3 most4a a função completa do controlador PID. 

W = P * [(Ta - T 1) f + D * d/dt(Ta - Tf) + I * (Ta - Tf) dt Equação 5.3 

6  Sobre-sinal: máximo valor de pico apresentado pela curva de resposta. 
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Na equaçãio 5.3, o termo I representa o ganho integral. O efeito do termo integral 

é alterar a potência de sada até que a média temporal do valor do erro de saída seja zero, ou seja, 

o termo integral aumenta a precisão do sistema. 

A FIGURA 5.10 mostra o comportamento de um controlador PID para o exemplo do forno 

elétrico. No gráfico somente estão representados o setpoint, a saída e a potência fornecida ao 

sistema. Como pode ser observado na curva de saída, não há mais sobre-sinal e o erro de regime 

estacionário é praticamente nulo. A curva na parte inferior do gráfico representa a potência 

oferecida pelo controladcr. Note que a máxima potência é utilizada apenas no inicio quando há 

uma variação brusca de setpoint, depois de estabilizado, o sistema apenas utiliza potência de 

"manutenção". 

1 	1 	I •1 	I • 1. 	1 	1 	.1 	.1 	I T 176 
E 

170 

/44-- Saída ,/ • 

Setpoint 

Potência 

174 

(c) 
172 

5  P 
- o 
= T 

— 
t.•1 i 	i 	1. I 	1 É te , ti 11 111 .1  

50 	100 	150 	200 	250 	300 w 
Tempo (s) 

FIGURA I — RESPOSTA DE UM CONTROLADOR PID [WIL99}. 

5.4. Controlador PID Digital 

A FIGURA 5.12 m 

continuo, contendo uma 

sistema é representada po 

entrada e o de salda e U(s)  

stra o diagrama de blocos de um sistema de controle analógico ou 

lanta (processo) Gp(s) e um controlador PID Gc(s). A entrada do 

R(s) e a salda por C(s). E(s) é o erro ou diferença entre o sinal de 

representa a saída do controlador PID. 
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FIGURA5.12- DIAGRAMA DEB COS DE UM SISTEMA DE CONTROLE COM PID NA FORMA CONTINUA. 

R(S) 	 E() 
C(S) U(S) 

A forma tempor da função de transferência do controlador PID, Gc(s), é dada pela 

Equação 5.4. 

U(t) =K[e(t) +!Je(t)dt+Td de(t)l 
Ti 	 c!tJ 

Equação 5.4 

Nesta equação, K o ganho do controlador, Ti é o tempo de ação integral e Td é o tempo 

de ação derivativo. 

O cálculo dos p 

conhecidos de projeto de 

para sistemas analógicos 

[BEN88]. 

Para tempos de 

discreta por equações di 

diferença de primeira or 

contínua pode ser discr 

trapezoidal. 

Integrando-se por 

etros de um PID digital pode ser feito utilizando—se métodos bem 

sistemas contínuos. Isto significa que as regras e métodos de sintonia 

podem ser aplicados sem alterações para o caso dos PIDs digitais 

ostragem pequenos, T0, A equação 5.4 pode ser expressa de forma 

erença. O termo derivativo é simplesmente substituído pela equação 

em e o termo integral é substituído por uma soma. A integração 

tizada tanto por aproximação retangular quanto por aproximação 

proxirnação retangular tem-se a equação 5.5: 

U(k) = K[ 	. e(k) + 	e(i) + 
M

(e(k) - e(k —1))] 
1=0 	To 

Equação 5.5 
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Esta equação rep esenta o algoritmo não recursivo de controle. Para a programação do 

controlador PID um ai: oritmo recursivo seria mais apropriado. O algoritmo recursivo se 

caracteriza por calcular variável atual, U(K), baseada na variável calculada no tempo anterior, 

U(K-1) mais os termos d r  correção [1SE89]. 

Para se derivar equação recursiva deve-se subtrair da Equação 5.5 a Equação 5.6 

representada a seguir. 

U(k —1) = K[e(k —1) +
To  k-2 	Td 

e(i) + 	(e(k —1) - e(k - Equação 5.6 

Como resultado o 'têm-se a Equação 5.7 para o algoritmo recursivo do controlador PID. 

U(k)=U(k—l) q0e(k)+ql.e(k-1)+q2.e(k-2) 	 Equação 5.7 

Os parâmetros qO q  e q2 podem ser calculados pelas seguintes relações: 

qO = K[1+ 
LM 	

Equação  5.8 
To  

Td To 
ql= —K(1i +2--- 

To Ti 

 

Equação 5.9 

Equação 5.10 
q2 = 

To 

 

   

Em virtude das e' uações 5.7 representar quantidades em função de amostras em vez de 

em função do tempo, pode-se implementá-las em microcontroladores eu diretamente em 

hardware, como no caso 'os FPGAs. 
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5.5. Sintonia de Controladores PID 

Um aspecto impo 

K, Ti e Td. A determina 

Somente com um corret 

especificações de desemp  

ante dos controladores PID é a escolha adequada dos seus parâmetros 

ão destes parametros é conhecida como sintonia do controlador PID. 

ajuste destes parâmetros pode-se garantir que o sistema satisfaça as 

nho exigidas pelo sistema. 

Uma das formas 

manual de cada parâmetr 

resposta do sistema até 

entanto, é demorado e 

diferentes produzem par  

utilizadas para se fazer a sintonia dos parâmetros PID é por ajuste 

. Variam-se os parâmetros K, Ti e Td e ao mesmo tempo observa-se a 

que esta esteja dentro dos padrões especificados. Este método, no 

epende muito da experiência do operador, sendo que operadores 

etros diferentes para o mesmo processo [CA099]. 

Uma outra forma 

regras de Ziegler e Nicho 

de uma dada planta e sã 

são conhecidos.  

para determinação doas parâmetros de um controlador PID são as 

s. Estas regras são baseadas nas características da resposta transitória 

muito convenientes quando os modelos matemáticos das plantas não 

Há dois métodos d 

Ziegler e Nichols. 

O primeiro métod 

entrada degrau unitário. S 

parâmetros do controlador  

determinação dos parâmetros de um controlador PID pelas regras de 

consiste em obter experimentalmente a resposta da planta a uma 

a resposta apresentar uma curva em forma de "S" a da Figura 5.13, os 

podem ser calculados pelas seguintes relações: 

K  

Ti =2J. 

Equação 5.11 

Equação 5.12 

Td = 0.5 • L 
Equação 5.13 
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4-- 	Reta tangente ao ponto de inflexão U(t) 	Á 

XC 

FIGURA 5.13 {- CURVA DE RESPOSTA EM FORMA DE "S". 

O segundo métoa consiste em aumentar o ganho K do controlador até que a saída do 

sistema exiba oscilações iiantidas, conforme a Figura 5,14. O valor do ganho que causa estas 

oscilações será representas10 por Kcr e o período destas oscilações será Pcr. 
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CURVA DE RESPOSTA OSCILANTE, COM PERÍODO PcR FIGURA 5.14 

U(t) 	Á 

Per 

.4 	 0- 

	o. 

Por este método, os parâmetros K, Ti e Td do controlador PJD são dados pelas Equações 

S. 14, 5.15 e 5.16. 

K =O.6Kcr 

Ti =O.5•Pcr 

Td =O.125•Pcr 

Equação 5.14 

Equação 5.15 

Equação 5.16 

As regras de dete nação dos parâmetros de Ziegler e Nichois fornecem um bom ponto 

de partida para a determin ção fina dos parâmetros [0GA93]. 

 

  

Além dos método. descritos anteriormente, atualmente já existem sistemas que fazem a 

sintonia automática dos parâmetros PID. A sintonia automática mostra-se muito útil, pois 

proporciona um tempo - nor de sintonia e garante a repetibilidade dos parâmetros, já que não 
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depende da experiência de cada operador ou de analise das curvas de resposta de um 

determinado sistema. 

