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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar o estudo comparativo de 

diversas arquiteturas para a implementacao de partes de controle de sistemas digitais, 

propondo urn metodo de concepcao orientado para a etapa de sintese no dominio 

estrutural. E apresentada uma descricao geral dos sistemas digitais que aborda os 

seguintes aspectos: a classificacao, as formas de implementacao, as metodologias de 

projeto e o use de niveis de interpretacao. 

As arquiteturas de controladores sao desenvolvidas atraves de diversos 

componentes combinacionais, associados a elementos de memorizacao, que permitem 

a reafizacao de maquinas de estados finitos. 0 conhecimento das caracteristicas destes 

componentes digitais, bem como das ferramentas que os geram de forma autornatica, 

pode levar a escoiha da arquitetura de controle que melhor se adequa a implementacao 

do circuito integrado. 

A divisao de urn circuito em unidade controladora e unidade operativa é uma 

decisao do projetista. Esta escoiha pode ser orientada de acordo corn certos 

parametros, geralmente ligados a complexidade dos sistemas. 

A classificacao quanto a complexidade, tamanho da palavra de instrucao, 

flamer° de comandos que irao atuar na parte operativa, entre outros parametros, 

permite agrupar os algoritmos em conjuntos. Os algoritmos pertencentes a urn 

determinado conjunto, utilizando a mesma arquitetura para a implementacao da 

unidade de controle, apresentarao resultados semelhantes em termos de area, 

desempenho eletrico, flexibilidade, etc., se forem implementados pelo mesmo sistema 

de PAC. De forma que torna-se possivel selecionar arquiteturas que se adequem 

melhor para realizar os circuitos que apresentam caracteristicas comuns. 

Diversas propostas de arquiteturas para a implementacao de unidades de 

controle sac) apresentadas, citando os pontos positivos e negativos de cada 

implementacao. Dois circuitos digitais, no caso microprocessadores, sao utilizados, 

como exemplo, para ilustrar a reafizacao destas arquiteturas. 

A comparacao entre as arquiteturas deve ser efetuada atraves de ferramentas 

que permitam avaliar os metodos de implementacao e, tambern, verificar a correcao 

dos circuitos implementados. Para os exemplos utilizou-se SHC (Simulador para 
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HDC) corn esta finalidade. 0 SHC é urn simulador que tem como entrada uma 

linguagem de descricao de hardware HDC, e que permite a simulacao de diversas 

arquiteturas, a par -fir de descricoes tao proximas da implementacao fisica dos circuitos 

quanto necessario (dentro dos niveis de descricao permitidos pela linguagem HDC). 

Palavras_chave: 	microeletronica, sistemas digitais, circuitos complexos, 

linguagens de descricAo, simuladores, arquiteturas de controle. 
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ABSTRACT 

The main subject of this work is the comparative study of several architectures 

for control unit implementation. Meanwhile a structural domain synthesis strategy is 

proposed. A general description of digital systems is presented, which focuses the 

followings aspects: classification, implementation, design methodologies and the use of 

interpretation levels. 

Controllers' architectures are developed with several combinatorial 

components, associated to memory elements, which realize a finite state machine. The 

knowledge of digital circuits characteristics, as well as the automatic generation tools 

available, can help to choose the best control architecture iJ use in integrated circuits 

implementation. 

Control unit and execution unit circuits division is a designer's decision. This 

choice can be oriented according to some parameters, usually related to systems' 
complexity. 

Algorithms can be classified by their complexity, length of instruction word, 

number of commands that will act in the execution unit and other parameters. This 

classification allows to group algorithms in sets. When some implementation of 

control unit architecture is selected, any algorithm of a given set will present similar 

results in terms of area, performance, flexibility and so on. Then it becomes possible to 

select architectures that are more suited to implement circuits showing common 

characteristics. 

Several architectures for control unit implementation are presented, 

demonstrating advantages and drawbacks of each one. Two digital circuits are used (in 

this case microprocessors) as examples, illustrating these architectures implementation. 

The comparison between architectures has to be done with tools that allow the 

evaluation of each implementation method and circuit verification. Each example was 

simulated by SHC (HDC Simulator). SHC is a simulator which has, as an input, the 

HDC hardware description language. This simulator allows architecture simulation by 

descriptions as close to physical circuit implementation as needed (inside the available 

HDC description levels). 
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Key_words: microelectronics, digital systems, complex circuits, description 

languages, simulators, control architecture. 
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INTRODUCAO 

A partir dos anos 60, as empresas eletronicas comecaram a ter urn crescimento 

acentuado. Em 1990 o mercado de produtos eletronicos ultrapassou a marca de 400 

bilhoes de Mares, so nos Estados Unidos. 0 que tornou as empresas eletronicas as 

principais rivals, em volume de vendas, das empresas automobilisticas, quimicas e 

sidethrgicas. 

0 grande crescimento das empresas eletronicas deveu-se, em muito, ao 

processo de informatizacao, que permitiu o avanco das tecnicas de concepcdo de 

sistemas. A integracao de transistores em silicio acompanhou este crescimento, 

gerando um sinergismo. Isto porque a informatizacao agiliza os processos de 

integracao e vice-versa. 

0 processo de integracao de transistores passou, e continuara passando, por 

inumeras alteracoes devido as tecnologias de concepcdo. 0 constante avanco da 

ciencia implica o estudo de novos projetos. Gracas as diferentes restricoes de cada 

tecnologia, os projetos devem ser realizados tendo em mente a tecnologia que sera 

utilizada na implementacAo do circuito integrado. 

A figura seguinte (extraida de /SZE 84/) ilustra o crescimento das vendas dos 

circuitos integrados a partir dos altimos anos. Este grafico reflete, indiretamente, as 

restricOes impostas as tecnologias atuais. Desde 1975, os sistemas digitais MOS tem 

prevalecido, no mercado, adiante dos circuitos bipolares, mesmo frente ao maior 

desempenho eletrico que estes oferecem. Tal fato se deve as vantagens na 

miniaturizacao dos dispositivos, a baixa dissipacao de potencia e ao rendimento 

elevado dos circuitos MOS; requisitos extremamente necessarios nos processos de 

integracdo em larga escala. 

Atualmente, para circuitos de aplicacoes especificas, algumas tecnologias sAo 

mistas. Nas partes do CI onde o desempenho eletrico é importante, utiliza-se 

dispositivos bipolares, as demais partes sao implementadas corn MOS. 

A exponencial reducAo das dimensoes minimas dos dispositivos, levou ao 
crescimento, igualmente exponencial, do numero de componentes integrados por 

pastilha de silicio. Em 1960, a escala de integracao de transistores era minima, menos 

que 100 transistores, o que caracterizava os circuitos SSI (Small Scale Integration). 
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Em poucos anos os avancos tecnologicos levaram a integracOes maiores como MSI 

(Medium Scale Integration), que significa uma integracao entre 100 a 1000 

transistores por CI, e LSI (Large Scale Integration), entre 1000 e 100000 transistores 

por CI. Hoje, as tecnologias visam a integrack de mais de 100000 transistores em 

cada CI, tipica da era dos circuitos integrados VLSI (Very Large Scale Integration). 

Venda da maioria dos grupos de CIs nos Estados Unidos. 

Os processos tecnologicos em semicondutores, utilizados hoje, fornecem 

informacaes restritivas em desempenho eletrico e dimensao. Embora se tenha atingido 

todos os limites, existem limites fisicos e tecnologicos para a reducao dos dispositivos, 

tanto que a taxa do fator de integracao tem sido reduzida nos illtimos anos, forcando 

pesquisas em direcao a outras tecnologias. 

0 avanco da tecnologia requer maiores conhecimentos em todas as areas de 

concepcdo de circuitos integrados, para tanto, é necessario um estudo aprofundado 

sobre as formas de implementacao. Urn conjunto de tecnicas, ou ate mesmo uma 

metodologia, permite vencer certas restriceies de projeto (como desempenho eletrico, 

consumo de potencia e area) em uma dada tecnologia, alem de facilitar a organizacao 

do processo de concepcao do mesmo. 

Este trabalho apresenta uma visao global dos sistemas digitais e, de forma 

hierarquica, ilustra os assuntos essenciais da dissertacao, que sao: as implementacoes 

das arquiteturas de controladores no piano estrutural, um metodo de concepcao de 
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partes de controle e a simulacao das arquiteturas de controladores. 

As partes de controle sac), em geral, a porcAo mais complexa de um circuito 

integrado digital. Para verificar o correto funcionamento destas unidades, sao 

necessarias ferramentas que participem das varias etapas do processo de concepcAo. 

Neste trabalho é apresentada uma ferramenta de simulaedo de sistemas digitais, que foi 

essencial para o estudo das arquiteturas propostas. 

Para melhor situar o leitor, a dissertacao nao trata de otimizacao e nem do 

assinalamento de estados, apesar de levar em conta a sua existencia e fazer uso do 
mesmo para a proposicao de um metodo de implementacao de partes de controle. 

Os capitulos da dissertacao estao assim divididos: 

a) 0 primeiro capitulo fomece uma visao geral dos sistemas digitais; suas 

classificacOes e formas de implementacao. 

b) 0 segundo capitulo enfoca as metodologias para projetos de sistemas 

digitais. As nocoes de hierarquia, abstracao e modularidade sao apresentadas como 

estrategias para a solucao dos problemp.s de implementacdo de circuitos complexos. E 

abordado, tambem, o uso de niveis de descried° e o metodo de refinamentos 

sucessivos. 

c) 0 terceiro capitulo apresenta tres componentes combinacionais basicos para 

a implementacao de arquiteturas de controladores. 0 conhecimento do 

comportamento, e das formas de implementacdo destes componentes, é de grande 

importancia para a escolha de uma arquitetura corn relacao as restricOes de projeto 

(area, desempenho eletrico, flexibilidade, etc.). No final do capitulo é apresentada uma 

analise comparativa entre os resultados obtidos. 

d) 0 quarto capitulo fornece os conceitos de arquiteturas para sistemas digitais. 

Estes conceitos permitem a avaliacao da qualidade das arquiteturas. 

e) 0 quinto capitulo apresenta o conceito de arquitetura alvo e o modelo PO-

PC (parte operativa - parte de controle); este modelo é caracterizado pela divisdo de 

um sistema digital em sub-circuitos mais organizados e menos complexos, permitindo 

urn melhor tratamento sobre o processo de implementacao. 0 capitulo clA urn enfoque 

maior sobre a parte de controle. 
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f) 0 sexto capitulo utiliza os resultados e definicoes, expostos nos capitulos 3 e 

5, para desenvolver diversas arquiteturas para a implementacao de controladores. 0 

estudo destas arquiteturas permite criar uma metodologia de concepeao de partes de 

controle no dominio estrutural. 

g) 0 setimo capitulo apresenta dois sistemas digitais. Estes sistemas foram 

implementados atraves das arquiteturas apresentadas no capitulo 6. 

h) 0 oitavo capitulo enfoca a linguagem de descried° de hardware HDC, que 

permite uma descried°, tanto estrutural quanto comportamental, de urn circuito digital. 

Este capitulo apresenta, tambem, o simulador SHC que interpreta esta linguagem. 0 

HDC foi utilizado para descrever, enquanto que o SHC serviu para simular as 

arquiteturas apresentadas no capitulo 7. 

i) 0 nono, e ultimo , capitulo apresenta uma conclusAo sobre o trabalho de 

dissertacao. 
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1 SISTEMAS DIGITAIS 

Um sistema digital e a combinacao de componentes que atuam conjuntamente 

para estabelecer relacOes entre as excitacOes (codificadas em binario), que sao 

chamadas sinais de entrada, e as respostas para estas excitacOes, que sao chamadas 

sinais de saida. Assim, um sistema digital tem a funcao de mapear urn conjunto de 

dados de entrada em urn conjunto de dados de saida. 

Urn sistema digital pode ser representado pela fig. 1.1, onde: 

a) E={e i , e2 , 	eN} é o vetor de N entradas. 

b) S={s1, s2, 	sm } é o vetor de M saidas. 

c) Q={q i , q2, 	qx } é o conjunto de X estados. 

As funcOes que representam este sistema digital sao dadas pelas equacOes 1.1. 

e 1.2. Sendo que a equacao 1.1 caracteriza urn sistema digital puramente 

combinacional, enquanto as equacOes 1.2 e 1.3 representam sistemas digitais com 

memorizacao de estados (ver item 5.4.1). 

S = f (E) 	 eq. 1.1 

S = f (E, Q) 	eq. 1.2 

S = f (Q) 	eq. 1.3 

e1 --- 
e 2 — 

e N 

Sistema Digital 

~gl ,g2, ...,q %1  

Fig. 1.1 - Representacao de urn sistema digital. 

Como o vetor de entrada é finito, é possivel mapear todas as saidas atraves de 

tabelas. Para os sistemas puramente combinacionais estas tabelas sao chamadas de 

Tabelas Verdade; para os circuitos sequenciais é necessario, tambem, as tabelas de 

transicao de estados. 0 conhecimento destas tabelas traz a descricao explicita do 

comportamento entrada-saida do sistema digital. 
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Existe uma infinidade de sistemas digitais que podem implementar a mesma 
funcao, utilizando diversas tecnologias, topologias, arquiteturas, e outros. A estrategia 

de implementacao é a organizacao dos circuitos e/ou sub-sistemas que implementam a 

funcao desejada, Fazem parte desta estrategia, o estudo das diferentes formas de 

expressar a equivalencia entre funcOes e/ou algoritmos e a escolha da tecnica de 

implementacao do circuito (/SUZ 88/). 

1.1 CLASSIFICAcA0 DOS SISTEMAS DIGITAIS 

Os sistemas digitais sao divididos essencialmente em dois grandes grupos: os 

combinacionais e os sequenciais. Os circuitos combinacionais realizam a funcao no 

espaco, enquanto que os circuitos sequenciais dependem do tempo e espaco para 

realizar esta mesma fiincao. Para tanto, os sistemas digitais sequenciais sao compostos 

por circuitos combinacionais mais elementos de memorizacao. 

Dentro dos sistemas sequenciais é possivel encontrar dois outros grupos: os 

sincronos e os assincronos, distinguidos pela tecnica de transicao de estado. Nos 

circuitos seqiienciais sincronos os instantes de transicao de estado sao definidos por 

um relogio, enquanto que nos circuitos sequenciais assincronos as transiceies 

dependem apenas dos sinais de entrada. Sob o ponto de vista de implementacao, a 

maioria dos circuitos complexos sao realizados de forma sincrona, para facilitar a 

compreensao e a analise. 

Os circuitos combinacionais sao, na verdade, urn subconjunto dos circuitos 

seqUenciais. Grande parte dos algoritmos pode ser realizada tanto sob forma 

sequencial quanto combinacional, porem, existem certos algoritmos (como por 

exemplo os que utilizam recursividade) que exigem implementacOes sequenciais. Por 

este motivo os sistemas sequenciais sao muito importantes para a concepcao de 

maquinas complexas. 

Tanto os circuitos combinacionais, quanto seqUenciais, podem ser descritos por 

uma linguagem de descricao de Hardware (Hardware Description Language - HDL). 

As HDLs permitem que urn determinado processo seja descrito de diversas maneiras. 

A diferenca pode advir da forma de descrever e/ou do use de primitivas ou mesmo de 

linguagens diferentes. 

Urn dos objetivos de descrever urn sistema digital é a sua realizacao em silicio. 

Essa implementacao torna-se eficaz quando efetuada atraves de sistemas integrados de 
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sintese automatica. Para estes sistemas, é fundamental que seja utilizada uma 

linguagem formal. Uma descricao ambigua ou incompleta nao é (nil sob este aspecto. 

Ainda que nao haja atualmente uma nnica ferramenta capaz de sintetizar todo o 

circuito automaticamente, uma descricao formal é interessante como ponto de 

referencia, quando varios projetistas participam do projeto; pelo menos parte da 

sintese pode ser feita automaticamente partindo de uma linguagem de alto nivel. 

Suzim, em /SUZ 88/, utiliza os conceitos de complexidade para classificar os 

sistemas digitais de acordo com o namero de elementos e o seu relacionamento. 

Assim, destaca quatro subgrupos: circuitos combinacionais, contadores, circuitos do 

tipo memoria e circuitos algoritmicos. 

1.1.1 CIRCUITOS COMBINACIONAIS 

Os circuitos combinacionais sac) definidos como dispositivos cujas saidas sao 

dependentes, unicamente, das entradas. Estes circuitos nao tern memoria, e é por este 

motivo que as saidas sao determinadas pelas entradas presentes, nao ocorrendo 

influencia das entradas passadas. 

Na classe dos circuitos combinacionais estao a logica randomica, PLAs, ROM, 

etc. As portas logicas sao os elementos basicos para a implementacao de logica 

randomica. As estruturas regulares, como ROM e PLA, sao, geralmente, 

implementadas por transistores dispostos sob forma matricial. 

Dada uma tabela composta por funcoes Booleanas, existem varios circuitos 

combinacionais que podem implements-la. A escolha adequada do circuito é orientada 

pelas restricOes impostas pelo projeto. Entende-se por restricaes tanto as 

caracteristicas intrinsecas de cada circuito (velocidade, area ocupada, orientacao das 

conexoes, flexibilidade, consumo de potencia, etc.), como a disponibilidade de 

ferramentas que auxiliem no desenvolvimento destes circuitos combinacionais. 

A descricao dos circuitos combinacionais pode ser efetuada sob forma de 

tabelas Booleanas, tambem chamadas de Tabelas Verdade, ou atraves de uma 

descricao que se aproxime do hardware que sera implementado. 0 exemplo 

apresentado a seguir, ilustra duas descricOes equivalentes baseadas em uma Tabela 

Verdade. 
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Tab. 1.1 - DescricAo atraves de uma Tabela Verdade. 

Entradas Saidas 

EO El SO S1 S2 S3 

0 0 0 0 0 1 

0 1 0 1 1 1 

1 0 0 0 1 0 

1 1 1 0 1 1 

a) Descried° orientada para a realizaedo atraves de ROM. 

Memoria = {0, 0, 0, 1), 
{0, 1, 1, 1}, 
{0, 0, 1, 0), 

{1, 0, 1, 1)); 

caso (EO = 0 e El =0) 

caso (EO = 0 e El =1) 
caso (EO = 1 e El =0) 

caso (EO = 1 e El =1) 

Saida = Memoria [0]; 

Saida = Mem6ria [1]; 

Saida = Memoria [2]; 

Saida = Mern6ria [3]; 

Saida = (SO, Si, S2, S3}; 

b) Descried°,  orientada para a realizaedo atraves de logica randomica. 

S0= EO & El; 

Si =—E0 &El; 

S2 = —E0 & —E1; 

S3 = —(E0 & —E1); 

onde: & prepresenta o E Booleano logic° e representa a negaedo. 

1.1.2 CIRCUITOS SEQUENCIAIS 

As fimcoes sequenciais realizam o mapeamento de urn conjunto de saidas que 

depende tanto das entradas atuais, quanto das entradas passadas. Sdo associados as 

funeOes sequenciais, os conceitos de mem6ria ou estados internos. Estes elementos 
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representam informaceies imprescindiveis para o calculo do conjunto de estados e 

saidas. 

A Tabela Verdade, que modela adequadamente os circuitos combinacionais, 

torna-se inadequada para os circuitos seqtienciais. As func5es seqUenciais podem ser 

representadas por maquinas de estados finitos (do ingles, Finite State Machine 

-FSM), que recebem urn conjunto de entradas finito e produzem um conjunto de saidas 

finito. A FSM tem, igualmente, urn framer° finito de estados internos. A fig. 1.2 ilustra 

uma FSM para o caso de uma maquina sequencial sincrona. 

Entradas 	 Saidas 

Fig. 1.2 - Modelo de uma maquina sequencial sincrona. 

Os circuitos sequenciais sincronos sao realizados pelo uso de uma entrada 

adicional chamada de fase ou relogio. A ocorrencia de uma transicao e, usualmente 

chamada de pulso de relogio. Como os circuitos seqtienciais devem armazenar os seus 

estados entre os eventos de urn pulso de relogio, sao necessarios elementos de 

memorizacao, como o flip-flop. 

Os circuitos sequenciais tambem podem ser concebidos sem o uso de relogios. 

Estes circuitos sao chamados de assincronos. A representacao dos dispositivos 

assincronos é semelhante a de uma maquina de estados finitos. 0 que difere, e que 

certos caminhos de realimentacao nao sao controlados pelo relogio. A falta de 

sincronizacao em todos os caminhos gera dificuldades adicionais de projeto, o que 

restringe este tipo de implementacao a circuitos de pequena complexidade. 

A principio, as maquinas assincronas poderiam ter desempenho eletrico 

superior, uma vez que nao tern barreiras temporais explicitas. Essa vantagem tende a 

reduzir-se a medida que aumenta a complexidade para controlar a evolucao dos 

estados da maquina. 
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1.1.2.1 Contadores 

A classe de contadores (contadores, deslocadores, etc.) é composta pelos 

circuitos que seguem seqUencias fixas. Nem sempre estas seqUencias seguem a ordem 

numerica binaria (0, 01, 10, 11, ...), pois pode ser estabelecida uma seqUencia 

arbitraria. 

A caracterjstica fundamental dos contadores e deslocadores é que na definicao 

da transicao de estado, é considerado apenas urn subconjunto dos estados possiveis. 

Por exemplo, no caso de circuito deslocador, urn flip-flop qualquer teria como 

equacao de proximo estado: 

(t+1) = 	(t), 

onde Q i  (t+1) significa o estado do flip-flop i no instante de tempo subsequente a t. 

Neste caso, é possivel observar que, independente do namero de flip-flops, a equacao 

do proximo estado é muito simples. 0 aumento do nUmero de estados, para uma 

maquina implementada corn circuitos pertencentes a classe, nao reflete em maiores 

dificuldades de projeto. 

Os circuitos do tipo contador sao, em geral, utilizados como subsistemas de 

uma maquina maior. A meta, nesses casos, é obter circuitos bastante rapidos. Por este 

motivo, a celula basica costuma ser desenhada manualmente, ja que o projetista tern 

uma major preocupacao corn o desempenho em tempo. A concepcao logica do circuito 

é trivial. 

1.1.2.2 Circuitos do Tipo Mernoria 

As memorias sao utilizadas para armazenar o estado atual da maquina e/ou 

efetuar a transferencia de dados (informacOes) oriundos de outros dispositivos. 

A complexidade das memOrias nao esta na descricao, nem na concepcao 

funcional, mas sim, na concepcao de um nUmero bastante grande de elementos de 

memorizacao em uma mesma pastilha de silicio (complexidade espacial - ver item 2.1) 

e na otimizacao da celula basica. Para tanto, é importante extrair o maximo da 

tecnologia de fabricacao, alem de utilizar tecnicas de projeto sofisticadas. 

A descricao de uma mem:via pode ser efetuada de forma bastante simples. 

Atraves de comandos de leitura ou de escrita, a mem6ria passa a receber ou fornecer 

dados: 
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se (escrever) 	M(endereco) <--- Dado; 

se (ler) 	 Dado <--- M (endereco); 

A simplicidade da parte de controle caracteriza a simplicidade do dispositivo, 

mesmo assim, as pesquisas em memorias continuam sendo enfatizadas. E evidente que 

os estudos nao estao direcionados para o algoritmo executado, mas para a construcao 

da matriz de memoria; tanto o aspecto de sua dimensao (capacidade de memoria), 

quanto o aspecto de velocidade (tempo de resposta), sao elementos ligados 

essencialmente a tecnologia de fabricacao (/SUZ 88/). 

1.1.2.3 Circuitos Algoritmicos 

Os circuitos seqiienciais que apresentam algoritmos complexos sao 

classificados como sistemas algoritmicos. A complexidade (definida no item 2.1) 

considera o flamer() de estados significativos para o comportamento do algoritmo. 

A principio todos os circuitos seqtienciais sao algoritmicos, como entao 

classifica-los de forma distinta? Maquinas como microprocessador sao mais complexas 

do que contadores, mesmo que o niimero de estados possa ser equivalente. Mas como 

saber se uma maquina de uma mesma classe, ou ate de classes diferentes, é mais or: 

menos complexa do que outra? Uma forma de obter esta resposta é atraves da 

normalizacao da complexidade algoritmica, que pode ser alcancada com a reducao das 

maquinas para uma FSM. A comparacao entre duas maquinas seria feita entre as FSMs 

equivalentes. 

A funcao complexidade de uma maquina nao é trivial. Sao diversas grandezas 

que interagem de forma ilk, linear para compor a complexidade. Intuitivamente, 

percebe-se que quando o niimero de estados tende a zero a maquina é simplificada e 

no instante em que nao ha mais estados passa a ser classificada como um circuito 

puramente combinacional. Por outro lado, se a tabela de transicao é simples, o circuito 

tende a classe dos contadores e, no limite, a urn simples registrador. 

1.2 IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS DIGITAIS 

A implementacao de um circuito é a materializacao do algoritmo que realiza 

um determinado problema. Esta materializacao pode ser efetuada no espaco 

(implementacao combinacial) ou, igualmente no espaco mas dependente do tempo 

(implementacao seqiiencial). 
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Os projetos de circuitos, tanto combinacionais quanto seqiienciais, constituem 

urn problema de sintese. A realizacao destes circuitos exige varias etapas, como: 

definicao do problema, descricao do algoritmo, etapas de validacao do algoritmo, 

concepcao e validacao do CI fisico. 

A implementacao sequencial exige elementos de memorizacao e uma logica de 

controle, o que requer cuidados de inicializacao e finalizacao do processo. A 

implementacao combinacional nao necessita de uma memoria, logo, nao existe o 

conceito de inicializacao para os circuitos combinacionais. 

Nas figuras 1.3 e 1.4 esta implementado urn somador de N bits, sob forma 

sequencial e combinacional, respectivamente. Ambos os casos sao equivalentes sob o 

ponto de vista funcional, como se pode observar atraves dos algoritmos, escritos em 

linguagem C, que descrevem as implementaciies. 

Descricao Seqiiencial 
int Meml, Mem2, Cin, Cout, El [N], E2m, S[N], i; 

i = Mem2 = 0; 

while(i<=n) 
{ 	if (0) 	Meml = Cout; 

if (4)2) 

Mem2 = Meml; 
i++; 

} 
Cin = Mem2; 

Cout = (E 1p] & E2N) I (E 1p] & Cin) (Cin & E2[11); 

S[i] = El [i] A E2 A Cin, 

} 

Fig. 1.3 - Implementacao sequencial. 
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Descried° Combinacional 
{ 	int S[N], El EN], E2[N], Cin[N], Cout[N]; 

S[0] = El [0] A  E2[0] A  Cin[0]; 

Cout[0] = (El [0] & E2[0]) (El [0] & Cin[0]) (E2[0] & Cin[0]); 
Cin[1] = Cout[0]; 

S[1] = E1[1] A  E2[1] A  Cin[1]; 
Cout[1] = (El [1] & E2[1]) I P[I] & Cin[1]) (E2111 & Cin[1]); 
Cin[2] = Cout[1]; 

S[N-1] = El [N-1] A E2[N-1] A  Cin[N-1]; 
Cout[N-1] = (El [N-1] & E2[N-1]) I (E1[N-1] & Cin[N-1]) I (E2[N-1] & Cin[N-1]); 
Cin[N] = Cout[N-1]; 
S[N] = El [N] A  E2[N] A  Cin[N]; 
Cout[N] = (El [N] & E2[N]) I (El [N] & Cin[N]) I (E2[N1 & Cin[N]); 

E1[N]1 

E2[N] 

C i n [N ] 	 

s 
cout,o, 

s r„ 
cout 

s[Nl ] 

 COut [N-1] 

Cout[N] 

Fig. 1.4 - Implementaedo combinacional. 

A descried° combinacional, assim como a sua implementaedo, é, geralmente, 
menor para um niimero pequeno de bits, pois a descried° seqiiencial necessita de 
logica e variavel extra para a execuedo do algoritmo. Para circuitos maiores, a area 

gasta corn o acrescimo dos elementos de memorizacao e das conexoes, a minimizada, 
implicando que a implementacdo, e ate a descried°, seqiiencial seja menor. 
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A implementacao de sistemas requer os conhecimentos dos criterios de custo e 

tempo (/DAV 83/). 0 custo, que implica o consumo de area, esta relacionado corn: o 

numero de componentes, o numero de entradas destes componentes e o numero de 

conexOes. 0 tempo esta relacionado corn o numero de componentes que podem ser 

encontrados em urn mesmo caminho, ou melhor, corn a soma dos atrasos de todos os 

componentes que fazem parte deste caminho. 0 maior caminho que o sinal deve 

percorrer é denominado de caminho critico. 

A comparacao da implementacao combinacional corn a implementacao 

sequencial, sob os criterios de custo e tempo, leva aos seguintes resultados: 

a) Para o caso do algoritmo apresentar pouco paralelismo intrinseco, a 

implementacao sequencial 6, geralmente, mais vantajosa que a combinacional. Desta 

forma, e, algumas vezes, compensadcr modificar o algoritmo inicial para diminuir o 

paralelismo intrinseco. Esta operacao reduz os custos, mas aumenta o tempo. 

b) Desconsiderando os custos das conexaes (entre os elementos de 

memorizacAo e as demais partes do circuito seqUencial), os demais custos (numero de 

elementos e de entradas) do circuito sequencial sao, frequentemente, menores que os 

custos do circuito combinacional, sem que isto implique em urn grande acrescimo no 

caminho critico. 

Generalizando, os circuitos implementados sob forma combinacional tem maior 

desempenho em tempo e o circuitos implementados sob forma seqfiencial requerem 

menor numero de elementos. 
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2 METODOLOGIAS DE PROJETO PARA SISTEMAS DIGITAIS 

A metodologia de projetos visa o estudo de um ou mais caminhos para a 

realizacao fisica de um sistema digital. 0 projetista parte de um problema conhecido e 

atraves de sua descricao vai de encontro a solucao desejada, tal como na fig. 2.1. 

I  Problema I 	1). Descrigiio 	 Solug'io Obtida 

A eficacia 

Soluciio Desejada I 

Fig. 2.1 - Metodo para a realizacao de sistemas digitais. 

Devido ao crescente processo de integracao de transistores em silicio, os 

problemas de sintese de sistemas digitais obrigam, cada vez mais, o use de ferramentas 

de PAC que automatizem os processos de concepcao, reduzindo o tempo de projeto e 

tomando o circuito mais confiivel (correto por construe -do). 

A descricao do problema deve ser orientada para o conjunto de ferramentas 

disponivel que mais se adapte a sua solucao. Isto porque a escolha adequada do 

sistema de PAC (conjunto de ferramentas integradas que, a principio, oferecem urn 

metodo para a concepcao de CIs) pode levar a solucOes muito proximas do desejado. 

0 problema deve ter uma formalizacao que permita a manipulacao pela 

ferramenta e o controle do usuario. Isto implica descricOes que nao sejam ambiguas e, 

ao mesmo tempo, de ficil inteligibilidade, tais como as HDLs. 

0 conjunto de ferramentas deve fornecer funcoes que se adaptem ao metodo e 

a formalizacao do problema. 

A aplicacao da ferramenta sobre a descricao de urn problema gera uma 

solucao. Entre a solucao obtida e a solucao desejada (que é a funcao objetivo definida 

na especificacao do problema) podem existir diferencas (A eficaeia); estas diferencas 

refletem o quanto o PAC esti distante do desejado. Para dhninuir a diferenca entre as 

solucOes obtidas e as desejadas, os projetistas costumam dividir o problema em 

subproblemas e estes ern outros menores. Atraves da reducao do problema o sistema 

de PAC passa a lidar corn um ninnero menor de dados (reducao da complexidade), o 

que the permite um melhor desempenho. 
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Uma atitude sensata, mediante as atuais ferramentas de PAC, é aumentar a 

interacao do usuario com as varias etapas do processo de sintese. Isto, porque a 

metodologia reflete caminhos de implementacao, e estes caminhos podem ser alterados 

para que sejam obtidos os resultados parciais (em cada etapa) desejados. 

2.1 A COMPLEXIDADE DOS SISTEMAS 

0 termo complexo e, geralmente, utilizado para definir problemas dificeis de 

analisar que sao compostos por outros problemas menores. Assim, uma possivel 

soluedo para problemas complexos reside na decomposicao em problemas menores 

(menos complexos) e mais faceis de tratar. 

0 termo complexo, em informatica, refere-se a quantidade de recursos (tempo 

e volume de memoria) necessarios para a realizacao de uma tarefa ou algoritmo. 

Para os sistemas digitais a definicao de complexidade se torna util, por ser uma 

medida pela qual os circuitos podem ser avaliados e comparados. 

Existem estudos que mostram a relacdo entre a complexidade do algoritmo e a 

area necessaria para a sua implementacdo (BAU 81/). A quantificagdo desta relacdo é 

urn dado util na sintese de urn sistema digital, pois atraves da descried() do algoritmo é 

possivel estimar a area do circuito a ser implementado. 

Para as funcOes logicas sao definidas duas medidas de complexidade 

computacional, baseadas no custo e no tempo. A primeira é a complexidade espacial, 

que representa a area necessaria para realizar uma dada implementacao. A segunda é a 

complexidade temporal, que reflete o numero de passos necessarios para a realizacao 

de um algoritmo. Estas complexidades, no dominio dos circuitos integrados, podem 

ser exemplificadas da seguinte forma: 

a) A complexidade espacial é dada pelo conjunto do numero de elementos e 

suas conexOes. Sob este aspecto, uma memoria de 16 Mega bytes é muito mais 

complexa do que o controle de um processador RISC. 

b) A complexidade temporal é dada pelo numero de iteracOes do algoritmo. 

Tornando esta complexidade relativa a uma maquina de estados finitos, entraria no 

computo desta o numero de estados e os alfabetos de entrada e saida. 

A implementacao de um algoritmo pode ser efetuada atraves de varias formas; 

uma implementacdo combinacional implica o aumento da complexidade espacial e na 
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reducao da complexidade temporal, enquanto que uma implementacao mais sequencial 

implica o oposto. A fig. 2.2 ilustra uma curva intuitiva corn relacao a variacAo das 

complexidades computacionais. Intuitivamente pode se observar que o produto das 

duas complexidades, para um mesmo circuito, é constante; como exemplo no circuito 

1 da fig. 2.2 nota-se que Ce2 * Ctl é aproximadamente igual Cel * Ct2. 

Fig. 2.2 - Relacao entre as complexidades computacionais para diferentes circuitos. 

Urn circuito a complexo quando um dos dois elementos (complexidade espacial 

ou temporal), ou ambos, forem relativamente grandes. Na pratica, o interesse maior 

esta em classificar os circuitos quanto a complexidade do que quantifica-los. 

Para a implementacao de circuitos de alto desempenho temporal e corn pouca 

area, é importante que a complexidade dos projetos de CIs seja administrada. Em 

/WES 85/ é sugerido quatro conceitos para a solucdo do problema: 

a) A hierarquia, que visa a divisao de modulos em submodulos e estes em 

outros menores, sucessivamente, ate que a complexidade chegue a urn ponto tratavel. 

b) A modularidade, que é refletida nas interfaces dos modulos gerados 

hierarquicamente. Estas interfaces, quando bem definidas, permitem que os demais 

modulos possam ser concebidos paralelamente. Assim, podem ser formadas equipes de 

projetistas corn tarefas distintas, sem que mudancas internas em urn bloco afetem os 
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demais. 

c) A regularidade dos componentes - Os CIs construidos com estruturas 

regulares tendem a ser menos complexos sob o ponto de vista das conexoes e do 

formato. A regularidade permite que o circuito seja mais facilmente reconhecido e 

analisado (maior inteligibilidade), alem de facilitar a depuracao do CI fisico (facilidade 

de testes) e, em muitos casos, aumentar o desempenho eletrico e reduzir a area. 

d) A localidade, que visa a reducao do niimero de conexOes, ou o seu 

comprimento, entre os modulos atraves de um born posicionamento dos mesmos. 

E importante colocar que estes quatro conceitos, acima citados, nao sao de use 

exclusivo dos projetistas de hardware. Os projetistas de software utilizam, de forma 

semelhante, os mesmos conceitos para tornar os programas facilmente inteligiveis, de 

facil depuracao e manutencao. 

Suzim (/SUZ 881) coloca que a complexidade envolve, basicamente, os 

conceitos de hierarquia e abstracao, que sao na verdade conceitos interdependentes. 

Tanto um, quanto o outro, visam gerenciar a complexidade dos sistemas, permitindo 

encontrar melhores soluciies para as implementacOes. 