Para a auto-sintunia dos parâmetros de controladores como o PID, vários autores 

propõem métodos disf tos, que requerem informações variadas sobre as características do 

sistema, tais como caracerísticas da resposta ao degrau unitário de malha aberta, constantes de 

tempo de malha fechada, dentre outros. Os detalhes deste tipo de sintonia estão fora do escopo 

deste trabalho e, portanto não serão descritos aqui. 

5.6. PID NA ROBÓtICA 

Robôs' são dispo itivos mecânicos, geralmente equipados com sensores e atuadores, que 

operam automaticamente controlados por um sistema computacional. Os robôs podem realizar 

uma grande variedade d; tarefas e o seu uso é particularmente interessante nas tarefas que são 

repetitivas, dificeis ou mu to perigosas para um ser humano realizar. 

No caso dos robes industriais, predominam as ações de manipulação, que são geralmente 

tarefas repetitivas tais co o fiiração, soldagem, pintura e empacotamento de objetos {FER87]. 

Um outro exemp o de aplicação de robôs é na área militar, onde um robô pode ser 

utilizado para percorrer t 'neis, campos minados ou qualquer outro tipo de ambiente hostil. Um 

robô como este pode ser equipado com uma câmera e microfones para fazer uma varredura em 

locais perigosos, com bo bas, armadilhas e inimigo [BRUOO]. 

Os robôs podem s - r móveis e, ao mesmo tempo, dotados de membros articulados. Nestes 

dois casos, a propulsão do robô e a movimentação dos membros articulados são feitas, na 

maioria das vezes, por ervo-motores do tipo CC (Corrente Contínua). Neste contexto, o 

algoritmo PID é o mais a •lamente utilizado para o controle de servo-motores por ser fácil de se 

entender e de sintonizar sus parâmetros [B0W99]. 

A palavra robô é derivada da palavra Tcheca "ROBOTA" que significa trabalho monótono, árduo. 
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O controlador P11 

mais abrangente, chamad 

LABIC (Laboratório de 

e Carn egie Meilon Unive  

) elaborado neste trabalho será uma das partes integrantes de um projeto 

ARMOSH, do Laboratório de Computação Reconfigurável (LCR), do 

nteligência Computacional), ambos do ICMC-USP, em conjunto com o 

'ity , BUA. 

O projeto ARMO 

estudo e implementaçã 

reconhecimento de objet 

visando uma comparação 

software e hardware. Es 

H (Aprendizado em Robôs Móveis via Software e Hardware) visa o 

de algoritmos de aprendizado de robôs móveis (navegação, 

)s, etc.), tanto em nível de software quanto em nível de hardware, 

de desempenho dos principais algoritmos de aprendizado na versão de 

e projeto também visa, em longo prazo, a construção de um robô 

completo, com uma arquietura reconfigurável. 

Como uma primei 

Excalibur da Altera. A 

hardcores de processador  

t implementação do projeto ARMOSH, pretende-se utilizar a solução 

linha Excalibur oferece soluções tanto com softcores quanto com 

s, otimizados especialmente para lógica programável. 

O processador em] 

conjunto de instruções dc 

inicialmente destinado par 

área de um dispositivo de 

baseadas nos processador  

)utido NIOS é um softcore de processador RISC configurável com um 

16 bits e um datapath selecionável de 16 ou 32 bits. Este core é 

a a família de dispositivos APEX da Altera, ocupando apenas 12% da 

200.000 portas. As soluções Excalibur, da Altera, para hardcores são 

s da ARM Limited e MIPS Technologies. 

Uma configuração inicial do sistema de controle do robô está representada na Figura 

5.15. Nesta configuraçb o controlador PID fará parte de uma rede de FPGAs, cada um 

executando uma tarefa esr ecífica, sendo controlados por um processador central. 

Para a comunicação e interfaceamento dos diversos componentes desta arquitetura, 

estuda-se adotar uma solução do tipo CAN (Controiler Área Network) ou AMBA (Advanced 

Microcontroiler Bus Árch tecture). O AMBA é uma especificação aberta de barramento on-chip, 

que detalha uma estratégia para interconexão e gerenciamento de blocos funcionais que 

compõem um System-On- hip (SOC). 
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APEX APEX APEX 

UUU  

NIOS1 

APEX 

1  
BUS 

APEX 

FiouRA 5.15- REPRESE 

5.6.1. 	Driver PWM 

1 - -I-1 - -I- 
CONTROLADOR 

APEX 
	

APEX 
PID 

TAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO Roaõ. 

(Pulse Width Modulation) 

Para que um co trolador PID digital possa controlar propriamente um motor CC 

(Corrente Contínua), há 

do PID e o motor, que ai 

oferecida por um dispositi 

necessidade de se utilizar algum tipo de interface entre o mundo digital 

m de ser analógico, demanda uma potência muito além da que pode ser 

o como um conversor D/A ou diretamente um por FPGA. 

Um dos modos se fazer o controle da velocidade de um motor CC é através da 

variação da tensão de ai 

exemplo, um amplificado 

motor. No caso de um si 

vir de um conversor digil 

inclusão de um conversot 

aumento de custo e de cc 

controle. 

mentação do mesmo. Utilizando-se um driver apropriado, como por 

de potência, pode-se fazer a variação da tensão contínua de entrada do 

.tema de controle digital, o sinal analógico de controle do motor deve 

ai para analógico, D/A. Uma desvantagem deste sistema é que com a 

'D/A, o número de Cis do sistema aumenta o que naturalmente causa 

nsumo de potência [MODSS]. A Figura 5.16 esquematiza este tipo de 
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CONVERSOR 

DIA 

CONTROLADOR  

Amplificador 

-v 

Encoder 

FIGURA 5.16- CONTROLE DE MOTOR CC POR VARIAÇÃO DA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. 

Na configuração nostrada na Figura 5.16, o controlador envia sinais digitais ao conversor 

DIA e este faz a conver40 do sinal para analógico para alimentar um amplificador de potência. 

O amplificador de potênc a, por sua vez, tem a capacidade de manter uma tensão de alimentação 

no motor mesmo com a exigência, em muitos casos, de altas correntes elétricas. O encoder' 

indicado na figura é um e' emplo de como se pode fazer a realimentação da velocidade do motor 

para o controlador. 

Uma segunda alte 

Width Modutation ou 

tensão DC de alimentaçã 

pulsos de freqüência cons 

é realmente "sentido" pé 

conjunto de ondas no fo  

-nativa para o controle de motores CC é o PWIvI ou do Inglês, Pulse 

odulação por largura pulso. Nesta abordagem, ao invés de variar a 

do motor, o controle é feito pela variação da largura de um trem de 

ante. Apesar de o motor ser alimentado por uma tensão pulsante, o que 

o motor é uma tensão média equivalente. A Figura 5.17 ilustra um 

to PWM 

Encoder - Dispositivo que c verte a rotação do motor em pulsos elétricos, geralmente utilizado em medidas de 
posição e velocidade de motor s 
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tia 

Nas formas de on da Figura 5.17, a tensão média equivalente diminui da onda "a" para 

a)  

b)  

C) 

d)  

e)  

a onda "e". A forma de onda "c", por exemplo, representa um PWM com 50% de ciclo de 

trabalho ou do Inglês duq' cycle. Respectivamente, os ciclos de trabalho das ondas representadas 

nesta figura são os seguintes: a) 87,5% ; b) 75% ; c) 50% ; d) 25% e d) 12,5%. 