2.1.1 0 USO DE HIERARQUIA PARA MINIMIZAR A COMPLEXIDADE 

0 termo hierarquia é bastante antigo. A origem da palavra a referida a area 

sacerdotal (e composta pelo radical do adjetivo grego "hieros" que quer dizer 

sagrado), por este motivo, este termo era utilizado exclusivamente para determinar a 

ordem dentro do conjunto dos poderes eclesiasticos. Hoje em dia, o termo hierarquia 

tern um significado mais amplo. A hierarquia relaciona conjuntos de elementos e de 

classes, indicando as precedencias dos elementos dentro destas classes e a precedencia 

destas classes no todo, segundo criterios estabelecidos. Os criterios de hierarquizacao 

devem ser explicitados para evitar ambiguidade. 

Gajski, em /GAJ 83/, considera que os projetos de CIs sao realizados ao longo 

de trEs eixos ortogonais entre si: o eixo comportamental, estrutural e geometric° (fig. 

2.3). Para este contexto, é possivel que a hierarquia em um dado eixo, nao seja a 

mesma que em outro; embora fosse mais interessante que as arvores hierarquicas 

fossem congruentes, ou seja, que os mesmos elementos pertencessem aos mesmos nos 

em ambas as arvores. Esta ideia facilita a passagem pelos varios niveis de abstracao, 

tanto no processo de sintese, quanto na extracao (o caminho inverso da sintese). 
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Comportamental 	Estrutural 

Geometrico 

Fig. 2.3 - Diagrama em Y. 

Ao ser definida uma linguagem é definido urn nivel; é importante salientar que 

este nivel pode ter caracteristicas que o facam pertencer a mais de urn eixo (ex. muitas 

linguagens nao sao puramente comportamentais, ou estruturais, mas sim uma 

composicao de ambas). No diagrama em Y, estes niveis podem ser vistos como 

projecoes entre os eixos, ja que nao ha uma classificacAo rigorosa para os mesmos. 

Outros autores utilizam modelos distintos para demonstrar as metodologias de 

projeto. Em /WES 85/, por exemplo, os processos de concepcao sac) orientados ao 

longo de um anico eixo corn tres dominios: o comportamental, o estrutural e o 

geometric° (ver fig. 6.1.3). Embora existam diferencas, os modelos tern muitas 

caracteristicas em comun e a discucao de qual é o modelo mais adequado e, 

aparentemente, filosofica. 

Os modelos de concepcao tornam-se importantes na medida que permitem 

orientar adequadamente o processo de concepcao; a complexidade dos CIs pode ser 

melhor administrada e, ate, minimizada atraves de tecnicas como o use de hierarquia e 

abstracao. 

Um mesmo circuito pode ser apresentado sob forma plana ou hierarquica. 

Circuitos apresentados hierarquicamente tendem a ter uma descricao mais reduzida, 

que facilita a compreensao e a verificacao. Urn exemplo de descricao sob forma plana e 

hierarquica pode ser observado abaixo, atraves de um oscilador em anel composto por 

sete inversores: 
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a) Descricao hierarquica 

enquanto (nab terminar) 

Funcao_cadeia_inversores( ); 

entrada_inversor [0] = saida_inversor [6]; 

} 

Funcao_cadeia_inversores( ) 

repita (i = 0 ate i < 6; i = i + 1) 

entrada inversor [i+1] = saida_inversor [i]; 

b) Descricao plana. 

entrada_inversor [1] = saida_ inversor [0]; 

entrada_inversor [2] = saida_ inversor [1]; 

entradainversor [3] = saida_ inversor [2]; 

entrada_inversor [4] = saida_ inversor [3]; 

entrada_inversor [5] = saida_ inversor [4]; 

entradainversor [6] = saida_ inversor [5]; 

entradainversor [0] = saida_ inversor [6]; 

0 uso de niveis hierarquicos a encontrado em pages de controle de muitos CIs 

complexos. Os algoritmos de interpretacao de alta complexidade requerem a 

decomposicao em varios niveis, o que leva a uma hierarquizacao da parte de controle 

(/ANC 86/). As vantagens das hierarquias em PCs sao: 

a) 0 uso de hierarquias, em geral, leva a uma rapida reducao da complexidade 

do algoritmo de interpretacao. 

b) A complexidade do algoritmo de sequenciamento tambem é reduzida a cada 

nivel. Como exemplo, o sequenciamento das fases é muito mais simples que o 

sequenciamento das microinstruciies. 

c) A complexidade da codificacao, dos diferentes niveis de instrucao, decresce 

com o nivel algoritmico que estao codificados. Como exemplo, a microinstrucao é 

menos codificada que a instrucao e mais codificada que os comandos no nivel de fases. 
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2.1.2 ABSTRACAO 

Abstraedo é o ato de selecionar um subconjunto de predicados de um objeto. 0 

use da mesma vem de encontro a minimizar a complexidade, ja que reduz a quantidade 

de informaedo relativa a urn determinado objeto, facilitando o tratamento do mesmo. 

Como exemplo, pode-se notar que as informaeoes de capacidade de corrente, 

consumo e area sao predicados necessarios para uma simulaeao eletrica de um 

dispositivo. Porem estes mesmos predicados seriam desnecessarios para uma descricao 

fiincional. 

Ao abstrair predicados de a uma determinada descried°, esta passa de urn nivel 

mais proximo do dominio fisico para um nivel mais abstrato. Uma descricao, no 

dominio geometric°, de uma porta NAND, implementada em CMOS, poderia ser 

efetuada descrevendo o dimensionamento das linhas de metal, das areas ativas, dos 

implantes P e N, etc.. Ao retirar informaeoes sobre o dimensionamento deste 

dispositivo, a descricao passa a ter caracteristicas estruturais. Desta forma, o ato de 

abstrair deve levar em conta os predicados relevantes aos niveis de abstracao em que 

se esta trabalhando. 

A abstraedo interage com os conceitos de extraeao (passagem dos niveis 

inferiores para niveis superiores), que é o caminho inverso da sintese ou 

implementacao. Enquanto o ato de abstrair releva certos predicados, o ato de sintetizar 

requer a agregaedo de informaciies que ficarao associadas a descried°. 

Quanto mais proximo dos niveis inferiores, ha muito mais informaeOes 

inseridas no proprio nivel. Ao passar para urn nivel superior, muitas caracteristicas do 

objeto sao relevadas. Dal, a passagem para um nivel inferior requer a agregaedo de um 

conjunto de informaeOes relevantes a este nivel. 

Quanto menor for o numero de informaeOes (ex.: linguagens de alto nivel), 

maior sera o grau de liberdade que uma ferramenta automatica tera para sintetizar. Isto 

podera levar a uma sintese distante do desejado e, as vezes, inadequada para as 

restrieoes de projeto. 

Ao efetuar uma extraeao em urn circuito, nao sera obtida, necessariamente, a 

mesma descried° que, atraves de uma sintese, gerou este circuito. Isto tambem é 

observado no momento em que um mesmo algoritmo pode levar a mais de uma forma 

de implementaeao. 0 fato dos caminhos de abstraeao e de sintese nao serem 

necessariamente os mesmos implica que a extracao deve ser capaz de extrair os 
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elementos essenciais, abstraindo os elementos desnecessarios para o nivel. 

2.2 0 METODO DE REFINAMENTOS SUCESSIVOS 

0 metodo de refinamentos sucessivos visa administrar a complexidade dos 

sistemas. Este metodo consiste em apresentar o objeto complexo em diversos niveis de 

descried°, partindo do mais abstrato ate o nivel de implementaedo. Cada descried° 

considera, de todos os predicados dos elementos manipulados, apenas os que sdo 

significativos no nivel em questa°. Enquanto uma descried() em alto nivel abstrai certos 

detalhes de implementaedo, as descrieoes inferiores sao enriquecidas de novos 

predicados a medida que se aproximam do nivel de implementaedo fisica. 

A necessidade de inserir conhecimento, nos processos de sintese, forca que a 

concepcao seja efetuada em varias etapas (com a interferencia do projetista). Caso a 

mesma seja efetuada sem o auxilio do projetista, os processos de sintese somente 

podem ocorrer, eficazmente, atraves de um pequeno namero de niveis de abstracao 

(passagem do nivel estrutural para o geometric°, por exemplo), devido as deficiencias 

dos atuais sistemas de PAC. 

Em resumo, a sintese atraves de varias etapas reflete a necessidade de reduzir o 
parametro A eficacia (apresentado na fig. 2.1), que seria bastante grande para os 

compiladores de silicio disponiveis hoje. 

2.3 NIVEIS DE DESCRICAO DE SISTEMAS 

0 caminho continuo do processo de criaedo de sistemas digitais é dividido em 

uma serie discreta de passos. Estes passos podem ser vistos como niveis, com 

linguagens que os definem. 

Urn sistema digital é uma rede de componentes que pode ser descrita como urn 

algoritmo, uma rede de circuitos integrados, uma rede de transistores, urn conjunto de 

mascaras, etc. A descried() é a representaedo de um sistema digital por um modelo. 

Estes modelos podem estar em diversos niveis de abstracao que, adequadamente 

manipulados, podem gerar o sistema digital fisico. 

Diz-se que urn sistema digital pertence a urn determinado nivel, quando esta 

descrito atraves de um conjunto de primitivas pertencentes a linguagem que define este 

nivel. Urn nivel é dado como um conjunto coerente de primitivas que possibilitam a 
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descried° de um objeto. Na verdade, urn nivel é definido por uma linguagem; a partir 

do momento em que se define uma linguagem de descricao é definido um nivel de 

descricao. 

Os niveis em que pode ser descrito urn sistema digital sao criados 

artificialmente, mesmo que para fins praticos tenha-se o interesse de faze-los 

corresponder a faces do projeto pelas quail passaria, naturalmente, um projetista em 

funcao de sua cultura ou treinamento. Os niveis nao sao pois estanques nem fixos, mas 

variam com os metodos de trabalho, com a tecnologia, com as ferramentas disponiveis 

etc. (/SUZ 88/). 

O use de niveis de abstracao exerce urn papel importante na reduedo da 

complexidade. A fig. 2.4 ilustra a tendencia da reducao da complexidade 

computacional, atraves dos niveis de descricao. A medida que cresce o numero de 

elementos que compOem as descricOes (dominios menos abstratos), a complexidade 

tambem cresce. 

ric° 
Domino 

GeometD 

Cornplexidade 

Fig. 2.4 - Complexidade versus niveis de descried°. 

Urn exemplo do aumento da complexidade atraves dos niveis de descricao é 

ilustrado a seguir, com a representacao de uma porta NOR de duas entradas, descrita 

em tres niveis: 

a) A descried° comportamental, apresentada em termos de funcao Booleana, 

requer apenas uma linha para representar o funcionamento do dispositivo. 

S(NOR) = (NOT) (E l  OR E2) 

b) A descricao estrutural, que leva em consideracao as interconexeies dos 

componentes para a realizaedo do circuito, é relativamente mais complexa, como pode 
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ser observado abaixo. 

Porta NOR2: Entradas (E 1 , E2) 	Saida (S) 

Inicio: 
TrP I  VCC El 	no 	VCC 

TrP2  no 	E2 	S 	VCC 

TrNi  GND El  S 	GND 

TrN2  GND E2 S 	GND 

Fim. 

c) Por fin;, a descricao geometrica, que esti a um passo do circuito fisico, é 

aqui representada pela composicao de retangulos (linguagem RS). 

NOR2; 

LMS; 	 LMM; 

B 33 35 0 0; 	 B 33 6 0 3; 

LMD; 	 B 33 6 0 73; 

B 6 3 73; 	 B 6 6 13 26; 

B 12 6 10 3; 	 B 6 6 13 52; 

B 4 17 10 9; 	 B 4 20 14 32; 

B 12 6 10 26; 	 LMC; 

B 4 17 18 9; 	 B 2 2 5 75; 

LMB; 	 B 2 2 15 28; 

B 7 27 13 52; 	 B 2 2 15 5; 

B 6 6 25 3 	 B 2 2 15 54; 

LMP; 	 B 2 2 15 75; 

B 2 50 4 20; 	 B 2 2 27 5; 

B 10 3 6 20; 	 LMG; 

B 16 2 6 68; 	 B 33 33 0 49; 

B 16 2 11 61; 	 DF; 

B 11 3 16 12; 

B 2 51 27 12; 

Uma maquina que compreende as primitivas de urn determinado nivel, e 

chamada de interpretador. Dada uma descricao, o interpretador pode ser utilizado para 

executar o que a descricao representa, interpretando o circuito. Anceau (/ANC 861) 

coloca que um interpretador de uma linguagem algoritmica é urn algoritmo capaz de 
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executar todos os programas escritos nesta linguagem. 0 processador central de urn 

computador pode ser visto como a implementacao em hardware de urn interpretador 

de sua propria linguagem de maquina. 

0 conjunto de primitivas constitue uma maquina abstrata, ou maquina virtual. 

0 pr6prio interpretador pode se descrito utilizando as primitivas de uma outra 

linguagem, requerendo assim, mais um nivel de interpretacao. A representacao do 

processo de interpretacao é ilustrada pela fig. 2.5. 

• • • I 	I> ki-2) IL 0-1) 

1(i-i) /Li 

1-0 I i 04) 

Fig. 2.5 - Hierarquia de niveis de interpretaedo. 

Neste processo o interpretador 	i 	da linguagem i (L 1), pode ser escrito como 

urn programa em uma linguagem i+1 (1, (;4.1)). Esta linguagem, por sua vez, pode entdo 

ser interpretada por um interpretador e assim sucessivamente. 

0 processo de interpretaedo é finalizado no momento em que deixa de ser 

maquina virtual e passar a ser maquina real. Na verdade, a cadeia de interpretaedo 

termina no momento em que a descried() é suficientemente simples para a sua 

implementaedo fisica. Do contrario, podera ocorrer uma ou mais decomposicoes, ate 

que satisfaca os quesitos necessarios. Isto pode acontecer em uma maquina hospedeira 

(quando se esta simulando o circuito) ou em uma maquina especifica, como urn 

circuito integrado. 

A utilizacao de mais de um nivel de descricao, assim como a ideia de dividir 

para conquistar, para diversos autores (/STR 78/, /OBR 82/, /ZYS 88/, /ANC 86/, 

/SUZ 88/ e outros) parece ser uma das solucOes mais adotadas na implementacao de 

grander circuitos. Os motivos sao, geralmente, baseados na reduedo da complexidade 

do algoritmo de interpretaedo, do algoritmo de sequenciamento e da codificaedo, que 

permitem um melhor tratamento do problema, tanto pelo projetista, quanto pela 

ferramenta que ira concebe-lo. 
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2.3.1 NiVEIS DE DESCRICAO PARA COMPOSICAO DA PO E PC 

As maquinas seqtienciais podem ser particionadas logica e topologicamente em 

duas unidades, que sao a PO e a PC (o cap. 5 detalha melhor o enunciado). 

De acordo corn /ANC 86/, quando sao utilizados varios niveis de interpretaedo, 
cada interpretador 1 o)  e um algoritmo escrito em uma linguagem L o+1), que é 

reconhecido por urn interpretador imediatamente abaixo. A estrutura de controle do 
interpretador I (;)  para cada nivel define uma parte de controle (PC (0). A cadeia de 

interpretadores de todos os niveis abaixo definem uma parte operativa correspondente 
(P0(0), que executa as primitivas da linguagem 1, (i4. 1) . Os niveis superiores contem os 

dados Lo)  que sera° a entrada da parte de controle. Desta forma, tanto a PC (;)  quanto 

a P0(1)  definem uma maquina virtual M o), ilustrada na fig. 2.6. 

1 (0) /L(1 ) 
Dados 

1(i-1) /L(i) 

1 (i) /L 04) 

1 (i4)/1_04-2) 

} Programa (PC; ) 

Execucao (PO; ) 

1(n)/L(n+ 1 ) 

Fig. 2.6 - Maquina virtual. 

No momento em que a partied° é aplicada recursivamente, a parte operativa 
P0(;)  pode ser reagrupada, novamente, em outra parte de controle e outra parte 

operativa ate o ultimo nivel. Este Ultimo nivel representa a execuedo das primitivas em 

uma dada tecnologia. 

Urn exemplo, onde aparece a equivalencia da descried° com os niveis de 

controle e a parte operativa, esti ilustrado na fig. 2.7. Neste exemplo, o sinal C*, que é 
responsavel pela carga do registrador REG, é gerado por uma PC 0_ 1) , composta pelo 

sequenciamento e geracao de comandos. A validagdo deste comando gera o sinal C. A 
parte operativa P0 (1)  é responsive( pela soma entre os registradores A e B. 
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Fig. 2.7 - Exemplo de parte operativa e parte de controle. 

* Descricao da operacao referente a fig. 2.7: 

C* = (resultado das Wes da PC(i-1)); 

C = C* AND 41; 

se (C) entao REG = A + B; 

0 particionamento sucessivo, em \Arias maquinas virtuais, realiza uma 

hierarquia de controladores. A parte de controle, que resulta da implementacAo do 

programa do usuario na memoria, é referida como o nivel mais alto de controle. 

Enquanto que o nivel de controle mais baixo é o penaltimo nivel de interpretacao. 0 
ultimo nivel pertence a parte operativa. Cada parte de controle (PC (0) recebe 

comandos gerados pela unidade controladora imediatamente acima (PC (1.1)) e 

responde com informacees sobre o seu estado. 

Sao muitas as maquinas que utilizam mais de um nivel de controle: 

a) 0 MC68000 tern dois niveis de interpretacao. 0 primeiro nivel é o 

microprograma, que contem a codificacAo do seqiienciamento. 0 segundo nivel é o 

nanoprograma, que contem a codificacao dos comandos. 

b) 0 coprocessador aritmetico FELIN (/ZYS 88/), dispele de tres niveis de 

interpretacao. Os dois primeiros niveis sao mais relacionados corn o seqiienciamento, 
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enquanto que o terceiro nivel é dedicado para a geracdo de comandos. A fig. 2.8 
apresenta os tits niveis de controle do circuito FELIN, onde: PSUP (1)  é o conjunto de 

comandos; FT é o calculo devolvido pelo nivel inferior de controle (estado da PC 

inferior); CR é o calculo devolvido pela unidade de execuedo (estado da PO) e Pext 

sdo os parametros externos. 

As panes de controle devem transmitir as instrueOes para os niveis inferiores 

no tempo correto, atraves de mecanismos de sincronizaedo. Em /ANC 86/ é sugerido 

duas tecnicas possiveis: 

a) A PC0+1)  transmite urn sinal de fim e requisita uma nova instrucdo para a 

PC() . Esta tecnica de sincronizaedo e utilizada em altos niveis de controle onde o 

tempo de execuedo das instrueoes é variavel; ou em baixos niveis, onde sdo utilizados 

circuitos assincronos. 

b) A utilizaedo de um sinal de relogio, corn uma frequencia fixa calculada para 

permitir a execuedo de qualquer instruedo. Esta teenica de sincronismo é 

freqiientemente utilizada nos niveis de controle inferiores, que estdo mais proximos do 

nivel de execuedo. 
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Nivel 1 

Pext 

Nivel 3 
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Fig. 2.8 - Decomposiedo da PC em tees niveis de interpretaedo. 
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3 ANALISE DOS COMPONENTES COMBINACIONAIS 

Com o aparecimento de circuitos LSI e, principalmente, VLSI os custos 

computacionais, que eram medidos em flamer° de elementos (chips), passaram a ser 

avaliados em termos de numero de componentes integrados por unidade de area de 

silicio. 

Para a realizacao de circuitos em silicio foram adotadas varias tecnicas, visando 

a otimizacao em area, desempenho eletrico e tempo de projeto. 

Existe uma grande quantidade de circuitos combinacionais, tais como: 

multiplexadores, decodificadores, PLAs e ROMs. Estes, e outros circuitos, associados 

a elementos de mctmorizacao, permitem a realizacao de inameros sistemas digitais. 

Os principais componentes combinacionais utilizados para construir uma parte 

de controle sao os realizados com: logica rand6mica (estruturas rand6micas) e logica 

estruturada (estruturas regulares). As estruturas randomicas sao caracterizadas pela 

aparente aleatoridade das portas logicas e das conexOes, e pela implementacao com 

logica multi-nivel. As estruturas regulares, como PLAs e ROMs, nao apresentam muita 

complexidade sob o ponto de vista de conexOes e sao implementadas atraves de urn 

namero definido de niveis. 

Weste (/WES 85/) e Glasser (/GLA 85/) ressaltam o use de logica rand6mica 

para a concepcao de circuitos cuja complexidade nao seja muito grande, enquanto 

citam que microprocessadores de 16 e 32 bits sao, preferencialmente, construidos 

atraves de tecnicas que utilizem logica estruturada. Os meritos de concepcao atraves 

destes metodos serao discutidos nos capitulos que seguem. 

3.1 LOGICA RANDOMICA 

Os transistores, interconexOes e demais componentes disponiveis em CIs sao 

utilizados para compor diversos tipos de circuitos, como amplificadores, memorias, 

circuitos de chaveamento digital e outros. Estes circuitos podem ser implementados 

por portas logicas, e/ou transistores de passagem, dispostos no silicio sem uma forma 

regular, aparentemente aleatoria. Por este motivo, esta tecnica é denominada de logica 

randomica, logica aleatoria ou logica anarquica. 

Embora exista um grande namero de tecnologias utilizadas para a 
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implementacao dos componentes combinacionais, tais como: ECL, TTL, e outras, os 

itens que seguem abordam apenas as tecnologias MOS, em especial, CMOS devido 

sua importancia para os atuais processos de concepcao. 

3.1.1 A TECNOLOGIA DE PABRICACAO 

Corn o passar dos anos a tecnologia Complementary Metal Oxide Silicon 

(CMOS) tornou-se cada vez mais importante para as indirstrias de CIs, mesmo as que, 

inicialmente, se dedicavam mais aos circuitos bipolares. A viabilizacao da tecnologia 

CMOS se deve a invencao do processo planar no silicio, em meados de 1960 (/WES 

85/). Porem, o que levou a um crescente uso da mesma foi o advento da integracao em 

larga escala e mais recentemente das tecnologias VLSI, onde milhares de transistores 

sao integrados na mesma pastilha de silicio, tornando o consumo de potencia urn fator 

limitante. 

A tecnologia CMOS permitiu a geracao de transistores de passagem corn 

pouca degradacao do sinal e portas logicas, de baixo consumo de potencia, com 

excelente recuperacao do nivel logic°. 

3.1.2 AS PORTAS LOGICAS E OS TRANSISTORES DE PASSAGEM 

A composicao de transistores-P e/ou transistores-N em serie, ou paralelo, 

permite a formacao de portas que, mediante uma determinada excitacao, respondem de 

forma logica; o que torna possivel gerar uma tabela que contenha o vetor de todas as 

saidas, mediante um dado vetor de entradas. Estes dispositivos sao chamados de 

portas logicas. 

As portas logicas mais comuns sao: NOR, NAND e o Inversor, sendo que as 

demais sao, geralmente, uma composicao destas portas logicas basicas. 

Os transistores de passagem CMOS sao compostos por urn par de transistores-

N e transistores-P, com as respectivas fontes e drenos conectadas (transmission gates 

-TG), ou por, apenas, um transistor (geralmente urn transistor-N - TP). Estes 

dispositivos sao usados como chaves que condicionam, atraves de urn sinal de 

comando, a conexao entre dois nodos. 

Embora tanto os transistores de passagem, quanto as portas logicas possam 

realizar os mesmos circuitos digitais, existem certas caracteristicas basicas que 

favorecem o uso de um ou outro dispositivo. 
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Os TPs e os TGs permitem que o sinal seja transmitido de forma bidirecional e, 

em muitos casos, como na fig. 3.1, pode diminuir os custos em termos de area. 0 use 

de uma seqiiencia de TPs deve ser efetuado de forma cautelosa, pois o sinal podera 

softer uma degradacao do seu nivel eletrico, alem de haver uma diminuicao no 

desempenho temporal. A recuperacao deste sinal pode ser efetuada atraves de portas 

logicas, já que as mesmas sao dispositivos ativos. 

E -0 

Et  
C 

a) Implementacao corn portas logicas. 	 b) Implementacao corn TGs. 

Fig. 3.1 - Exemplo de urn seletor 2:1 CMOS. 

3.1.3 OTIMIZACAO DE LOGICA RANDOMICA 

Otimizar a concepcao de urn circuito integrado, é utilizar tecnicas que levem a 

implementacoes tao proximas quanto possivel do otimo, seja pela reducao dos custos 

em area, aumento do desempenho eletrico, melhoria do layout, reducao do numero de 

conexoes e transistores, facilidade na testabilidade ou outros fatores. 

Davio, em /DAV 83/, utiliza dois criterios de otimizacao para simplificacao de 

fimcoes logicas, chamados de otimizacao do custo e otimizacao do tempo. A 

otimizacao do custo é dada pela reducao do namero de componentes e conexiies, 

diminuicao da area e potencia dos componentes, entre outros fatores; os custos de 

desenvolvimento, testes e manutencAo tambem sao levados em conta. A otimizacao do 

tempo é dada pela reducdo do tempo de propagacao, que se reflete no namero minimo 

de portas em serie, para a minimizacao do caminho critico. 

Existem varias tecnicas de otimizacao dirigidas para favorecer um fator 

especifico, isto é uma funcao objetivo, porem praticamente nao existem ferramentas 

otimizadoras que abranjam mais de urn fator (como por exemplo, aspectos de 

topologia e aspectos logicos). Dos vat -jos tipos de otimizacao, a otimizacao logica é 

que, geralmente, obtem resultados mais significativos nos atuais sistemas de PAC. 
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A otimizacao logica em estruturas randomicas é mais complexa, do que em 

estruturas regulares. Enquanto as estruturas randomicas necessitam minimizadores de 

logica multi-nivel, as estruturas regulares, como PLAs, tratam apenas de urn namero 

definido de niveis (no caso dois). 

Newton (/NEW 87/) coloca que o criterio de otimizacao de logica multi-nivel, 

para os sistemas de sintese, é minimizar a area ocupada pelas equacties logicas (que 

sac) medidas em funcao do niimero de portas, transistores e conexoes no conjunto final 

das equaci5es) satisfazendo as restricties de desempenho eletrico. Existem, 

basicamente, duas aproximaci5es para a otimizacao multi-nivel: 

a) Otimizacio global - Onde a funcao logica é refatorada dentro de uma forma 

multi-nivel otima, sem considerar a forma da descricao original (independente do estilo 

ou tecnologia). 

b) Otimizacio local - Onde as transformacoes locals sao aplicadas para as 

funcoes logicas especificadas pelo usuario, ou globalmente otimizadas. 

Ambas as aproximacoes envolvem um namero grande de passos que 

caracteriza a complexidade da otimizacao multi-nivel. Esta complexidade gerou um 

atraso no aparecimento de otimizadores, eficazes, de logica multi-nivel. 

Fig. 3.2 - Layout de um Inversor da biblioteca 'FRANCA (/CRU 91/). 



A Di>d),*)._  
A -I 
B - J 

A  

59 

Corn o aumento da complexidade, os sistemas digitais crescem, aumentando o 

namero de portas logicas e, conseqiientemente, o numero de conexOes que causam 

grande perda de superficie. Uma solucao é utilizar conexoes sobre as areas ativas 

(/REI 87/), como ocorre na biblioteca de celulas TRANCA (fig. 3.2) e no gerador 

automatic° TRAGO (/MOR 901). Este metodo que torna a estrutura randomica mais 

regular (com relacao a orientacao das linhas de metal), geralmente, mostra um sensivel 

ganho em area. Todavia, o layout das celulas pode refletir em perda de desempenho 

eletrico. Isto porque as areas ativas sac) forcadas a ter a sua geometria alterada, 

visando permitir a passagem de linhas de metal sobre as mesmas. 

Uma outra tecnica de otimizacao é o uso de portas compostas, que permitem a 

reducao de area e o aumento do desempenho temporal. Estas portas sao topologias 

que realizam uma determinada funcAo, que podaia ser implementada pela composicao 

de portas basicas (NAND, NOR). A utilizacao desta tecnica pode ser efetuada num 

passo subsequente a otimizacao logica, refletindo apenas, em urn custo adicional pelo 

tempo de projeto. Isto porque a otimizacao logica é efetuada no dorninio 

comportamental e o uso de portas compostas no dominio estrutural. 

Na fig. 3.3 esti exemplificado o uso de uma porta composta que realiza uma 

funcao extraida do /WES 85/. Neste exemplo, atraves de uma tecnologia CMOS 

utilizando portas basicas, o circuito seria composto por 14 transistores. Corn uma 

porta composta, apenas 8 transistores sac) utilizados, o que leva a uma reducao de area 

em cerca de 40% e a uma minimizacao significativa do caminho critico. 

a) Portas logicas basicas. 	 b) Porta composta. 

Fig. 3.3 - Implementacao da funcao: F = ((A.B) + (C.D)) . 
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Muitas vezes, o projetista de circuitos integrados é levado a pensar que o 

atraso intrinseco de uma porta logica, é o menor atraso que pode ocorrer em cada 

estagio. Assim, reduzindo individualmente o atraso de cada porta seria obtido o 

maxim° desempenho eletrico. Embora o raciocinio seja correto, induz a otimizacao 

parcial de cada estagio, sem levar em conta os demais. 

Tab. 3.1 - Atraso de uma NOR2 para um determinado vetor de entrada. 

Entradas Transicdo Constante RC Atraso relativo 

0 0 0 ---> 1 (R + R).0 4 

0 1 1 ---> 0 R.0 2 

1 0 1 ---> 0 R.0 2 

1 1 1 ---> 0 (R // R).0 1 

Estudos efetuados pelo autor mostram que existem combinacties logicas que 

nunca poderAo ocorrer, dependendo de como forem posicionadas as portas logicas que 

fazem parte do caminho de urn sinal. Neste aspecto é explorada uma tecnica que 

aumenta o desempenho eletrico do circuito. Esta tecnica de otimizacAo, baseia-se no 

fato que uma mesma porta logica tern diferentes atrasos, dependendo do vetor de 

entrada. A tabela de tempo de transicdo versus o vetor de entrada (tab. 3.1), para uma 

NOR, exemplifica a afirmacAo acima. 

Para gerar caminhos corn o menor atraso de sinal, é necessario conhecer os 

atrasos que podem ocorrer com cada transicAo, e nAo somente o atraso intrinseco das 

portas. 

A fig. 3.4 (a e b) apresenta dois circuitos que implementam o mesmo sistema 

digital; a fatia de uma ULA, onde: S é a funcAo que calcula a soma aritmetica das 

entradas A e B; e C é a funcdo que calcula a propagacAo do sinal de carry. Como pode 

ser observado, a fig. 3.4.a apresenta um circuito combinacional com uma superficie 

menor do que o circuito ilustrado pela fig. 3.4.b. Porem, este ultimo tem o menor 

caminho critico para as duas funcoes, embora ambas as implementacoes tenham o 

mesmo namero de niveis. 
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Fig. 3.4.a - ImplementacAo de um bit de uma ULA. 

Fig. 3.4.b - Implementacao de urn bit de uma ULA. 

A explicacao para o melhor desempenho eletrico do segundo circuito, é que a 

porta NAND tern o tempo de transicao mais longo, quando a saida muda do nivel 

logic° 1 para o nivel logic° 0. Para isto acontecer, todas as entradas da NAND devem 

estar em 1; logo, nao é possivel ocorrer o maior atraso quando uma das portas alterar 

a sua saida para o nivel logic° 0. A NAND seguinte, ou permanecern inalterada, ou 

tern uma transicao para o nivel logico 1. 

De forma simplista, pode-se dizer que uma cadeia do mesmo tipo de portas 

logicas (NOR, NAND ou de Inversores), em serie, forca que por este caminho nunca 

ocorra o pior atraso, mas situ, um atraso medio. Em contrapartida, o posicionamento 

de portas NOR e NAND alternadamente pode levar ao caminho de maior atraso. 

A otimizacao atraves do estudo das transicaes do vetor de entrada, leva as 

seguintes conclusOes: 

a) Atraves de seqiiencias adequadas de portas logicas, o circuito que esta sendo 

projetado passa a ter caminhos corn atrasos menores. Se esta analise for feita em 

relacao ao caminho critico, é possivel, aumentar o desempenho eletrico do CI. 
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c) Teoricamente a tecnica apresenta uma reducdo de 50%, para o vetor de 

entrada que leva ao caminho critico; porem, as simulaceies efetuadas coin o modelo 2 

do SPICE (/VLA 80/) para circuitos de teste projetados na tecnologia CMOS - 1,5 gm 

da ES2 (regras de projeto: ECPD15/1, revisadas em dezembro de 1988), 

apresentaram, em media, um ganho de 27%. 

b) Este tipo de tecnica pode ser implementada por uma ferramenta que avalie 

as funcoes logicas e, atraves destas, encontre a melhor solucdo para o projeto de urn 

CI com logica randomica. 

3.2 MEMORIAS DE LEITURA EXCLUSIVA 

Uma matriz de memoria é definida como uma estrutura logica organizada em N 

palavras de M bits, o que leva a N.M elementos de memorizacdo (/DAV 82/). 

A memoria so de leitura (do ingles: Read Only Memory - ROM) é urn sistema 

que consiste de dois subsistemas (fig. 3.5): 

a) Uma matriz de memoria que contem as N palavras. 

b) Urn decodificador para selecionar a palavra que sera utilizada. 

As celulas de memoria da ROM sao, geralmente, implementadas corn um 

transistor por bit de armazenamento. 

M 

Matriz de Memorizaciio 
I 
N 

Fig. 3.5 - Representacao dos componentes elementares de uma ROM. 

A fig. 3.6 apresenta o layout da celula de memoria de uma ROM desenhada 

manualmente e a fig. 3.7 ilustra o seu esquema funcional. 0 layout da fig. 3.6 foi 

desenhado pelo autor, corn a finalidade de realizar estudos entre os componentes 

apresentados neste capitulo e para estimar a area de diversas arquiteturas do cap. 7. 

Atraves deste exemplo, onde a ocupacao possivel de transistores é dada pela taxa de I 
transistor/481= 2, é possivel notar uma alta densidade, muito embora, na pratica nem 

todos os possiveis pontos de memorizacao da matriz sao ocupados por transistores. As 
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linhas que selecionam a palavra (El), El , E2, E3) sao feitas de polisilicio e a cada 8 bits 

existe urn reforco, atraves de um a linha paralela em metal do segundo nivel. Os sinais 
de saida da ROM (S o, S 1 , .., S5), sao efetuados em metal do primeiro nivel. A pre- 

carga, os buffers e o decodificador nAo sao apresentados na fig. 3.6. 

Fig. 3.6 - Layout da celula de memoria de uma ROM (tec. 1,2 urn - ES2). 

SO S1 
	

52 	 S3 	S4 	S5 

Fig. 3.7 - Esquema funcional da ROM apresentada na fig. 3.6. 
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3.2.1 ROM COM DOIS NIVEIS DE ENDERECAMENTO 

0 decodificador de linha da ROM é utilizado para selecionar uma dentre N 

palavras. A escoiha de decodificadores dinamicos ou estaticos depende das restricoes 

de projeto. Contudo, a realizacao sob forma dinamica é preferida pelo menor tamanho 

e maior desempenho eletrico (/WES 85/). 

0 que define a altura de urn decodificador é a celula da matriz de memorizacao. 

Geralmente, estas celulas podem ser bastante reduzidas, de forma que os 

decodificadores e, principalmente os buffers, sao bastante largos proporcionalmente as 

suas alturas. Para reduzir o tamanho dos buffers utiliza-se tecnicas, como a divisao 
fisica da ROM, que possibilita a diminuicao das linhas de polisilicio e, 

conseqiientemente, o tempo de selecao. 

0 modo de enderecamento em dois niveis é uma tecnica que tern o principio de 

particionar o conjunto de variaveis de entrada E, em dois subconjuntos: 

a) 0 subconjunto X, que é utilizado na decodificacao da linha. 

b) 0 subconjunto Y, que é utilizado para decodificar (ou selecionar) a palavra, 

como pode ser observado na fig. 3.8. 

Fig. 3.8 - ROM corn dois niveis de enderecamento. 

0 modo de enderecamento a dois niveis apresenta vantagens em relacab a um 

nivel de enderecamento. Primeiro por permitir modificar a geometria da ROM de 

maneira a adapts-la mais facilmente a topologia do CI. Segundo pelo fato de que é 

possivel agir sobre o custo de selecao do circuito, variando o decodificador de linha e 

o seletor de palavra. 

A utilizacao de dois niveis de enderecamento nao é uma ideia puramente 

teorica: tanto o microprocessador MC68000 da Motorola, quanto o HP9000 utilizam 



65 

urn modo de enderecamento semelhante. Este enderecamento, tambein é chamado de 

modo de acesso de pagina (/WES 85/), onde as linhas definem as diferentes paginas e 

as colunas definem a posicao da pagina. 0 MC6800 tem um seletor 4:1, cujo 

enderecamento é efetuado por sinais de salto condicional, como pode ser observado na 

fig. 3.9. 0 HP9000 é semelhante, porem tem um seletor de 32:1 palavras. 

ROM Condiglio 

MILEZEIg
LOgica  

2 	de Salto 
Condicional 

Reg. de Instruc-ao 

Fig. 3.9 - Segundo nivel de enderecamento da ROM. 

A logica de saito seleciona a microinstrucao que sera carregada no registrador 

de instrucao. A decodificacao completa da instrucao é efetuada em duas etapas; a 

primeira seleciona a linha e a segunda, em instantes de tempo diferentes, seleciona a 

palavra. Esta tecnica é vantajosa, pois a selecao de uma, ou varias colunas, é efetuada 

muito mais rapidamente do que a selecao de uma nova linha da ROM. 

3.2.2 PROGRAMACAO VERTICAL VERSUS HORIZONTAL 

As memorias de leitura exclusiva sao utilizadas para a composicao de unidades 

de controle microprogramadas (ver capitulo 6). 0 projetista faz use da ROM para 

escrever o microcodigo (a microinstrucao) de controle. 

As microinstrucoes podem ser classificadas, com relacao ao Timer() de 

recursos que cada uma controla, em: 

a) Verticais - As microinstrucOes verticais efetuam uma Unica operacao a cada 

fase. 0 seu comprimento é pequeno, tipicamente entre 12 e 24 bits. 

b) Horizontals - As microinstrucoes horizontais controlam um grande numero 

de recursos que operam em paralelo. 0 comprimento das microinstrucOes geralmente 

excede 64 bits. 

Escolher entre tnicroprogramacao vertical ou horizontal envolve uma decisao 
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que depende de um conjunto de restricOes. 0 microcodigo horizontal tern campos 

completamente decodificados e pode fornecer comandos para a unidade de execucao, 

atraves de urn pequeno caminho. 0 microcodigo vertical é altamente codificado, 

necessitando de uma significativa quantidade de logica combinatoria para decodificar a 

microinstrucao, o que torna o caminho dos comandos muito maior. 

0 controle vertical necessita, tipicamente, um firmer° maior de ciclos de 

maquina para emular uma dada microinstrucao, implicando a reducao do desempenho 

eletrico. Assim, tanto as restricoes de desempenho eletrico, quanto as interconexOes (o 

controle horizontal minimiza a logica combinatoria de decodificacao) favorecem a 

programacao horizontal (/STR 78/). 

0 microcodigo horizontal tende a ter palavras de instrucao muito largas e, 

frequentemente, duplicadas varias vezes na memoria de controle, implicando urn 

grande gasto em termos de area. h. a programacao vertical reduz a superficie ocupada 

pela matriz de memoria, apesar dos acrescimos causados pelo decodificador. 

Tres formas de decodificacao estao estreitamente relacionadas corn a 

programacao vertical e horizontal: 

a) Codificacio maxima - Parte do principio que a palavra de controle esta 
completamente codificada. Sao necessarios Iog 2n bits para especificar n estados 

diferentes. 

A codificacao maxima tern a vantagem de fornecer a menor micropalavra para 

um dado microprograma. Como desvantagem, aparecem os custos devido ao 

decodificador, que podem ser refletidos em termos de area e/ou desempenho eletrico. 

Outro problema é a reducao da flexibilidade com relacao a possiveis mudancas no 

microcodigo. 

b) Controle Direto - Nao utiliza decodificacao, cada bit de instrucao 

corresponde a urn comando. Esta tecnica permite que a ROM seja bastante flexivel, 

alai de facilitar o layout, ja que nab existe logica decodificadora. 

0 controle direto sofre a desvantagem de ter uma grande quantidade de bits 

nao utilizados em cada micropalavra. 

c) Codificacio por Campos - E uma forma intermediaria entre o controle 

direto e a codificacao maxima. Esta codificacao, ao contrario das demais, nao tern o 

vetor de comandos corn largura relativamente fixa a palavra, pois depende da 

intensidade da codificacao. 
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A tecnica baseia-se em agrupar conjuntos de operacOes mutuamente exclusivas 

para decodificacao. Desta forma, a palavra de instrucao passa a ter varios campos de 

codificacao maxima e ate campos de controle direto, permitindo um certo grau de 

flexibilidade e paralelismo. 

A comparacao entre as tees tecnicas de codificacao, corn relacao ao 

desempenho eletrico e flexibilidade, so é significativa a partir de um grande namero de 

exemplos. Contudo, é possivel notar que ocorre gradativa reducao da flexibilidade, 

partindo do controle direto para a codificacao por campos e desta, para a codificacao 

maxima. 

Para o calculo do desempenho eletrico, o layout da celula de mem6ria, akin de 

outros fatores, é essencial para a comparacao. Quando as linhas que acionam a palavra 

sao implementadas em polisilicio, tanto a resistencia, quanto a capacitancia, aumentam 

significativamente corn o comprimento da palavra da ROM. Assim, a codificacao 

maxima é favorecida, pois a ROM é menos larga. Todavia, se as linhas de acionamento 

forem de metal, a resistencia e a capacitancia destas linhas serao pequenas, assim, os 

buffers poderao ser dimensionados de forma a nao necessitarem urn acrescimo 

significativo de area com o aumento do comprimento da matriz. Neste caso, a 

capacitancia de acionamento, ocorre, principalmente, pela soma das capacitancias dos 

pontos de memorizacao. 

Com relacao ao tempo de projeto, das tres formas de codificacao, a codificacao 

por campos é a que apresenta o pior resultado. Isto porque a escolha das 

microoperacOes que devem ser agrupadas, para minimizar o numero total de bits da 

microinstrucao, é um problema NP VICAR 85/), e requer o use de uma ferramenta de 

minimizacao adicional. Enquanto que o controle direto tem uma implementacao trivial 

e a codificacao maxima requer, apenas, um decodificador da palavra. 

As programacOes vertical e horizontal, tem vantagens e desvantagens. Para 

solucionar este problema Grasseli (/STR 78/) propos dividir a parte de controle em 

dois niveis, de forma a gerar uma estrutura hibrida (vertical e horizontal). 0 primeiro 

nivel é o de microinstrucao, que contem o seqUenciamento e as informacOes de salto. 

0 segundo nivel é a nanoinstrucao, que esta completamente decodificada. 

A microinstrucao é estreita e contem apenas ponteiros para a nanoinstrucao, 

que é composta pelos comandos que irao atuar na unidade de execucao. 

0 MC68000 utiliza microprogramacao coin dois niveis de controle, associando 

tecnicas de particionamento da ROM e dois niveis de enderecamento. A fig. 3.10 
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apresenta a maquina de controle do MC68000. 
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Fig. 3.10 - Maquina de controle do MC68000 (/GLA 85/). 

Uma analise tipica para panes de controle microprogramadas, com dois niveis 

pode ser encontrada em /GLA 85/ ou /STR 78/. Este ultimo autor coloca que a area 

obtida com um nivel de controle é dada pela eq. 3.1 e a superficie total para dois niveis 

é dada pela eq. 3.2. 

eq. 3.1 - Area total para um nivel de controle. 

Al  = k.(n + log2  k) 

eq. 3.2 - Area total para dois niveis de controle. 

A2 = k . (log2  k + log2  v) + n.v 

A partir das equacoes 3.1 e 3.2, obtem-se que a area A2 é menor que a area A 1 , 

se uma das duas inequacoes (eq. 3.3 a e b) forem verdadeiras. Estas inequacties 

demonstram que o use de dois niveis de microprogramacao de controle é justificado, 

somente para urn rimer() grande de saidas, ou seja, uma programacao fortemente 

horizontal. 
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eq. 3.3 (a e b) - Comparacao entre urn e dois niveis de programacao. 

n > 	log2  k + log2  p k < 	2 . n . (I - p) 

  

 

1 - p 

  

Onde: 

a) n é a largura da palavra de controle horizontal. 

b) k é o numero total de estados requeridos para implementar todas as 

instrucOes. 

c) p é a proporcao de estados de controle unicos, pelo namero total de estados 

de controle. 

d) v (= p.k) é o numero de nanoinstruceies. 

Para maquinas microprogramadas tipicas, n varia entre 20 e 360. k varia entre 
50 e 4000. Enquanto que nab sao conhecidos valores tipicos para p. Para o MC68000, 

temos: n = 70; k = 650 e p = 0,4 ---> v = 260. 

Atraves da eq. 3.1 obtem-se que A l  = 51600 e, atraves da eq. 3.2, chega-se a 

A2  = 29500. A reducao percentual, em termos de area, de uma implementacao para 

outra é dada pela eq. 3.4. Esta equacao mostra que o uso de dois niveis de controle 

ofereceram, para o MC68000, uma reducao teorica de 40%. 

eq. 3.4 - Reducao percentual com o uso de dois niveis de controle. 

Red = 
	A1 - A2 	. 100 

Al  

3.2.3 OTIMIZACAO DE ROMs 

Nao sao encontradas na literatura muitas referencias sobre otimizacao de 

ROM. Uma das tecnicas de otimizar a ROM esta apresentada no item 3.2.1, que é a 

utilizacao de mais de urn nivel de enderecamento. 

As aproximacOes classicas mostram que a area da matriz de memoria é 

proporcional a 2N.M, onde N é o nUmero de elementos do vetor de entrada eMéo 

tamanho da palavra. Desta forma, é inevitavel que o aumento de apenas uma entrada 

duplique a altura da ROM. 0 nUmero de elementos do vetor de entrada passa a ser 



0 0 1 1 0 0 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 1 1 
0 0 1 1 0 0 1 0 
1 1 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 1 0 0 
0 1 0 0 1 1 0 0 
1 0 0 0 1 1 0 1 
0 0 1 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 0 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 1 1 
1 1 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 1 0 0 
0 1 0 0 1 1 0 0 
1 0 0 0 1 1 0 1 
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limitado, fisicamente, a urn numero nao muito maior que 10 (equivalente a 1024 

linhas). 

Para minimizar o tamanho da ROM, o autor elaborou uma tecnica de 

otimizacao que reduz o numero de palavras. Esta tecnica se baseia no fato de que 

muitas linhas contem informacOes identicas (o mesmo conjunto de Wes), permitindo a 

reducao do numero de linhas para o numero de palavras independentes (linhas que 

contenham pelo menos uma acao distinta). 

A reducao das palavras é saliente em casos onde muitas linhas da matriz nao 

sao ocupadas. Como exemplo, a representacao de 8 estados necessita de 3 bits 

completamente codificados, enquanto que para representar 9 estados sao necessarios 4 

bits parcialmente codificados. Isto significa que uma maquina do tipo Moore, com 9 

estados, concebe, da forma classica, uma ROM corn 2 4  (16) linhas. Contudo, apenas 9 

linhas sao necessarias no pior caso (onde todas as palavras sac) independentes). 

Atraves da otimizacao, a matriz resultante passa a ter apenas 56% da area inicial, 

implicando reducao de area e consumo, e aumentando o desempenho temporal. 

a) ROM implementada de forma classica. 	b) ROM otimizada. 

Fig. 3.11 - Otimizacao da ROM por reducao das palavras. 

A tecnica nao se restringe a reduzir as linhas nao ocupadas, mas tambem as 

linhas repetidas. Em ROMs com palavras muito grandes existem poucas linhas 

identicas. Porem a particao da matriz, em dual ou mais, aumenta a possibilidade do 
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use desta tecnica. 

As duas desvantagens da otimizacao por reducao das palavras, sao a 

diminuicao da flexibilidade e a possibilidade de tornar a decodificacao mais complexa. 

Urn exemplo ilustrativo aparece na fig. 3.11 (a e b). Neste exemplo, a matriz de 

memoria otimizada obteve uma area 50% menor, corn ainda, uma reducao da 

superficie do decodificador. Em casos praticos, onde a palavra de instrucao aumente 

bastante, a reducao da matriz de memoria é bastante significativa, mas o acrescimo da 

superficie dos decodificadores pode vir a penalizar os resultados, seja por area, 
desempenho eletrico ou consumo de potencia dinamica. 

3.3 MATRIZES LOGICA S PROGRAMAVEIS 

Uma matriz logica programavel (do ingles Programmable Logic Array - PLA) 

é uma estrutura regular que implementa funcoes logicas combinacionais. Ao associar 

registradores a um conjunto de sinais de saida da PLA e realimenta-los para urn 

conjunto de sinais de entrada, a PLA pode realizar a fimcao de uma maquina de 

estados finitos, que é bastante utilizada nos circuitos de sequenciamento de partes de 

controle. 

A ROM é uma forma bastante geral e regular de implementacao de sistemas 

corn M funcOes Booleanas e N variaveis. Como as N variaveis sao completamente 

codificadas, elas enderecam 2N palavras. A matriz de memoria realiza, entao, todo o 

vetor de saida, que sao as M funcOes. Esta implementacao passa a ser desotimizada na 

medida que, frequentemente, muitas das combinacOes de entrada podem nao ocorrer. 

Ou seja, muitas funcoes Booleanas requerem apenas uma pequena fracao de todos os 

2N monornios, para realizar a soma de produtos de forma canonica (/DAV 83/). Nestes 

casos, onde a ROM é bastante dispendiosa em termos de superficie e provavelmente 

velocidade, aparece a importancia de uma outra estrutura regular, como a PLA. 

A PLA difere logicamente da ROM, somente na taxa de implicantes que sao 

armazenados nos monomios das funclies Booleanas, o que significa que nao é 

necessario ter uma palavra de armazenamento para cada vetor de entrada. Em /GLA 

85/ a ROM e conceituada como o piano OU da PLA, apesar da tecnica de concepcao 

ser diferente, e que a grande vantagem da estrutura PLA esta nas condicoes de don't 

care, que permitem a minimizacao 

As PLAs tipicas sao realizadas atraves de duas matrizes: uma composta por 
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funcOes E e outra por funcOes OU; podendo ter registradores e fases que servem para 

sincronizar o calculo das funcOes. 

0 piano E é composto por: 

a) 2.N entradas binarias (x i , x i  , x2 , x2 , ..., xN, xN  ) . 

b) k saidas binarias (y i , y2 , y3 , •••, Yk) de produtos. 

c) r.k pontos de contato, onde r é urn nilmero menor ou igual a N. 

0 piano OU contem: 

a) k entraaas, que sac) as saidas do piano E. 

b) M saidas binarias (z 1 , z2, z3 , 	zk). 

c) j.M pontos de contato, onde j é um nUmero menor que k. 

A fig. 3.12 apresenta uma PLA corn seus componentes. 

Fig. 3.12 - Implementacao de uma PLA. 

Atraves do estudo dos componentes que fazem parte de uma PLA classica, o 

autor realizou uma analise para determinar a ociosidade das matrizes frente esta 
implementacao. A taxa de eficiencia em area (Ta), de uma PLA, pode ser estimada 

pelo nUmero de pontos de contato (pontos onde ja existem ou podem ser adicionados 

transistores), dividido pelo flamer() total de elementos memorizados (transistores). 

Para o piano E e piano OU as taxas de eficiencia sao calculadas pelas equaciies 3.5 e 

3.6, respectivamente. 
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eq. 3.5 - Taxa de eficiencia em area para o piano E. 

Ta(E) = 	r . k 	= 

2 . N . k 	2 . N 

eq. 3.6 - Taxa de eficiencia em area para o piano OU. 

Ta(OU) 	m 

	

k . M 	k 

A analise das equacOes acima leva as seguintes conclusoes: 

a) Para o piano E, como r é obrigatoriamente menor ou igual a N (o contrafio 

faria os monomios serem zero), a matriz E tera uma ocupacdo menor ou igual a 

metade da sua capacidade de memorizacao. 

b) Quanto ao piano OU, a taxa de eficiencia teorica, é bem maior, pois j é 

obrigatoriamente menor que k (o contrafio implica as M funcOes Booleanas serem 

iguais), mas nao, necessariamente, menor que k/2. 

0 valor de r esti relacionado corn o numero de variiveis (entradas binifias) 

que compoem os monomios e j esti relacionado corn o namero de monomios 

repetidos (utilizados por mais de uma saida binaria) na palavra. Na pritica, r é menor 

que 3/4 de N e j é menor que k/3. Isto acontece porque os monomios sac) compostos 

por uma pequena parcela do vetor de entrada, e o vetor de saidas é composto por urn 

mamero menor ainda de monomios repetidos. 

A ocupacao do piano E e OU passa a ser menor que 38% e 33%, 

respectivamente. Para o caso dos pianos terem tamanhos relativamente iguais, a 

ocupacdo total resultante das matrizes é menor que 35%. Esta estimativa torna saliente 

a necessidade de tecnicas de otimizacdo topologica, alem da otimizacao 

3.3.1 IMPLEMENTACAO DE PLAS 

A PLA pode ser implementada de forma estitica ou dinarnica, contanto que 

responda corn as restficOes de projeto. 

A forma estatica, como é o caso da PLA pseudo-nMOS, é geralmente utilizada 

quando apenas uma fase esti disponivel, ou quando a quantidade de componentes é 
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muito pequena. Esta forma de realizacao traz as vantagens da simplicidade e tamanho 

reduzido. Todavia, a dissipacAo de potencia estatica e os problemas de velocidade 

comecam a aparecer corn o aumento do rimer° de componentes. Para rninimizar estes 

problemas sdo utilizadas PLAs dinamicas de uma, duas, quatro ou mais fases, com 

diversas variacOes de implementacdo. 

As PLAs dinamicas, e outras estruturas regulares, utilizam tecnicas de pre-

carga, que reduzem a area dos circuitos e, em alguns casos, aumentam a velocidade. A 

fig. 3.13 ilustra uma PLA de fase Unica. Para este circuito, quando a fase ¢ é 

verdadeira, o piano E e pre-carregado, fazendo com que as entradas do piano OU 
sejam falsas. Isto permite a pre-carga do piano OU. Quando ¢ se torna falso, ocorre o 

calculo no piano E e, consequentemente, no piano OU. 

1111? asit 
Plano E 	 la 

Plano OU 

Fig. 3.13 - PLA dinamica com uma fase. 

As PLAs, ate agora apresentadas, sao estruturas corn dois niveis de avaliacao. 

Existem outras PLAs, corn urn numero major de niveis, como por exemplo o use de 

tres niveis, compostos por pianos OU-E-OU ou por urn decodificador mais os pianos 

E-OU. A realizacao destes circuitos é mais complicada, tanto sob o aspecto logic°, 

quanto de layout, porem a funcao custo em area pode ser vantajosa corn relacao a 

implementacao em dois niveis (/DAV 83/). 

Outra forma de concepcAo, intercala os pianos E e OU em uma Unica matriz. 

Este tipo de PLA foi denominado de Programmable Path Logic (PPL) por Smith 

(/SMI 83/). De acordo corn o autor, o PPL pode resultar em projetos com area 

bastante reduzida e bom desempenho eletrico, para circuitos de pequena e media 

complexidade. 
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3.3.2 OTIMIZACAO DE PLAS 

De acordo corn /NEW 87/, os passos que envolvem a transformacao de uma 

logica combinacional no layout de urn PLA sao os seguintes: 

a) Otimizacao no nivel logic°, ou fluxional - Esta otimizacao visa reduzir o 

numero de mon8mios necessario para implementar a funcao. 

b) Otimizacao topologica - A otimizacao topologica tem como principal 

objetivo minimizar o rimer° de espacos vazios dentro das matrizes do PLA. 

c) Otimizacao de layout ou circuito - Este passo visa otimizar a PLA dentro do 

contexto (circuito) em que ela esti inserida. 

A tecnica de otimizacao mais comum é a minimizacao logica. Porem, mesmo 

para urn medio vetor de entradas e saidas, a minimizacao do flamer() de monornios nab 

é adequada devido ao tempo de computacao necessirio (para ferramentas que utilizem 

algoritmos similares ao Quine-McCluskey). Isto ocorre devido a natureza NP dos 

problemas de minimizacao logica. Uma grande quantidade de heuristicas sao utilizadas 

para solucionar os problemas computacionais, e os resultados obtidos reduzem, em 

media, cerca de 10 a 30% o !lamer° de monomios (/GLA 85/). 

Urn sistema de PAC, mesmo que fornecesse a solucao otima para a 

minimizacao logica, nao conseguiria sanar os problemas de aproveitamento de area em 

estruturas do tipo PLA. Isto porque, independentemente das funcOes logicas, a 

topologia forca a um aproveitamento pequeno, em media, inferior a 35%. A solucao é 

encontrada nas tecnicas de otimizacao topologicas, que exploram caracteristicas 

especiais destas estruturas. 

0 processador Z80, utiliza uma tecnica de otimizacao por segmentacao de 

coluna e reorganizacao, que permite uma reducao da largura da matriz. Tecnicas 

similares sao utilizadas pela ferramenta de PAC PAOLA, desenvolvida pelo IMAG 

(/ANC 86/, /ZYS 88/), onde a permutacAo seletiva e a duplicacao dos monOmios, 

juntamente com a segmentacao das entradas ou saidas, permite uma boa reducao da 

superficie da PLA. 

A tecnica que, aparentemente, pode tornar a matriz mais compacta é o folding. 

Esta tecnica implica decompor a PLA, logicamente, em duas menores, mas que 

ocupem, fisicamente, a mesma matriz. Os monornios (termos produto) sao 

intercalados, como na fig. 3.14. 

A possibilidade de executar o folding, ocorre porque as PLAs sao tipicamente 
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pouco populadas. As maiores desvantagens estao no aumento da complexidade das 

conexties e na dificuldade de automatizacao do processo. 

Plano E 
	

Plano OU 

Fig. 3.14 - PLA corn otimizacao por folding. 

Uma forma de otimizacao simples é a reducao do piano OU. Desta forma, a 

matriz OU passa a ter o formato de um vetor, corn apenas uma linha descontinua e 

varias coiunas (fig. 3.16). Esta tecnica apresenta as seguintes vantagens: 

a) Reducao da area total, propiciada pela reducao da area do piano OU. 

b) Facilidade na minimizacao logics, ja que tido ha o interesse em minimizar a 

palavra de saida como urn todo, pois as M fimcOes Booleanas dd . ° compartilham dos 

mesmos monomios. 

A desvantagem esta no fato de que o piano E pode tornar-se mais largo, pois 

os monomios nao sao aproveitados para mais de uma funcdo Booleana. Para reduzir 

este problema e obter maior compactacao da matriz E, o autor estudou uma 

implementacdo de PLA que une as vantagens do folding corn as vantagens da reducao 

do piano OU, chamada de otimizacao com dois pianos OU e particao de termos (fig. 

3.17). As PLAs implementadas sob esta forma passam a ter uma significativa reducao 

de area, quando a matriz E é pouco populada, alem de ter o piano OU completamente 

ocupado. Outra vantagem é que ela permite que as saidas estejam posicionadas em 

duas direcoes permitindo, em alguns casos, a reducao da complexidade das conexifies 

entre a PLA e outros blocos. 

0 exemplo abaixo apresenta, comparativamente, os resultados obtidos entre a 

implementacao classica, o use de um piano OU reduzido e a realizacao atraves de dois 

pianos OU. Este exemplo utiliza uma palavra (vetor de saida) composta por cinco 

functies Booleanas, que sao calculadas a partir de quatro variaveis. As funcoes, que 

realizam urn subcircuito digital, ja estao minimizadas. 
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* Conjunto de equaeoes Booleanas que serao implementadas pelos PLAs: 

s i  = ei  e2 . e4  + e i  . e2  + e i  e3  e4  

S2 = e l  e2  e4  + el e2  . e3  e4  + e1 e2  e3 e4  + el . e3  e4  

s 3  = e l  e2  + e l  . e3  e4  + e3  . e4  + e 1  . e4  

s4  = e3  . e4  + e2  + e l  . e3  . e4  

s 5  = e l  + e3  . e4  + e2  e3 . e4  

monommum 
0•111114111E ineuram 

i  

E 3 

E 4 

S 	c<1  
S 2 
S 3 	cc:1 
S 4 ---c1 
S5 	zJ 

Fig. 3.15 - Realizacao corn uma PLA classica. 

Fig. 3.16 - PLA implementada atraves da redueao do piano OU. 
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Fig. 3.17 - PLA realizada corn doffs pianos OU reduzidos e particao de termos. 

Comparando as superficies ocupadas pelas tres implementacties, sem tecer 

consideracOes sobre os problemas de localizacab e area da pre-carga, e adimitindo que 

a celula de memoria tenha uma geometria quadrada, a tab. 3.2 apresenta os resultados 

obtidos de forma comparativa. 

Tab. 3.2 - ComparacAo entre tres tecnicas de implementacao de PLAs. 

PLA Classica 1 Plano OU 2 Pianos OU 

Area (Plano E) [8, 15] = 120 [8, 17] = 136 [8, 14] = 112 

Ocupacao (Plano E) 37 transistores 43 transistores 43 transistores 

Ocupacao (%) 31 % 32 % 38 % 

Area (Plano OU) [5, 15] = 75 [1, 17] = 17 [2, 14] = 28 

Ocupacao (Plano OU) 17 transistores 17 transistores 22 transistores 

Ocupacdo (%) 23 % 100 % 79 % 

Area total 195 153 140 

Ocupacao total 28 % 39 % 46 % 
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3.4 ANALISE COMPARATIVA DOS COMPONENTES COMBINACIONAIS 

O estudo dos componentes combinacionais, suas variedades, formas de 

otimizacao e realizaeao, servem como base para a implementacao das diversas 

arquiteturas de partes de controle. 

Tanto a ROM e a PLA, quanto a logica randomica, podem implementar o 

mesmo conjunto de funeOes combinacionais, alterando apenas, certas caracteristicas 

intrinsecas de cada estrutura. Assim, existem varias diavidas sobre qual o melhor 

componente combinacional para realizar uma dada implementacao. 

Os primeiros circuitos integrados eram concebidos corn logica randomica, 

atraves de tecnicas manuais. Com  o aumento do numero de transistores por mm 2, as 

tecnicas manuais passaram a ter um custo significativo nos projetos de CIs. 0 

surgimento de estruturas regulares veio a sanar, parcialmente, este problema, devido 

ao aumento do fator de regularidade (numero total de transistores do CI dividido pelo 

numero de transistores projetados manualmente). Assim, mesmo sem existir 

ferramentas de PAC avancadas era possivel reduzir o tempo de projeto, alem de obter 

significativo ganho em layout, facilidade de verificacao e testes. 

Glasser (/GLA 85/) reporta que experiencias realizadas com circuitos 

combinacionais, apresentam uma taxa relativa de consumo de area por transistor de 

10:4:1, da logica randomica para a PLA e ROM, respectivamente. Estes dados indicam 

que as estruturas regulares (principalmente a ROM) tem maior densidade que a logica 

randomica. Porem, é importante salientar que esta densidade nab reflete, 

necessariamente, em menor ocupacdo de area, ja que a logica randomica apresenta, 

geralmente, a menor area para a implementacao de circuitos combinacionais. 

Alguns autores consideram que a PLA tern vantagem sobre a ROM quando 

utilizada para implementacao de partes de controle pequenas. Enquanto que a ROM é 

mais conveniente para implementacties de circuitos maiores. Logicamente, a ROM 

pode ser considerada urn subconjunto da PLA, com o piano E completamente 

programado. Desta forma, o piano E da ROM é mais eficiente. Porem a altura da 

ROM aumenta exponencialmente (2N) com o numero de entradas, enquanto que o 

PLA aumenta linearmente (2.N). Na verdade, isto reflete que o use eficaz da ROM, 

para partes de controle complexas, ocorre porque estas tem palavras de comando 

bastante largas, mas o enderecamento destas palavras é composto por poucos bits. 

Estruturalmente a ROM oferece maior flexibilidade do que a PLA, ja que a 
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mesma pode ser particionada mais facilmente, com relacao a linhas e colunas. 

Corn relacao a logica randomica versus ROM, \linos processadores, como a 

serie 68000 da Motorola (68000, 68020, 68030,...), o Z80000 da Zilog, a serie 80186 

da Intel (80186, 80286, 80386,...) e o Micro? da IBM (/ZYS 88/), optaram pelo use 

da ROM devido a flexibilidade e a regularidade das estruturas. As panes de controle 

implementadas com estruturas regulares apresentam: um layout mais simples, sao mais 

facilmente testaveis (apos o CI fisico ter sido concebido) e tem menor possibilidade de 

erros do que as PCs realizadas com estruturas randomicas. Alem disso, no momento 

em que a estrutura basica de controle for determinada, os projetistas podem passar a 

trabalhar, mesmo que o microcodigo nao esteja escrito, aumentando o paralelismo do 

projeto que implica a reducao do tempo necessario para a sua realizacao. 

Estas consideraceies do paragrafo anterior sao corretas, porem, deve ser 

salientado que as mesmas perdem seu significado corn o avanco das ferramentas de 

PAC. Isto porque uma ferramenta que realize qualquer circuito combinacional, seja em 

logica randomica ou logica estruturada, de forma automatica, deve gerar circuitos 

corretos por construed°. Assim, nao sao necessarios testes e verificackies de erro. 0 

fator de regularidade perde sentido para a reducao do tempo de projeto, pois todos os 

transistores sao gerados automaticamente. A flexibilidade, da mesma forma, ja que a 

ferramenta pode gerar conexOes orientadas de forma a enxergar o subcircuito gerado 

como uma caixa preta (modularidade). Qualquer alteracao que nao ultrapasse o limite 

da superficie desta caixa, nao afeta o layout do resto do circuito, permitindo urn certo 

grau de paralelismo de projeto. 

Os fatores que favoreceram o avanco inicial das estruturas regulares, perante a 

logica randomica, foram as ferramentas de geracao automatica e os otimizadores 

logicos. A geracao automatica de logica randomica é bem mais complexa que a 

geracao de estruturas regulares. Alem do que, para os resultados serem 

significativamente favoraveis, a logica randomica, geralmente, necessita de ferramentas 

compactadoras (/BOE 88/, /MAR 88/, /SCH 88/), igualmente ou mais complexas que 

as ferramentas de geracao automatica. Nao bastasse isto, a estrutura randomica requer 

otimizadores de logica multi-nivel, enquanto que a otimizacao de uma PLA é efetuada 

corn logica a dois niveis. 

Estes fatores faziam corn que a logica randomica representasse urn custo 

adicional, que forcava o direcionamento dos projetos para as estruturas regulares. 

Tanto que a implementacao, com ROM e/ou PLA, de grandes circuitos, geralmente, 

obtinha o melhor resultado, seja pelo tempo de projeto, confiabilidade, testabilidade, 
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topologia, flexibilidade , desempenho eletrico, e em alguns casos ate area. 

Para que fossem obtidos resultados praticos sobre, pelo menos, um parametro 

utilizado para medida comparativa entre componentes combinacionais, foram 

efetuados cinco conjuntos de testes com funcOes Booleanas de complexidade distinta. 

Estes conjuntos de funcOes nao realizam, necessariamente, nenhum circuito pratico, 

mas servem como medida para a comparacao da area entre os componentes. 

Para realizar os circuitos combinacionais utilizou-se a ferramenta de PAC 

TRAGO (/MOR 90/), enquanto que para a implementacao em PLA e ROM foram 

efetuados calculos aproximados corn base no layout da fig. 3.6. Em nenhuma das 

implementacOes foram utilizadas ferramentas de otimizacao logica, muito embora 

alguns conhecimentos, como: a escrita do conjunto de funcoes Booleanas em logica 

multi-nivel, para logica randomica e em logica a dois niveis, para PLA, tiveram que ser 

acrescentados para que o exemplo pudesse ser efetuado de forma coerente. 

0 conjunto de medidas foi avaliado relativamente ao namero de entradas e de 

saidas (parametros comuns para qualquer sistema combinacional) e monomios 

(parametro diretamente relacionado corn as PLAs, mas que oferece uma nocao da 

complexidade dos demais circuitos) das funceies Booleanas. Os resultados podem ser 

observados na tab. 3.3. 

Tab. 3.3 - Comparacao entre as areas de tres componentes combinacionais, para a 

implementacao de exemplos genericos. 

Area dos circuitos em mm 2  

[entradas, saidas, moramios] Logica Randomica PLA ROM 

[4, 4, 8] 0,0036 0,007 0,007 

[4, 10, 12] 0,0085 0,015 0,012 

[5, 15, 28] 0,037 0,053 0,05 

[6, 10, 30] 0,035 0,048 0,073 

[8, 30, 55] 0,33 0,16 0,55 

Os resultados ilustrados na tabela acima devem ser analisados corn cuidado, 

pois devem ser considerados: as deficiencias da ferramenta, a falta de otimizacao 

logica e topologica, a falta de compactadores (essencial para o TRAGO) e o flamer() 
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reduzido de exemplos. Porem, a possivel notar certos dados que coincidem coal alguns 

autores, como: 

a) A logica rand6mica tende a obter a menor area para um pequeno e medio 

conjunto de entradas e saidas (pequena e media complexidade). 

b) A ROM tende a obter menor area do que a PLA para um conjunto de 

equacoes com urn grande numero de monomios (urn numero pequeno de don't care ). 

c) A area da ROM aumenta exponencialmente corn o acrescimo do numero de 
entradas. 

Uma constatacao, a partir dos exemplos, é que o aumento de area da logica 

randomica se deve a topologia desta estrutura. 0 aumento da complexidade (numero 

de componentes), implica o acrescimo do numero de conexOes e, conseqiientemente, 

no aumento da area do circuito; enquanto que a ROM e a PLA permanecem corn a 

topologia, praticamente, inalterada. 

Para obter comparacOes que nao sejam tendenciosas, é importante analisar a 

evolucao das tecnicas de concepcao dos circuitos combinacionais corn relacao as 

mudancas de tecnologia, ferramentas de PAC e projetos de CI. Desta forma, é possivel 

descobrir o que é caracteristico de cada circuito combinacional e que nao é alterado 

corn as estrategias de projeto. 

As estruturas regulares tern como caracteristicas intrinsecas: 

a) Conex6es melhor orientadas. 

b) Facilidade em visualizacao e compreensao. 

c) Melhor testabilidade. 

Dentro das estruturas regulares, a ROM leva vantagem sobre a PLA nos 

seguintes fatores: 

a) Maior flexibilidade corn relacao a mudancas na palavra de comando. 

b) Maior flexibilidade na alteracao da geometria. 

Em contrapartida, a PLA apresenta vantagens como: 

a) Nao necessita de uma palavra de armazenamento para cada vetor de entrada, 

permitindo uma melhor otimizacao logica. 

b) A area cresce linearmente corn o numero de entradas. 

A logica randomica apresenta as seguintes vantagens com relacao as estruturas 
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regulares: 

a) IsTao existem areas ativas ociosas (o percentual de ocupacao é de 100%). 

b) 0 formato randomico, que permite a realizacao em areas corn geometrias 

pouco regulares. 

c) A possibilidade de realizacao em logica multi-nivel, que favorece muitas 

implementacOes. 

Os fatores, como: area, desempenho eletrico e tempo de projeto, estdo 

intimamente relacionados com a tecnologia do processo de concepcAo e as ferramentas 

de PAC. Isto porque o surgimento de uma ferramenta orientada para uma determinada 

tecnica, pode favorecer a implementacao de urn componente combinacional nesta 

tecnica, em detrimento da outra. 0 mesmo ocorre com as mudancas tecnologicas. Um 

exemplo é a implementacAo de logica randomica em CMOS que implica maior 

ocupacao de superficie do que em nMOS. A mesma troca de tecnologia nAo 

desfavoreceu as estruturas regulares, que permaneceram com o layout, e area ocupada, 

semelhantes. 
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4 CONCEITOS DE ARQUITETURA EM MAQUINAS DIGITAIS 

Atraves de muitos anos os conceitos de arquitetura estavam diretamente 

ligados com a arte de construir predios. A evolucao da ciencia aumentou a abrangencia 

dos conceitos; hoje, arquitetura pode ser vista como a arte de organizar espacos, 

volumes, funcOes e relacoes. 

O termo arquitetura, para sistemas digitais implica aspectos ligados 

tecnologia e a estetica. Os projetistas de arquiteturas tentam satisfazer tres criterios, 

dois relacionados corn os custos e urn corn a estetica (/ANC 860: 

a) Implementacao eficiente - A realizacao da arquitetura deve ser realizada de 

forma a satisfazer as restricees impostas pelo projeto. 

b) 0 custo de implementacao - A concepcao de urn sistema deve ter o custo 

minimizado, respeitando o criterio anterior. 

c) A estetica - 0 produto final deve ser atrativo para o usuario. 

Desde que o terceiro criterio é predominantemente subjetivo, varias 

arquiteturas podem, satisfatoriamente, serem implementadas. As arquiteturas de 

sistemas digitais sao, por estes criterios, avaliadas corn relacao a taxa do custo de 

implementacao sobre o valor do uso. 