Mesmo com a utilização do PWM, ainda é necessário se utilizar um driver para que se 

possa fornecer potência spficiente ao acionamento do motor. Uma das soluções que podem ser 

empregadas é a utilizaçãc$ de urna configuração chamada de Ponte H, como esquematizado na 

Figura 5.18. Uma ponte 'p0 H é formada por quatro transistores bipolares de junção (BiT) ou 

quatro transistores de efei o de campo tipo MOSFET de potência que atuam como chaves. Estes 

transistores são utilizados em uma configuração H. O motor é acoplado no centro da 

configuração H e o controle é feito permitindo se que a corrente elétrica flua sempre entre dois 

transistores. Com  o acion:mento dos transistores QI e Q4 o motor gira em um sentido e com o 

acionamento dos transisto es Q2 e Q3, o motor gira no sentido oposto [ZILO 1]. 
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Vcc do Motor 

Fiouit& 5.18- CIRCUITO BÁSICO DE UMA PONTE H. 

As pontes H são tradicionalmente implementadas com transistores discretos, no entanto, 

atualmente, soluções totalmente integradas são comuns em impressoras, plotters, robôs e em 

controle de processos. Um exemplo de solução completamente integrada é o circuito integrado 

LMD 18200 da National Semiconductor. Este componente é uma ponte H integrada, capaz de 

oferecer a um motor, uma corrente de até 3A e uma tensão de até 55 V [REG99]. 

A Figura 5.19 mostra um esquema de ligação entre este componente e um motor. 
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Direção 

Vcc do Motor 
o 

Entrada 
PWM 

Fio 'RA 5.19- ESQUEMA DE LIGAÇÃO DE LMDI 8200. 

Um fator interess. te deste circuito integrado é o fato de haver uma entrada para controle 

sinal ou reversão do mote . Há apenas uma entrada PWM e de acordo com o nível lógico do pino 

de controle de direção o snal PWM é repassado a saída OUT-1 ou OUT-2. A Figura 5.20 mostra 

as formas de onda da entr da PWM, do controle de direção e dias saídas OUT-1 e OUT-2. 

Direção 

PWM 

OIfl-1 

OUT-2 

FIGURA 5.20- Foaws DE ONDA DE ENTRADA E SAIDA iX) LMD 18200. 
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6. Desenvolvi ento do Projeto 

Neste capítulo se 

com saída PWM. As du 

P0 descrita no capítulo  

ão apresentadas duas versões de arquitetura de controlador PID digital 

soluções de arquitetura visam o cálculo da Equação 5.7 do controlador 

desta dissertação. 

Como mencionad 

mais complexo, o qual e 

finalidade de controle de 

comunicação entre contr 

detalhes do projeto 

pós-graduação. 

A primeir 

hardware de forma que o 

ciclo de clock, é calcul 

reutilização do circuito p 

para o completo cálculo d 

A segunda versão 

permitir que o cálculo de 

fossem executadas em ap 

capaz de processar dados 

As duas arquitetur 

MAX+PL(JS II versão 1 

anteriormente, o controlador PID será parte integrante de um sistema 

nterá um ou mais processadores e outros subsistenias de apoio para a 

um robô. Neste trabalho não é levada em consideração a interface de 

lador PID e o restante do sistema de controle do robô, pois estes 

OSH ainda não estão definidos e serão assunto de outro trabalho de 

versão de arquitetura do controlador MD explora os elementos de 

cálculo da rotina PID é feito de modo seqüencial, desta forma, a cada 

do um produto parcial da equação. Nesta arquitetura, por haver 

a o cálculo dos produtos parciais, são necessários seis ciclos de clock 

rotina MD. 

de arquitetura opera de modo paralelo e foi elaborada de forma a 

todas as etapas ou produtos parciais da equação do controlador PID 

as um ciclo de clock. Em oposição ao caso anterior, é um hardware 

ais rapidamente, mas com uma maior ocupação da área do FPGA. 

propostas foram projetadas e validadas por simulação utilizando-se o 

O, que é a ferramenta de projeto de hardware digital da empresa norte 

americana ALTERA Corpóration. 

Nos próxipios tópicos serão discutidos os detalhes de operação e de 

implementação das arquiteturas propostas. 
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6.1. Considerações perais Sobre as Arquiteturas 

As duas arquitetifiras de controlador PID descritas neste trabalho apresentam a mesma 

estrutura geral, contendc três módulos principais descritos a seguir: 

• Módulo CE2 ROM: 

Este módulo tem a fiinção e obter os parâmetros q0, ql e q2 que serão utilizados durante 

o cálculo da rotina PI , de acordo com a Equação 5.7 do capitulo 5. Este módulo faz a 

comunicação com uma emória EEPROM (Electricaly Erasable and Programmable Read Only 

Memory) serial por meio de uma interface Microwire". 

• Módulo PID 

Este módulo é 

condicionamento dos da 

responsável pelo cálculo da rotina PID, assim como o devido 

os para que sejam utilizados pelo módulo PWM. 

  

• Módulo PW : 
Este módulo se ncarrega da conversão dos valores calculados pelo módulo PID em um 

conjunto de pulsos no p4irào  PWM. 

A Figura 6.1 esquematiza a configuração geral do FPGA, com a indicação dos pinos de 

entrada e saída A tabela 6.1 resume a fiinção dos pinos do controlador. 
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TABELA 6. 1- DESCRIÇÃO DAS TRADAS E SAÍDAS DO CONTROI ADOR 

C_CLK 

S_OUT 

5 IN 

CS 

PV 

SP 
SD 

BPass 
Sentido 

PWM 
CLK 

FIGURA 6.1 - CONFIGURAÇÃO GERAL DO FPGA CONTROLADOR PLD. 

lock tle'endefeço;":6"jtóde-e.st4rt:bit nitiiizaaë,pata:áiinánkater entre-É2FROM. 

eOlid:dado da:UP;r1.10Mi 

rocess Vailáb/inu-vanavel reakmentada do processo . 	. 	. 	. 

: 

1 	 ypasts. Se em .níver.D1",±az evám quea)zatiá.lie1aedaPV, atinja diretamente 
sala sem piiss# pelo-módulo P11) 

PWM 	atda44 pulsos PWM PWM: 

SD 	16 	PID 	aida digital, em com/Aculeai° dos Áralóié taktdados pelo módulo Pia 
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Módulo CE2PROM 
desabilitado 

Módu o PID 
Carrega PV e SP 

Cálculo da rotina PID 

Geração dos pulsos 
PWM 

o dá)ação_,) 
Inicio do 
ciclo PID) 

Módu o PID 
desabi litado 

(modo Bypass) 

CE2;.0M 
Busca dos parâmetros 

q0, q 1 e q2. 

V 

Módulp PID 
habil" lado 

Fim do 
Cciclo  

O que diferencia as duas arquiteturas de controlador PID é o modo de implementação do 

módulo PID, pois os outros dois módulos, CE2PROM e PWM são idênticos nos dois casos. De 

forma geral, durante a sua operação, o controlador PID executa as tarefas descritas no diagrama 
da Figura 6.2. 

FIGURA 6.2- TAREFAS EXE-UTADAS PELO CONTROLADOR PID DURANTE UM CICLO. 

Como mencionado anteriormente, no inicio da operação do controlador ND, o módulo 

CE2PROM faz a busca dos parâmetros q0, ql e q2. Enquanto esta busca ocorre, a rotina PID não 

deve ser calculada, sendo o valor do comando de referência, SP, diretamente repassado às saídas 

PWM e SD de 16 bits. Ao término da busca dos parâmetros, o módulo CE2PROM é desabilitado 

e o módulo PID inicia aut maticamente o seu ciclo de operação. 
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Nos próximos tóicos serão descritos mais detalhadarnente os aspectos de implementação 

de cada módulo do contrblador PID. 

6.2. Projeto do Mó 

É sabido 

representados por qO, q 

Igualmente, é comum q 

e, portanto, da função d 

dos parâmetros do contr 

simples de alterá-los. 

A solução 

em um módulo, nomead 

memória serial BEPRO 

necessário alterar os par 

tarefa que pode ser real" 

gerenciamento do siste 

ulo CE2PROM 

que os valores dos parâmetros de ganho do controlador P0, 

e q2, variam de acordo com o processo ou sistema a ser controlado. 

o envelhecimento de componentes cause alteração das características, 

transferência de um determinado sistema. Por estes motivos, os valores 

lador não podem ser fixos, sendo importante haver um modo prático e 

escolhida para tomar a alteração dos parâmetros mais flexível consiste 

de CE2PROM, que faz a busca automática dos parâmetros de uma 

através de uma interface Microwire. Nesta solução, quando for 

etros do controlador PTD, deve-se atualizar os dados da EEPROM, 

ada facilmente por um operador de sistema ou por um processador de 

como existente no projeto ARMOSH. 

6.2.1. 	Interface M 'owire e memórias EEPROM 

A interface Micr 

especificamente nenhum 

para se fazer a intercone 

EEPROMs da National 

Select), SK (Serial Cloc 

de cada pino [LUB9 1].  

wire, da empresa National Seiniconductor Corporation, não define 

rotocolo, determinando somente um conjunto básico de pinos de sinal 

ão de dois ou mais dispositivos. De unia maneira geral, a interface em 

composta por quatro pinos de entrada e saída principais: CS (Chip 

Dl (Data Iii) e DO (Data 0w). A seguir faz-se uma breve descrição 

• Chip Select (4 S): utilizado para diferenciar ou selecionar vários dispositivos em um 

barramento M crowire. No caso de memórias EEPROM, CS não pode ser mantido em 

nível alto inde i nidamente, pois executa outras funções internas. 

• Serial Clock (K): é a entrada de clock utilizada para sincronizar dados, endereços, 

códigos de op;ração e start bits da EEPROM. 
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ligada a EEPROM ao co rolador PID. 

• Data In (DI): a entrada Data In recebe de forma serial, os start bits, endereços e 

dados. Cada bk é transferido na borda de subida de SK. 

• Data Out (DO): A saída Data Out dispõe os dados no barramento microwire também 
na borda de sabida de SK. 

A National Serniconductor disponibiliza urna ampla variedade de memórias EEPROM 

com interface Microwire variando de 256 bits a 4906 bits, todas com palavras de 16 bits. A 

família NM930a, por etemplo, opera com sete instruções que controlam operações de leitura, 

escrita e proteção de daca.s. Especificamente para este trabalho, como serão armazenados apenas 

três valores de 16 bits, plocle-se utilizar a N493C06, que é a memória de menor capacidade de 

armazenamento, 16 palav-as de 16 bits e opera em até 1 MHz. A figura 6.3 ilustra como deve ser 

FIGURA 6,3 SQUEMA DE LIGAÇÃO ENTRE A EEPROM E O CONTROLADOR PID. 

Para se fazer uma leitura em urna EEPROM com interface Microwire, deve-se enviar ao 

pino DI da memória uma seqüência de nove bits. O primeiro é o start bis "1", na seqüência, o 
"op-code" de leitura "10" finalmente o endereço do dado que se quer ler, de A5 a AO. No clock 
seguinte a esta operação, • pino DO da EEPROM começa a dispor nos 17 bits seguintes, o dado 

requerido na operação 	leitura. O primeiro destes 17 bits é um "dummy" bit "O" e deve ser 
descartado. A Figura 6.4 i ustra a operação de leitura em urna EEPROM [NAT96]. 
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Leitura. 
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••- ICS -.-

E3Pir• 

FIGURA 6.4- CICLO DE LEITURA EM UMA EEPROM MICROWIRE. 

6.2.2. 	Detalhamentó do Projeto do Módulo CE2PROM 

Para disponibilizá os parâmetros q0, ql e q2 para o módulo PID, o módulo CE2PROM 

faz três leituras à memória EEPROM. Este módulo não é uma interface genérica Microwire, 

capaz de executar co 	dos de leitura, escrita e apagamento de dados. O módulo CE2PROM 

somente realiza a tarefa e pecífica de ler seqüencialmente três valores da EEPROM. 

O módulo CE2P M possui quatro pinos de entrada e saída para comunicação com uma 

EEPROM. O pinos C_i LK, CS e S_OUT geram respectivamente os sinais SK, CS e DI 

mostrados na Figura 6.4 O pino S_IN do módulo CE2PROM recebe sinais do pino DO da 

memória. 

Os valores das co stantes q0, ql e q2 de 16 bits, devem ser gravados nas posições O, 1 e 2 

respectivamente, da EEP OM. Para acessar estes dados, o módulo CE2PROM deve enviar a 

EEPROM um start bit, m op-code e um endereço em um total de nove bits. Para se fazer a 

leitura das três primeiras posições de memória, a seqüência de bits que deve ser enviada pelo 

módulo CE2PROM a me ória deve ser como indicada na Tabela 6.2. 

2 	 t 	 10- 	 : 0 000.1 0, . 	. 
TABELA 6 2- SEQÜÊNCIA DE 131 IS PARA LEITURA DAS TRÊS PRIMEIRAS POSIÇÓES DE MEMÓRIA_ 
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O fluxograma d 

CE2PROM. Neste flux 

somente para ilustrar a o 

Figura 6.5 ilustra a seqüência de operações realizadas pelo módulo 

grama, Cl, C2, C3, Dado e IL são variáveis auxiliares utilizadas 

eração lógica deste módulo. 

Antes de começ 

sinal de "bypass" para o 

diretamente a saída, sem 

após o último dado ser tr 

Basicamente, dep 

bits são deslocados para 
um outro registrador rec 

as operações de leitura na EEPROM, o módulo CE2PROM gera um 

módulo PID, fazendo com que o sinal de entrada SP seja transferido 

aver o processamento PID. O módulo PID somente entra em operação 

sferido da EEPROM para o FPGA. 

is de carregar a seqüência de bits de leitura em um registrador, os nove 

pino de saída S_OUT (Loop-1 do fluxograma). Após esta operação, 

be, 16 bits do pino de entrada SIN. O 1" bit da seqüência, dummy bit, 

não é recebido (Loop-2 Is fluxograma). No próximo passo, há o incremento da seqüência de bits 

de leitura, passado a "00000001" e novamente ocorre o envio de bits por S_OUT e o 

recebimento de bits por 

leitura para "110000010' 

disponíveis no ban-ament 

SN. A seqüência é repetida com mais um incremento dos bits de 

Ao final de toda a seqüência, os dados vindos da EEPROM ficam 

de saída de três registradores, sob os nomes de q0, ql e q2. 
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C2 <-- C2 ± 1 

NÃO 

Desloca p óximo bit 
de IL para S_OUT 

SIM 

Loop-1 

SIM! NÃO 

FIGURA 6.5- auxoo IA REPRESENTATIVO DO MÓDULO CE2PROM. 

V 
IL <-- IL + 1 

4 	 

Desloca p áximo bit 
de SN para Dado O <-- O + 

Á 

Loop-2 , 



6.3. Projeto do Mó ulo PWM 

  

Mesmo r 

desenvolvido neste trabá 

discutido no capítulo ai 

controlar um motor de 

controlador PID tem gr,  

simples, não havendo nec  

odendo ser utilizado em outras aplicações, o controlador PID 

ho tem a finalidade de servir a um sistema de controle de robô. Como 

Lterior, o controlador PID para esta aplicação deverá ser capaz de 

.rrente contínua. Para tal, um módulo PWM já embutido no FPGA do 

de utilidade por tornar a interface entre o controlador e o motor mais 

-ssidade de se utilizar um conversor DIA. 

Como o ódulo do controlador P0, em ambas as arquiteturas, disponibiliza 

resultados com palavras e 16 bits em lógica de complemento dois, optou-se por desenvolver um 

módulo de saída PWM dr 15 bits, pois este é o tamanho da palavra digital fornecida pelo módulo 

PID descartando-se o bit e e sinal. 