As arquiteturas sao classificadas em familias, ou estilos, onde poucos 

parametros sao alterados. Desta forma, é possivel estuda-las e efetuar medidas 

comparativas de desempenho. 

Os conceitos de hierarquia de arquiteturas podem ser utilizados sob varios 

aspectos. Uma pessoa, observando o mapa de uma cidade, poderia definir uma 

hierarquia. Em um primeiro nivel, as pracas, casas e predios seriam os elementos, 

enquanto que as ruas, estradas e avenidas, passariam a ser as conexoes entre estes 

elementos. Em urn nivel inferior, observando a arquitetura de uma escola (urn elemento 

do mapa da cidade), as salas de aula passariam a ser os elementos e os corredores as 

conexaes entre os elementos deste nivel. 

Para os elementos de hardware, os mesmos principios de niveis de hierarquia 

podem ser utilizados. Um conjunto de niveis hierarquicos, é apresentado abaixo, 

partindo de urn nivel inferior (porta logica). 

a) Arquitetura de uma porta logica. 
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b) Arquitetura de uma unidade funcional. 

c) Arquitetura da PC e/ou da PO 

d) Arquitetura do CI. 

e) Arquitetura do computador . 

f) Arquitetura da rede computational . 

4.1 A IMPORTANCIA ESTATISTICA DAS FUNCOES DE EXECUCAO 

Em /ANC 86/ é exposto, baseado na tab. 4.1, que o computador nao é uma 

maquina puramente de calculo; a sua principal tarefa é a manipulacao de dados. 

Tab. 4.1 - Probabilidade, tipica, de ocorrencia de cada classe de instrucao. 

Funcoes Probabilidade 

transfcrencia de dados (LOAD, STORE, MOVE) 45 (%) 

controle de programa (BRACH, JUMP, RETURN) 29 (%) 

aritmeticas de inteiros 8,8 (%) 

aritmeticas de ponto flutuante 1,2 (%) 

comparacao 6 (%) 

logicas 4 (%) 

deslocamento e rotacao 3 (%) 

manipulacao de bits 2 (%) 

entrada/saida e controle 1 (%) 

Esta tabela nao pode ser generalizada; para computadores de aplicacOes 

especificas a taxa de ocorrencia de cada instrucao pode ter valores bastante distintos 

dos valores reportados acima. 

A expressao que descreve o desempenho de uma maquina é dada pela equacao 

abaixo: 
T = E (P T1), 
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onde: 

a) i refere-se a cada instrucao computada. 

b) Ti  é o tempo que cada instrucao i necessita para ser executada. 

c) Pi  é a probabilidade de ocorrencia de cada instrucao i. 

d) T é a media do tempo de execueao de todas as instrueOes. 

Atraves dos parametros P I  e T1 , os projetistas sao levados a retirar do conjunto 

de instrueoes, aquelas, nao necessarias, que sao raramente, ou pouco, executadas e/ou 

que necessitem de muito tempo para a sua execueao Estas instrueOes somente devem 

ser retiradas quando representam um custo significativo em termos de area ou ciclos 

de relogio; caso uma instrucao seja pouco utilizada, mas a sua presenea nao altere a 

complexidade do controle, nem acresea, em muito, os custos de implementaeao, nao 

ha necessidade de retira-la. 

A probabilidade de ocorrencia de cada instrucao, geralmente, permite a 

deducao da frequencia de use da parte operativa. Assim, esta esta:istica pode ser 

utilizada para melhorar o dimensionamento dos varios componentes de uma maquina: 

a) 0 hardware da maquina, utilizado corn major freqiiencia, pode ser otimizado 

tanto em area quanto em velocidade, permitindo urn melhor desempenho global. 

b) As instrueb-  es que sao pouco utilizadas nao necessitam de urn hardware 

exclusivo; o mesmo conjunto de elementos que executa as demais instrueOes pode 

efetuar, com menor eficiencia, estas instrueoes. Como exemplo, supondo que a 

instrucao de multiplicaeao fosse pouco utilizada, o circuito poderia ser composto por 

urn somador e a multiplicaeao seria efetuada por software. 

As tecnologias LSI e VLSI introduziram importantes mudaneas nas funebes de 

custo com rein -do as tecnologias SSI e MSI. Como exemplo, o custo de 

implementaeao, de uma funeao, pela simples adicao de uma seqiiencia extra na parte 

de controle, sem ocorrer alteraebes na parte operativa, nao representa um grande custo 

para as maquinas SSI ou MSI, devido a baixa complexidade inerente a estas 

tecnologias. Porem, o mesmo nao acontece para processadores integrados, ja que o 

custo de area esta bastante associado corn a complexidade da PC. Para estas maquinas 

(LSI e VLSI), a modificaeao da PO, frequentemente, oferece muito menor custo de 
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implementacao. 

4.2 ARQUITETURA INTERNA E ARQUITETURA EXTERNA 

Para qualquer computador ha duas arquiteturas distintas: 

a) Arquitetura Externa - E a maquina vista pelo usuario, ou seja, o conjunto 

de instrucaes, o ninnero de registradores, facilidades e os recursos de comunicacao 

corn o exterior. 

A arquitetura externa deve permitir ao programador urn conjunto de funcOes e 

facilidades que simplifiquem a expressao do programa. A maquina passa a ser vista 

como urn interpretador de uma linguPgem de programacao, cujas qualidades 

intrinsecas sac) determinadas pela sua arquitetura. 

b) Arquitetura Interna - Descreve a maquina organizada fisicamente, usando 

o conjunto tecnologico que realiza a arquitetura externa e satisfaca as restriciies de 

projeto. A arquitetura interna determina a natureza das unidades que realizam as 

especificacOes da arquitetura externa. 

A arquitetura interna deve estabelecer o melhor compromisso entre o custo e o 

desempenho exigido para implementar o conjunto de instrucOes impostas pela 

arquitetura externa. Por ser o nivel interno da maquina, a arquitetura interna esta 

diretamente relacionada corn o processo de concepcao. Tecnicas como a utilizacao de 

paralelismo de operacoes é uma das solucoes mais adotadas, pelos projetistas, quando 

a tecnologia nao atinge o desempenho eletrico desejado. 

Muitos autores chamam a arquitetura externa de, apenas, "arquitetura", 

enquanto que denominam a arquitetura interna de "organizacao". Neste trabalho sera 

utilizado a primeira terminologia, pois facilita a compreensao dos conceitos de niveis 

de hierarquia. 

Existem divergencias com relacao as fronteiras de ambas as arquiteturas; 

alguns sistemas de computadores descrevem como caracteristicas de arquitetura 

externa o que outros poderiam considerar sendo caracteristicas de arquiteturas 

internas. 

Lorin, em /LOR 82/, coloca, como exemplo, que é uma decisao a nivel de 

arquitetura externa determinar se urn computador tera uma instrucao de multiplicacao, 

enquanto que é uma decisao de arquitetura interna determinar se esta instrucao de 
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multiplicacao sera efetuada por uma unidade de multiplicacao especial ou por um 

algoritmo que efetua somas sucessivas. 

Embora as arquiteturas externas e internas sejam dois niveis arquiteturais 

distintos, existe uma interdependencia na implementacao das mesmas. Por exemplo: 

a) Para que uma arquitetura externa tenha boa eficiencia, em uma dada 

tecnologia, a sua concepcdo pode ser cara demais devido ao aumento da complexidade 

da arquitetura interna. Como exemplo, uma operacao, que poderia ser efetuada por 

software, ao ser realizada por hardware, implicard maior consumo de area e no 

aumento da complexidade das conexOes. 

b) Se uma implementacao sequencial satisfaz as restricOes de projeto e, 

igualmente, a arquitetura externa, é desnecessario o use de mecanismos de 

paralelismo, que seriam definidos na arquitetura interna. 

c) Pode-se preferir a escolha de uma arquitetura externa menos eficiente, por 

ela permitir uma implementacao atraves de uma arquitetura interna mais simples e corn 

menores custos. 

Existe uma grande distancia entre as descricOes de ambas as arquiteturas, 

principalmente em maquinas complexas como microprocessadores. Para a reducao 

deste impacto sao, frequentemente, utilizados niveis de linguagens (similar ao item 3 

do capitulo 2). Para pequenos e medios computadores o seguinte conjunto de 

linguagens pode ser encontrado: 

a) Linguagem de instrucao 

b) Linguagem de microprogramacao 

c) Linguagem de fases LPH. 

d) Linguagem de instantes Lis
. 

e) Componentes basicos L c . 

A diferenca entre os niveis de interpretacao tambem correspondem a 
estruturacdo no tempo; a interpretacao de uma primitiva, em uma linguagem L t , pode 

ser subdividida na execucdo de varias primitivas da linguagem L.2 e assim 

sucessivamente. Como exemplo, é ilustrado na fig. 4.1, o microprocessador 18085, 

com os respectivos conjuntos de instrucaes. 
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Fig. 4.1 - Decomposicao de uma instrucao do 18085 (/ANC 86/). 

0 use de niveis de interpretacao traz uma consideravel independencia entre as 

linguagens de uma maquina. Em maquinas complexas, os niveis de interpretacao 

permitem ao comportamento externo e a implementacao interna serem independentes 

do custo da complexidade dos algoritmos de interpretacdo. 

A distancia entre os niveis de linguagem da arquitetura externa e interna, 

geralmente, desaparecem corn o surgimento de uma nova tecnologia que induz 

geracao de uma nova familia de maquinas (como exemplo, o aparecimento da 

tecnologia LSI em 1970 e os microprocessadores); recentemente, o surgimento das 

arquiteturas RISC (Reduced Instruction Set Computer), que executam instrucOes 

simples e rapidas, favoreceu uma nova proximidade entre a arquitetura externa e a 

arquitetura interna. 

4.2.1 A INFLUENCIA DA TECNOLOGIA NA ARQUITETURA EXTERNA 

A influencia da tecnologia na escolha de uma arquitetura externa para 

processadores pode ser observada em varios aspectos, como por exemplo: 

a) A limitacao da quantidade de informacoes que pode ser transmitida atraves 

da interface de comunicacAo (entrada e saida) - A limitacao da quantidade de 

informacoes é devida as restricOes de velocidade dos sinais que fluem atraves da 

interface dos Cis. 0 crescente avanco dos processos de integracao tem favorecido a 

solucAo dente problema; muitos sub-sistemas, que eram fabricados externamente ao CI, 

sac) integrados levando a reducao dos caminhos pelos quail as informacoes fluem. 

Como exemplo, o processador 80486 dispOe de coprocessador aritmetico interno, 

enquanto que o 80386 necessita de urn outro CI (80387) para esta funcao - é 
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reportado que, para calculos aritmeticos de ponto flutuante, o 80486-33 MHz chega a 

ser cerca de 30 % mais rapido que o 80386 DX 33 MHz corn o coprocessador 80387. 

Alem da Iimitacao da velocidade, existe a limitacao do namero de pinos de 

interface; muitas vezes o projetista é obrigado a multiplexar as informacOes devido as 

restricaes do nUmero de pinos disponiveis em uma dada tecnologia. Um exemplo é o 

processador RISCO (/JUN 921), onde dados e enderecos compartilham dos mesmos 

pinos de interface. 

b) A evolucao das aplicacOes das maquinas - 0 constante progresso da 

tecnologia leva a um continuo decrescimo do custo de integracao; processadores que 

eram utilizados para um pequeno conjunto de aplicacOes, hoje fazem parte do controle 

de uma pequena parte de uma maquina. 

4.2.2 A INFLUENCIA DA TECNOLOGIA NA ARQUITETURA INTERNA 

A influencia da tecnologia na arquitetura interna é expressa em termos 

economicos e atraves das restricaes impostas pela tecnologia. 

As caracteristicas economicas influenciam nos compromissos arquiteturais. 

Enquanto que nas tecnologias SSI e MSI os custos de implementacao eram mais 

dependentes da quantidade de pinos, nas tecnologias LSI e VLSI o custo é fortemente 

dependente da implementacao em area de silicio. Isto obriga que os CIs tenham as suas 

topologias e conexaes otimizadas de forma a reduzir os custos em termos de 

superficie. 

As mudancas de tecnologia, seja de MSI para LSI ou LSI para VLSI, forcam 

que, para uma mesma arquitetura extema, sejam criados novos estilos de arquitetura 

interna. 

As restricoes impostas pela tecnologia sao, geralmente, ligadas a complexidade 

e a velocidade dos projetos. As dimensOes dos CIs sao continuamente alteradas corn 

os avancos tecnologicos, estas limitacOes sao importantes nos primeiros anos de vida 

do projeto do CI, mas o passar dos anos faz corn que as restricoes tecnologicas sejam 

minimizadas. 

Anceau, em /ANC 86/, reporta que a variacao do desempenho é relacionada, 

corn a variacao da complexidade da arquitetura interna, de forma nao linear (fig. 4.2). 

Para ocorrer urn aumento significativo do desempenho eletrico sao, muitas vezes, 

utilizadas tecnicas que aumentam a complexidade da parte de controle como o use de 
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pipeline (/HWA 89/), ou o acrescimo de elementos de hardware para permitir 

operaeoes em paralelo. 

internal achitecture 
complexity 

(number of transistors) 

basic machine 

    

    

     

     

  

performance 

   

lower range mid range upper range 

Fig. 4.2 - Relaedo entre a arquitetura interna e o desempenho (/ANC 86/). 

4.2.3 A INTERFACE ENTRE 0 HARDWARE E 0 SOFTWARE 

De acordo corn /LOR 82/, uma preocupacao fundamental na arquitetura interna 

e externa é a interface de hardware/software. Essa interface delimita quantas e quais 

funcOes sera° implementadas em hardware, e quantas sera.° implementadas em 

software. A natureza desta interface determina a facilidade corn a qual pode se 

escrever programas para obter certas funcOes e o tempo que estas funeOes levarao para 

serem executadas. 

As funcOes de um computador podem ser implementadas de varias maneiras: 

atraves de elementos fisicos na maquina, atraves de uma seqiiencia de operaeoes 

disponiveis por software, ou atraves de urn microcodigo. 0 microcodigo é uma tecnica 

intermediaria, que utiliza de elementos de hardware para programar as caracteristicas 

de uma maquina alvo. Existem, tambem, computadores que fornecem a possibilidade 

do usuario entrar corn o seu proprio microcodigo, direcionando o controle da maquina 

para efetuar as aplicaeOes do seu interesse. 

Em /ABD 79/ é reportado que para projetar uma maquina facil de ser usada, o 

projetista de sistemas deve providenciar urn conjunto de instrueOes redundantes 

relativamente grande. Em outras palavras, o conjunto de instrucOes deve ser maior do 

que o essencial. A implementaeao em hardware exige que o circuito disponha de um 
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conjunto de operadores e de um mecanismo de controle complexo o suficiente para a 

realizacao de todo o conjunto de instructies. Nestes casos, o projeto do CI é mais 

complicado e mais caro. A solucao para este problema esti na implementacao em 

software de funcOes que nao sejam muito utilizadas. Ou seja, a implementacao destas 

fincoes nao essenciais, que sao instrucOes mais complexas, é obtida pela programacao 

de urn conjunto simples de instrucoes que comp& a maquina alvo. 

Uma implementacao em software, usualmente, leva mais tempo para ser 

executada do que uma implementacao em hardware. Porem, o preco compensa a 

tecnica. Desta forma, o que define a utilizacao de hardware ou software para a 

implementacao de um conjunto de operacoes é a relacao area e velocidade, que fazem 

parte das restricoes de projeto. 

A fig. 4.3 apresenta um conjunto de operacoes que podem ser implementadas 

por hardware ou software. Os pontos de corte entre o hardware e o software sao 

determinados pelas limitacOes fisicas (elementos de hardware) impostas pela maquina 

alvo. 

Instruction complexity 
	■ 

Fig. 4.3 - OperacOes realizadas em hardware ou software (/ABD 79/). 
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5 ARQUITETURA ALVO E 0 MODELO PO-PC 

0 aparecimento de maquinas que efetuam calculos é muito antigo. 0 

desenvolvimento do Abaco, urn dispositivo meanico que permite executar operacoes 

de soma, subtracao, multiplicacao e divisao, ocorreu entre os anos de 4000 a 3000 a.C. 

(/ABD 79/). Depois da invencao do Abaco passaram-se muitos seculos ate o 

surgimento de outras maquinas que fizessem hist6ria, tais como a maquina de Blaise 

Pascal (1642 d.C.) que efetuava calculos mecanicamente, corn carry automatic° entre 

os digitos, para a adicao e subtracao de numeros decimais, e a maquina de calcular do 

Bard° Von Lubnitz (1671 d.C.) que estendeu a maquina de Pascal para efetuar as 

operacOes de multiplicacao e divisAo. 

Por volta de 1940 surgiram os primeiros computadores, entre estes o Mark I, o 

Bell IV e o UNIVAC. Estes computadores, geralmente, eram estruturas de dimensoes 

"invejosas" para os calculos que executavam, alem de serem responsaveis por urn 

consumo consideravel de energia, e serem compostos por uma grande quantidade de 

componentes, corn alta taxa de falhas, que nao permitia o funcionamento prolongado 

da maquina. Isto forcou o estudo de novas tecnologias para implementacAo dos 

componentes, e de novas tecnicas que minimizassem a complexidade destes circuitos. 

0 aparecimento dos transistores, nos anos 50, e finalmente dos circuitos 

integrados, na decada de 60, resolveram alguns problemas inerentes das tecnologias de 

concepcAo dos primeiros computadores. Contudo, as necessidades do homem sAo 

ilimitadas e novos problemas surgiram corn complexidades bastante superiores; hoje 

em dia, ndo é incomum a existencia de CIs corn mais de 10 milhOes de elementos 

integrados em poucos milimetros quadrados de silicio. Tal complexidade induziu o 

estudo de metodologias para a concepcAo dos sistemas digitais. A utilizacao de 

conceitos de hierarquia e abstracAo vieram auxiliar os problemas complexos. Os 

metodos de refinamentos sucessivos passaram a ser bastante utilizados, assim como a 

ideia de "dividir para conquistar"; a divisao de urn circuito facilita o desenvolvimento, 

depuracAo e compreensao do mesmo. 

De forma simples pode se dizer que a evolucao das maquinas que efetuam 

calculos teve as seguintes etapas: 

a) As maquinas cujo o calculo é efetuado de forma manual. 

b) As maquinas mecanicas onde o calculo era efetuado mecanicamente. 

c) As maquinas eletricas onde, igualmente, calculo era mecanico. 
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d) As maquinas a reles corn calculo eletromecanico. 

e) As maquinas eletronicas que efetuam calculos eletronicos. Esta Ultima etapa 

é dividida em nes geraceies distintas, gracas ao avanco das tecnologias: maquinas 

valvula, maquinas corn transistores e maquinas compostas por CIs. 

A implementacao de sistemas digitais pode ser efetuada de forma ordenada, ou 

nao. Para circuitos, onde a complexidade é minima, o projetista de CIs nao tern a 

necessidade primordial de se preocupar corn a arquitetura do sistema. Todavia, para 

sistemas complexos, é necessario que haja uma sequencia de passos e urn arquetipo de 

arquitetura para que sejam obtidos resultados satisfatorios. A arquitetura que sera 

utilizada para implementar o circuito é chamada de arquitetura alvo. Existem diversas 

arquiteturas alvo; a escolha da arquitetura adequada depende do conjunto de 

ferramentas disponiveis, das caracteristicas (restricoes) do projeto, da tecnologia de 

concepcao e, principalmente, da criatividade do projetista. 

As primeiras maquinas podiam ser vistas, apenas, como unidades de execucao; 

o homem era o controle que fornecia o conjunto de comandos, alem de ser a energia 

que movia a maquina. Apos o aparecimento de formas de energia adequadas, 

principalmente a eletrica, que permitiu as maquinas serem movidas independente do 

esforco do ser humano, o homem comecou a projetar maquinas mais complexas; alem 

de unidades operativas, estes sistemas passaram a ser compostos por uma 

"inteligencia" que é responsavel pela administracao parcial da maquina. Assim, o 

homem nao necessita entrar com um conjunto de informacoes bastante grande para 

obter as respostas desejadas, pois parte das informacOes ja estao pre-programadas. A 

esta "inteligencia" é atribuido o termo parte de controle. 

No momento em que a complexidade dos circuitos digitais cresce, surge a 

necessidade de um modelo que facilite o processo de concepcao. Assim como foi 

definido o conceito de arquitetura no capitulo 4, a arquitetura interna pode ser 

decomposta em duas unidades distintas: a que executa as operacOes e a que controla 

estas operacOes. Esta divisao, denominada de modelo PO-PC gera uma arquitetura 

alvo muito utilizada em implementacOes de sistemas digitais. 

A fig. 5.1 apresenta uma arquitetura onde o modelo PO-PC é composto, alem 

da parte operativa e da parte de controle, por duas interfaces. Esta divisao, mais 

elaborada, advem do fato de que estas interfaces tem caracteristicas proprias que 

permitem as suas classificacOes de forma independente. Muitos autores nao fazem 

distincao entre a parte de controle e a interface PO-PC, enquanto que a interface de 
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comunicacao (interface de entrada e saida) a considerada uma parte da unidade de 

operacao. 

Fig. 5.1 - 0 modelo PO-PC. 

Dentro da arquitetura alvo podem ser criados novos niveis arquiteturais 

dirigidos para a implementacao da parte operativa e da parte de controle. Os formatos 

destes subcircuitos (PO e PC) sac) bastante diferentes (aparentemente a implementacao 

da parte operativa pode ser efetuada de forma bem mais regular - utilizando tecnicas 

do tipo bit slice) e por este motivo odstem diferentes arquiteturas para a concepcao da 

unidade de execucao e da unidade de controle. 

5.1 PARTE OPERATIVA 

A parte operativa de um circuito digital, tambem denominada de unidade de 

execucao, é responsavel pela realizacao das operacoes de adicao, multiplicacao e 

divisao. Tambem realiza certas operacties logicas como o o OU-logico e a 

negacao. Para a execucao destas operacOes a PO utiliza, entre outros elementos, 

unidades aritmeticas e logicas, unidades de deslocamento e registradores. 

Segundo /SUZ 88/, uma parte operativa (unidade de execucao) pode ser vista 
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como uma sextupla {M, 0, C, Co, St, 1/0), onde: 

a) M representa o conjunto de memorias. 

b) 0 o conjunto de operadores. 

c) C o conjunto de conexOes. 

d) Co o vetor de comandos. 

e) St o vetor de status (o estado da PO). 

f)1/0 o conjunto de portas de entrada e saida. 

Estes elementos sao montados numa estrutura semelhante a fig. 5.2. 

4 I / 0 
	> 

Fig. 5.2 - Elementos de uma parte operativa. 

A parte operativa consiste na implementacao em hardware de operacOes 

requeridas no ultimo nivel de interpretacao de um algoritmo. Este hardware deve 

executar as acoes descritas no algoritmo da maquina. Em adicao a isto, a PO realiza o 

calculo de predicados (o status da maquina) necessarios para decisbes na parte de 

controle (/ANC 86/). 

5.1.1 DESCRICAO DOS ELEMENTOS DA PARTE OPERATIVA 

Os elementos que, sob forma generica, compOem a parte operativa sao os 

seguintes: 

a) Elementos de memorizacio - 0 conjunto dos elementos memorizados é 

composto por registradores de escrita/leitura (RAM) para manipulacao das variaveis; 

registradores so de leitura (ROM) para armazenamento de constantes utilizadas na 

parametrizacao das operacties da maquina. 

Os elementos de memorizacao constituem o estado da PO. As iteracoes de um 

algoritmo sac, efetuadas pela evolucao do estado da parte operativa, que reflete a 
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alteracao do conteudo dos seus elementos de memoria. E importante levar em conta 

que nem todos os estados possiveis de uma parte operativa interessam para a maquina 

de controle. Do contririo, um processador, de complexidade nao muito elevada como 

o RISCO (/SUZ 90/), composto por 32 registradores de 32 bits teria 2 1024  estados 

possiveis. Felizmente, urn pequeno conjunto de sinais como: Carry, overflow, zero, 

negativo, e outras informacoes de status que, geralmente, estao localizadas em urn 

anico registrador (palavra de status), é que realmente interessam para o 

sequenciamento do fluxo de controle. 

b) Conjunto de operadores - Os peradores sac, elementos que realizam a 

transformacao de dados. Os operadores mais comuns sdo unidades aritmeticas e 

logicas, unidade de deslocamento, incrementadores e outros, que podem ser agrupados 

pelas suas caracteristicas, como: 

* Operador binirio, que tem dois operandos e pode executar operacoes 

binarias aritmeticas (soma, subtracao, etc.) e logicas (AND, OR, etc.), alem de 

operaceies undrias. 

* Operador unirio, o qual tern somente urn operando e pode executar 

operacOes do tipo negativo, inversAo, :ncremento, deslocamento, etc. 

* Operador especial, que executa problemas especificos de transformacao de 

dados, como por exemplo a extracao de campos (/ANC 86/). 

Estes elementos sao de dificil padronizacAo, uma vez que cada aplicacao pode 

ter uma demanda especifica de operadores. Em /CAR 88/ é proposto que operadores 

possam ser configurados atraves de parametros de composicao. Assim, uma UD pode 

ser configurada em tempo de montagem para realizar o deslocamento em um Unico 

sentido ou em ambos. Esta tecnica é extensive' a maioria dos operadores, entretanto a 

geracao do respectivo layout apresenta problemas de relativa complexidade, sob o 

aspecto geometric° e topologico. 

c) Conj unto de conevies - Este conjunto é responsive' pela criacao de 

caminhos de informacOes entre os elementos de memoria e os operadores. 

O conjunto de conexOes sob o ponto de vista conceitual (descrito acima) é 

simples, contudo sob o ponto de vista pritico, a interconexao dos elementos de 

memoria e operadores entre si, atraves de caminhos dedicados, se torna complexa com 

o acrescimo do numero de elementos. Assim, uma solucao, em muitos casos adotada, 

é o use de barramentos, nos quais as informacoes compartilham no espaco, mas em 

tempos diferentes, do mesmo meio de comunicacao (o barramento). 

F ;-; 6 
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0 estudo do algoritmo é importante para a definicao da arquitetura das 

conexoes que fazem parte da PO pois, come o barramento serve de elemento de 

multiplexacAo, ele pode reduzir o desempenho de uma maquina, caso operaceies que 

seriam efetuadas em paralelo compartilhem do mesmo barramento. Neste caso poderia 

ser adotado multiples barramentos ou conexties dedicadas. 

d) Vetor de comandos e de estados - 0 vetor de comandos contem as 

informacOes que a unidade de execucAo recebe da unidade controladora, indicando 

qual a acao e em que instante de tempo deve ser executada. 

0 vetor de estados (status) serve para orientar a PC sobre o estado atual da 

PO. Este vetor, que e o resultado de uma ou mais operacOes, pode ter urn elemento de 

mem6ria responsavel pelo seu armazenamento (urn registrador) ou ser 

dependendo apenas, do tipo de maquina. 

e) Conj unto de portas de entrada e de saida - Este conjunto é composto 

pelos elementos responsaveis pela comunicacao da PO corn o restante da maquina. 

Estes elementos sao, em geral, interfaces compostas por buffers e registradores corn a 

funcao de acoplamento eletrico e adaptacao dos sinais entre os barramentos externos e 

os barramentos da PO. 

Os elementos St, Co, e 1/0, embora se encaixem nas definicoes da PO, sac) 

elementos responsaveis pela interacao da PO corn o meio ambiente, o que lhes fornece 

a qualidade de serem observados de forma independente. Desta forma, os vetores de 

comandos e de estados sera() tratados na interface PO-PC e o conjunto de entradas e 

saidas, na interface de comunicacao (interface de entrada e saida). 

5.2 INTERFACE PO-PC 

A interface PO-PC consiste em uma camada de hardware responsive' pela 

comunicacao entre as unidades de operacdo e controle, Esta camada de hardware é 

composta, geralmente, por registrador, portas logicas e buffers. A comunicacao é 

efetuada atraves de urn vetor de comandos que parte do controlador e vai ate a PO, e 

de urn vetor de estados corn sentido oposto. 

A funcao principal da interface PO-PC consiste na transmissao de sinais, entre 

os subcircuitos do CI, sem que estes percam suas caracteristicas logicas. Para que o 

sinal permaneca corn um nivel eletrico adequado sao utilizadas celulas de reforco 

(buffers). A interface tambem pode ser composta por transistores de passagem (que 
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degradam o sinal) ou ate conexoes puras, que sob o ponto de vista de hardware, nao 

haveria interface PO-PC. 

Quando um sistema digital é analisado atraves do modelo PO-PC, existe urn 

conjunto de Noes que deve ser executado em um determinado instante, atraves de 

sinais de controle que sao gerados na PC com a finalidade de comandar operacOes na 

PO. Para que estes sinais sejam limpos e fortes (coin um nivel logico adequado) a 

melhor forma 6 valida-los na interface PO-PC. Ou seja, o sinal de controle é gerado na 

PC, atraves de um algoritmo, percorrendo caminhos diferentes are chegar a PO. A 

unidade de execucao so recebe este sinal como valid° no momento em que a fase (que 

é uma das entradas da interface PO-PC) for verdadeira. Com  isso assegura-se o 

momento preciso de aplicacao do sinal. 

A fig. 5.3 apresenta uma estrutura de interface PO-PC utilizada para amplificar 

e validar os comandos dos registradores que fazem parte da unidade de execucao do 

coprocessador FELIN. A utilizacao das fases para a validacao dos sinais de controle, 

como e o caso da fig. 5.3, ou para a geracao de comandos, sera discutido no item 
5.4.7. 
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Fig. 5.3 - Amplificador dos registradores (/ZYS 88/). 

5.3 INTERFACE DE COMUNICACAO EXTERNA 

A interface de comunicacao externa, ou interface de entrada/saida, consiste em 
uma camada de hardware, composta por amplificadores, dispositivos de protecao e 

outros, responsivel pela criacao de um caminho fisico para a entrada e saida de 
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informacoes no circuito. 

A interface é responsavel pela conexao do barramento do sistema corn o 

barramento do CI. No estado de halt, por exemplo, o controle envia mensagens para a 

interface colocar urn conjunto de pads em alta imped'ancia, enquanto que no estado de 

wait a interface forma urn caminho para a troca de informacOes. 

Geralmente, urn CI é projetado e concebido observando o sistema no qual ele 

sera inserido. Porem, muitas vezes, os sistemas podem ser compostos por dispositivos 

corn diferentes protocolos de comunicacao, seja por tempos de descida e subida 

distintos, por diferentes niveis eletricos ou mesmo pela falta de sincronismo entre os 

barramentos. Para este problema duas solucOes sac) adotadas: a colocacao de urn 

terceiro CI, de pequena complexidade, dedicado a interfacear os demais; ou a insercao 

de urn subcircuito, na interface de comunicacao externa, dedicado a adaptar a troca de 

informacoes. 

Uma grande preocupacao, em certos circuitos, é o projeto dos dispositivos de 

entrada/saida para que estes efetuem a troca de mensagens de forma rapida e eficaz; a 

integracao de varios circuitos independentes, em urn anico CI, acelera o desempenho 

temporal do sistema devido, entre outros fatores, a reducao do caminho causada pela 

extincao da interface de comunicacao externa. Um exemplo pode ser observado no 

processador Intel 80486, onde existe urn coprocessador interno ao CI; desta forma, os 

resultados obtidos em tempo de processamento para calculos de ponto flutuante sac) 

significativamente melhores. 

5.4 PARTE DE CONTROLE 

A parte de controle, tambem denominada de controlador, é responsavel pelo 

sequenciamento e geracao dos comandos. Tanto o sequenciamento, quanto a geracao 

de comandos, podem ser implementados atraves dos circuitos combinacionais 

discutidos no capitulo 3. 0 estado da parte de controle é armazenado em registradores. 

A uniao dos registradores corn os circuitos combinacionais forma a maquina de 

estados finitos responsavel pela realizacao do algoritmo de controle. 

As miquinas seqiienciais sao definidas por suas linguagens. Desta forma, o 

comportamento de urn circuito seqiiencial pode ser descrito por urn algoritmo, 

chamado de algoritmo de interpretacao, que explica o significado do conjunto de 

instrucoes (/OBR 82/). 
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0 algoritmo de interpretacdo é escrito em uma dada linguagem que nao 

corresponde, necessariamente, com a descried° fisica do comportamento da maquina. 

A passagem deste algoritmo para a maquina fisica pode ser efetuado atraves de varios 

passos (niveis de interpretacdo). A cada nivel, uma linguagem apropriada é utilizada 

para descrever a execucao das instrucOes. 0 Ultimo nivel de descricao deve 

corresponder ao hardware do circuito. 

A parte de controle de urn circuito digital representa a implementacdo fisica da 

estrutura de controle, que pode ser formada por uma hierarquia de mecanismos de 

controle; cada urn associado corn diferentes niveis do algoritmo de interpretaedo. 

Segundo /ANC 86/ cada parte de controle elementar consiste de urn bloco logico 

conectado a outras partes de controle de niveis superiores e inferiores. Esta parte de 

controle recebe instrucOes da PC imediatamente acima, ou do registrador de instrucao, 

caso seja o nivel mais alto de controle. Da mesma forma, envia comandos para o 

controlador imediatamente abaixo, ou para a P0, caso seja o nivel inferior de controle. 

A fig. 5.4 ilustra uma parte de controle elementar. 

Urn determinado nivel de controle somente pode gerar urn novo conjunto de 

comandos no momento que receber um sinal de fim de execucao. Caso o nivel mais 

alto de controle receba o sinal de fim de execuedo, sera executada a busca de uma 

nova instruedo na memoria principal. Cada nivel de controle recebe uma informacao 

dos niveis inferiores (status destes niveis), atraves desta informacdo o nivel de controle 

pode tomar um conjunto de decisOes. 0 sinal de fim de execucao do nivel de controle 

mais baixo é o proprio relogio da maquina. 

Fim de 
instrucilo 

Instrucao 	Status 

Parte de Controle Elementar 

Fim de 
ExecucEio 

Comandos 
t 

Status 

Fig. 5.4 - Parte de controle elementar. 

A unidade de controle coordena a unidade de execucao atraves de um conjunto 

de linhas de controle de forma a realizar uma seqiiencia de operaceies. 



104 

5.4.1 ORGANIZACAO DA PARTE DE CONTROLE 

A parte de controle pode ser analisada como uma maquina de estados finitos 

definida pela quintupla {E, S, Q, M, N}, onde: 

a) E é o alfabeto de entrada. 

b) S é o alfabeto de saida. 

c) Q é um conjunto de estados. 

d) M é a funcao de transicao (calculo do proximo estado). 

e) N é a funcao que calcula as saidas. 

A funcao de transicao efetua o calculo do proximo estado a partir das entradas 

e do estado atual: 

M 	Qt+1 <--- f (Et; Qt); 

a funcao que calcula as saidas pode ser realizada de duas maneiras: 

a) 0 calculo das saidas depende somente do estado atual (Q t) - Neste caso a 

maquina é do tipo Moore. 

Nx  : St 	f (Qi) 

b) 0 calculo das saidas depende tanto das entradas (Et), quanto do estado atual 

(Qt) - Neste caso a maquina é do tipo Mealy. 

Ny  : St 	f (Qt, Ed 

A fig. 5.5 ilustra as diferencas entre as maquinas Mealy e Moore. Cabe salientar 

que as maquinas puramente Moore sac) compostas por urn minter° maior de estados do 

que as maquinas Mealy, em conseqtiencia os mecanismos de seqtienciamento sao mais 

complexos. Em contra partida, as maquinas puramente Mealy sao compostas por um 

mecanismo de geracao de comandos maior. Em geral, os projetistas optam pela 

implementacao atraves de maquinas Mealy, devido aos resultados obtidos (geralmente, 

menor area e maior desempenho eletrico); outro motivo é que a maquina Mealy pode 

gerar saidas nap sincronizadas com a mudanca de estados (as saidas sao funcOes do 

estado e das entradas). 
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Fig. 5.5 - ImplementacOes Mealy e Moore. 

Em /OBR 82/ é apresentado urn estudo comparativo do cc nsumo de area em 

silicio com relacao a implementacoes do tipo Mealy e Moore (fig. 5.6). Este estudo foi 

efetuado tomando como base o processador MC6800, corn uma tecnologia VLSI. 

Atraves deste estudo é chegado a conclusao de que os custos do mecanismo de 

seqiienciamento crescem mais rapidamente do que os custos do mecanismo de geracao 

de comandos, corn o aumento do numero de estados do algoritmo. Assim, conclue-se 

que o projetista deve visar a reducao do numero de estados da maquina. 