Ao término de m ciclo de processamento, o valor resultante do módulo P0 é 

encaminhado a um bloco de cálculo do valor absoluto. Se o número a ser processado por este 

bloco for positivo, não 

entanto, se o número 

complemento dois para n 

corre nenhuma alteração e o número é apenas repassado a saída. No 

esultante do módulo PID for negativo, ocorre uma conversão de 

mero binário convencional, e este é encaminhado ao módulo PWM. 

Para a formação 

importante apenas o vaia 

sinal é feita antes do dad 

significativo. Este bit de 

propicia a integração ci 

Semiconductor Corporaf 

entrada PWM, uma entra 

dados entre a saída do mó 

dos pulsos de saída PWM o bit de sinal não é utilizado, sendo 

r absoluto do dado disponibilizado pelo módulo PID. A distinção de 

• atingir o bloco de cálculo do valor absoluto, por seleção do bit mais 

mal é separado e encaminhado a um pino de saída do FPGA, o que 

ini uma ponte H como, por exemplo, o LMD1 8200 da National 

en. Como explicado no capítulo anterior, este CI apresenta, além da 

para controle de direção do motor. A Figura 6.6 ilustra o fluxo de 

kl 

da 

ulo PID e o módulo PWM. 
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Clock cset 

PWM 

Clear 
Saída do 
Módulo PID 

16 bit Módulo 
PID 

Bloco 
Valor 

Absoluto 

15 bits 
-* 

Módulo 
PWM 

PWM 

1 bit 

Fiouit 6.6- FLUXO DE ADOS ENTRE OS MÓDULOS PID E PWM. 

6.3.1. 	Detalhaments do Projeto do Módulo PWM 

Para o desenvolv ento de um PWM digital, utilizou-se como base uma arquitetura 

sugerida pela empresa A.tel Corporation, que utiliza um contador, um comparador, um latch e 

umjlip-Jlop tipo JK [DE 961. A Figura 6.7 ilustra a arquitetura básica de um PWM digital. 

FIGURA 6.7 - STRUTURA BÁSICA DE UM PWM DIGITAL. 
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6.4. Módulo PID - C nsiderações gerais 

Saída PID 

PWM 

FIGURA 6.8 - FORMAÇÃ 

32764 

Do PULSO PWM. 

Na geração dos pilsos PWM, a cada ciclo de clock, o dado proveniente do módulo PID é 

comparado ao valor de contagem do contador. Quando estes valores forem iguais o flip-flop é 

"resetado". Ao final do ciclo de contagem, o fiip-Jlop é "setado" pelo sinal de carry oW do 

contador e o ciclo recoireça. Desta forma, o tempo em que um pulso PWM fica em nível alto é 

proporcional ao valor de saída do módulo PID. A Figura 6.8 ilustra a dinâmica de geração dos 

pulsos PWM. É importa-ite a inclusão de um latch para o funcionamento do PWM, pois este 

garante que o dado que a imenta o comparador não seja alterado antes do termino do ciclo PWM. 

	ff 	 Contagem 

Saída PID 

PWM 

o 
	

2 
	

I  4 	
I  

3  

32762 32763 [32764 32765 132766 132767 

 

auurnaff 	 

  

Contagem 32762 132763  1 32764 j32765 1 32766 32767 

    

O módulo PID te 

função descrita por esta 

calculado no período de 

erro calculados, respectiv 

Esta equação representa 

teoria de processamento  

a função de calcular a Equação 6. 1, já apresentada no capítulo 5. A 

equação é recursiva, sendo o seu resultado dependente do resultado 

ostragem anterior. Os termos e(k), e(k-1) e e(k-2) são os valores de 

ente, no período atual t, período passado t-1 e período passado t-2. 

m filtro digital do tipo JIR (Infinite Impulse Response), estudado na 

igital de sinais DSP (Digital Signa! Processing). 

U(k)= U(k-1)qO•e(/c)+qle(k—l)+q2•e(k-2) Equação 6.1 
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A equação 6.1 p de ser representada por uma arquitetura baseada em uma configuração 

de registradores de deslo amento, como representada na Figura 6.9 [ALT98]. 

      

e(k+1) 

 

e(k) 

 

e(k-1) e(k-2) 

      

      

      

      

91  q2 

U(k-1)  U(k) 

FIGURA 6.9- A.RQUITETUR uu MÓDULO PID BASEADA EM REGISTRADORES DE DESLOCAMENTO. 

Para tomar o hard are mais simples e compacto, foi decidido utilizar lógica de inteiros, 

com sinal na representaçãci de complemento dois. Certamente, um dos tópicos de maior 

importância para a imple entação do controlador são os efeitos de se utilizar lógica de ponto-

fixo. 

A maioria dos conFroladores digitais utiliza aritmética de ponto-fixo. Em um processador 

que utiliza aritmética de ponto-fixo, apenas uma quantidade limitada de espaço no byte (de 4, 8 

ou 16 bits) está disponi el para o armazenamento de um sinal ou constante. Os efeitos do 

tamanho limitado da p lavra digital aparecem no sistema como ruído e podem causar 
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instabilidade do sistema Estes efeitos são também conhecidos como ruídos de quantização 

[TEX96]. 

Em processament 

algoritmos de controle 

multiplicações e somas 

tamanho limitado da pal 

É sabido que para se r 

exemplo, quando uma 

registrador de 32 bits 

registradores de 16 bits, 

perda de precisão do 

arredondamento e este se  

• digital de sinais (DSP), a maior parte dos algoritmos, incluindo-se os 

pode ser representada por equações diferenças, consistindo de 

(multiplicar e acumular). Neste contexto, outro efeito causado pelo 

vra digital surge durante o processamento ou cálculos intermediários. 

alizar cálculos intermediários, uma maior precisão é necessária. Por 

ultiplicação de 16 bits por 16 bits é realizada, é necessário um 

para armazenar o resultado. Se o processador apenas apresenta 

s 16 bits menos significativos devem ser descartados, o que resulta em 

resultado final. Este fato é também conhecido como erro de 

acumula a medida em que cálculos sucessivos se realizam. 

Um outro fator g 

Ovedlow ocorre quando 

que a quantidade de bits 

valores positivos e nega  

rador de erros na lógica de ponto fixo é o ovefflow de registradores. O 

ma operação aritmética é executada e o resultado extrapola os limites 

da palavra permite. Neste caso, o resultado pode ficar oscilando entre 

ivos. Para sanar este problema, é necessário que haja algum tipo de 

controle, fazendo com qup 

negativo [5T096]. 

o resultado seja saturado para o maior valor positivo ou o menor valor 

Portanto, para 

utilizar uma palavra de 

resultados intermediários  

nimizar os efeitos da aritmética de ponto-fixo, é recomendável se 

no mínimo 16 bits, com registradores de 32 bits para armazenar 

TE)C96]. 

As duas arquitet 

com representação num' 

arquitetura interna poss 

intermediários. As saídas, 

menos significativos da s 

sinal em 16 bits, no en 

utilizados os valores de 3  

as de controlador PID foram desenvolvidas em lógica de ponto-fixo 

rica em complemento dois. As entradas PV e SP são de 16 bits e 

operadores e registradores de 32 bits para armazenar valores 

tanto a PWM quanto a digital, são de 16 bits, descartando-se os 16 bits 

ida U(k) do módulo PID. Apenas para a saída ocorre o truncamento do 

anto, para os cálculos internos não há perda de precisão, pois são 

bits [B0W99]. 

87 



6.4.1. 	Bloco Limita dor 

O bloco limitador tem a função de verificar a ocorrência de ovetflow durante as 

operações aritméticas de 32 bits. Este bloco é utilizado nas duas arquiteturas do módulo PID, 

sempre após um bloco somador. A figura 6.10 ilustra a estrutura de um limitador. 

Entrada 
2147483647  -2147483648 

BSA --,„ 

1) 
BSB 

Over 

Saída 

	-10" 

MUX 

FIGURA 6.10 ESTRUTURA DO BLOCO LIMITADOR. 