Area da Parte 
de Controle 18  

(mm2) 	17 
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15 	Implemerrtacties 
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de Controle do 

13 	MC6800 
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11 

10 

9 

0.25 

N. de estados / N. de estados 
na implementagEo Moore 

0.5 	0,75 

Fig. 5.6 - Area versus numero normalizado de estados de sequenciamento. 
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Em geral, as miquinas sao implementadas com uma parte dos comandos 

calculados atraves de functies Mealy e outra parte atraves de funcoes Moore. 

5.4.1.1 Seqfienciamento Condicional 

Na aproximack do tipo Moore, as decisoes sao tomadas pela acAo direta do 

fluxo de controle do algoritmo, ou seja, elas dependem apenas do passo atual do 

algoritmo. 0 calculo do pr6ximo passo é efetuado de acordo corn o valor da condicao. 

0 mecanismo de sequenciamento, responsavel pela selecao do proximo passo, 

geralmente consiste de duas partes: 

a) Um mecanismo de seleck para a escolha da condicao a ser testada. A 

generalizacao das condicoes que servem para uma escolha é chamada de propriedade 

(ver item 5.4.4). 

b) 0 mecanismo de sequenciamento, propriamente dito, que determina o 

proximo passo do algoritmo, a partir da propriedade e do passo atual. 

5.4.1.2 Geracao Condicional de Comandos 

A geracao condicional de comandos é uma caracteristica das maquinas do tipo 

Mealy. 0 passo do algoritmo especifica a condicao a ser testada e o conjunto de 

comandos a serem gerados, e a geracao de comandos toma a decisao quanto ao 

conjunto de comandos que sera ativado. Neste caso os comandos sao gerados 

indiretamente (nao dependem apenas do passo do algoritmo). 0 !turner° de passos do 

algoritmo é reduzido, mas o mecanismo de gerack de comandos é mais complexo. 

0 mecanismo de geracao de comandos consiste em duas partes: 

a) Um mecanismo de seleck para a escolha das condicOes (propriedades) 

relevantes. 

b) 0 mecanismo de geracao de comandos, propriamente dito, que determina o 

comando a ser ativado/executado. 

Tanto no sequenciamento condicional, quanto na gun -do de comandos 

condicionais, o conceito de propriedade permite o use da mesma sequencia para gerar 

as mesmas awes em varias partes do algoritmo. 
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5.4.1.3 Validacio de Comandos Pre-selecionados 

Maquinas do tipo Mealy podem ser implementadas atraves da validacao de 

comandos pre-selecionados (ver mais adiante o item extracao de parametros). Estes 

comandos sao extraidos diretamente das informacOes que nao sao afetadas pelo 

sequenciamento, tais como: o registrador de instrucao; os predicados gerados pela 

parte operativa; o registrador de status e as entradas externas. Esta tecnica tambem 

permite que sequencias similares sejam mescladas. 

5.4.2 ESTRUTURA DE UMA PARTE DE CONTROLE 

A estrutura da unidade de controle é extraida do algoritmo de interpretacao e 

deve levar em conta a especificacao da parte operativa, as linhas de controle externas e 

o codigo de instrucao. 

A Parte de Controle é uma maquina seqiiencial que pode ser dividida em duas 

subpartes, como pode ser observado na fig. 5.7: 

a) 0 mecanismo de seqiienciamento, que gera o vetor de estado da pane de 

controle (o passo atual do algoritmo). 

b) 0 mecanismo de geracao de comandos, que gera os sinais de controle, 

atraves de informacoes provenientes do sequenciamento e de um conjunto de entradas. 

Para maquinas Moore, o conjunto de entradas do mecanismo de geracao de comandos 

e composto, apenas, pelo estado da parte de controle. 

Fig. 5.7 - Decomposicao funcional da parte de controle. 

5.4.2.1 Mecanismos de Seqiienciamento 

0 mecanismo de seqiienciamento é composto por tecnicas de seqiienciamento 

condicional e incondicional. A escolha da melhor tecnica depende de certas 

caracteristicas do algoritmo, como por exemplo, ser composto por uma sequencia 

longa de passos. 
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Um mecanismo de sequenciamento utilizado, para pequenos algoritmos, é a 

codificacAo de um bit por passo. Este mecanismo consiste em reproduzir o algoritmo 

por urn hardware equivalente, composto por registradores estkicos e/ou dinamicos e 

portas logicas. 

A seguir sac) apresentados alguns mecanismos de seqiienciamento, onde 

utilizou-se ROMs para a ilustracao das figuras. 

5.4.2.1.1 SEQUENCIAMENTO INCONDICIONAL 

0 sequenciamento incondicional pode ser efetuado de duas formas distintas: 

a) Atraves do armazenamento do microendereco - Este mecanismo 

amplamente utilizado no seqiienciamento incondicional, mas requer o armazenamento 

do proximo endereco a cada passo da seqiiencia. A fig. 5.8 ilustra o mecanismo basico 

de armazenamento do microendereco. 

Fig. 5.8 - Mecanismo de armazenamento do microendereco. 

b) Contador de microendereco - Este mecanismo de seq0enciamento 

bastante econ6mico e reduz a complexidade do controle. A sua maior aplicacao é para 

as maquinas que contem seqiiencias longas e fixas (fig. 5.9). 

Comandos 

Fig. 5.9 - Contador de microendereco. 

Em geral, os circuitos nao sAo compostos somente pelo mecanismo de 
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sequenciamento incondicional, no caso de urn salto, ou uma quebra qualquer da 

seqiiencia, uma logica adicional é utilizada para decidir quando (e qual) um novo 

endereco deve ser carregado no contador ou no registrador, como pode ser observado 

nos mecanismos de sequenciamento condicional 

5.4.2.1.2 SEQUENCIAMENTO CONDICIONAL 

Os mecanismo de sequenciamento condicional complementam os mecanismo 

de seqfienciamento incondicional, quando uma decisAo deve ser tomada. Existem duas 

formas basicas para implementar estes mecanismos: 

a) Atraves de um circuito para o calculo da condicao - Nesta tecnica, o 

proximo endereco é gerado por urn circuito combinacional, que calcula o proximo 

passo do algoritmo a partir do passo atual e de um conjunto de condicOes (fig. 5.10). 

Fig. 5.10 - Circuito combinacional de sequenciamento condicional. 

b) Substituicao de bits no microendereco - A substituicao de bits é uma 

tecnica bastante utilizada em miquinas microprogramadas. Nesta tecnica, o proximo 

endereco é calculado pela troca de bits do endereco a partir de bits de condicdo, 

selecionados de varios pontos da maquina, como pode ser observado pela fig. 5. 11. 

Fig. 5.11 - Substituicao de bits. 



110 

A substituicAo de bits traz uma complexidade adicional para o layout, alem de 

ser menos flexivel. Porem, é mais economica quanto ao campo da ROM utilizada para 

o seqUenciamento; a inclusa.o de uma variavel, no vetor de entradas da ROM, dobra a 

dimensao da matriz levando rapidamente a configuracees inviaveis. 

5.4.2.2 Mecanismos de Geracao de Comandos 

A geracao de comandos executa funceies combinacionais para o calculo do 

vetor de comandos, e por este motivo, a sua implementacao é efetuada atraves de 

logica randomica, PLA ou ROM. 

Nas maquinas do tipo Moore, as entradas da geracdo de comandos sdo as 

saidas do mecanismo de seqiienciamento, ja que os comandos dependem somente do 

estado atual do controle. As linhas de estado, que fazem parte do vetor de entradas, 

podem ser implementadas de duas formas distintas: 

a) Linhas de estado decodificadas - 0 mecanismo de seqiienciamento fornece 

urn vetor de saidas, onde cada sinal representa urn estado. Esta aproximacdo aumenta a 

superficie do mecanismo de sequenciamento, por este motivo nao é muito utilizada em 

maquinas corn um flamer° muito grande de estados. 

No caso de uma ROM, cada linha de estado aciona uma micropalavra, onde 

cada bit representa a ativacao de um comando. 

b) Linhas de estado codificadas - 0 mecanismo de sequenciamento prove um 

enderecamento que deve ser decodificado para a selecao da micropalavra (em circuitos 

com ROM) ou calculo do vetor de comandos (em circuitos coin PLA ou logica 

randomica). A fig. 5.12 ilustra o controle de duas maquinas Moore corn as linhas de 

estado codificadas e decodificadas. 

11 Mecanismo de Geracilo de 

Seqiienciamento Comandos 
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Comandos 
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Seqiien. 
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a) Linhas de estado decodificadas. 	b) Linhas de estado codificadas. 

Fig. 5.12 - Mecanismo de Geracao de Comandos Moore. 
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Nas maquinas do tipo Mealy, a ativagao dos comandos pode depender tanto do 

estado, quanto das entradas (condicoes). Igualmente as maquinas Moore, as linhas de 

estado podem estar codificadas ou decodificadas. A fig. 5.13 apresenta duas maquinas 

Mealy implementadas atraves de PLAs. 

N!r 
Condicoes Comandos 	 CondicEies Comandos 

a) Linhas de estado decodificadas. 	 b) Linhas de estado codificadas. 

Fig. 5.13 - Mecanismo de Geragao de Comandos Mealy. 

5.4.3 0 CONTROLE DISTRIBUiDO 

0 controle pode estar localizado em varios pontos do CI. Segundo /ABD 79/ 

as primeiras maquinas tinham unidades de controle construidas de forma distribuida. 

Ou seja, os circuitos de controle, para uma detenninada unidade de operacao, estao em 

urn local diferente dos circuitos utilizados para o controle de outra unidade de 

operacao. A distribuicao dos circuitos de controle pode ser associada, tambem, a urn 

conjunto de instrucoes; como exemplo os circuitos que controlam a operacao de soma 

estariam em urn lugar diferente dos circuitos que controlam uma operacao de divisao. 

As maquinas posteriores passaram a ser construidas corn o controle 

centralizado. Desta forma, todos os sinais, necessarios para perfazer as operacoes da 

maquina, sao gerados em uma unidade de controle central. Esta unidade favorece a 

reducao dos componentes de hardware, alan de ser mais flexivel para miquina 

pequenas. 

Para grandes maquinas, o projeto do controle central é uma tarefa mais dificil. 

Nestes casos, a mais conveniente a divisao fisica da parte de controle em pequenos 

blocos associados a operadores ou a unidades de operacao. Assim, é possivel efetuar 

certas operacoes em paralelo sem necessitar de muito hardware adicional. 

Em geral, a utilizagao de uma unidade central de controle, que comanda 

diversas outras partes de controle distribuidas, traz inameras vantagens para maquinas 

grandes, como: 
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a) Reducao da complexidade. 

b) Facilidade das conexties entre o controle e a operacao. 

c) Melhor testabilidade dos modulos compostos pela unidade de operacao e a 

unidade que a controla. 

d) Flexibilidade topologica. 

e) Melhor desempenho eletrico devido a reducao das linhas de comando. 

As maquinas que utilizam o controle distribuido sao, muitas vezes, confundidas 

corn as maquinas que utilizam mais de urn nivel de controle. Na verdade, no controle 

distribuido nao existe hierarquia de controle entre os diversos modulos de controle de 

cada unidade, e por este motivo, des fazem logicamente parte do mesmo nivel de 

controle, com apenas, o posicionamento fisico ern lugares diferentes. 

5.4.4 EXTRACAO DE PROPRIEDADES 

As maquinas mais complexas tern, geralmente, urn conjunto muito grande de 

comandos a serem gerados e urn seqtienciamento composto por varios estados. Para 

simplificar tanto o sequenciamento quanto a geracAo de comandos sao criadas tecnicas 

que reduzem a complexidade destas maquinas. Uma destas tecnicas é o uso de 

propriedades, que podem ser vistas como condicties para os mecanismos de selecao 

das operacties. 

As propriedades sao um conjunto de informacOes caracteristicas, extraidas do 

codigo de operacao e invariantes durante a interpretacao de uma instrucao. 

Estas informacOes, sendo comum a uma certa classe de instrucOes, permitem o 

condicionamento da geracao de comandos, de forma a ser efetuada uma combinacao 

desta classe de instrucaes. Para determinar estas informacoes é efetuada uma pesquisa 

por estados semelhantes no algoritmo de interpretacao, isto é, estados que gerem 

praticamente os mesmos comandos. Por exemplo, a execucao de duas instrucoes 

distintas, como a ilustrado abaixo; neste caso ambas as instrucOes implicam a escrita na 

memoria M, ou no uso do mesmo operando A, estas semelhancas tornam possivel a 

extracao de propriedades que classifiquem estas instrucoes. 

INCA: 	M[@] <- A + 1 

ANA: 	M[@] <- A & X 
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As propriedades envolvem um subconjunto de condieOes que sao suficientes 

para a tomada de uma decisao em um passo, ou seqiiencia de passos de urn algoritmo. 

A fig. 5.14 ilustra o circuito de extra do de propriedades atuando tanto no 

seqUenciamento, quanto na geracAo de comandos. 

Instrugao C.C. 
de ExtragaTh 1+.Estado 

Condigoes de Propriedades Maquina 
da 

Mecanismo de 	C.C. de Geragao 
Seqiienciamento 	de Comandos 

Fig. 5.14 - 0 circuito de extracao de propriedades. 

A vantagem do use de propriedades em maquinas de controle é a possibilidade 

de mesclar seqilencias que diferem apenas nas condiebes a serem testadas. Desta 

forma, tanto a geracao de comandos quanto o seqiienciamento sao reduzidos. 

Os campos (posicoes especificas que contem um ou mais bits de codigo) da 

palavra de instrucdo que equivalem as propriedades sao, geralmente, exclusivos, o que 

facilita a decodificacao. Estes campos deixam de ser exclusivos no momento que os 

mesmos tem significados distintos para instantes de tempos distintos. Ou seja, em urn 

determinado passo do algoritmo o campo podera representar uma propriedade e em 

outro passo uma constante ou outro significado qualquer. Isto ocorre quando o 

projetista opta por ter a palavra de instrucao com campos multi-significados 

(multiplexacdo do significado de um campo no tempo). 

Campol IPropriedadesICampo31 
	

Campo4 

I Campol  I 	Campo5 

 

Campo4 

  

Fig. 5.15 - CombingAo de campos. 

Embora, como foi dito, os campos das propriedades sao exclusivos em um 

determinado passo do algoritmo, o autor salienta que existe uma exceed°, que é 

quando o projetista decide utilizar a combinacao de campos da palavra de instrucao 

para gerar um novo campo (fig. 5.15). 0 projetista pode tomar esta decisao quando a 
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palavra de instrucao é bastante pequena proporcionalmente ao conjunto de 

informaciies, obrigando ao maxim de codificacao e tornando mais complexa a 

interpretacao da instrucao. 

0 microprocessador PP16, apresentado no capitulo 7, utiliza os conceitos de 

propriedade para simplificar o mecanismo de sequenciamento. 

5.4.5 EXTRACAO DE PARAMETROS 

Os parametros fazem parte da geracao de comandos, que dependem somente 

dos campos do registrador de instrucoes; o estado da parte de controle nao entra no 

calculo dos parametros. 

E um padrao de geracao de comandos irrelevante para o seqiienciamento da 

maquina. Assim, maquinas puramente Moore nao podem ter extracao de parametros. 

O sequenciamento pode, apenas, validar ou nao os comandos gerados, como é 

apresentado na fig. 5.16. 

A utilizacao da geracao de comandos para a validacao pode ser observada no 

microprocessador RISCO (/SUZ 901). Neste processador, tanto a selecao dos 
registradores da ULA, quanto das funcOes (aritmeticas ou logicas), sao efetuadas 

atraves da extracao de parametros. Contudo, as quatro funcOes, como apresenta a fig. 

5.17, compartilham do barramento do microprocessador; para evitar que a ULA 

coloque o resultado das operacOes no barramento em instantes inadequados, o 

mecanismo de geracao de comandos envia sinais para validar a fimcao selecionada pelo 

circuito de extracao de parametros. Outra solucao que poderia ser adotada é a 
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colocacao de urn quinto transistor de passagem, entre o calculo das quatro funcoes e o 

barramento. Assim, o sinal de validacao atuaria neste transistor de passagem; 

aparentemente, esta nitima solucdo seria menos adequada pois aumentaria o caminho 

do sinal. 

Fig. 5.17 - Selecao das operacoes que compOem a ULA do RISCO. 

0 MC68000 utiliza de conceitos similares aos parametros para a simplificacao 

da decodificacao das instrucees, assim como pode ser observado na fig. 5.18. No 

artigo /STR 78/, os autores reportam que ao fixarem o formato da instrucao foram 

obtidas diversas vantagens que permitiram a reducao do controle da maquina: 

a) Certos campos, como a designacao dos registradores, podem ser extraidos 

diretamente de posicees conhecidas da palavra de instrucao, o que tende a reduzir o 

tamanho do controle e simplificar a decodificacAo. 

b) A selecao dos registradores e a selecao das funcees da ULA tendem a 

permanecer inalteradas durante a execucao de uma instrucao. Estes sinais de selecao 

podem ser extraidos diretamente dos campos da palavra de instrucao. Os sinais de 

selecao passam diretamente pela unidade de controle, sem nenhuma interferencia, indo 

atuar na parte operativa. 

c) 0 controle necessita, somente, saber quando o registrador é lido ou escrito, 

ou quando a ULA deve operar. 
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Fig. 5.18 - Estrutura de controle do MC68000 (/STR 78/). 

Em geral, tanto a extracao de parametros, quanto a extracao de propriedades, 

diminuem o numero de estados e a area das PCs que as utilizam. Porem, o acrescimo 

do flamer° de blocos, pode tornar o layout e as conexoes mais complexas. 

5.4.6 ARQUITETURA TEMPORAL DA PARTE DE CONTROLE 

Segundo /ANC 86/ as operacoes do par PO-PC podem ser decompostas nas 

seguintes sequencias de awes (fig. 5.19): 

a) Selecao do proximo passo (TsEL)  - 0 tempo de duracao deste passo é 

diretamente relacionado a complexidade dos mecanismos de salto que definem o 

comportamento e o tamanho da parte de controle. 

b) Acesso a codificacao da informacao relevante ao passo (T ACO) - 0 tempo de 

duracAo deste passo é diretamente relacionado corn a quantidade de armazenamento 

necessaria para o c6digo do algoritmo. 

c) Geracao dos comandos ativados por este passo (T GEN). 

d) Execucao dos comandos pela parte operativa (T op) 
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Fig. 19 - Sequenciamento das operaeOes do par PO-PC. 

Em mdquinas pouco otimizadas, estas operaeOes sdo sequenciais, resultando 
em que o tempo do ciclo para cada operaedo é a soma dos tempos individuais (TsEL, 

TACC) TG EN EN e Top). Porem, tanto a parte de controle quanto a parte de execuedo 

podem ser otimizadas para que estes tempos sejam sobrepostos, de forma que a parte 

de controle acesse o passo seguinte, enquanto o passo atual é decodificado, e a parte 

operativa execute o passo anterior. Esta tecnica, denominada de pipeline, explora o 

fato de que a operaedo da parte operativa pode ser decomposta em varios instantes, 

podendo ser sobrepostas com a operaedo da parte de controle. 

0 pipeline oferece uma forma econ8mica de realizar o paralelismo no tempo, 

em computadores digitais. Para a obtenedo deste paralelismo os processos (tarefas) 

sao divididos em subprocessos, cada qual executado por urn estagio especializado de 

hardware, que opera concorrentemente corn os outros estagios da maquina. 

0 ganho de velocidade de urn processador pipeline, sobre urn processador 

equivalente que nao utiliza a mesma tecnica, é dado pela eq. 5.1 (/HWA 89/). 

eq. 5.1 - Ganho de velocidade de urn processador pipeline. 

SK  = 	n . k 

k+(n- 1) 

Onde: 

a) SK  é o ganho de velocidade de urn processador pipeline sobre urn 

processador ndo pipeline equivalente. 

b) n é o runner° de processos (tarefas). 

c) k é o namero de estagios do pipeline. 

0 maxim° ganho de desempenho é obtido quando SK  tende a k, ou seja 

quando n >> k. Isto nunca é possivel de acontecer devido a dependencia de dados 
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entre as instrucoes, interrupcOes, programas de salto e outros fatores. Muitos ciclos de 

pipeline podem ser perdidos no estado de espera causado pela execucao de uma 

instrucao fora da seqiiencia. Assirn, a utilizacao de pipeline pode ser desvantajosa no 

momento em que o algoritmo envolve muitas decisoes que obrigam a quebra da 

sequencia de operacifies. 

5.4.7 0 USO DAS FASES NA VALIDACAO OU NA GERACAO DOS COMANDOS 

A unidade de controle gera comandos que irao atuar na parte operativa. Estes 

comandos sao originados a i,artir do mecanismo de seqhenciamento, atraves do vetor 

de estados da PC, e do conjunto de entradas (a palavra de instrucao, o vetor de 

estados da PO e os sinais externos). Em maquinas sequenciais sincronas o vetor de 

comandos precisa atuar em instantes pre-determinados; para isto ocorrer, a maquina 

deve possuir sinais bem comportados que validem ou, ate, gerem este vetor de 

comandos. 

0 conjunto de sinais que servem para a validacao dos comandos saki chamados 

de fases (ou instantes - em maquinas que utilizam geradores de tempo). A principio 

existem duas aproximacCies possiveis para o posicionamento das fases em uma 

maquina: 

a) As fases sao usadas para a geracao dos comandos - Uma maquina de 

controle seqiiencial, como sera visto mais adiante, pode ser decomposta em dois 

mecanismos, que sao o sequenciamento e a geracao de comandos. 0 bloco de geracao 

de comandos é urn circuito combinacional e, como tal, a partir de urn conjunto de 

entradas gera urn conjunto de saidas. As fases nao fazem parte, necessariamente, deste 

conjunto de entradas para que sejam gerados os comandos. 

Quando as fases compoem o vetor de entrada do circuito de geracao de 

comandos, elan pass= a fazer parte da geracao deste comando (fig. 5.20). Desta 

forma, os sinais de controle partem, do mecanismo de geracao de comandos, em 

instantes validos para a atuacao na unidade de execucao. A utilizacdo da fase para a 

geracao ou para a validacAo pode depender muito de certas caracteristicas que inter-

relacionam o conjunto de comandos corn a decodificacao do conjunto de instrucOes. 0 

autor salienta que em certos casos é necessario que as fases, mesmo sendo utilizadas 

para a validacao, sejam entradas da geracio de comandos, apenas para a inibicAo de 

certos comandos; ou de outra forma, que o estado da PC seja uma entrada da interface 

para, igualmente, inibir um determinado conjunto de comandos, como é possivel 
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observar no funcAo Interface do Anexo A-8, onde os estados entram na interface para 

inibir urn conjunto de comandos. 

Mecanismo de 
Sequenciamento 

Entradas 
	

Estados 

Mecanismo de 
Fasest>  Gerac5o de Comandos 

Comandos Gerados e Validados 

Interface  
Comandos Amplificados 

I 	Parte Operativa 	I 
Fig. 5.20 - UtilizacAo das fases para a geracao de comandos. 

b) As fases sat) utilizadas para a validacao dos comandos - Apes os 

comandos terem sido gerados pela parte de controle, as fases podem servir para a 

validacao destes, indicando o instante e o tempo de duracao que des permanecerAo 

atuando sobre a parte operativa (fig. 5.21). 

I Parte de Controle I 
Comandos Gerados 

Fases 
Interface  

Comandos Amplificados e Validados 

Parte Operativa 	I 
Fig. 5.21 - UtilizacAo das fases para a validacao dos comandos. 

Ambas as aproximaceies tern vantagens e desvantagens. A utilizacao das fases 

na interface gera uma complicacao adicional quando é efetuada uma transformacao de 

uma maquina Moore para uma maquina Mealy, pois o niimero de estados da parte de 

controle diminui. Assim, o conjunto de sinais de controle passa a nao depender mais, 

apenas, do estado da parte de controle, mas tambem do conjunto de entradas (sinais 

I 

I 
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externos, fases, palavra de instrucao, etc.) e, neste caso, muitas vezes os comandos 

devem ser calculados a partir das entradas e dos estados, de forma conjunta. Para 

confirmacao do enunciado, supondo um circuito composto por tres estados e duas 

fases, caso urn comando qualquer tenha que ser ativado no estado 1, durante a fase 1, 

e nos demais estados durante a fase 2, o calculo deste sinal somente podera ser 

efetuado no mecanismo de geracao de comandos; se for efetuado na interface, os 

estados deverao ser utilizados para inibir os comandos que puderem estar validos. 

Outra vantagem da utilizacao das fases na geracao de comandos é a reducao do 

tempo de projeto, devido a maiores facilidades logicas de exposicao do problema. 

As duas grandes vantagens do use das fases na validacao sao: 

a) Reducao ..m area - A reducao do mecanismo de geracdo de comandos 

ocorre devido ao fato de que as fases nao fazem parte do seu conjunto de entradas 

(para estruturas como a PLA e, principalmente a ROM, a diminuicao do nUmero de 

entradas causa uma reducao significativa no mecanismo de geracao de comandos). 

b) Caracteristicas eletricas - E importante que a parte operativa receba os sinais 

de controle nos instanter corretos e que estes sinais estejam corn niveis eletricos 

adequados e sem ruidos. Para isto, quanto mais proximo estiver, e mais simples for o 

circuito que envia este sinal, mais "limpo" o sinal sera. A geracao de comandos, 

geralmente, é composta por circuitos mais complexos, e o seu posicionamento, apenas 

em poucas arquiteturas (como é o caso da microprogramacao horizontal) esta proximo 

da unidade de execucao. 

0 autor sugere que em circuitos complexos as fases sejam entradas tanto do 

mecanismo de geracao de comandos, quanto da interface (fig. 5.22). Desta forma, ha 

urn acrescimo em area devido a duplicacao das linhas de relogio, porem, o sinal passa a 

ter uma logica de geracdo simplificada, alem de obter caracteristicas eletricas 

adequadas. 

Em miquinas puramente Moore, a geracao de comandos tem como entrada 

apenas os estados da unidade de controle, neste caso, as fases podem ser utilizadas 

para a validacao sem que ocorram problemas adicionais. Vale salientar que esta 

afirmacao é feita supondo que as fases nao pertencam ao conjunto de entradas da parte 

de controle. Pois o autor considera que sob certos aspectos, o vetor de fases, e ate 

mesmo as alimentaciies (VCC e GND), fazem parte do conjunto de entradas, pois a 

alteracao de qualquer um destes sinais influem no conjunto das saidas, satisfazendo as 

equacties 1.1 e 1.2., apresentadas no capitulo 1. 
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Entradas 	Estados + +  
Fases H Mecanismo de 

Gerac5o de Comandos 

Comandos Gerado

▪  
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Fig. 5.22 - Calculo dos comandos corn duplicacao das faces. 
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6 ARQUITETURAS PARA A IMPLEMENTACAO DE UNIDADES 
DE CONTROLE 

Este capitulo descreve varias arquiteturas para o projeto de panes de controle 

de circuitos integrados. Estas arquiteturas sao obtidas atraves da combinacao de 

diferentes mecanismos de sequenciamento corn diferentes mecanismos de geracao de 

comandos. As arquiteturas apresentam caracteristicas distintas que favorecem a 

implementacao de urn determinado problema. Estas arquiteturas e suas principais 

caracteristicas serao abordadas no decorrer do capitulo. 

Os ;ircuitos integrados, que utilizam o modelo PO-PC, sao compostos por uma 

unidade de controle que toma as decisOes e uma parte operativa que as executa. A 

percentagem de area ocupada pelo controle dos processadores tende a crescer corn o 

aumento da complexidade do automato (tab. 6.1). Este acrescimo de area ocorre 

devido, principalmente, as seguintes causas (/ANC 86/): 

a) Atualmente, nao existe uma topologia generica que realize adequadamente 

todas as unidades de controle. Assim, as arquiteturas sao mais sensiveis a variacao da 

complexidade. De forma que um acrescimo da complexidade do algoritmo produz, 

geralmente, urn aumento da area da parte de controle. 

Uma solucao, bastante adotada, é tornar a parte de controle o mais regular 

possivel. Desta forma, o conjunto de linhas passa a estar melhor orientado reduzindo 

as perdas de area sob as conexoes. As estruturas regulares nao so melhoram as 

conexOes internas ao bloco de controle, mas tambem, permitem uma melhor orientacao 

das linhas de controle que irao atuar na parte de execucao. 

b) 0 aumento da complexidade dos processadores esta mais proximamente 

relacionado corn a complexidade das funcOes, proporcionadas pelo conjunto de 

instrucOes, do que corn os recursos de calculo e armazenamento disponiveis para o 

programador. Esta tendencia pode ser revertida pela selecao de urn simples e eficiente 

conjunto de instrucOes, assim como nas maquinas RISC. 

A filosofia das maquinas RISC, representada a seguir por cinco elementos 

(/MIT 881), é um dos caminhos para a reducao da complexidade do controle: 

a) Operacoes executadas em um so ciclo - Facilita a execucao rapida de 
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funceles simples que predominam no conjunto de instrucaes de urn computador. As 

instrucOes, por serem simples, favorecem um baixo custo de interpretacao. 

b) Controle por hardware - E necessario para produzir operacOes rapidas 

executadas em, apenas, um ciclo; pois o microcodigo, geralmente, conduz a urn 

controle mais lento. 

c) InstrucOes simples e modos de enderecamento - Viabiliza a interpretacao 

veloz e simples pela maquina de controle. 

d) Formato de instrucao simples - Facilita a decodificacao de instructies por 

hardware, o que novamente aumenta a velocidade do fluxo de controle, alem de 

reduzir a area. 

Tab. 6.1 - Aumento relativo da PC corn a complexidade (/ANC 86/). 

Processador Complexidade (transistores) Tamanho relativo da PC 

MC6800 6.000 57,5% 

MC68000 60.000 69% 

Iapx 432 150.000 84% (2 CIs) 

MC68020 192.000 70% 

Iapx 386 275.000 70,5% 

No contexto dos sistemas digitais, a instrucao é entendida como urn padrao que 

é reconhecido e interpretado (ou rejeitado) pela maquina. Os padroes reconhecidos 

constituem o alfabeto de entrada da maquina (/DAV 82/). 

De acordo com /OBR 82/ as metodologias de projetos de panes de controle 

podem ser medidas, principalmente, por tres criterios .  

a) A area ocupada - E avaliada em funcao da area total de projeto do circuito, 

obtida apos a proposicao final do layout. Este criterio é muito importante, pois 

representa boa parte dos custos de fabricacao dos CIs (custos de hardware). 

b) 0 tempo de projeto - 0 tempo de projeto é um criterio que indica o tempo 
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necessario para a elaboraedo de urn determinado projeto. Este criterio redunda em 

custos humanos (numero de homens por tempo de trabalho). Para reduzir o tempo de 

projeto s -do utilizadas ferramentas de sintese automatica. 

c) 0 desempenho eletrico - E fun* do maior caminho que o sinal deve 

percorrer na execucao de uma instruedo. Para determinados circuitos, a restriedo de 

desempenho eletrico é essencial, sendo, as vezes, necessario adotar tecnicas que 

tornem os CIs mais velozes, mesmo as custas do aumento do hardware. 

Alem destes tras, essenciais, outros criterios sac ,  importantes para a avalicao de 

uma arquitetura de controle, tais como: 

a) Flexibilidade - Indica a maleabilidade da arquitetura para permitir a 

incorporaedo de alteraeOes no conjunto de instrucoes pre-definido. Uma arquitetura 

bastante flexivel permite que sejam efetuadas alteracoes no algoritmo mesmo apes a 

estrutura de controle estar definida, alem de possibilitar, mais facilmente, a coffee -do de 

erros de projeto. 

b) Inteligibilidade - Reflete a facilidade corn que os diversos modulos da 

arquitetura podem ser reconhecidos e analisados. Este criterio é aplicado na descriedo 

do algoritmo visando etapas de sintese, verificacdo ou documentacdo. 

c) Eficiencia - E dada pela ocupacdo eficiente dos transistores no circuito. 

Desta forma, uma arquitetura composta por estruturas regulares, como a PLA classica, 

nunca sera 100% eficiente, pois para qualquer conjunto de equacOes Booleanas a 

ocupaedo da matriz sempre sera parcial. 

d) Regularidade - A regularidade é avaliada pela relacao entre o numero de 

elementos efetivamente desenhados e o numero total de transistores, em uma dada 

arquitetura. Quanto maior for a regularidade maior sera a facilidade de projetar, 

mesmo sem o auxilio de um sistema de sintese automatica, uma ou mais unidades do 

circuito integrado. 

e) Complexidade do automate - Este criterio é avaliado atraves do numero de 

estados que compoem o seqiienciamento da maquina. A importancia dente criterio esta 

no fato de que a reducao do numero de estados de uma maquina (passagem de urn 

aut6mato de Moore para Mealy), geralmente, apresenta ganhos significativos em 

termos de area e velocidade. Isto ocorre porque os custos (em termos de area e 
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velocidade) do mecanismo de seqiienciamento crescem mais rapidamente do que os 

custos do mecanismo de geracao de comandos corn o aumento do numero de estados. 

Neste capitulo sao apresentadas diversas arquitetura basicas, que utilizam os 

componentes combinacionais discutidos no capitulo 3, para a implementacalo de 

controladores, enfocando as vantagens de cada um corn rein -do aos criterios acima 

citados. Atraves do estudo destas arquiteturas é criado urn metodo de concepcdo de 

unidades de controle, corn um enfoque especial no dominio estrutural. 

6.1 ARQUITETURAS COM APENAS UM NIVEL DE INTERPRETAcA0 

As partes de controle corn urn nivel de interpretacao sao obtidas quando o nivel 

inferior de descricao do algoritmo é utilizado para o projeto fisico do circuito 

integrado. Ou seja, o algoritmo que interpreta as instrucOes é escrito de forma a ser 

implementado. 0 codigo de operacao, os sinais de controle externos e as linhas de 

status da parte operativa sao empregados para a geracao de todos os comandos em 

cada ciclo de relogio. 

0 algoritmo que descreve o nivel material é, normalmente, obtido pela 

concepcao da parte operativa. Atraves de sua decomposicao, é possivel exprimir um so 

ou varios algoritmos cooperantes, corn ou sem propriedades e parametros. Obrebska, 

em /OBR 82/, salienta que o algoritmo deve ser decomposto em etapas elementares 

correspondendo aos estados da maquina. 

6.1.1 UNIDADES DE CONTROLE QUE UTILIZAM LOGICA RANDOMICA 

As arquiteturas de unidades de controle que utilizam logica randomica (logica 

randomica plana) podem ser implementadas de varias formas; duas alternativas estao 

apresentadas abaixo: 

a) Atraves de uma maquina de estados finitos composta por urn conjunto de 

linhas de comandos (produzidas a partir de um circuito de geracao de comandos), e 

um conjunto de linhas de estado (calculadas por urn mecanismo de sequenciamento). A 

FSM é responsavel pela realizacao de cada funcao (estados e comandos). Este metodo 

nao permite a distincao fisica entre a geracao de comandos e o mecanismo de 



sequenciamento. 

b) Atraves da traducao direta do algoritmo em hardware. Ou seja, a conversao 

do fluxograma em um conjunto de portas logicas e registradores dinamicos ou 

estaticos. 

Para o segundo metodo, a correspondencia entre o fluxograma e o tipo de 

circuito que sera realizado (fig. 6.1) é baseada nos seguintes aspectos: 

a) Cada elemento registrador deslocador representa um passo do algoritmo. 

b) Cada seletor corresponde a uma decisao. 

c) Cada porta OR corresponde a uma juncao (ver fig. 6.1). 

0 seqiienciamento do algoritmo é sincronizado corn o relogio da maquina e 

controlado pela saida de urn decodificador de instrucao ou por sinais de controle. 
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Fig. 6.1 - Exemplo de um algoritmo e sua realizacao em logica randomica. 

Conforme /ANC 86/, nesta tecnica podem acontecer problemas de 
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temporizacao, caso os passos sejam implementados corn latches. Isto porque nao é 

permitido ocorrer caminhos realimentados sem que estes envolvam mais de uma fase 

do circuito (fig. 6.2), do contrario podera ocorrer Ulna "corrida do sinal" que nao 

permitira a estabilizacao do sistema digital. 

(132 

c1 

432 

Fig. 6.2 - Arquitetura de tempo para urn Taco de realimentacao. 

Embora os resultados sejam otimos, em termos de velocidade de operacao e 

consumo de area de silicio, devido a dificuldade no layout e na falta de flexibilidade 

frente a modificacOes no algoritmo, estas estruturas devem ser utilizadas para a 

implementacao de pequenos automatos (corn menos de 20 estados) e circuitos corn urn 

reduzido ou medio conjunto de instrucOes (/OBR 82/). 

A implementacao atraves do fluxograma possui a estrutura de tempo, para um 

conjunto de instrucOes, que descreve "a forma mais Mealy" (termo extraido de /ANC 

86/) do algoritmo. A geracao de comandos é sistematicamente obtida pela validacao, 

nos instantes corretos, de comandos gerados diretamente da palavra de instrucao 

(parametros). 0 que leva a um nUmero minimo de estados. 

E importante salientar que no contexto da dissertacao, a expressao "mais 

Mealy" é atribuida as maquinas cujo nUmero de estados é reduzido e/ou as 

implementacOes compostas por um nUmero maior de comandos gerados de forma 

Mealy (se comparadas com as implementacOes do tipo Moore); por conseguinte, a 

expressao "a forma mais Mealy" é atribuida as maquinas corn urn runner° minimo de 

estados e/ou as maquinas onde todos os comandos sao gerados de forma Mealy. 

0 bloco de controle do microprocessador MC6800 é implementado pela 
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realizacao do fluxograma do algoritmo. A imica unidade regular da parte de controle é 

o decodificador, que ocupa 14,5% da area, a logica randomica ocupa 39% e o restante 

da area de controle é ocupado por circuitos de controle auxiliar, interconexoes e pads 

(/OBR 81/). 

Quando o algoritmo é implementado atraves de uma FSM, corn logica 

randomica (o primeiro metodo), cada comando e cada transicao de estado representam 

uma fimcao Booleana que é calculada por urn circuito combinacional, composto por 

portas NORs, NANDs, Inversoras, etc. 0 sequenciamento das operacOes é efetuado 

atraves das fases que atuam em urn registrador de inst:ucdo. A vantagem desta 

aproximacao esti na implementacdo de automatos corn um namero maior de estados, 

pois para pequenas maquinas, a tecnica de implementacao, atraves do fluxograma, 

apresenta melhores resultados corn relacdo a velocidade e area. 

Ambas as tecnicas utilizam uma arquitetura similar que é caracterizada pela 

presenca de dois elementos essenciais: um decodificador de c6digo de operacdo e uma 

logica combinatoria randomica que ocupa a maior parte da area do controlador. A fig. 

6.3 ilustra o esquema funcional de uma unidade de controle implementada por circuitos 

de logica randomica. 

  

I Cond. Externas+  

     

     

 

Decodificador  

    

PC 

       

COMANDOS` STATUS 

PARTE OPERATIVA 

Fig. 6.3 - Parte de controle implementada corn logica randomica. 
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A logica randomica é considerada mais economica corn relacao ao consumo de 

area em silicio, devido a alta densidade que o layout pode obter, caso este seja 

concebido de forma otimizada, nao existirao espacos desocupados, a nao ser sob as 

conexores corn os demais blocos do circuito integrado. 

6.1.2 PARTES DE CONTROLE QUE UTILIZAM LOGICA RANDOMICA MODULAR 

A logica randomica modular difere da logica randomica plana pelo 

agrupamento de certas caracteristicas do algoritmo, de forma a gerar modulos de 

estruturas randomicas, tais como: o sequenciamento, a geracao de comandos, a 

extracao de parametros, a extracao de propriedades e o calculo de condicaes. 

Para as arquiteturas que utilizam logica randomica modular, o algoritmo deve 

ser escrito de forma a permitir que certas caracteristicas das instrucoes, como as 

propriedades e os parametros, possam ser verificadas e extraidas. 

Atraves da implementacao em logica randomica modular a unidade de controle 

passa obter vantagens, como: 

a) A reducao do namero de estados - A divisao em multiplos blocos, como 

parametros e propriedades, realiza uma maquina de controle do tipo Mealy, onde o 

flamer() de estados e, conseqUentemente, o mecanismo de sequenciamento é reduzido. 

b) A reducao do mecanismo de sequenciamento e do circuito de geracao de 

comandos, - Parte dos calculos, que eram efetuados por estes circuitos, passam a ser 

realizados pelos demais modulos (ver fig. 6.4). 

c) Melhor otimizacao logica de cada modulo - A otimizacao de funcOes 

Booleanas é um problema NP; a maioria dos algoritmos passam a utilizar metodos 

heuristicos, quando cresce a complexidade. Corn o circuito dividido em blocos a 

complexidade e reduzida tornando possivel a realizacao de otimizacOes mais eficazes. 

d) Flexibilidade - A logica randOmica modular apresenta urn certo grau de 

flexibilidade quanto a possiveis evolucOes no algoritmo, pois mesmo que algum bloco 

deva ter o seu conteirdo modificado, para permitir a execucao de uma determinada 

instrucao, os demais nao necessitam ser alterados. 
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e) Menor area e maior desempenho eletrico - Para automatos de media e 

grande complexidade, a logica randomica modular tende a obter os melhores 

resultados com relacao a area e ao desempenho eletrico, frente a logica randomica 

plana, devido a fatores como: melhor otimizacao logica e topologica e maior reducao 

do flamer° de estados. Corn relacao as demais arquiteturas (multiplas PLAs, gerador 

de tempos, etc.), a area deste metodo tambem tende a ser menor, gracas a densidade 

que o layout pode obter, para FSMs corn um grande nUmero de estados. 

f) Melhor otimizacao topologica - Alem do fato da logica randomica apresentar 

uma estrutura com forma bastante flexivel, a divisao em modulos facilita a orientack 

das cone:C(5es e o posicionamento dos blocos, permitindo que a parte de controle se 

adeque melhor a diversos formatos. 

A fig. 6.4 ilustra o esquema funcional de uma arquitetura de parte de controle 

implementada com logica randomica modular. 

Fig. 6.4 - Parte de controle implementada com logica randomica modular. 

A maior desvantagem da logica randomica modular frente a logica randomica 
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plana esta no acrescimo da area devido as conexOes entre os blocos. Assim, para 

maquinas pequenas nao é interessante a divisao da parte de controle em varias 

subunidades. Neste caso compensa, apenas, a colocacao dos circuitos de extracao de 

parametros, ja que estes mecanismos passam pela parte de controle sem a interferencia 

(praticamente nenhuma conexao) das demais unidades do controle. 

6.1.3 UNIDADES DE CONTROLE REALIZADAS COM UMA PLA 

0 principio deste metodo consiste em realizar a unidade de controle, partindo 

da descricao dos comandos, em forma de equacties Booleanas. Cada transicao de 

estado ou comando é expresso por soma de produtos. 

A parte de controle é construida como uma maquina de estados finitos 

implementada por uma (mica PLA. Atraves das matriz E e OU, a PLA decodifica a 

instrucao a ser executada, o estado da parte operativa (palavra de status), o registrador 

de estados (o estado da parte de controle - passo do algoritmo) e o conjunto de sinais 

de controle externo (condicaes externas) e gera o conteado seguinte do registrador de 

estado e o conjunto de comandos que ira atuar na parte operativa (fig. 6.5). 

InstrucAo 
 4- 	Cond. Externas  

PC 
Plano E 

COMANDOS• 	 574105 t 

PARTE OPERATIVA 

Fig. 6.5 - Esquema funcional de uma parte de controle corn uma Unica PLA. 
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Para obter a PLA de controle nab é necessario efetuar nenhuma decomposicao 

do algoritmo, apenas a decodificacAo dos estados internos do circuito digital. As 

equacOes de todos os comandos sao extraidas diretamente do algoritmo. 

Em funcao dos sistemas de PAC e da sua estrutura regular, este tipo de 

arquitetura traz uma grande facilidade de projeto e implementacao, mas deve ser 

utilizada para urn conjunto de instruceies de baixa complexidade. Urn dos motivos é 

que a PLA, mesmo logicamente otimizada, se torna muito grande com o acrescimo da 

complexidade do algoritmo, pois ocorre muita perda em area, devido a quantidade de 

transistores nao utilizados (sub-utilizacao da matriz). Assim, é gerado urn atraso maior 

na propagacAo do sinal. Este problema é parcialmente resolvido atraves dos 

otimizadores de lay mt e da divisdo fisica da PLA, em mais de um bloco. 

6.1.4 PARTES DE CONTROLE IMPLEMENTADAS COM MULTIPLAS PLAs 

A necessidade de minimizar a area dos circuitos forca que sejam procuradas 

outras soluceies, onde o espaco ocupado pela PLA seria mais eficientemente utilizado 

do que nas arquiteturas compostas por uma Unica PLA. A estrutura de uma PC 

realizada com uma Unica PLA imp& que todas as informacOes, que descrevem o 

algoritmo da maquina, estejam presentes em cada estado. Isto é necessario porque, a 

cada instante, ha a necessidade de decodificar quase todas as informacoes para gerar o 

estado seguinte e o conjunto de comandos. Atraves da extracao de informacOes 

diretamente do codigo de operacao é possivel gerar outros circuitos combinacionais 

(outras PLAs) corn urn conjunto de entradas menor e mais otimizado. 

A arquitetura de maltiplas PLAs é obtida pela decomposicdo do automat° de 

controle, implementado por uma Unica PLA, em varias PLAs especializadas. Cada 

PLA pode ser responsavel pelo sequenciamento, geracao de comandos, extracao de 

propriedades, parametros e outros. 

Na arquitetura de mUltiplas PLAs o algoritmo deve ser escrito de forma a 

permitir que certas caracteristicas das instrucoes possam ser verificadas e extraidas. 

Estas caracteristicas, chamadas de propriedades e/ou parametros, sAo responsaveis por 

uma sensivel reducao de area, devido a reducao do flamer() de estados (a maquina se 

torna "mais Mealy"), e a melhor otimizacdo de cada PLA especializada, tanto 

topologicamente, quanto logicamente. 
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A partir da descried° algoritmica define-se a PLA de seqiienciamento, onde o 

calculo pode ser simplificado, ou o sequenciamento pode ter o niimero de estados 

reduzido, devido ao reconhecimento de familias de instrueOes (uso de propriedades), 

ao inves de todas as instruebes serem tratadas separadamente. A diminuiedo do 

nirmero de estados causa uma reduedo na PLA de sequenciamento. 

As informacoes de estado (linhas de estado), geradas pela PLA de 

sequenciamento, podem ser utilizadas corn outras informaeties extraidas do codigo de 

operaedo (propriedades) para compor o mecanismo de geraedo de comandos. A fig. 

6.6 ilustra a arquitetura basica de uma parte de controle implementada corn maltiplas 

PLAs. 

I Instrucgo 

  

  

   

Fig. 6.6 - Parte de controle implementada atraves de maltiplas PLAs. 

Esta arquitetura pode ser comparada corn a logica randomica modular. Da 

mesma forma, as vantagens, perante a arquitetura realizada atraves de uma imica PLA, 

tornam-se salientes com o aumento da complexidade algoritmica. 

0 grau de decomposiedo deste metodo depende da complexidade do 

algoritmo. Para automatos corn pequena complexidade é interessante reduzir o numero 
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de decomposicOes evitando, assim, a perda de area devido as conexOes entre as PLAs. 

Para algoritmos bastante complexos, o niimero de mon8mios torna proibitiva a 

implementacao corn uma imica PLA; a decomposicao passa a ser uma solucao eficaz 

para o problema. 

A fig. 6.7 apresenta a decomposicao do controle de uma simples PLA para 

implementacties que utilizam multiplas PLAs. Nesta figura é salientado que a 

decomposicAo em varias PLAs reduz o numero de estados do mecanismo de controle. 

PLA de Seqiienciamento 

PLA Unica 

PLA de Geragilo 

Healy 

PLA de 
Seqiienciamento 

Condicional 

Contador de 
Microenderego 

PLA de 
Condigiies 

PLA de 
Geragilo de 
Comandos 

PLA de 	PLA de 
Validaglio 	Parilmetros 

Mecanismo de Seqiienciamento Mecanismo de Geragtlo de Comandos 

Fig. 6.7 - Decomposicao da parte de controle em multiplas PLAs. 

6.1.5 PARTES DE CONTROLE MICROPROGRAMADAS 

A microprogramacao, proposta por Wilkes em 1951 (/ABD 79/), é urn metodo 

ordenado de projetar unidades de controle de urn computador digital. 0 termo 

microprogramacao é baseado na analogia entre seqiiencias de transferencias (entre 

registradores e entre registradores e unidades funcionais) requeridas para executar uma 

instrucao de maquina e na sequencia de instrucOes individuais em urn programa de 

usuario convencional. Cada passo é chamado de microinstrucao, e o conjunto 

completo de passos requerido para processar uma instrucao de maquina é denominado 

de microprograma. Assim, sob o ponto de vista de hardware, a microprogramacao 

implementa uma instrucao de maquina como uma subrotina, composta por primitivas 

de operaciies, chamadas de microinstrucOes. 
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Estes sinais de controle (bits da microinstrucao), organizados em uma palavra 

que é armazenada em uma memoria de controle fixa ou alteravel, controlam o fluxo de 

informacao entre a execucao das funceies e a transicao do estado destes sinais. 

Na microprogramacao, o algoritmo é descrito como um microprograma que 

estara fisicamente representado por uma mem:Via de controle. Cada etapa do 

algoritmo corresponde a uma, ou varias, microinstrucoes que contem as informacties 

referentes ao calculo do passo seguinte (proximo estado) e ao calculo dos comandos. 

De acordo corn /OBR 82/, para obter uma parte de controle microprogramada, 

a partir de sua descricao algoritmica, é necessario efetuar uma adaptacao no algoritmo, 

de maneira a poder descrever o conteado da mem6ria de controle e o mecanismo de 

sequenciamento. A nocao de estados do algoritmo deve ser substituida pelo 

enderecamento da microinstrucao que descreve estes estados. 0 formato de 

microinstrucao necessita ser definido, pois ele ira traduzir o algoritmo presente (em sua 

forma de organograma) em microprograma. 

Uma das grandes vantagens da microprogramacao esta em permitir que as 

etapas de concepcdo de urn circuito digital ocorram em paralelo - Desde que a 

estrutura da unidade de controle esteja determinada, os projetistas podem iniciar os 

trabalhos, mesmo que o microcodigo nao esteja escrito, permitindo uma aceleracao no 

tempo de projeto. 

No caso de verseies futuras, a microprogramacao permite que sejam 

acrescentadas novas facilidades, pois nAo é necessario alterar a arquitetura interna, 

apenas o microcedigo. 

A parte de controle microprogramada é composta, basicamente, por: 

a) Uma ROM que contem as instrucbes de seqtienciamento e o vetor de saida 

(comandos). 

b) Urn circuito combinacional (por exemplo urn PLA) que realiza a 

decodificacao do codigo de operacao e dos sinais de controle externos (reset, 

interrupcao, address latch enable, etc.); representado na fig. 6.8 pela elipse: circuito 

de decodificacao. 

c) Urn circuito combinacional qualquer para efetuar o calculo do proximo 

estado, levando em conta condicOes externas ou locais. 

d) Urn registrador de microinstrucao e urn registrador, cujo conteudo é o 
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endereco da proxima microinstrucao da ROM. A utilizacao destes dois registradores é 

uma decisdo de projeto que pode permitir um maior paralelismo na execucao das 

instrucoes. 

0 esquema funcional basico da arquitetura de controle microprogramada pode 

ser observado na fig. 6.8. 

Fig. 6.8 - Esquema funcional de uma parte de controle microprogramada. 

Apesar da alta densidade do layout, a ROM torna-se impraticavel quando o 

namero de entradas N cresce muito, já que a altura é proporcional a 2N. Por este 

motivo, para circuitos complexos, esta arquitetura é otimizada atraves da associacao 

de outras tecnicas, como: 

a) 0 use de varios niveis de interpretacao - Assim o algoritmo pode ser 

codificado dentro da ROM e, entao, ser escrito na linguagem de mais alto nivel 

possivel. A utilizacao de mais de um nivel de interpretacdo pode ser vista como uma 

tecnica para transformar uma informacao que esteja fortemente codificada em um 

formato praticamente horizontal. Igualmente ao MC68000 e MC68020 (/STR 78/ e 

/MIT 88/), onde a parte de controle é decomposta em nanoROM e microROM. 
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b) Escrever o algoritmo de forma Mealy - Atraves do use de mecanismos de 

geracAo condicional, calculo de parametros e propriedades, o numero de passos é 

reduzido e, conseqiientemente, diminui o tamanho do microprograma. 

6.1.5.1 Microprogramacio Horizontal 

Na microprogramacdo horizontal urn estado do algoritmo é descrito por uma 

Unica microinstrucdo. Em conseqilencia, a microinstrucdo deve conter todas as 

informacEles pertencentes a este estado. 

A ROM é logicamente dividida em dois campos: o sequenciamento e a geracao 

dos comandos. Cada bit da microinstruedo, pertencente ao campo de geracdo de 

comandos, corresponde a um comando da parte operativa, de modo que a execucdo de 

uma instruedo pode ser descrita completamente durante um ciclo de relogio. 0 

formato do campo, e o posicionamento topologic° dos bits, é definido a partir da 

descried° da unidade de execuedo. 

A definiedo do campo de seqiienciamento é um pouco mais complicada. 

Geralmente, o sequenciamento é composto pelos subcampos de enderecamento e de 

teste: 

a) 0 campo de enderecamento é fixo, de tamanho igual a INT (log2(N-1)) + 1, 

onde N é o nUmero de microinstruebes do microprograma. 

b) No caso de um salto condicional, o endereco pode vir de uma unidade 

funcional, externa a ROM. Assim, o campo de teste serve de flag para avisar, ao 

circuito de calculo do sequenciamento, o recebimento do endereco de salto. Ou entao, 

o sinal de teste pode enderecar urn multiplexador na entrada do registrador de 

enderecos, permitindo selecionar, ora o resultado do calculo do seqiienciamento, ora a 

saida de uma unidade que contenha os microenderecos para salto condicional. 

A microprogramacdo horizontal traz muitas vantagens, como por exemplo: 

a) Boa orientacdo das linhas de comando que irdo atuar na parte operativa. 

b) Facilidade de projeto e implementacdo. 

c) Possibilidade de utilizar uma ROM lenta, pois o calculo do enderecamento e 

a carga da instruedo seguinte podem ser efetuados juntamente corn a execucao da 

instrucAo corrente. 
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d) Nao ha perda de tempo na decodificacao dos comandos, pois estes ja estao 

decodificados. 

e) E mais facil de efetuar modificacoes futuras no microprograma 

(flexibilidade). 

6.1.5.2 Microprogramacao Vertical 

A microprogramacao vertical tende a reduzir a area ocupada pela matriz de 

memorizacao, pois os campos da ROM estao parcialmente, ou completamente, 

codificados. 

Uma tecnica muito utilizada é a divisao da matriz em campos, onde os 

comandos nao podem ser ativados simultaneamente (campos mutuamente exclusivos). 

Desta forma, apesar da ROM ser programada verticalmente, nao é perdido o 

paralelismo das operactles. Em contrapartida, o calculo dos campos mutuamente 

exclusivos é uma tarefa complexa e, para algoritmos muito grandes, torna-se bastante 

custosa em termos de tempo de CPU. 

Obrebska (/OBR 82/) salienta que a escolha dos campos da microinstrucao 

pode ser efetuada de forma manual; atraves da selecao de um conjunto de blocos 

funcionais da parte operativa, o projetista pode, com menor dificuldade, dividir os 

campos de microinstrucao. 

Gracas a utilizacao deltas tecnicas o tamanho da microinstrucao é menor na 

microprogramacao vertical do que na microprogramacao horizontal. 0 espaco 

ocupado pela ROM de controle diminui consideravelmente, mas os custos do 

decodificador e das interconexaes nao podem ser negligenciados. Consequentemente, 

a microprogramacao vertical é vantajosa para urn microprograma composto por varias 

microinstrucOes, pois a reduca'o de area que ocorre na ROM deve contrabalancar os 

custos de decodificacao. Todavia, a codificacao dos campos implica a reducao da 

flexibilidade da arquitetura, que é uma das grandes vantagens dos sistemas 

microprogramados. 

6.1.6 UNIDADES DE CONTROLE QUE UTILIZAM GERADORES DE TEMPO 

Nas panes de controle implementadas corn geradores de tempo, cada comando 

é caracterizado pelo momento de sua ativacao durante a interpretacao de uma 
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instrucao. Uma instrucao pode, entdo, ser descrita como urn conjunto de comandos a 

ser ativado e um conjunto de momentos para a sua ativacao. A fig. 6.9 ilustra 

decomposicAo do vetor de comandos nos momentos de sua ativacao; os campos 

achurados representam os comandos inativos em cada instante t,. A utilizacao do 

mesmo campo para gerar comandos diferentes, em diferentes instantes, pode ndo ser 

uma tarefa trivial. 

Fig. 6.9 - Decomposicao do vetor de comandos em tempos de ativacao. 

Os comandos, a serem ativados, sao gerados por urn circuito que decodifica a 

instrucao. Os momentos sao descritos pelas linhas de tempo provenientes do gerador 

de tempos. A restricao dos comandos a uma janela de tempo chama-se validacao. 

0 calculo dos comandos é obtido atraves da decodificacao do codigo de 

operacdo (registrador de instrucao). A partir do circuito de decodificacao, é possivel 

extrair um conjunto de propriedades que representam certas classes de instrucoes. 

Estas propriedades sao utilizadas como entrada pelo gerador de tempos, para que este 

determine o padrAo de temporizacao para a execucao de uma dada instrucao. 

0 gerador de tempos é uma maquina de estados finitos que representa a 

sequencia de execucao de cada instrucao, ou seja, a interpretacao progressiva do 

algoritmo. Por este motivo, alem das propriedades das instrucOes, o conjunto de sinais 

de controle externos e o estado da maquina podem fazer parte do vetor de entrada do 

gerador de tempos. 

As linhas de comando sao geradas atraves da validacao das linhas vindas do 

decodificador pelas linhas de tempo. A validacao, geralmente, é efetuada atraves de 

PLAs ou portas AND-OR. 
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De acordo corn Obrebska, em /OBR 81/, este tipo de arquitetura tem ganhos, 

em termos de area e desempenho eletrico, para circuitos de media e grande 

complexidade. 0 automat° de controle torna-se menor, porem, para um inner° muito 

pequeno de estados, o gerador de tempos perde muita area devido as conexOes das 

linhas de tempo com os sinais de comando. 

A fig. 6.10 ilustra o esquema fimcional de uma arquitetura de unidade de 

controle que utiliza gerador de tempos com extragao de propriedades e parametros. 
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Fig. 6.10 - ArqUitetura de um controlador utilizando gerador de tempos. 

6.1.6.1 0 Gerador de Tempos versus o Aumento do Ntimero de Fases 

0 projetista de circuitos integrados pode seguir varios caminhos para a 

implementacao de partes de controle. Ao inves de utilizar urn gerador de tempos, uma 

solucao seria adotar outra arquitetura (uma Unica PLA, por exemplo) e aumentar o 

Tuner() de fases. Neste caso, a maquina seria composta por dois automatos: urn 

automat° que gera as fases e outro automat° de controle que executa os passos do 

algoritmo. A principio, o circuito pode parecer mais complexo, pois o namero de 

estados, que e o produto cartesiano dos dois automatos, é geralmente maior do que na 

arquitetura que utiliza gerador de tempos. Porem, o automat° que gera as fases é 
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extremamente simples, ja que ele nab toma decisOes e o aut6mato de controle é 

simplificado, ja que as fases podem ser utilizadas para a validacao, o que permite 

simplificar o mecanismo de geracao de comandos (ver item 5.4.7). 

Urn ponto importante é que os circuitos de geracao de fases necessitam de 

grandes buffers, pois atuam em todo o circuito digital. Enquanto que o gerador de 

tempos possui linhas de comando (linhas de tempo) bem menores, pois atuam somente 

na parte de controle. E claro que uma solucao poderia ser a criacao de urn segundo 

circuito de geracao de fases, com urn maior numero de fases multiplas do relogio, que 

atuasse apenas na unidade de controle. Esta solucao seria semelhante a um gerador de 

tempos que nao pode tomar decis6es, pois executa uma sequencia fixa. 

0 gerador de tempos pode realizar a seqiiencia de uma operacao completa, 

incluindo saltos condicionais, pois é urn automat°. Enquanto que o aumento do 

n6mero de fases nao dispensa a necessidade de urn outro autOmato, embora mais 

simples que o gerador de tempos, para executar os passos do algoritmo. 

Aparentemente, a grande vantagem do gerador de tempos ocorre para maquinas 

compostas por instrucOes corn um tit:liner° de pusos distinto, ou seja uma determinada 

instrucao necessita de n ciclos enquanto outra precisa de 2n. Neste caso, o gerador de 

tempos pode otimizar o funcionamento da maquina: o automat° de controle se torna 

menor, permitindo uma reducao de area e aumentando a velocidade. 

6.2 ARQUITETURAS COM MAIS DE UM NIVEL DE INTERPRETACAO 

As arquiteturas apresentadas anteriormente estavam estruturadas em apenas 

urn nivel de interpretacao. Contudo, qualquer uma destas arquiteturas pode ser 

reestruturada para mais de um nivel de interpretacao. 

A utilizacao de mais de um nivel de interpretacao nao é nada mais do que a 

divisao do automat° de controle, de forma a obter varios niveis de maquinas distintos. 

As panes de controle, que utilizam mais de urn nivel de interpretacao, sao 

construidas quando o nivel mais alto de descricao do algoritmo é escolhido para 

"supervisionar" a execucao da instrucao (/OBR 81/). 0 codigo de operacao, as linhas 

de controle externo e as linhas de status da parte operativa sao, primeiramente, 

consideradas como entradas do nivel mais alto de controle, que gera as linhas de 
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comando para os niveis inferiores. Desta forma, pode ser criada uma hierarquia de 

niveis de controle; cada nivel subsequente interpreta a instrucao do nivel superior. 

A fig. 6.11 ilustra o esquema funcional de uma unidade de controle corn tits 

niveis de interpretacao e um gerador de tempos. 

Instrucao ¢ 	Cond. Externas  

Decodificador 	 I 	PC 

Fig. 6.11 - Arquitetura de uma PC corn mais de urn nivel de interpretacao. 

Uma das grandes vantagens, das arquiteturas que utilizam mais de um nivel de 

interpretacao, esta na reducao do automat° principal (o automat° descrito para, 

apenas, um nivel de controle). A decomposicao do controlador, em mais de uma 

maquina de estados finitos, permite uma melhor otimizacao destas maquinas, de forma 

que as FSMs mais utilizadas sejam mais rapidas, pois o mecanismo de seqiienciamento 

das mesmas é menor. 

Para a maior parte das aplicacOes praticas, o algoritmo pode ser escrito de 

forma que os niveis superiores de controle sejam utilizados urn namero de vezes menor 

que os niveis inferiores, tal como esta ilustrado pela piramide de utilizacao (fig. 6.12). 

A probabilidade de utilizacao de cada nivel, que representa urn automat° de controle, é 

inil na medida que o projetista pode dirigir esforcos para a otimizacao deste nivel. No 
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capitulo 7 é apresentado o microprocessador PP16 onde a divisao em dois niveis de 

controle permite que a maquina opere corn maior desempenho eletrico, devido a 

reducao do nivel inferior de controle. 

Fig. 6.12 - Ocupacao dos niveis de controle de urn circuito digital. 

A utilizacao de mais de urn nivel de interpretacao permite um melhor 

tratamento sobre os problemas de maior complexidade algoritmica; se comparado corn 

as demais arquiteturas pode ser obtidas vantagens em termos de area e desempenho 

eletrico. Porem, tern uma grande desvantagem sobre as arquiteturas que utilizam 

apenas urn nivel de interpretacao, corn relacao ao tempo de projeto, pois requer muito 

mais estudo na decomposicao do algoritmo. 

Uma outra forma de decomposicao do controle pode ser efetuada atraves do 

acrescimo do numero de processadores responsaveis pelo controle de processos 

executados em paralelo. Esta decomposicao implica que os processadores tenham uma 

interdependencia fisica (existem caminhos de comunicacao entre eles) ou temporal 

(ambos compartilham do mesmo conjunto de elementos da unidade operativa). Caso 

uma maquina seja formada por dois processadores completamente independentes, ela 

pode ser dividida em duas maquinas menores que fisicamente compOem o mesmo CI, 

mas logicamente executam funcOes distintas e exclusivas. 

0 particionamento do algoritmo, de forma a obter mais de um processador, 

depende do namero de processos, do seu tamanho e do seu grau de independ8ncia. Os 

diversos processos cooperantes de uma maquina podem estar em urn mesmo nivel de 

controle. Porem, uma arquitetura que utiliza mais de um processador é, 

necessariamente, uma arquitetura corn mais de urn nivel de interpretacao. A 

interdependencia entre os varios processadores implica que pelo menos urn destes 
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automatos deva conter o nivel de interpretacao superior para que seja possivel o 

compartilhamento harmonioso dos recursos da maquina. 

6.3 ANALISE COMPARATIVA ENTRE AS ARQUITETURAS DE 

CONTROLE 

Como foi abordado no capitulo 3, as primeiras maquinas processadoras tinham 

a sua parte de controle concebida atraves do use de logica randomica; estas maquinas 

nao eram muito grandes e o projeto manual nao era tao custoso. 0 aparecimento de 

tecnologias LSI e VLSI permitiu um crescimento na complexidade algoritmica dos 

circuitos digitais. 0 framer° de dispositivos integrados cresceu muito e, nao bastasse 

isto, os fatores economicos inviabilizaram as tecnicas manuais devido ao tempo de 

projeto. Arquiteturas de controle, compostas por estruturas regulares que permitiam a 

reducao do tempo de projeto, passaram a ser mais utilizadas, muito embora seja 

necessaria maior area, em silicio, para a sua realizacao. 

Atualmente, existem grupos no mundo inteiro que se dedicam a estudar e 

desenvolver sistemas de sintese, corn a finalidade de reduzir o tempo necessario para a 

concepcao dos circuitos integrados gerando-os de forma correta (uma ferramenta de 

sintese que gere circuitos corretos por construed() deve ser capaz de manter a 

equivalencia entre a descricao e o circuito gerado; muito embora a descried° do 

algoritmo possa nao estar de acordo corn o projeto). Alguns destes grupos preferem 

desenvolver ferramentas voltadas para a geraedo de estruturas regulares (/DeM 90/), 

enquanto outros acham que os melhores resultados podem ser obtidos atraves de 

logica rand6mica (/THE 90/). A partir do estudo das arquiteturas de controle, os 

pesquisadores podem tentar encontrar uma arquitetura que melhor se adapte a resolver 

todos os problemas arquiteturais ou, na falta delta, direcionar o projetista para a 

sintese de uma arquitetura, na qual obtera os melhores resultados frente as 

especificacOes de projeto. 

Corn a finalidade de comparar as tecnicas de implementacao de panes de 

controle, apresentadas neste capitulo, é realizado um estudo enfocando as vantagens e 

as desvantagens de cada arquitetura para a realizacao de uma determinada maquina. 

Na tese de doutorado da Monika Obrebska (/OBR 821), foram efetuados 

estudos comparativos entre varias arquiteturas de controle para a implementacao do 
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microprocessador MC6800. Os resultados obtidos podem ser observados na tab. 6.2. 

Atraves da classificacao da tab. 6.2, é possivel notar que as estruturas 

randomicas tendem a obter os melhores resultados corn relacao a reducao de area e ao 

aumento de desempenho eletrico, para a complexidade do MC6800 (o gerador de 

tempos, neste caso, tambem foi implementado atraves de logica randornica). Em 

contrapartida, a utilizacao de estruturas regulares, como ROM e PLA, favorecem 

reducAo do tempo de projeto devido ao "fator de regularidade" (FR). 

Estes resultados, embora consistentes, partem do use de ferramentas existentes 

na epoca, alem de serem projetados por um ser humano, que pode ser mais especialista 

em uma determinada arquitetura e menos em outra. Desta forma, servem como dados 

informativos, para o conjunto de ferramentas e tecnologia, mas ndo devem, 

necessariamente, ser generalizados. 

Tab. 6.2 - Classificacao das metodologias de projeto (/OBR 82/). 

MC6800 
Aumento de 

Area (%) 

Fator de 

Regularidade (%) 

Tempo de 

ciclo (Rs) 

Logica Randomica 0 14,5 0,5 

PLA liJnica 40 52 

Micro- 

programacao 

Horizontal 26 54 0,89 

Vertical 15 48 0,86 

Mialtiplas 

PLAs 

Propriedades 11 55 0,58 

Parametros 0 43 0,77 

Gerador de 

Tempos 

1 nivel -2 33 0,4 

2 niveis -8 34 0,34 

0 fator de regularidade, conceituado, por alguns autores, como: 

FR = 	namero total de transistores do circuito 
timer° de transistores efetivamente desenhados 
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sempre foi associado ao tempo de projeto. Este fato se deve porque as estruturas 

regulares sao, intrinsecamente, mais faceis de projetar e desenhar. Porem isto nao é 

completamente verdade, haja visto que uma biblioteca de celulas standard pode ter urn 

fator de regularidade bastante baixo; no momento em que uma ferramenta passa a 

utiliza-las para a implementacao automatica de urn circuito, o tempo de projeto é 

minimo. Este tempo so é acrescido quando for necessario redesenhar a biblioteca. Nab 

bastasse isto, os geradores automaticos de logica randomica podem implementar um 

circuito, em poucos minutos, perante uma simples descricao em alto nivel. Na verdade, 

o fator de regularidade representa o n6mero de dispositivos desenhados corn o mesmo 

padrao, de forma a permitir a repeticao deste dispositivo por toda a estrutura regular 

(ou em grande parte desta). Enquanto que o tempo de projeto esta mais ligado ao 

sistema de PAC disponivel e a descricao do algoritmo. 

Os parametros sao mecanismos de geracao dos comandos que independem do 

sequenciamento; tanto a geracao de comandos quanto os parametros sao consideradas 

variaveis locals (especificas para cada instrucao). As propriedades, que podem 

simplificar o sequenciamento e a geracao de comandos, sao consideradas variaveis 

globais, pois representam urn grupo de instrucilies (classe de instrucOes). 

Analogamente, as linhas de estado, que partem do sequenciamento, sao consideradas 

variaveis temporais. A decomposicao do algoritmo, de forma a distinguir as 

informacOes globais, locals e temporais, permite alterar o circuito obtendo vantagens 

como: 

a) Reducao da area devido a melhor otimizacao na topologia e nas equacOes 

logicas, de cada bloco. 

b) Facilidade na verificacao e evolucao do circuito, gracas a divisdo em urn 

numero major de pequenos modulos 

c) Aumento do desempenho eletrico devido a fatores como, por exemplo, o 

aumento do paralelismo e a reducao dos caminhos eletricos. 

d) Major flexibilidade corn relacao a mudancas no algoritmo e posicionamento 

dos blocos. 

A extracao dos parametros e propriedades aumenta o tempo de projeto. Para 

automatos de pequena complexidade (pequeno n6mero de instrucaes), o custo relativo 

das conexiies, entre as varias unidades e o circuito de extracao de propriedades, é 

significativo, o que pode reduzir as vantagens e ate inviabilizar esta tecnica. Ja, a 

extracao de parametros geralmente reduz a area e aumenta a velocidade, mesmo para 
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pequenas maquinas, pois é urn circuito praticamente transparente para o controle. 

Existem varias arquiteturas de controle que podem ser implementadas a partir 

das arquiteturas basicas apresentadas neste capitulo. Assim, a analise qualitativa destas 

arquiteturas é, sob certos aspectos, mais importante que a quantificacao de certas 

grandezas. Para que o projetista possa direcionar a implementacao da unidade de 

controle que esta sendo projetada, as arquiteturas de controle sao classificadas corn 

relacao aos seguintes criterios: complexidade do automat°, flexibilidade, tempo de 

projeto, regularidade e eficiencia. 

A classificacao é efetuada atraves de tabelas, compostas por diversas 

arquiteturas, que sao representadas pelos seguintes simbolos: 

a) 1-PLA - PLA 

b) mPLA - MUltiplas PLAs. 

c) LR - Logica randomica plana . 

d) LRM - L6gica rand6mica modular. 

e) GT - Gerador de tempo. 

f) gPH- Microprogramacao horizontal 

g) gPV - Microprogramacao vertical. 

h) gPHpp - Microprogramacao horizontal corn parametros e propriedades. 

i) gPVpp - Microprogramacao vertical corn parametros e propriedades. 

j) VNC- Varios niveis de controle (mais de um nivel de interpretacao). 

A arquitetura corn varios niveis de controle foi propositadamente excluida das 

tabelas de eficiencia e regularidade, pois a sua classificacao, perante estes criterios, é 

dependente dos componentes combinacionais que a implementa. 

Algumas arquiteturas determinam a reducao do !lamer° de estados do 

automat° de controle. Desta forma, a area é reduzida e a velocidade da maquina 

aumentada. As estruturas regulares favorecem implementacOes do tipo Moore, 

enquanto que as arquiteturas realizadas corn logica randomica favorecem 

implementacOes do tipo Mealy. A extracao de parametros e propriedades, tambem 

reduz a complexidade do automat° de controle. A tab. 6.3 apresenta grupos de 
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arquiteturas corn complexidades de automatos semelhantes. 