Os blocos somadores existentes na ferramenta de desenvolvimento Max+Plus H, 

apresentam um sinal de saída que indica quando ocorre overflow da soma. Quando ocorre 

ovelflow (bit OVER= "1'), o bloco limitador verifica o bit de sinal do operando A (BSA) e o bit 

de sinal do operando B (BSB). Se os sinais "Over", "BSA" e "BSB" estiverem todos em nivel 

"1" isto indica que ouve 9verflow em uma soma de dois números negativos e, portanto, deve-se 

limitar o valor da soma em —2147483648. Quando "Over" estiver em nível "1" e BSA e BSB 

estiverem em nível "O" is o indica que ouve overflow em uma soma de dois números positivos e, 

neste caso, deve-se limita-  o valor da soma em 2147483647 que é o maior número positivo de 32 

bits em complemento dois. Se "Over" estiver em nível "0" isto indica que não houve saturação 

da soma e a entrada é repassada à saída. 
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6.4.2. 	Bloco de Byp ss e Valor Absoluto 

As arquiteturas os módulos PID executam duas outras funções além do cálculo da 
Equação 6.1. Estas funç-  s são o controle de bypass e o preparo do resultado final U(k), através 

da função valor absoluto, para o módulo de saída PWM. 

A função Bypas 

direcionada as saídas P 

função é particularment 

parâmetros q0, ql e q2 

parâmetros termine para 

externamente pelo oper 

controlador PID deixa de  

foi incluída para permitir que a entrada SP de 16 bits possa ser 

e SD (Saída Digital) sem passar pelo cálculo da rotina PID. Esta 

útil quando o módulo CE2PROM está buscando os valores dos 

o controlador PID. O módulo PID deve aguardar até que a busca dos 

omeçar sua operação. A função de bypass também pode ser controlada 

or. Ao se aplicar o nível lógico "1" ao pino "Bpass", o módulo do 
ser utilizado. 

Como mencionad4 anteriormente, o módulo PWM opera apenas com o valor absoluto do 

resultado, U(k), da rotin PID. Para a geração dos pulsos PWM, apenas interessa a magnitude do 

valor U(k), sendo o sin. (direção de rotação do motor) fornecido pelo bit mais significativo de 

U(k). O diagrama da fig ra 6.11 exemplifica o modo de operação do bloco de bypass e de valor 
absoluto. 

16 bits 	 SD 

CE2PROM 

Bypass 

FIGURA 6.11- BLOCO DE YPASS E DE VALOR ABSOLUTO. 
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Pv 

SP 

c(k-2) 

n 01  

e(k-1) e(k) 

	—0k 

R4 

Limitador Sornador 2 

1 	 

Para Reg. 

qO 

R7 

U(k-1) 

U(k) 

q2 

U 

Multiplicador 

R6 

Bloco de 
ontrole 

Sornador 1 

6.4.3. 	Módulo PID Versão E 

Como m-  cionado anteriormente, esta primeira versão do módulo PID reutiliza 

porções do hardware p. a o cálculo dos produtos parciais da rotina PID. Nesta arquitetura há 

apenas um multiplicado de modo que a representação desta arquitetura por registradores de 

deslocamento difere con'ideravelmente da arquitetura geral ilustrada na Figura 69. A figura 6.12 

mostra um diagrama reprsentativo desta arquitetura. 

MUX 

Limitador 

Para Reg. 	
Selec 

R5 

FIGURA 6.12- ARQUITETURA SIMPLIFICADA DO CONTROLADOR PID. 
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Após os parâme 

CE2PROM, o módulo 

(Process Variable) são 

como a diferença entre 

respectivamente multipli 

realizada pelo Multiplica 

valor gerado é analisado 

acumulado até o moment  

os q0, q 1 e q2 do controlador PID serem carregados pelo módulo 

D entra em operação. Inicialmente, os valores de SP (Setpoint) e PV 

egados (registradores 1 e 2) e o valor do erro atual e(k) é calculado 

SP e PV. Calculado e(k), os valores de e(k), e(k-1) e e(k-2) são 

ados por q0, ql e q2 e a soma é acumularia em R5. Esta etapa é 

or e pelo Somador 1. Durante cada soma realizada pelo Somador 1, o 

elo limitador para verificação de overflow. Depois desta etapa, o valor 

é representado pela Equação 6.2. 

U(k)'= • e(k)+ ql• e(k —1) + q2 • e(k — 2) 	Equação 6.2 

Após três ciclos de multiplicações e somas, o valor representado pela equação 6.2 é 

somado, através do so dor 2, a U(k-1). Novamente, o valor resultante deve ser analisado por 

um bloco limitador. Apó esta etapa, a rotina PID foi completamente calculada, de acordo com a 

equação 6.1. 

Na versão I da quitetura do controlador PID há um bloco de controle que regula o 

funcionamento de todos os registradores (RI a R7) assim como a operação dos multiplexadores. 

Esta arquitetura executa iam ciclo de cálculo da rotina PID a cada seis clocks. O sinal de clock 

que cadencia o funcionaMento do modulo PID vem de um divisor de freqüência que recebe o 

clock geral do FPGA. A ada ciclo PWM é calculado um ciclo PID, garantindo desta forma, que 

um ciclo PID seja execut do para cada ciclo PWM. 

6.4.4. 	Módulo PM Versão H 

A segunda versão de arquitetura de controlador PID tem a estrutura totalmente paralela. 

Esta arquitetura permite • cálculo de toda a rotina PID em apenas um ciclo de clock. A figura 

6.13 mostra uma represe ação em diagrama de blocos desta arquitetura. 

 

que a versão I da arquitetura, após os parâmetros q0, ql e q2 do 

egados pelo módulo CE2PROM, o módulo PID entra em operação. 

PV serem carregados (registradores 1 e 2), os valores dos erros e(k), 

tivamente multiplicados por q0, ql e q2. A soma q0*e(k) + ql*e(k-1) 

Da mesma forma 

controlador PID serem c 

Após os valores de SP e 

e(k-1) e e(k-2) são respe 
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\\\4(  Somador 

é feita pelo Somador 1 

duas somas passa por u 

Durante cada soma real.  

verificação de overflow. 

um  ciclo de clock. 

soma q2*e(k-2) + U(k-1) é feita pelo Somador 2. O resultado destas 

novo somador (Somador 3) para finalmente ser acumulada em R5. 

ada nesta arquitetura, há uma analise do resultado por limitadores para 

Toda a seqüência descrita para esta arquitetura é realizada em apenas 

            

    

e(k-1) 

 

R4 

 

e(k-2) 

      

	10. 

     

o 	 

         

         

           

            

            

             

q° 	q1 	 q2  

Somador 2 

111— 

Limitador Limitador 

U(k-1) 

Limi ador 

FIGURA 6.13- ARQUITTURA SIMPLIFICADA DO CONTROLADOR P11) TOTALMENTE PARALELO. 
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Para esta arquitet4ra, o sinal de clock que alimenta o módulo PID é gerado pelo módulo 

PWM. Quando o contad r de 15 bits do módulo PWM atinge o final da contagem, um sinal de 

Carty Out é gerado. Est sinal de Carty out, que divide a freqüência do clock do FPGA por 

32768 (295), é o sinal de lock utilizado pelo módulo PID. Desta forma pode-se garantir que para 

cada ciclo de geração dos pulsos PWM haja um ciclo de cálculo da rotina PID. 

No próximo capi ulo são descritos os detalhes da implementação das arquiteturas em 

FPGA e a analise dos res ltados. 
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7. implementaç o das Arquiteturas em FPGA e Análise dos 
Resultados 

Neste capítulo 

arquiteturas em FPGA, 

comparação com três con  

tão descritas as etapas realizadas durante a implementação das 

sim como a análise dos resultados obtidos. Ao final, é feita urna 

roladores comerciais que executam a rotina PID. 