Tab. 6.3 - Classificacao das arquiteturas com relacao a complexidade do automat°. 

NUmero de Estados do Automat° de Controle 

GT LR e LRM 01-1pp, 1..113Vpp e mPLA 1-PLA, µPH e gPV 

    

    

As arquiteturas compostas por circuitos combinacionais regulares sao, 

geralmente, mais flexiveis que as arquiteturas compostas por logica randomica corn 

relacao a alteracOes no projeto ou correcao de erros (tab. 6.4). Isto ocorre porque, na 

logica randomica, a alteracao de apenas uma instrucao implica a alteracao de todo o 

circuito. Para as estruturas regulares em grande parte dos casos é necessario, apenas, 

alterar um conjunto de conexOes, sem que seja necessario mexer na estrutura do 

circuito. 

Na classe das estruturas randomicas, existe urn certo grau de flexibilidade para 

a logica randomica modular, gracas aos circuitos de calculo dos parametros e 

propriedades que permitem a divisao em modulos. Assim, a alteracao de uma instrucao 

nao modifica necessariamente todos os modulos desta arquitetura. 

Quanto as arquiteturas regulares, a microprogramacao horizontal apresenta a 

major flexibilidade, muito embora, isto possa refletir em perda de area. Ao contrario da 

logica rand6mica, a utilizacao de parametros e propriedades reduz a flexibilidade desta 

arquitetura, pois parte da decodificacao dos comandos, que poderia estar sob forma de 

microprograma (facilmente alteravel), passa a ser implementada por um outro circuito 

combinacional (geralmente em logica randomica). 

Tab. 6.4 - Classificacao das arquiteturas quanto a flexibilidade. 

Flexibilidade 

LR LRM e GT VNC, 1APV e 1-PLA uPVpp e mPLA uPHpp e nPH 
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0 tempo de projeto depende da facilidade de descrever o algoritmo para 

permitir a implementacao das arquiteturas desejadas, e da quantidade de ferramentas 

disponiveis para gerar estas arquiteturas de forma automatica. 

A alta parametrizacao e a grande regularidade sao os principais fatores que 

permitem uma reducao significativa do tempo necessario para a implementacao de 

estruturas microprogramadas, pois favorecem a planificacao da planta baixa e a 

automatizacao do processo de concepcao. 

A microprogramacao reduz a complexidade do layout do circuito integrado 

frente a logica randomica, poupando esforco e reduzindo a probabilidade de ocorrencia 

de erros. 

A descricao de uma PLA é semelhante a descricao de urn microprograma, ja 
que basta definir as equacOes que descrevem os comandos e estados. Sob o ponto de 

vista de superficie ocupada, a PLA, nao exigindo um campo de enderecamento 

completo, pode levar a uma reducao significativa na area do controle. 

A Tab. 6.5 esta elaborada supond3 uma ferramenta de PAC que gere as 

arquiteturas automaticamente. 0 tempo de projeto passa a depender da descricao do 

algoritmo. A falta de urn conjunto de ferramentas adequadas, para a geracao 

automatica, implica que as arquiteturas concebidas atraves de logica randomica (LR, 

LRM e GT) tenham o maior tempo de projeto. 

A decomposicao do algoritmo, de forma a obter mais de um nivel de controle, 

requer bastante tempo e esforco do projetista. Na microprogramacao vertical, o tempo 

de projeto recai na escolha dos campos mutuamente exclusivos, e nas arquiteturas 

mPLA e LRM o tempo é devido a descricao do algoritmo para a obtencao de certas 

caracteristicas, como parametros e propriedades. 

Tab. 6.5 - Classificacao das arquiteturas corn relacao ao tempo de projeto. 

Tempo de Projeto 

1-PLA LR e 1.1PH mPLA e LRM 

 

11131/ e GT e pl3Vpp VNC 
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A regularidade das arquiteturas pode ser avaliada pelo esforco necessario para 

o desenho manual do circuito. As arquiteturas como grill, pPV e mPLA, apresentam 

urn alto fator de regularidade. Em contrapartida, boa parte da area destas arquiteturas 

é ociosa. Este fato implica que a regularidade é inversamente proporcional a eficiencia 

de ocupacao. As areas ociosas, nas estruturas regulares, sao reduzidas atraves de 

tecnicas de otimizacao topologica (ver capitulo 3) e minimizacao logica, alem da 

utilizacao de certas caracteristicas do algoritmo (propriedades e parametros). A tab. 

6.6 ilustra a tendencia das arquiteturas corn relacao ao grau de regularidade. 

Tab. 6.6 - Classificacao das arquiteturas corn relacao a sua regularidade. 

Regularidade 

LR, LRM e GT 	mPLA, 1.113Vpp e 1113Hpp 	 I.LPH e 1-PLA 

A logica rand6mica proporciona a maior eficiencia para as arquiteturas de 

controle, ja que nao existem areas ociosas, caso o projetista efetue urn layout bastante 

compacto. As arquiteturas do tipo LRM sao bastante eficientes, porem, uma grande 

quantidade de area pode ser perdida nas conex6es entre os diversos modulos. 

Alem da otimizacao logica e topologica, a decomposicao do algoritmo de 

controle, separando o sequenciamento da geracao de comandos e extraindo os 

parametros e propriedades, permite definir arquiteturas mais elaboradas, que utilizam 

blocos especializados e eficientes (tab. 6.7). 

Tab. 6.7 - Classificacao das arquiteturas quanto a eficiencia. 

Eficiencia 

1-PLA e 1.113H mPLA, tiPHpp e uPV GT e uPVpp LR e LRM 
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A area e o desempenho eletrico sao mais dificeis de serem classificados, pois 

sao fortemente dependentes da tecnologia de concepcao, da complexidade algoritmica 

e das ferramentas de PAC. Estes criterios sao interdependentes; quanto maior a area de 

urn circuito, provavelmente, maior sera o tempo de propagacao do sinal e, em 

conseqiiencia, menor sera a sua velocidade. Isto deixa de ser verdade quando o 

aumento de area ocorrer devido ao acrescimo de operacOes em paralelo. Neste caso, o 

acrescimo de area a diretamente proporcional ao aumento de desempenho eletrico. 

Em geral, as arquiteturas que utilizam logica randomica apresentam menor area 

devido a alta densidade relativa do layout. Isto porque, embora as estruturas regulares 

permitam urn maior numero de transistores por area, a unidade necessaria para realizar 

urn determinado conjunto de funcOes Booleanas, geralmente, sera menor se realizado 

em logica randomica. Todavia, os circuitos integrados, frequentemente, apresentam 

uma grande perda de area devido as conexOes entre os diversos modulos que os 

compaem. Por causa da melhor orientacao das linhas de conexao nas arquiteturas 

regulares, a area perdida para a comunicacao entre as unidades funcionais é reduzida. 

A extracao de caracteristicas (propriedades e parametros), e a divisao do 

controle em mecanismos de sequenciamento e geracao de comandos reduz 

significativamente a area da unidade de controle, para automatos de media e grande 

complexidade, devido a maiores otimizacoes logicas e topologicas. 

Tecnicas, como a utilizacao de geradores de tempo, permitem a reducao do 

mecanismo de sequenciamento que é o principal responsavel pelo consumo de area, 

quando cresce a complexidade algoritmica. 

A escolha de varios niveis de interpretacao permite a reducao dos automatos 

mais utilizados, fazendo corn que a maquina de controle opere mais rapidamente. 

A arquitetura que utiliza gerador de tempos, para uma media complexidade do 

automat° de controle, é bastante rapida, pois o sequenciamento das instrucoes e a 

geracao dos comandos sao simples. Para automatos bastante pequenos, a arquitetura 

corn logica randomica extraida do fluxograma, alem de apresentar uma alta densidade, 

oferece urn alto desempenho eletrico. Para circuitos com automatos muito grandes, a 

utilizacao de modulos passa a ser uma otima solucao que tende a minimizar a 

complexidade do CI; nestes casos, geralmente, as perdas devido as conexOes entre os 

modulos passam a ser despreziveis frente aos ganhos provenientes da otimizacao de 



cada modulo. 

Caso nao existam ferramentas para a sintese automatica de logica randomica, 

uma arquitetura bastante adequada é a de maltiplas PLAs. Atraves de uma estrutura 

mais regular, do ponto de vista de implementacao material, as PLAs sac) muito mais 

faceis de serem concebidas. 

A seguir sao citadas varias conclusoes extraidas no decorrer deste trabalho: 

a) As ferramentas de PAC, que otimizam logica randomica, ainda estao mais 

atrasadas do que as similares, utilizadas para minimizacao de estruturas regulares. 0 

aperfeicoamento das tecnicas de otimizacao logica e topologica, provavelmente, trail 

resultados mais significativos para a logica randomica do que para as estruturas 

regulares. 

b) As principais vantagens que as arquiteturas regulares tinham sobre a logica 

randomica eram: tempo de projeto (devido a implementacao das estruturas) e 

otimizacao logica. 0 avanco das ferramentas de PAC, embora ainda mais atrasadas, 

fizeram corn que estas vantagens fossem reduzidas e, em alguns casos, ate revertidas 

em favor das arquiteturas compostas por logica randomica. 

c) A dificuldade de otimizar a logica randomica é inerente a sua estrutura. 1 ■15o 

bastasse o fato desta utilizar logica multi-nivel, a otimizacao e fortemente dependente 

de outros fatores (apresentados no capitulo 3) que podem resultar em melhorias de 

desempenho eletrico e de area. Enquanto que a otimizacao de PLAs utiliza logica a 

dois niveis e a minimizacao pode ser efetuada, praticamente, independente de uma 

futura otimizacao topologica. 

d) A flexibilidade sempre foi uma caracteristica importante que favoreceu o use 

de arquiteturas regulares, principalmente as microprogramadas, pois facilita as 

mudancas de projeto e correcao de erros. 

e) As arquiteturas regulares apresentam major reducao na complexidade das 

conexaes, o que reduz a area global do circuito integrado. 

f) As restricOes mais tipicas dos sistemas digitais s5o: area, desempenho 

eletrico, complexidade das interconexties e limier° de pinos de entrada/saida. Como a 

area ocupada pelas conexiies é, algumas vezes, maior que a area ocupada pelas 
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proprias portas, é vantajoso utilizar estruturas regulares que permitem conexaes de 

forma mais ordenada. Ja a limitaedo de niimero de pinos de entrada/saida (pads), 

causada pela tecnologia, obriga o use de tecnicas de multiplexaedo que penalizam o 

desempenho eletrico do circuito. Um exemplo é o RISCO (/JUN 92/), onde dados e 

enderecos sdo multiplexados em barramentos de 32 bits. 

g) A arquitetura que, aparentemente, obtem os melhores resultados com 

relacao aos criterios apresentados, para uma maquina de estados finitos de media ou 

grande complexidade, é a logica randomica modular. Esta arquitetura apresenta um 

layout bastante denso, permite uma reduedo do numero de estados, e um maior 

desempenho eletrico, devido a extraedo das caracteristicas do algoritmo (propriedades 

e parametros), apresenta urn certo grau de flexibilidade por c.Lusa da divisao em 

modulos, que torna mais eficaz, tambem, a otimizaedo logica. 

h) A inteligibilidade esta relacionada corn a facilidade de reconhecimento e 

analise da descricao do circuito integrado para etapas de sintese, verificaeao ou 

documentaedo. Este criterio é essencial para a descried° de qualquer arquitetura. A 

descricao intelegivel p ffmite que o algoritmo descrito seja depurado com maior 

facilidade para o caso de uma etapa de simulacao ou sintese manual. Outrossim, em 

trabalhos de equipe, a descried° pode ser utilizada como instrumento de documentaedo 

do projeto. 

i) Desconsiderando o tempo de projeto, para sistemas de alta complexidade, as 

arquiteturas com varios niveis de interpretaedo podem trazer muitos ganhos, tanto em 

area quanto em desempenho eletrico. 

j) A escolha da arquitetura depende das restricaes de projeto; nao adianta uma 

parte de controle ter urn excelente desempenho eletrico e uma grande area ocupada se 

a parte operativa é extremamente lenta. Ou de outra forma, se a ocupacao de area nao 

é restritiva porque nao aumentar o paralelismo para obter uma melhor peformance. 

6.4 METODO DE CONCEPCAO DE PARTES DE CONTROLE 

Os projetos VLSI devem resultar em um conjunto de primitivas consistentes, 

associadas as primitivas do processo de fabricaedo. Dada a complexidade dos 

circuitos, a concepedo destes nao é uma tarefa trivial. A automatizaeao, dos varios 
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niveis de projeto, vem de encontro a solucionar, ou pelo menos minimizar, o esforco 

do ser humano na realizacao dos circuitos integrados. 

Para que o homem trabalhe corn reducao dos custos ern tempo de projeto e 

para que os circuitos gerados tenham maior confiabilidade, sao necessarias ferramentas 

de sintese e validacao para as varias etapas de concepcao. 

Os projetos de CIs podem ser descritos em termos de tres dominios: 

comportamental, estrutural e fisico (geometrico) (/WES 85/). Cada dominio tern suas 

caracteristicas pr6prias. No dominio comportamental urn circuito e descrito por urn 

sistema, onde urn conjunto de entradas gera um conjunto de saidas, sem que seja 

especificada a composicao deste circuito. Assim, uma descricao do tipo BA = A + B, 

significa uma representacao comportamental de uma operacao de soma (que pode ser 

efetuada por uma ULA). 0 dominio estrutural implica a decisao do conjunto de 

elementos e conexoes que ira compor o sistema descrito de forma comportamental; 

envolvendo estrategias de fases, tipos de familias logicas, estilos de circuitos e outros. 

Quanto ao dominio fisico, o sistema descrito no dominio estrutural passa a adquirir 

formal geometricas; as estruturas sao, entao, implementadas diretamente no silicio. 

Estes tres dominios podem ser considerados como o caminho para a concepcao de 

qualquer CI, como mostra a fig. 6.13. 

I ESPECIFICAcA0 DO PROBLEMA I 
DOMINIO COMPORTAMENTAL I 

I DOMINI° ESTRUTURAL 

DOMINI° FISICO 

Fig. 6.13 - Etapas de projeto de circuitos integrados. 

Os tres dominios, descritos acima, podem ser vistos como tres etapas distintas 

de urn projeto integrado. Todavia, devido a restricao atual das ferramentas de 

concepcao, frente a complexidade dos problemas, é necessario a divisao em varias 
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etapas intermediarias. A cada etapa sao utilizadas ferramentas de extracdo, simulacao, 

comparacao e outras, que tentam minimizar a diferenca entre o que foi especificado e o 

resultado obtido. 

Alguns autores consideram que o tempo de vida tipico dos CIs, contado a 

partir do momento em que foi lancado no mercado, gira em torno de cinco anos. Isto 

explica as pesquisas intensivas em acelerar as tecnicas de projeto. 

Johannsen, em /JOH 79/, introduziu a ideia de "compilador de silicio" que, 

idealmente, seriam ferramentas capazes de sintetizar uma descricao comportamental 

para o nivel de mascaras (dominio fisico). Na verdade, no seu artigo é descrito urn 

gerador parametrizavel automatic° de panes do circuito . 

Atualmente, a ideia idealizada de compiladores de silicio esta urn pouco 

distante. No lugar de uma (mica ferramenta, passam a existir sistemas integrados corn 

diversas ferramentas especializadas em determinadas etapas do processo de concepeao. 

Na integracao deste sistema existe uma metodologia de implementacdo que é 

transmitida para o usuario. Isto ocorre porque urn sistema de PAC sem uma 

metodologia adequada nao é pratico. 

Neste trabalho é criado urn metodo descendente de concepcdo de partes de 

controle para circuitos digitais, onde é adequado o use do modelo PO-PC. Este 

metodo, que pode ser automatizado, parte de uma descried° no dominio 

comportamental ate o dominio estrutural. 

0 estudo de diversas partes de controle, para diferentes maquinas de estados 

finitos, permite associar, a cada arquitetura da PC, um conjunto de informacOes que 

depende de certas caracteristicas da FSM (caracteristicas do algoritmo). As 

informaebes sao as restricOes de projeto, como: area, desempenho eletrico, tempo de 

projeto, flexibilidade, potencia, eficiencia e outros. As caracteristicas do algoritmo sao 

mais dificeis de serem delimitadas. Aparentemente, quanto maior for o conjunto de 

caracteristicas, que representa o algoritmo, menor sera a variacao das informacOes. 

Contudo, existem certas caracteristicas que tem um peso maior, a ponto de serem 

requisitos minimos e quase suficientes para a composicao do conjunto de 

caracteristicas do algoritmo. Dentro dos estudos obtidos, as caracteristicas essenciais 

sao: a complexidade algoritmica, o tamanho da palavra de comando (flamer° de linhas 

de comando que kat) atuar na parte operativa), o tamanho da palavra de instrucao e o 
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significado dos campos da palavra de instrucao (informacOes semanticas que indiquem 

a existencia de parametros e propriedades). 

As arquiteturas de controle podem ser comparadas de forma andloga a urn 

sistema digital (fig. 6.14), onde as caracteristicas da maquina de estados finitos sao as 

entradas e o conjunto de informacoes resultante sao as saidas. 

Conjunto de 
caracteristicas 
do Algoritmo 

   

Conjunto de 

informagoes 

   

 

Arquitetura de Controle 

(Sistema Digital) 

 

(e ntrad as) 

  

(saidas) 

    

    

Fig. 6.14 - Analogia de uma arquitetura de controle corn um sistema digital. 

Para o mesmo vetor de entrada (conjunto de caracteristicas), corn o mesmo 

sistema digital (arquitetura de controle) é gerado o mesmo vetor de saida (conjunto de 

informacOes). Pode-se dizer, de forma aproximada, que os circuitos que apresentam 

caracteristicas semelhantes, quando implementados pela mesma arquitetura, 

apresentam resultados igualmente semelhantes em termos de area, desempenho 

eletrico, tempo de projeto, etc. 

Arquiteturas que para um mesmo conjunto de entradas obfem saidas 

semelhantes, podem ser agrupadas gerando classes arquiteturais. Estas classes 

arquiteturais, juntamente corn as caracteristicas do algoritmo e o conjunto de saidas, 

podem ser relacionadas por tabelas (tab. 6.8), onde fornecido doffs dos elementos é 

possivel determinar o terceiro. Assim, muito embora nao se obtenha uma arquitetura 

generica capaz de solucionar todos os problemas de sistemas digitais, é possivel obter 

uma ou mais arquiteturas de controle que satisfacao as restricOes de projeto para o 

algoritmo escolhido pelo projetista. 

Intuitivamente, é possivel notar que a construcao da tabela deve ser efetuada 

para uma tecnologia e urn conjunto de ferramentas de PAC fixos; a alteracao de urn 

destes elementos pode causar mudancas significativas nos dados que estao 

relacionados. 

A restricao deste metodo esta na existencia, ou nao, de ferramentas de 
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otimizacao e assinalamento de estados que devolvam resultados satisfatorios para 

qualquer forma de implementacao. Ou seja, caso existam apenas ferramentas de 

otimizacao a dois niveis, é melhor implementar uma arquitetura voltada para PLAs. A 

implementacao de uma arquitetura corn logica randomica, minimizada por urn 

otimizador a dois niveis, nab oferece resultados satisfatorios, e a otimizacao manual 

implica um grande custo em termos de tempo e possibilidade de erros. 

Tab. 6.8 - Relacao entre arquiteturas, restricOes de projeto e caracteristicas da FSM. 

Conjunto 

de 

caracteristicas 

do 

algoritmo 

n-(2  de estados 15 100 60 300 

RI (n-Q de bits) 8 8 16 32 

ri2  de comandos 40 40 100 130 

entr. externas 6 4 4 . 	. 	. 8 

parametros 3 bits nao nab 8 bits 

propriedades 2 bits 3 bits 4 bits . nao 

status da PO 6 bits 4 bits 4 bits 4 bits 

Tipos de Arquiteturas 1. randomica ROM 1PLA . 	. 	. mPLA 

Restricoes 

de 

Projeto 

area (mm
2) 0,002 0,06 0,12 . 	. 	. 0,8 

desempenho 0,26 vs 0,4 vs 0,3 vs . 	. 	. 0,5 vs 

flexibilidade nenhuma muita media media 

tempo de projeto 10 h/a 5 h/a 20 h/a 300 h/a 

eficiencia pouca muita media muita 

A fig. 6.15 apresenta uma seqiiencia de passos que compOem o metodo 

proposto para a implementacao de panes de controle; a partir de uma descricao 

comportamental é efetuado um processo de sintese de alto nivel. 
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Especificagao do Problema 

restricifies 	Tabela de 
de projeto Arquiteturas 

comple
I
xidade  

arquitetura 
proposta 

Descrig -zio Comportamental 	 )2.frnulagio 

sintese 

Parte de Controle (FSM) 	I Parte Operativa 

informacoes sobre os 
campos da instrugiio 

Assinalamento 
de Estados 
Otimizagiio 

corn prop e 	 sem prop. e 
pathmetros 	 pariimetros 

I PC  otimizada (FSM') I 

implementac -ao dos 
blocos funcionais 

I Arquitet ra da PC 

DOMINI() 
COMPORTAMENTAL 

DOMINI() 
ESTRUTURAL 

sintese 

particionamento 
posicionamento 
roteamento 

(ImplementagSo Fisica do CI  

DOMINIO 
FISICO 

Fig. 6.15 - Metodologia de concepcao de panes de controle. 

Para realizar urn circuito integrado, a primeira etapa do projetista é, partindo de 

uma especificacao de engenharia, a escolha de um algoritmo. Esta escolha, tambem 

chamada de sintese de alto nivel, é uma tarefa complicada que requer esforco e 

experiencia do projetista. Um determinado algoritmo pode favorecer, ou ndo, o 

desenvolvimento de um projeto dentro das restricOes impostas. Na maior parte do 

tempo, os processos sao iterativos: 

a) Um algoritmo é selecionado e d realizada uma estimativa superficial dos 

custos de implementacao. 

b) Sao efetuadas, entao, simulacoes para verificar se o algoritmo se adequa as 

restriceres de projeto.  

De acordo corn estas informaciies o algoritmo é rejeitado, aceito ou modificado 

(o que mais freqtrentemente ocorre (/RAB 90/)). Se efetuada automaticamente, a 

verificacao do algoritmo, corn relacao as restricoes de projeto (area, velocidade), 

baseada em estimativas de implementacOes, seria uma ferramenta que permitiria 
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agilizar a escolha do algoritmo, reduzindo o tempo de uma das mais importantes 

etapas de projeto: a selecao do algoritmo. 

Como resultado do processo de selecao do algoritmo, o circuito passa a estar 

descrito no dominio comportamental. Esta descricao reflete o funcionamento do 

circuito sem informar caracteristicas de implementacao. Neste ponto, é necessario uma 

ferramenta de sintese comportamental que separe o conjunto de operacOes do conjunto 

de controle. Assim, sao definidos dois subcircuitos denominados de parte operativa e 

parte de controle. A divisao do circuito é importante para as ferramentas de sintese de 

niveis inferiores, ja que a PO e a PC tem caracteristicas distintas que favorecem 

diferentes implementacoes. 

A parte de controle e, entao, representada por uma maquina de estados finitos 

(FSM). A FSM é definida, sob o ponto de vista comportamental, como urn circuito 

cujas saidas nao dependem somente das entradas atuais, mas tambem das entradas 

passadas. Ou ainda, sob o ponto de vista de construcao, é um circuito que contem 

elementos de memorizacao. 

As entradas, saidas e estados podem ser associados a parametros de 

complexidade; maquinas com o mesmo grau de complexidade, para as mesmas 

arquiteturas de implementacao, obtem resultados semelhantes quanto as restricaes de 

projeto (area, desempenho eletfico, flexibilidade e outros).  

A partir da complexidade da FSM e das restricoes impostas pelo projeto, o 

projetista pode, atraves de um conjunto de informacOes que correspondam a diversas 

arquiteturas de implementacao de unidades de controle, optar pela arquitetura que 

melhor se adapte. Junto as restricOes de projeto e a complexidade, podem ser 

associadas informacOes semanticas sobre o vetor de entrada do circuito digital. A 

complexidade mais as informacoes semanticas comp -dem o vetor de caracteristicas 

essenciais da FSM. Estas informacOes permitem o conhecimento do significado dos 

diversos campos que podem existir no vetor de entrada. Assim, é possivel efetuar 

otimizacOes que permitam a reducao do caminho critico e da area do CI. Outras 

vantagens sao apresentadas no capitulo 5, nos itens de extracao de parametros e 

propriedades. 

Ap6s a escolha da arquitetura, seguem-se os passos de otimizacao e 

assinalamento de estados. Em arquiteturas corn PLAs, as ferramentas sao dirigidas 
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para logica a dois niveis, enquanto que a logica randomica utiliza ferramentas de 

otimizacao multi-nivel. Os blocos de propriedades, parametros, condicaes e outros, 

tambem sao otimizados de acordo com os componentes combinacionais que os 

realizam. 

Blocos menores (com um menor conjunto de funcoes Booleanas) obtem 

melhores resultados tanto para a minimizacao logica, quanto para a otimizacao 

topologica. No caso da otimizacao logica, um numero menor de entradas e saidas 

reduz o tempo que a ferramenta leva para obter as respostas e, geralmente, permite 

resultados logicos mais proximos do &into. Isto porque a otimizacao de fimcOes 

Booleanas é um problema NP; os otimizadores logicos, multi-nivel ou a dois niveis, 

utilL:am heuristicas para reduzir a complexidade destes problemas. 

Efetuada a etapa de otimizacao e assinalamento de estados, a parte de controle 

e novamente representada por uma FSM, so que agora, otimizada e orientada para a 

realizacao da arquitetura que melhor se adequa para o conjunto de restricOes de 

projeto. 

A implementacao desta FSM, em blocos fimcionais equivalentes, descreve a 

Ultima etapa estrutural apresentada na fig. 6.15. Deste ponto em diante inicia-se a 

sintese para obtencao de descricaes geometricas da PC. 

As altimas etapas do processo de concepcao sao o particionamento das celulas, 

ou das areas, dentro do CI, o seu posicionamento e o roteamento (/PAR 87/). 

Seguem-se, entao, as etapas de verificacao de correcao do projeto e a producao. 





163 

7 UTILIZACAO DAS ARQUITETURAS DE CONTROLE EM UM 
SISTEMA COMPLETO 

Neste capitulo sac) ilustrados dois circuitos digitais, corn enfase nas arquiteturas 

para a realizacao de unidades de controle. 0 primeiro é um microprocessador 

(elaborado pelo autor) de 16 bits (PP16), composto por uma unidade de controle 

simples. Atraves deste exemplo sao apresentadas virias descricoes de algoritmos para 

a implementaedo das arquiteturas discutidas no capitulo 6. 0 outro circuito é o 

microprocessador RISCO, que esti em desenvolvimento no GME do CPGCC-UFRGS 

PUN 92/). 

Estes circuitos apresentam a descried° do seu funcionamento atraves da 

linguagem HDC (ver cap. 8). Os dois microprocessadores foram simulados perante um 

conjunto adequado de instrueoes. Corn a finalidade de aumentar a intefigibilidade, os 

apontadores sa e sn, que fazem parte da linguagem HDC, riao sao apresentados nas 

descricoes das arquiteturas de controle ilustradas neste capitulo. 

7.1 IMPLEMENTACAO DO MICROPROCESSADOR PP16 

0 PP 16 é urn pequeno microprocessador RISC, que tern a finalidade de avaliar 

as arquiteturas de unidades de controle, propostas no capitulo 6. Este 

microprocessador foi projetado para ter urn conjunto de instrueOes e urn 

seqUenciamento bastante facil de ser interpretado e implementado. Todas as 

arquiteturas apresentadas estao descritas na linguagem de descricao de hardware 

HDC. Estas descrieOes servem para a simulaeao, documentacao e ate possiveis etapas 

de sintese 

Corn o intuito de avaliar a area necessaria para as implementaeOes de cada 

controlador, foi utilizada a mesma tecnologia (ES2 - 1,2 mm corn dois niveis de metal 

- ECPD 12) em todas as arquiteturas de controle. 

7.1.1 0 FORMATO DE INSTRUCAO 

0 PP16 tern urn fink° formato de instrucao que pode ser dividido em quatro 

campos, como na tab. 7.1. 
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Tab. 7.1 - 0 formato de instrucao do PP16. 

15 14 	- 	10 9 	- 	8 7 	 - 	 0 

SBR C4-C3-C2-C1-CO E1-E0 

Sub. Cod. de Op. End. Cte. 

Estes campos apresentam os seguintes significados: 

a) 0 primeiro campo <15>, denominado de Sub., é composto por urn Imico bit 

(SBR) que serve para indicar se a instrucao é do tipo subrotina, ou nAo. 

b) 0 segundo campo <14:10>, chamado de Cod. de Op., contem o conjunto 

de instrucOes codificado em cinco bits (C4, C3, C2, C1, CO). A tab. 7.2 apresenta o 

conjunto de instruc'Oes relacionado corn o campo do c6digo de operacAo. 

c) 0 campo <9:8> indica o tipo de operacAo que devera ser efetuado para o 

calculo do endereco. Este campo, chamado de End., é composto pelos bits El e EO. A 

tab. 7.3 apresenta os modos de calculo de enderecamento. 

d) 0 quarto campo <7:0>, denominado Cte., reserva oito bits para 

armazenamento de uma constante que pode ser utilizada tanto no calculo do endereco, 

quanto no calculo da operacao. 

Tab. 7.2 - DecodificacAo para o enderecamento do PP16. 

Modo de enderecamento El E0 Operacio 

direto 0 0 @ <- Cte. 

indexado 1 1 @ <- X 

relativo (incremento) 0 1 @ <- PC + Cte. +1 

relativo (decremento) 1 0 @ <- PC - Cte. -1 

Onde: @ representa o endereco da informacAo que sera acessada. 
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Tab. 7.3 - Decodificacao do codigo de operacOes do PP16. 

Mnemonic° C4 C3 C2 Cl CO InstrucAo 

ADA 1 0 0 0 0 A <- A+ M[@] 

INA 1 0 0 0 1 A <- A + 1 

SUBA 1 0 0 1 0 A <- A- M[@] 

LDA 1 0 0 1 1 A <- M[@] 

XORA 1 0 1 0 0 A <- A XOR M[@] 

ANA 1 0 1 0 1 A <- A AND M[@] 

ORA 1 0 1 1 0 A <- A OR M[@] 

STA 1 0 1 1 1 M[@] <- A 

ADX 1 1 x 0 0 X <- X+ M[@] 

INX 1 1 x 0 1 X <- X + 1 

SUBX 1 1 x 1 0 X<- X- M[@] 

LDX 1 1 x 1 1 X <- M[@] 

COND 0 0 x x x se(condicao) 	PC<- @ 

sena° 	PC <-PC + 1 

1N1 0 1 x x 0 PC <- @ 

1N2 0 1 x x 1 PC <- PC + 1 

Onde: M[@] refere-se a uma informacao qualquer, que esti no endereco @ da 

memoria M. 

As demais variaveis estao especificadas no item 7.1.3. 

7.1.2 INSTRUCOES CONDICIONAIS 

0 PP16 dispoe de duas instruciies incondicionais e uma condicional (COND). 

0 calculo da condicio é efetuado sobre o estado da PO (palavra de status - PS), corn 
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relacdo aos bits 10, 11, 12. Existem 8 condiceies possiveis de serem testadas, como 

pode ser observado na tab. 7.4. 

Tab. 7.4 - Decodificacao das condicOes do PP16. 

Condicao C2 Cl CO Z N C 0 

zero 0 0 0 1 --- --- --- 

negativo 0 0 1 --- 1 --- --- 

carry 0 1 0 --- --- 1 --- 

overflow 0 1 1 --- --- --- 1 

major que 1 0 0 0 0 --- --- 

menor que 1 0 1 0 1 --- --- 

igual 1 1 0 1 0 --- --- 

diferente 1 1 1 0 --- --- --- 

7.1.3 A PARTE OPERATIVA DO PP16 

A unidade de execucao deste microprocessador é composta por 12 

registradores, duas constantes, urn incrementador e uma unidade logica e aritmetica, 

descritos abaixo e apresentados na fig. 7.1. 

A: Acumulador 

PC: Contador de Programa 

PCn: Contador de Programa p/ incremento 

RI: Registrador de Instrucao 

Mem: Registrador da Memoria 

CI: Constante de Interrupcao 

RUB: Reg. B da ULA 

PS: Palavra de Status 

X: Registrador de indice 

Temp: Reg. Temporario 

CO: Constante 0 

SP: Ponteiro de Pilha 

RUA: Reg. A da ULA 
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PARTE DE CONTROLE 

INTERFACE 	417-17 int  
""Vr  Co M 

RST 
INT 
WAIT 

01 
02 

BX 

11 	12 20 21 	23 	24 25 
01 t ri: 

RI19' SP 
	CO 

 

BY 	 BB 
15 

1 

Hab. 	Pad Sai. Pad Ent. 	Hab. 

Fig. 7.1 - Diagrama em blocos do microprocessador PP16. 

A numeraedo da fig. 7.1 é referente aos sinais de comando que atuam na parte 

operativa. Estes sinais, que aparecem na descricao em HDC, sao apresentados a 

seguir, onde a numeraedo relaciona o sinal, que esta na descried°, corn a fig. 7.1: 

1: PCn_BX 
	

2: Carryin 
	

3: BX PC 

4: PsaiBX 
	

5: BA_Mem 
	

6: BA_CO 

7: BA X 
	

8: BA_A 
	

9: RUA_BA 

10: PSULA 
	

11: BYPCinc 
	

12: BY PC 

13: PC BY 
	

14: BY BB 
	

15: BB BY 

16: PsaiBB 
	

17: RI Pen 
	

18: BB Pen 

19: Mem Pen 
	

20: BBMem 
	

21: BB SP 

22: SP BB 
	

23: BB CI 
	

24: BB C0 

25: BB_TP 
	

26: Tp_BB 
	

27: BB _X 

28: X_BB 
	

29: BB_A 
	

30: A_BB 

31: RUB BB 
	

32:BBULA 
	

33: InvRUB 

7.1.4 0 SEQUENCIAMENTO DE CONTROLE 

0 sequenciamento do PP 16 é composto por 10 estados (fig. 7.2): um estado de 
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reset (EstRst), um estado de wait (EstWait), dois estados de interrupcao (EstIntl e Est 

Int2) e seis estados de operacao (EstOpM, EstOpD, EstOpC, EstOpR, EstOpO, 

EstOpE), onde sao efetuadas operacoes de leitura da instrucao, decodificacao, calculo 

do endereco dos operandos, leitura dos operandos, operacao atraves da ULA e escrita 

do resultado. 

Na descricao em HDC, os estados aparecem codificados atraves de 4 bits (Ea3, 

Ea2, Eal, Ea0). 0 Anexo A-8 apresenta a descricao completa do PP16, onde alern da 

imidade de controle cAr, anrecentadas a interface PO-PC e as unidades finrionais da 

parte operativa. 

INA.INX.IN1.1N2.COND 

    

 

EstOpR 

    

Fig. 7.2 - Seqiienciamento do microprocessador PP 16. 

Onde: * RST, INT e WAIT sao sinais externos que indicam ao processador 

os pedidos de reset, interrupcao e wait. 

* end é o resultado do calculo da condicao (na tab. 7.3 é denominado 

de "condicao). 

*As demais notacoes estAo apresentadas nas tabelas 7.1 e 7.3. 
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7.1.5 PARTE DE CONTROLE COM UMA PLA 

A concepcAo da unidade de controle do PP16, atraves de uma arquitetura que 

utiliza apenas uma PLA, é relativamente simples. Os comandos e estados estao 

expressos sob forma de soma de produtos, e para o seqnenciamento é utilizado urn 

registrador que armazena o estado atual da maquina. 

Os grandes problemas de realizar a implementacao corn uma Unica PLA sAo: a 

, ra .^ crit&;os por esta 

arquitetura, muito embora o PP16 nao seja um processador complexo. Em 

contrapartida, a flexibilidade e o tempo de projeto sao vantagens indiscutiveis. 

Para efetuar uma comparacao de area entre as diversas unidades de controle, 

todas as arquiteturas, apresentadas neste capitulo, tiveram a sua area estimada. A 

unidade de controle da PLA foi concebida coin a tecnica de otimizacao topologica de 

reducao do piano OU. A PLA gerada, como foi apresentado no cap. 3, facilita a 

otimizacao logica, pois cada fiincao é independente (nao existem monomios que 

compartilham mail de uma funcao), alem de efetuar a otimizacao topologica, inerente 

ao metodo. 0 calculo aproximado da area da PLA corn reducao do piano OU pode ser 

dado pela eq. 7.1. 

eq. 7.1 - Estimativa da area do controle corn uma PLA. 