As duas arquitet 

projeto digital MAX+P 

MAX+PLUS II é uma f 

todas as etapas de um 

passando pela compilaç 

dispositivo. Para a impl 

esquemático e linguagem  

ras de controlador PID foram desenvolvidas com a ferramenta de 

US II versão 10.0 da empresa ALTERA Corporation. O software 

rramenta que integra diversos módulos, com capacidade de gerenciar 

•rojeto digital, desde a entrada do projeto (esquemático e VHDL) 

o, simulação, mapeamento e finalmente a configuração dc um 

mentação do projeto foi utilizada uma combinação de blocos em 

HDL. 

7.1. Simulação das rquiteturas e Implementação em FPGA 

Após a implement ção dos módulos e blocos descritos no capitulo anterior, a primeira 

etapa na fase de testes foi a verificação do modo de operação das arquiteturas. Para tal, utilizou-

se a ferramenta de simula ão funcional do MAX+PLUS II. Esta ferramenta permite que se faça 

apenas a verificação da ló ica do hardware não considerando os tempos de atraso na propagação 

do sinal no dispositivo. 

Após a constataçã 

houve a compilação co 

MAX+PLUS II realizou 

propagação, gerando os a 

são calculados durante 

representar com fidelidade 

operação. 

da correta operação dos hardwares através da simulação funcional, 

pleta das arquiteturas. Durante esta compilação, a ferramenta 

as etapas de síntese lógica, mapeamento, cálculo dos tempos de 

uivos de configuração dos FPGAs. Os tempOs de propagação do sinal 

compilação, sendo utilizados pela ferramenta de simulação para 

a operação do hardware e permitir a determinação das freqüências de 
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A versão 1 da arluitetura  do controlador PID foi implementada no FPGA da ALTERA 

EPF10K3ORC208-3 da f4mília FLEX 10K. Esta arquitetura ocupou 1044 células lógicas ou LC' 

(Logic Ceis) o que reflete em 60% da utilização do Chip. 

A versão II da arquitetura por ser paralela e utilizar mais multiplicadores e 

somadores que a ver 

EPF1 OK4ORC2OS-3 tam 

representa 74% da capaci 

ão 1, se apresentou maior, sendo implementada no FPGA, 

ém da família FLEX 10K. Esta arquitetura ocupou 1723 LCs, o que 

de deste Chip. 

O process 

envolveu diversas simul 

eletrônica do software 

ficou estabelecida em 33 

freqüência de operação d 

de determinação da melhor freqüência de trabalho para as arquiteturas 

ções em várias freqüências, tal como sugerido pela documentação 

+PLUS II. Na primeira arquitetura, a melhor freqüência de trabalho 

MHz e na segunda arquitetura, conseguiu-se bons resultados a uma 

50 MHz. 

7.2. Analise dos Re ultados 

As Figuras 7.1, 7.2 e 7.3 seguintes, mostram as telas de simulação temporal do 

MAX+PLUS II, onde es ão indicadas na coluna da esquerda, os pinos de entrada, os pinos de 

saída e algumas variávei' internas das duas arquiteturas de controlador PID. A seguir há uma 

breve descrição dos pinos e variáveis utilizados para simulação. 

CLK - CIoc/c i eral do FPGA 

CLK_PID - Cock utilizado pelo módulo PID 

Bypass - Pino se Bypass, desabilita módulo PID 

e 

	

	
Sfl'1, SOUT CS e CCLK - Pinos utilizados para comunicação com uma memória 

BEPROM. 

SP e PV pinos de entrada de Setpoint e Variável de processo, respectivamente. 

SD - Saída ditdtal de 16 bits. 

• UK,UKp — R sultado do cálculo da rotina PID nos tempos presente (k) e passado (k-

1), respectiv ente. São variáveis de 32 bits. 

LC ou Logic Celi é o bloco b sico dos dispositivos da Altera, permitindo a implementação de uma ampla 
variedade de funções lógicas. 

95 



• q0, ql, e q2 — arâmetros do controlador PID. 

• EA, EB e E — Erros nos tempos atual (k), passado (k-1) e passado (k-2), 

respectivamen e. 

• CDIS — Sinal ntemo que, quando em nível "1", indica que o módulo CE2PROM está 

desabilitado e módulo PID esta operante. 

• Ccarry - sinal e controle responsável pela leitura de novos dados SP e PV (presente 

somente na ar uitetura I). 

• PWMO — Pin de saída PWM 

• Sentido — Pin que representa o sinal do valor calculado pelo módulo PID. 

A Figura 7.1 mos ra a etapa de busca dos parâmetros do controlador PID pelo módulo 

CE2PROM. Nesta figur é ilustrado o envio serial de instruções pelo pino S_OUT e o 

recebimento, também de modo serial, dos dados através do pino SIN. Ao final do ciclo de 

buscas (entre 12ms e 15 ), os registradores q0, ql e q2 contem os valores determinados para 

esta simulação, que são: 0=10000, q1=500 e q2= 3000. 

Durante o proces 

os sinais da entrada PV 

indicada pelo pino PWM 

o módulo CE2PROM 

permanentemente em niv 

o de busca dos parâmetros nota-se que a saída SD recebe diretamente 

isto denota que o controlador PID está em bypass. A salda PWM, 
II também reflete o valor da entrada PV. Ao término do ciclo de buscas, 

é desabilitado, na Figura 7.1 isto é indicado pelo pino CDIS 

1 baixo. A partir deste instante, o módulo PID entra em operação. 
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FIGURA 7.1- TELA DE SIMIIMAÇÃO DURANTE O CICLO DE BUSCAS DOS PARÂMETROS PID. 

A partir de 13,5 ns a rotina PID da arquitetura I começa a ser executada. Na Figura 7.2 

isto pode ser observado pela seqüência de valores que aparecem no pino UK e também na 

variável interna UKp, q e representam respectivamente o resultado do processamento atual e 

passado da rotina PID. ode ser observado na figura, que na saída PIUM, as larguras de pulso 

são proporcionais aos vali res de UK ou de SD. 

Os valores mostr dos nas simulações estão na forma decimal, representando um número 

digital em complemento dois, em virtude disto, qualquer número acima do valor 32.767 

representa um número n egativo. Este é o caso dos números 45.536 e 55.536, que equivalem 

respectivamente a —20.00 3 e-10.000. 
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TABELA7. 1- DETALIT NTO DO CÁLCULO DA ROTINA PID PARA COMPARAÇÃO COM A SIMULAÇÃO. 

^rprd 

FIGURA 7.2- TELA DE SI 
	

ÇÃO DO MODULO PID DA ARQUITETURA I. 

A tabela 7.1 mos 

resultados obtidos por si 

da diferença entre SP e P  

a o cálculo passo a passo do algoritmo PID para comparação com os 

ulação, mostrados nas Figuras 7.2 e 7.3. Na tabela, e(k) recebe o valor 

e U(k) é calculado de acordo com a Equação 5.7 do capitulo 5. 

98 



It•tiofrth,+.4 

CU< 
EPats 

s_our 
es 
C;Ctid 

164 
16 01 

DI/5.01 
GI 

LIT(21-0/ 

.2, 015.61 
445,0[ 
FA(15 01 
FF4)6 01 
egis ol 
CP$ 

121 SdO"C=23 
>E1~ f~~3- 	3;L33Mg. 

WMC-1-1—F15537-ii 65598 	O 
4;Ej 53E  

45earri-55=re  

aorgsugu 
rsocourcoIarsecom tErgoscoacoo 

9)°  	 

Do mesmo modo, a arquitetura da versão II do controlador PID foi simulada com 

a ferramenta de simulação temporal do MAX+PLUS II. A etapa de busca dos parâmetros q0, ql 

e q2 é idêntica a da prime ra arquitetura e, portanto não há necessidade de mostrá-la novamente. 

A figura 7.3 ilustra a operação do módulo PID da segunda arquitetura. Para efeito 

de comparação, nesta sirrulação foram utilizados os mesmos valores de entrada e de parâmetros 

da simulação da arquite ura I. Pode ser observado que, nesta arquitetura, a cada ciclo de 

CLK PID é calculado Lm valor de saída U(k). Pode-se, do mesmo modo, confrontar os 

resultados dos cálculos desta arquitetura com os valores da tabela 7.1. 

FIGURA7.3- TELA DE SIMU -AÇÃO DO MODULO PID DA ARQUITETURA I.I. 

A seguir é feita uma comparação das características e do desempenho das duas 

arquiteturas de controlad r PID com alguns controladores existentes no mercado. 
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7.3. Analise de Desexipenho 

Um modo bastante prático de se analisar o desempenho das arquiteturas 

desenvolvidas neste traba ho é através da comparação com dispositivos existentes no mercado 

que executam o mesmo ti o de tarefa. Para tal, foram selecionadas três aplicações que serviram 

como referência para este rabalho. 

A primeira aplicação está descrita no documento AN718 da empresa Microchip 

Technology Inc. [B0W9 ]. Esta aplicação descreve o desenvolvimento de um controlador PID, 

baseado do microcontrola or PIC17C756A, para controle de um motor CC. 

A segunda aplicação é descrita no documento "PID Motor Control with lhe 
Z8PE003" [ZIL01], da empresa Zilog Inc. e detalha o controle de um motor CC pelo 
microcontrolador Z8PEO0 

A terceira plicação consultada foi elaborada pela empresa Motorola Inc., através 

do documento ANI213 O e descreve o controle de servo motores com o microcontrolador 
MC68H16Z1 [WIL96]. 

Como já mencio ado no inicio deste capitulo, as arquiteturas I e II operam 

respectivamente em 33 1 z e 50MHz. Nas duas arquiteturas a freqüência dos pulsos PWM 

define e a freqüência de c culo da rotina PID e também a taxa de amostragem Como as duas 

arquiteturas possuem said PWM com resolução de 15 bits, a freqüência dos pulsos PWM pode 

ser calculada conforme as quações 7.1 e 7.2. 

3 Tal =3MHz  1,007IW 15 

5  Ta2 = 0MHz  1,525 
215 

Equação 7.1 

Equação 7.2 

2 
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Clock 

33 MHz 

50 MHz 

10 MiL' 

25 MHz 

Sistema 
Peo 
Interna 

ResoIuçio 
de 

Saída I\Vi%l 

Arquitetura 1 32 Bits 	 iS Bits 

ultetura II 32 Bits  its 

Zilog 16 Bits 	 16 Bits 

32.Bits 10 Bits  	 

Motorola 32 Bits 	 8 Bits 

Freqüência 
PWMI 

fHOStraS 

Processadas  
por Segundo 

1,007 KHz 
	1.007 KSPS 

1.525 KHz 1.525 KSPS 

Não Fornecida 	6.66 KSPS 

e3 2,2 KH.L 3.9 KSPS 

2.049 KHz 	2.05 KSPS 

A Equação 7.1 ostra o valor da taxa de amostragem da para a arquitetura 1 e a e 

  

Equação 7.2 mostra o vlor da taxa de amostragem para a arquitetura II. A Tabela 7.2 surnariza 

as características das aplicações comerciais descritas anteriormente em comparação com as duas 

arquiteturas de controladr PID deste trabalho. 

TABEIA7. 2- COMPARAÇÃO EM RE, TRÊS SOLUç:CiES COMERCIAIS E AS ARQUITETURAS DESTE TRABALHO. 

Pode ser observado na Tabela 7.2 que as arquiteturas 1 e II não apresentaram 

processamento superior as dos outros sistemas, no entanto, a resolução da saída PWM de 15 

bits é 32 vezes maior do que um sistema com PWM de 10 bits e 128 vezes maior que o de PWM 

de 8 bits. 

Nas duas arquiteturas, a taxa de processamento dos dados é inversamente proporcional a 

resolução de saída PWM. Facilmente pode-se alterar as arquiteturas PID para que operem com 

PWM de 10 bits, neste cabo, haveria um aumento em 32 vezes na velocidade de processamento 

da rotina PID e do módulo PWM. Isto aumentaria o desempenho da arquitetura 1 para 32,2 

KSPS, tornando-a mais rpida que o sistema da Microchip. Com  o mesmo procedimento, a 

arquitetura II passaria a ter o melhor desempenho de todos os sistemas, com uma taxa de 

processamento de 48,8 K SPS e uma freqüência PWM também de 48,8 KHz. Neste trabalho 

houve a opção por assegurar uma melhor resolução de saída, em detrimento de um maior 

desempenho. Uma taxa de1 processamento maior pode ser conseguida, no futuro, com a mudança 

para uma família de FPGA mais rápida, sem alteração da resolução de saída. 
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8. Conclusões 

Parte deste trab o de mestrado se traduziu no aprendizado das modernas técnicas e 

ferramentas de projeto digital, além de um estudo básico na teoria de processamento digital de 

sinais, permitindo deste nodo, o desenvolvimento de um controlador PID digital para ser 

utilizado como um bloco c4u core em sistemas que utilizam FPGAs. 

A utilização de H rdwares dedicados para tarefas de controle, como as duas arquiteturas 

aqui apresentadas, mos aram-se bastante eficientes e viáveis. O desenvolvimento de um 

controlador PID dedicadi em FPGA é unia opção ainda pouco explorada, de modo que esta 

tarefa é, em geral, realiza por processadores e microcontroladores de utilização genérica. 

Uma das principa s vantagens da abordagem deste trabalho está na maleabilidade dos 

sistemas reconfiguráveis 

feitas rapidamente. Neste 

core de controlador P 

ARMOSH. Para a integr 
para uma família de FP 

outros módulos do siste 

rapidez e fiincionalidade 

atuais aliadas a reconfigu 

omo os FPGAs, os quais permitem que alterações de projeto sejam 

trabalho isto é particularmente importante, pois foi desenvolvido um 

que será integrado a um sistema de controle de robô, o Projeto 

ão a este projeto, certamente a arquitetura será modificada e migrada 

maior, para poder receber uma interface de comunicação com os 

a. Uma integração como a mencionada apenas será exeqüível com 

om a utilização das modernas ferramentas de desenvolvimento digital 

bilidade dos FPGAs. 

Os dois sistemas e controle PID desenvolvidos obviamente podem ser melhorados e 

moldados de acordo com s sistema que os utilizem. Para tal, na seqüência, algumas modificações 

e melhorias são sugeridas ara trabalhos futuros. 
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8.1. Sugestões para rabalhos Futuros 

Nas arquiteturas 

EEPROM foi uma sol 

comunicação e o control  

desenvolvidas o módulo de busca dos parâmetros de uma memória 

ção intermediária, por falta de uma definição de como serão a 

proferidos pelo projeto ARMOSH. 

A manipulação os parâmetros q0, ql e q2 do controlador PID ainda permitem 

considerável desenvolvi ento. Uma solução interessante seria desenvolver um controlador com 

capacidade de calcular e 'justar seus parâmetros por si só, sem a necessidade de intervenção do 

operador. Esta tarefa é c nhecida por auto-sintonia do controlador PID. 

A completa codi 

qualquer ferramenta de p 

FPGAs de outras empre 

seria a possibilidade d 

hardwares como, por e 

resolução de saída do mó  

cação das arquiteturas em VHDL tomaria os sistemas "portáveis" para 

ojeto digital que interpretasse VHDL, permitindo a implementação em 

as. Uma vantagem adicional ao se codificar as arquiteturas em 'VHDL 

desenvolver cores parametrizáveis, permitindo configurações dos 

emplo, escolha do número de bits da palavra digital e escolha da 

ulo PWM. 
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