ApLA  = (((2 . E + S) . AM)  + (Apou  + APE)  + ABou) . Mon + (2 . E ABE) 

Onde: 

* E é o numero de entradas da PLA. 

* S é o numero de linhas de saida. Nas PLAs corn piano OU reduzido, o 

numero de linhas de saida é sempre igual a 1. 
* AM  é a area de uma unidade de memorizacao da matriz. 

* Apou é a area de uma unidade de pre-carp do piano OU. 

* ApE é a area de uma unidade de pre-carga do piano E. 

* ABou  é a area de um buffer do piano OU. 

* ABE é a area de um buffer do piano E. 

* Mon é o numero de monomios que compOem a PLA.  
* ANA é a area ocupada pela PLA. 

Como pode ser observado, o numero de saidas nao exerce muita influencia no 

calculo da area da PLA. 

Para o PP 16, na arquitetura de controle realizada atraves de uma anica PLA, 
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sao obtidos os seguintes valores: 

* E = 19. 	 * APE  = 200 gm2 . 

* S = 1. 	 * ABOE  = 400 gm2 . 

* Am  = 48 gm2 . 	 * ABE  = 600 gm2 . 

* Apou  = 200 gm2 . 	 * Mon = 132. 

Assim, a area da PLA é, aproximadamente igual a 0,376 mm 2, como pode ser 

observado atraves da eq. 7.1: 

APLA = (((2 . 19 + 1) . 48) + (200 + 200) + 400) . 132 + (2 . 19 . 600) = 0,376 mm2 . 

E importante salientar que a area utilizada pelas conexOes entre as saidas da 

PLA, a memoria e, novamente, as entradas da PLA, nao estao computadas. 

A descried° em HDC da unidade de controle e da interface PO-PC esta 

apresentada a seguir. Esta descricao esta ilustrada pela fig. 7.3. 

Fig. 7.3 - Unidade de controle do PP16 implementada atraves de uma PLA. 

As variaveis Ea3, Ea2, Eal e Ea0 estao relacionadas corn os estados, 

apresentados na fig. 7.2, da seguinte forma: 

a) EstWait = -EaO & -Eal & Ea2 & Ea3. 

b) EstRst = -Ea0 & Eal & Ea2 & -Ea3. 

c) EstIntl = -Ea0 & Ea 1 & --Ea2 & Ea3. 

d) EstInt2 = Ea0 & Eal & -Ea2 & --Ea3. 
e) EstOpM = -EaO & -Eal & -Ea2 & -Ea3. 

f) EstOpD = -EaO & Eal & -Ea2 & -Ea3. 

g) EstOpC = Ea0 & -Eal & -Ea2 & Ea3. 

h) EstOpR = Ea0 & -Eal & -Ea2 & -Ea3. 
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i) EstOpO = —Ea0 & —Eal & ''Ea2 & Ea3. 

j) EstOpE = —Ea0 & —Eal & Ea2 & —Ea3. 

Na descricdo da interface PO-PC, e possivel notar que as linhas de estados sao 

utilizadas para a inibicao de certos comandos, como foi descrito no capitulo 5 (item 

5.4.7). Isto ocorre porque as fases nao san utilizadas para o calculo, mas sim para a 

validacao dos comandos. 

ParteControle( ) 
1, s15 	 i 61. ry 	) I (isa"0.;-tia i 0.---12,i:U&-La3) 

(—Ea0&—.Ea1&Ea2&Ea3&RST&WAIT) 

(—EaO&Ea1&—Ea2&—Ea3&C4&C3) I (—Ea2&—Ea3&SBR&—WAIT) I 

(—EaO&Eal&—Ea2&—Ea3&—CO&C3)1(—Ea2&—Ea3&INT&—WAIT) 

(—EaO&Ea1&—Ea2&—Ea3&C4) I (—EaO&Ea1&—Ea2&—Ea3&—00)1 

(—EaO&Eal&—Ea2&—Ea3&—C3&—C2&—C1&—CO&Z) 

(—EaO&Ea1&—Ea2&—Ea3&—C3&—C2&—C1&CO&N) 

(—EaO&Eal&—Ea2&—Ea3&—C3&—C2&Cl&—CO&C) I 

(—EaO&Ea1&—Ea2&—Ea3&—C3&—C2&C1&CO&O) 1 

(—EaO&Ea1&—Ea2&—Ea3&—C3&C2&—C1&—00&—Z&—N) 

(—EaO&Ea1&—Ea2&—Ea3&—C3&C2&—C1&CO&—Z&N) I 

(—EaO&Eal&—Ea2&—Ea3&—C3&C2&C1&—CO&Z&—N) 

(—EaO&Ea1&—Ea2&—Ea3&—C3&C2&C1&CO&—Z); 

Es2 = (—Ea0&—EaO&WAIT&—RST&Ea2&Ea3)1(RST&—Ea0&—Ea1&Ea2&Ea3) 

(—Ea0&—Ea1 &WAIT&—RST&—Ea28z—Ea3) I (RST&—EaO&Ea1&—Ea3) 

(RST&—Ea0&—Ea1&—Ea2&—Ea3)1 (—Ea0&—Ea1&—Ea2&Ea3&LDX); 

Esl = (—EaO&Eal &—Ea3&RST)I (—Ea0&—Eal&—Ea2&—Ea3&RST) 

(—Ea0&—Ea1 &Ea2&Ea3&RST)I (—EaO&Eal&—Ea2&Ea3) I 

(—Ea0&—Ea1&—Ea2&—Ea3&—RST&—WAIT); 

Es0 = (Ea0&—Eal&—Ea2&Ea3)1 (Ea0&—Eal &—Ea2&Ea3) I 

(—EaO&Ea1&—Ea2&Ea3&C4&C1)1(—EaO&Ea1&—Ea2&Ea3&C4&—00) 

(—EaO&Eal&—Ea2&Ea3&C4&C2&—C3); 

INT. ABB = Ea3&Ea1&—EaO&C4&—C3; 

INT.BA_A = Ea3&Ea1&—EaO&C4&—C3; 

INT.BACO = Ea2&—Eal&—Ea0; 

INT.BAMem = (Ea3&—Eal&Ea0&—E1&E0)1(Ea3&—Ea1&EaO&E1&—E0); 

INT.BAX = Ea3&Eal&—EaO&C4&C3; 

INT.BB_A = Ea3&Eal&EaO; 
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INT.BBBY = (Ea3&-Ea1&Ea0&-E1&E0) (Ea3&-Eal&EaO&E1&-EO); 

INT.BB_CO = (-Ea3&-Ea2&-Ea1) I (Ea2&Eal&Ea0); 

1NT.BB_CI = Ea2&-Ea1&Ea0 & INT; 

INT.BBMem = (Ea3&-Ea1&EaO&-E1&-EO) I (Ea2&-Ea1&EaO&SBR); 

INT.BB_Pen = Ea3&-Eal&EaO; 

INT.BB_SP = Ea2&-Ea1&-Ea0; 

INT.BB_Tp = (Ea3&Ea 1 &-Ea0&-C4&-C3&-C2&-C1&-CO&Z) 

(Ea3&Eal&-Ea0&-C4&-C3&-C2&-C1&CO&N) 

(Ea3 &:1_-_a 1 6,:-Ea0&-C4&-C3 &-C2&C 1 &-C O&C) 

(Ea3&Eal&-Ea0&-C4&-C3&-C2&C1&CO&O) 

(Ea3&Ea1&-Ea0&-C4&-C3&C2&-C1&-00&-2&--N) 

(Ea3&Eal&-Ea0&-C4&-C3 &C2&-C1&CO&-Z&N) 

(Ea3&Ea1&-Ea0&---C4&-C3&C2&C1&-CO&Z&-N) 

(Ea3&Eal&-Ea0&-C4&-C3&C2&C1&CO&-Z) 

(Ea3&Eal&-Ea0&---C4&C3&---00) I (Ea3&Eal&---C4&C3&-00); 

INT.BBULA = (Ea3&-Eal&Ea0&-El&E0) I (Ea3&-Ea1&EaO&E1&-E0) 

(Ea3&Eal&-EaO&C4) I (Ea2&-Ea1&-EaO); 

INT.BB_X = Ea3&-Ea' &EaO&El&EO; 

INT.BX_PC = (Ea2&Eal&-Ea0) I (Ea2&-Ea1&---Ea0); 

INT.BY_BB = (-Ea3&-Ea2&-Ea1) I (Ea3&Ea1&-Ea0&-C4&C3&---00) 

(Ea3&Ea1&-Ea0&---C4&-C3&-C2&-C1&-CO&Z) 

(Ea3&Ea1&-Ea0&-C4&-C3&-C2&-C1&CO&N) 

(Ea3&Ea1&-Ea0&-C4&-C3&-C2&C1&-CO&C) 

(Ea3&Eal&-Ea0&-C4&---C3&-C2&C1&CO&O) I 

(Ea3&Eal&-Ea0k-C4&-C3&C2&-C1&--CO&-Z&-N) 

(Ea3&Eal&-EaO&-C4&-C3&C2&-Cl&CO&-Z&N) 

(Ea3&Ea1&-Ea0&-C4&-C3&C2&C1&-CO&Z&-N) 

(Ea3&Eal&--Ea0&---C4&-C3&C2&C1&CO&-Z) 

(Ea2&-Eal&Ea0); 

INT.BY_PC = (Ea3&-Eal&Ea0&-E1&E0) (Ea3&-Ea1&EaO&E1&-E0); 

INT.BY_PCn = Ea2&Eal&-Ea0; 

INT.Mem_Pen= Ea2&Eal&-Ea0; 

INT.PC_BY= (-Ea3&-Ea2&--Eal) I (Ea2&Ea1&-Ea0) 

(Ea3&Ea1&-Ea0&-C4&-C3&-C2&-C1&-CO&Z) 

(Ea3&Ea1&-EaO&-C4&-C3&---C2&-C1&CO&N) 

(Ea3&Ea1&-Ea0&-C4&-C3&-C2&C1&-CO&C) 
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(Ea3&Ea1&-Ea0&-C4&-C3&-C2&CI&CO&O) 

(Ea3&Ea1&-Ea0&-C4&-C3&C2&-C1&-00&---2&-Mi 

(Ea3&Eal&-Ea0&-C4&-C3&C2&-C1&CO&-Z&N) I 

(Ea3&Eal&-Ea0&-C4&-C3&C2&C1&-CO&Z&---N) I 

(Ea3&Ea1&-Ea0&-C4&-C3&C2&C1&CO&-Z) 

(Ea2&-Eal &Ea0) I (Ea3&Eal&-Ea0&-C4&C3&-00); 

INT.PCn_BX = Ea2&Eal&-EaO; 

INT.PsaiBB= (Ea3&-Eal&Ea0) I (Ea3&Eal&Ea0) I (Ea2&-Eal&-EaO); 

INT.Psai_BX= (Ea2&Ea1&-Ea0) I (Ea2&-Ea1&-EaO); 

INT.RI_Pen = Ea2&Ea 1 &-Ea0; 

INT.RUA_BA = (Ea3&-Eal&Ea0&-E1&E0) (Ea2&-Eal&-Ea0) 

(Ea3&-Eal&EaO&E1&-E0) I (Ea3&Eal&-EaO&C4); 

INT.RUBBB = (Ea2&Eal&Ea0) I (Ea3&-Eal&Ea0) I (Ea2&-Eal&---Ea0) 

(Ea3&-Ea 1 &EaO&El&-E0) I (Ea3&-Ea 1 &Ea0&-El&E0); 

INT.SPBB = Ea2&-Eal&-Ea0; 

INT.Tp_BB = Ea3&-Ea1&Ea0; 

INT X_BB = Ea3&Eal&-EaO&C4&C3; 

INT. S And = C2&-C I &CO; 

INT.SArit = -C2 I EO I El; 

INT. SOr = C2&C1&-CO; 

1NT.InvRUB = (-C2&C1) El; 

INT. SXor = C2&-Cl&-CO; 

INT.Carryin= COI EO; 

if(f12]) 

{ Temp3 = Es3; 

Temp2 = Es2; 

Tempi = Esl; 

Tempo = EsO; } 

if(f[ I ]) 
{ Ea3 = Temp3; 

Ea2 = Temp2; 

Eal = Tempi; 

Ea0 = Temp0; 

Interface( ) 

{ COM.A_BB = INT.A_BB & f[2]; 

COM.BAA = INT.BA_A & 1 ]; 
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COM.BA_CO = INT.BA_CO & f[1]; 

COM.BA_Mem = INT.BA_Mem & ft1]; 

COM.BA_X = INT.BA_X & f[1]; 

COM.BB A = INT.BB A & f12]; 

COM.BB_BY = INT.BB_BY & f[ 1 ]; 

COM.BB CO = INT.BB_CO & ftI]; 

COM.BB CI = INT.BB CI & I 

COM.BB_Mem = INT.BB_Mem & 1]; 

; 	. . 	 11, 

COM.BB  SP = INT .BB_SP & fp]; 

COM.BB_Tp = INT.BB_Tp & ff 1]; 

COM.BBULA = INT.BB ULA & V]; 

COM.BB_X = INT.BB_X & f[1] ; 

COM.BX_PC = INT.BX_PC & ((Ea2&-Ea 1 &-Ea0&f[2]) 

(Ea2&Eal&-Ea0&ff 1 ])); 

COM.BY_BB = INT.BY BB & f[1]; 

COM.BY_PC = INT.BY PC & f[1]; 

COM.BY_PCn = INT.BY_PCn & f[2]; 

COM.Carryin = INT.Carryin; 

COM.InvRUB = INT.InvRUB; 

COM.Mem_Pen = INT.Mem_Pen& f12]; 

COM.PC_BY = INT.PC_BY & fj2]; 

COM.PCn_BX = INT.PCn_BX & 1 I 

COM.Psai_BB = INT.PsaiBB & ((Ea2&--Ea 1 &-Ea0&f[l ]) 

(Ea3&--Eal&-Ea0&f[2]) I (Ea3&Eal&Ea0); 

COM.PsaiBX = INT.Psai_BX & ((Ea2&---Ea 1 &-Ea0&f121) I 

(Ea  28/Ea  1 &Ea0&f[ 1 ])); 

COM.RI_Pen = INT.RI_Pen & fj2]; 

COM.RUA_BA = INT.RUA_BA & f[1]; 

COM.RUB_BB = INT.RUB_BB & 011] I Ea3&-Ea 1 &Ea0); 

COM. SAnd = INT. SAnd; 

COM. SArit = INT. SArit; 

COM. SOr = INT. SOr; 

COM.SPBB = INT. SP_BB & fj2]; 

COM. SXor = INT. SXor; 

COM. Tp_BB = INT. Tp_BB & f[2]; 



COM.X_BB = INT.X_BB & f[2]; 

7.1.6 ARQUITETURA DE CONTROLE COM 11/11.JLTIPLAS PLAS 

A unidade de controle, implementada corn multiplas PLAs, semelhante a fig. 

6.6, exige maior esforco do projetista na decomposicao do algoritmo de forma a obter 

blocos de PLAs distintos. Neste exemplo, a PC foi dividida em quatro PLAs: 

sequenciamento, parametros, condicoes e geracao de comandos. 

A divisao em varios blocos possibilita a reducao da area, o aumento do 

desempenho eletrico, a reducao da complexidade de cada bloco, alem de oferecer 

maior flexibilidade. 

Nesta arquitetura, nao foi utilizado o circuito de extracao de propriedades, que 

poderia permitir uma maior reducao no mecanismo de sequenciamento. 

Com o intuito de comparar os ganhos de area, com relacao a arquitetura 

anterior, para cada PLA foi calculada uma superficie aproximada atraves da eq. 7.1. Os 

resultados obtidos estao ilustrados na tab. 7.5. 

Tab. 7.5 - Superficie das PLAs que compOem a unidade de controle do PP16. 

PLA Area em mm2  

Mecanismo de Sequenciamento = 	0,065 

Extracao de Parametros = 	0,016 

Calculo de Condicties = 	0,016 

Mecanismo de Geracao de Comandos = 	0,126 

TOTAL = 	0,223 

A area obtida é 40% menor do que a utilizada corn a arquitetura de uma PLA, 

porem, nao estao computados os custos das conexOes entre as PLAs, que certamente 

reduziriam este percentual. 

Quanto ao desempenho eletrico, a arquitetura de multiplas PLAs tem blocos 

menores que implicam um menor caminho para as linhas de controle e de estado. Alem 

do mais, a decomposicao do automato em multiplas PLAs permite que muitos dos 

sinais de controle sejam gerados de forma independente do estado da miquina, como 

175 

} 



176 

os sinais que partem do circuito de extracao de parametros. 

0 tempo de projeto aumenta devido a fatores como: 

a) Decomposicao do algoritmo. 

b) Maior !lamer° de blocos para otimizar e gerar. 

c) Posicionamento e roteamento dos blocos gerados. 

A seguir é apresentado a descricAo em HDC da arquitetura corn mUltiplas 

PLAs. A interface PO-PC nao esta descrita pois é iddntica a da arquitetura anterior. 

ParteControie( ) 

Sequenciamento( ); 

Parametros( ); 

CondicOes( ); 

GeracdoComandos( ); 
	

} 

Seqiienciamento( ) 

{ Es3 = (-EaO&-Eal&Ea2&Ea3&-RST&WAIT)I (Ea0&-Eal&-Ea2&-Ea3) I 

(-Ea0&-Eal&-Ea2&-Ea3&-RST&WAIT) 

(-EaO&Eal&-Ea2&-Ea3&C4&C3) (-Ea2&-Ea3&SBR&-WAIT)I 

(-Ea0&Eal&-Ea2&-Ea3&-CO&C3) I (-Ea2&-Ea3&INT&-WAIT) I 

(-EaO&Eal&-Ea2&-Ea3&C4) (-EaO&Eal&-Ea2&-Ea3&C0) 

(-EaO&Eal&-Ea2&-Ea3&-C3&cnd); 

Es2 = (-Ea0&-EaO&WAIT&-RST&Ea2&Ea3) I(RST&-Ea0&-Eal&Ea2&Ea3) 

(-Ea0&-Eal&WAIT&-RST&-Ea2&-Ea3) I (RST&-EaO&Eal&-Ea3) 

(RST&-Ea0&-Ea1&-Ea2&-Ea3) I (-EaO&-Eal&-Ea2&Ea3&LDX); 

Esl = (-EaO&Eal&-Ea3&RST) (-EaO&-Eal&-Ea2&-Ea3&RST)I 

(-Ea0&-Eal&Ea2&Ea3&RST) I (-EaO&Eal&-Ea2&Ea3) 

(-EaO&-Ea1&-Ea2&-Ea3&-RST&-WAIT); 

Es0 = (Ea0&-Eal&-Ea2&Ea3) (Ea0&-Eal&-Ea2&Ea3) 

(-EaO&Eal&-Ea2&Ea3&C4&C1) 1 (---EaO&Eal&-Ea2&Ea3&C4&-CO) 

(-EaO&Eal&-Ea2&Ea3&C4&C2&-C3); 

if(f[2]) 

{ Temp3 = Es3; 

Tempt = Es2; 

Tempi = Esl; 

Tempo = EsO; } 

KID]) 
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{ Ea3 = Temp3; 

Ea2 = Temp2; 

Eal = Templ; 

Ea0 = TempO; 

Condicaes( ) 

cnd = (--C2&-C1&-CO&Z) I (-C2&-Cl&CO&N) I (--C2&C1&-CO&C) 

(-C2&C1&CO&O) I (C2&-C1&-CO&-Z&-N) I (C2&-Cl&CO&-Z&N) 

GeracdoComandos( ) 

INT .A_BB = Ea3&Ea 1 &-EaO&C4&---C3; 

INT.BAA = Ea3&Ea1&--Ea0&C4&-C3; 

INT.BACO = Ea2&-Eal&-Ea0; 

INT.BA_Mem = (Ea3&-Ea1&Ea0&-El&E0) I (Ea3&-Eal&EaO&E1&-E0); 

INT.BA_X = Ea3&EaI&-EaO&C4&C3; 

INT.BB A = Ea3&Eal&EaO; 

INT.BB BY = (Ea3&-Eal&Ea0&-E1&E0) (Ea3&-Eal&EaO&E1&-E0); 

INT.BB CO = (-Ea3&-Ea2&-Eal) I (Ea2&Eal&Ea0); 

INT.BB CI = Ea2&-Eal&Ea0 & INT; 

INT.BBMem = (Ea3&-Ea1&Ea0&-E1&-E0) I (Ea2&-Eal&EaO&SBR); 

INT.BB Pen = Ea3&-Ea1&Ea0; 

INT.BB SP = Ea2&---Eal&-Ea0; 

INT.BB_Tp = (Ea3&Ea 1 &-Ea0&-C4&-C3&cnd) 

(Ea3&Eal&-Ea0&-C4&C3&-00) I (Ea3&Eal&-C4&C3&-CO); 

INT.BBULA = (Ea3&-Ea1&Ea0&-E1&E0) (Ea3&-Eal&EaO&E1&-E0) I 

(Ea3&Ea1&-EaO&C4) I (Ea2&-Eal&-Ea0); 

INT BB_X = Ea3&-Eal&Ea0&EI&EO; 

INT.BX_PC = (Ea2&Ea 1 &-Ea0) (Ea2&-Ea 1 &-Ea0); 

INT.BYBB = (Ea3&Ea1k-Ea0&-C48L-C384end) I (Ea2&---Eal&Ea0) 

(Ea3&Ea1&-Ea0&-C4&C3&-00) I (--Ea3&-Ea2&-Eal); 

INT.BY_PC = (Ea3&---Ea1&Ea0&-E1&E0) I (Ea3&-Eal&EaO&E1&-E0); 

INT.BY_PCn = Ea2&Eal&---Ea0; 

INT.MemPen= Ea2&Eal&-Ea0; 

INT.PC_BY= (-Ea3&-Ea2&-Eal) I (Ea2&Ea1&-Ea0) 

(Ea3&Eal&-Ea0&-C4&-C3&cnd) I 

(Ea3&Eal&-Ea0&-C4&C3&-00) I (Ea2&-Eal&Ea0); 
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INT.PCn BX = Ea2&Ea1&~EaO; 

INT.Psai BB= (Ea3&—Eal&EaO) I (Ea3&Eal&EaO) I (Ea2&—Eal&~EaO); 

INT.Psai BX= (Ea2&Ea1&—EaO) I  (Ea2&--Eal&~EaO); 

INT.R1 Pen = Ea2&Ea1&-.EaO; 

1NT.RUA BA = (Ea3&'Ea1&EaO&—E1&EO) I (Ea2&--Eal&~EaO) 

(Ea3&—Ea1&EaO&E1&-.EO) (Ea3&Eal&—EaO&C4); 

INT.RUB_BB = (Ea2&Eal&EaO) I  (Ea2&~Ea1&'EaO) I (Ea3&~Eal&EaO) 

(Ea3&'Eal&EaO&~EI&EO) J  (Ea3&~Eal&EaO&EI&—EO); 

iN L S1 13B  

INT.Tp_BB = Ea3&—Ea1&EaO; 

INT.X BB = Ea3&Eal&—EaO&C4&C3; 	} 

Parametros( ) 

{ INT.SAnd = (C2 & --C1 & CO); 

INT.SArit = —C2 I EO I E1; 

INT. SOr = (C2 & Cl & —CO); 

INT InvRUB =(—C2 & Cl) I  E1; 

1NT. SXor = (C2 & —Cl & —CO); 

INT.Carryin= CO I E0; 	} 

7.1.7 UNIDADE DE CONTROLE IMPLEMENTADA COM LOGICA RANDOMICA 

A parte de controle, implementada atraves de logica randomica, pode ser 

obtida pela traducao direta do fluxograma (representacao do algoritmo) em hardware, 

ou por um conjunto de equacOes Booleanas que realizam cada comando a cada estado. 

No exemplo do PP 16, a concepcao do controle foi efetuada atraves da segunda 

alternativa. 

Para a realizacao da FSM sao utilizadas varias portas logicas NOR, NAND, 

Inversoras e XOR, alem de registradores estaticos. 

A otimizacao desta arquitetura nao a trivial, pois os componentes 

combinacionais randomicos fazem use de logicas multi-nivel. Geralmente a otimizacao 

dos caminhos (atraso) implica o aumento da area a vice-versa. 

O PP16 a um processador bastante simples; o conjunto de instrupoes e o 

automato de controle sao pequenos. Assim, a conceppao da parte de controle corn 

logica randomica nao a uma tarefa complicada. Tanto a area, quanto o desempenho 



179 

eletrico sac) favorecidos nesta implementacao. Os criterios mais prejudicados passam a 

ser a flexibilidade e o fator de regularidade. Caso exista uma ferramenta de gun -do 

automatica, a passagem de uma descricao mais abstrata para o dominio fisico pode ser 

efetuada em pouco tempo. Assim, o tempo de projeto recai sobre: a descricao do 

algoritmo, as etapas de otimizacao e o roteamento entre a parte de controle e a 

interface PO-PC. 

Para efetuar uma comparacdo com as demais arquiteturas realizou-se urn 

Prro- iniado da area do ronfrol. ,dor , baseanOn-se nc n6mero de portas e na 

area que cada uma ocupa. Corn o intuito de evitar a necessidade de estimar a area das 

conexaes, necessirias para ligar as diversas portas logicas, utilizou-se uma biblioteca 

de celulas do tipo TRANCA (iREI 87/) que permite a passagem de um certo rimier° 

de linhas sobre as areas ativas sem gerar superficies ociosas. Foi escolhida a mesma 

tecnologia das demais arquiteturas (ES2 - 1,2 gm com dois niveis de metal), sendo que 

o layout das celulas geradas é semelhante ao apresentado no relatorio de pesquisa n4 

146 do CPGCC da UFRGS (/CRU 91/). 

A tab. 7.6 apresenta os resultados obtidos com os calculos parciais da area de 

cada porta e a totalizacao dos resultados. 

Tab. 7.6 - Cilculo da area de controle utilizando logica randomica. 

Porta logica Area unitaria Quantidade Area partial (mm2) 

NAND2 1100 gm2  33 

18 

5 

12 

6 

12 

1 

4 

0,0363 

0,0261 

0,00925 

0,01008 

0,0075 

0,0228 

0,0023 

0,010120 

NAND3 1450 gm2  

NAND4 1850 gm2  

NOR2 840 gm2  

NOR3 1250 gm2  

NOR4 1900 gm2  

NOR5 2300 gm2  

XOR2 2530 tim2  

Total 90 0,125 

0 resultado mostra que a area desta arquitetura é 45% menor do que a area da 

arquitetura com mtaltiplas PLAs e, praticamente, um terco da area da arquitetura com 

uma imica PLA. 

A seguir esti apresentada a descricAo BDC da parte de controle do PP 16 
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implementada corn logica randomica. 

ParteControle( ) 

Es3 = NAND3(NAND3(X1, -RST, NOR2(-WAIT, -X2)), NAND3(X3, -WAIT, 

NAND2(-SBR, ANT)), NAND2(X4, NAND2(NAND2(Ea0, -Eal), 

NAND2(NOR2(EaO, -Eal), NOR2(1N2, NOR3(C4, C3, cnd)))))); 

Es2 = NAND3(NAND4(X1, WAIT, -RST, -X2), NAND2(RST, NAND2(X5, 

NAND2(X1, -X2))), NAND3(X1, X3, X6)); 

Esl =NAND3(NAND2(RST, NAND2(X5, NAND2(X1, -X2))), NAND4(-Ea0, 
Eal, -Ea2, Ea3), NAND3(-WAIT, -RST, NOR4(EaO, Eal, Ea2, Ea3); 

Es0 = NAND2(NAND2(X2, XOR2(EaO, Eal)), NAND2(NOR3(EaO, -Eal, Ea2), 

NOR2(Ea3, NOR5(NOR2(C4, CO), NOR2(C4, C1), NOR2(X7, -C3), 

NOR2(X7, C1), NOR2(X7, -CO))))); 
X1 = NOR2(Ea0, Eal); 

X2 = XOR2(Ea2, Ea3); 

X3 = NOR2(Ea2, -Ea3); 
X4 = NOR2(Ea2, Ea3); 

X5 = NAND3(-Ea0, Eal, -Ea3); 
X6 = NOR4(-C4, -C3, -C1, -CO); 
X7 = NAND2(-C4, -C2); 

NO1 = NOR4(Ea3,-Ea2, -Eal, Ea0); 
NO2 = NOR4(-Ea3,-Ea2, Eal, Ea0); 

NO3 = NOR4(-Ea3, Ea2, -Eal, Ea0); 

N04 = NOR4(Ea3, Ea2, -Eal, -Ea0); 
N05 = NOR4(Ea3, Ea2, Eal, Ea0); 

N06 = NOR4(Ea3, Ea2, -Eal, Ea0); 
N07 = NOR4(-Ea3, Ea2, Eal, -Ea0); 
N08 = NOR4(Ea3, Ea2, Eal, -Ea0); 

N09 = NOR4(-Ea3, Ea2, Eal, Ea0); 
N10 = NOR4(Ea3, -Ea2, Eal, Ea0); 

INT.A_BB = NOR3(-N09, -C4, C3); 
INT.BA_A = NOR3(N09, -C4, C3); 
INT.BA_CO = NO3; 

INT.BA  Mem = NOR2(-N07, -X0R2(E1, E0)); 
INT.BA_X = NOR3(-N09, -C4, -C3); 

INT.BB_A = N10; 

INT.BB_BY = NOR2(N07, -X0R2(E1, E0)); 
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INT.BB_CO = NAND2(-NO1, -NO6); 

INT.BB_CI = NOR2(-N04, -INT); 

INT.BB_Mem = NAND2(NAND3(N07, --El, -EO), NAND2(N04, SBR)); 

INT.BB Pen = N08; 

INT.BBSP = NO3; 

INT.BB_Tp = NAND2(NAND3(N09, -C4, NAND2(NAND2(--C3, cnd), 

NAND2(C3, -00))), -N10); 

INT.BB_ULA = NAND3(NAND2(NO7 & X0R2(El, E0)), NAND2(N09, C4), 

-No3); 

INT.BB_X = NOR3(--N07, --El, -E0); 

INT.BX_PC = NAND2(-N05, --NO3); 

1NT.BY_BB = NAND3(-N01, NAND3(N09,-C4, NAND2(NAND2(-C3, cnd), 

NAND2(C3,--00))), -N04); 

INT.BY_PC = NOR2(-N07, -X0R2(El, E0)); 

INT.BY_PCn = N05; 

INT.Mem_Pen= N05; 

INT.PC_BY = NAND4(-N01, NAND3(-N09, C4, NOR2(NOR2(C3, --cnd), 

NOR2(-C3,C0))), -N05, -N04); 

INT.PCnBX = N05; 

INT.PsaiBB= NAND3(-N07, -N10, -NO3); 

INT.PsaiBX= NAND2(-N05, -NO3); 

INT.RI_Pen = N05; 

1NT.RUA_BA = NAND3(NAND2(N07, X0R2(E1, E0)), NAND2(N09, C4), 

-NO3); 

INT.RUB_BB = NAND4(--N06, NAND2(N07, X0R2(E1, E0)), --N08, -NO3); 

INT.SP_BB = NO3; 

INT.Tp_BB = N07; 

INT.X_BB = NOR3(-N09, -C4, -C3); 

INT.SAnd = NOR3(--C2, Cl, -CO); 

INT.SArit = NAND3(C2, -EO, --El); 

INT.SOr = NOR3(--C2, -Cl, CO); 

INT.InvRUB = NAND2(NAND2(-C2, C1), --El); 

INT.SXor = NOR3(-C2, Cl, CO); 

INT.Carryin = NAND2(-CO, -E0); 

cnd = NAND4(NAND3(-C2, -C1, NAND2(NAND2(-CO, Z), NAND2(CO, N))), 

NAND3(-C2, Cl, NAND2(NAND2(--CO, C), NAND2(CO, 0))), 
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COM.Mem_Pen = AND2(INT.Mem_Pen,f[2]); 

COM.PC_BY = AND2(INT.PC_BY, {Pp; 

COM.PCnBX = AND2(INT.PCn_BX, fill); 

COM.Psai_BB = AND2(INT.PsaiBB 4 OR2(no2, N10)); 

COM.Psai_BX = AND2(INT.Psai_BX,nol); 

COM.RI_Pen = AND2(INT.RI_Pen, f[2]); 

COM.RUA_BA = AND2(INT.RUA_BA, fill); 

COM.RUB_BB = AND2(1NT.RUB_BB, OR2(fl IL N08)); 

COM.SAnd = 1NT.SAnd; 

COM.SArit =1NT.SArit; 

COM.SOr = INT.S0r; 

COM.SP_BB = AND2(INT.SP_BB, fj2]); 

COM.SXor = INT.SXor; 

COM.Tp_BB = AND2(INT.Tp_BB, f[2]); 

COM.X_BB = AND2(INT.X_BB, f[2]); 	} 

7.1.8 ARQUITETURA DE CONTROLE COM LOGICA RANDOMICA MODULAR 

0 processador PP16 apresenta uma baixa complexidade, e por este motivo a 

extracao de parametros e o calculo de condicties é praticamente intuitivo. Assim, estes 

modulos (circuitos) nao trazem vantagens com relacao a logica randomica plana. Akin 

do mais, o conjunto de instrucOes é bastante pequeno; desta forma, o circuito de 

extracao de propriedades nao possibilita urn ganho significativo em termos de area e 

desempenho eletrico. Nao bastasse isto, é inevitivel que uma certa area seja 

desperdicada com a conexao entre os modulos. Estes motivos deixam claro que a 

implementacao do controle atraves de logica randomica modular, para o caso do PP16, 

é mais onerosa do que a realizacao com logica randomica plana. 

A logica randomica modular, neste exemplo, apenas permite maior 

flexibilidade. 

A seguir esti ilustrado uma descricao HDC da arquitetura implementada corn 

logica randomica modular. Esta descricao realiza uma unidade de controle similar a da 

figura 6.4. A interface PO-PC nao esti apresentada pois a sua descricao é igual a da 

arquitetura que utiliza logica randomica plana. 

ParteControle( ) 

{ Propriedades( ); 
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Seqiienciamento( ); 

Parametros( ); 

Condicoes( ); 

GeracAoComandos( ); 

Propriedades( ) 

{ COND= NOR2(C4, C3); 

LDX = NOR4(-C4, -C3, -C1, --CO); 

INA = NOR5( -C4, C3, C2, Cl, -CO); 

INX = NOR4( -C4, -C3, Cl, -CO); 

Ni = NOR3(C4, --C3, CO); 

1N2 = NOR3(C4, -0, -CO); 

Seqnenciamento( ) 

{ Es3 = NAND3(NAND3(Xl, -RST, NOR2(-WAIT, -X2)), NAND3(X3, --WAIT, 

NAND2(--SBR, -INT)), NAND2(X4, NAND2(NAND2(EaO, '-Eal), 

NAND2(NOR2(EaO, -Eal), NOR2(1N2, NOR2(-COND, cnd)))))); 

Es2 = NAND3(NAND4(X1, WAIT, -RST, --X2), NAND2(RST, NAND2(X5, 

NAND2(X1, -X2))), NAND3(X1, X3, LDX)); 

Esl =NAND3(NAND2(RST, NAND2(X5, NAND2(X1, -X2))), NAND4(-Ea0, 

Eal, -Ea2, Ea3), NAND3(--WAIT, -RST, NOR4(EaO, Eal, Ea2, Ea3); 

Es0 = NAND2(NAND2(X2, XOR2(EaO, Eal)), NAND3(NOR3(EaO, -Eal, Ea2), 

NOR3(Ea3, INA, INX), NOR3(IN1, 1N2, COND))); 

X1 = NOR2(EaO, Ea 1); 

X2 = XOR2(Ea2, Ea3); 

X3 = NOR2(Ea2, -Ea3); 

X4 = NOR2(Ea2, Ea3); 

X5 = NAND3(-Ea0, Eal, --Ea3); 

if(f12]) 

{ Temp3 = Es3; 

Temp2 = Es2; 

Tempi = Es 1 ; 

Tempo = EsO; } 

KV]) 

{ Ea3 = Temp3; 

Ea2 = Temp2; 

Eal = Tempi; 
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Ea0 = TempO; } 
	

} 

GeracaoComandos( ) 

{ NO1 = NOR4(Ea3,--Ea2, -Eal, Ea0); 

NO2 = NOR4(-Ea3,-Ea2, Eal, Ea0); 

NO3 = NOR4(-Ea3, Ea2, -Eal, Ea0); 

N04 = NOR4(Ea3, Ea2, -Eal, -Ea0); 

N05 = NOR4(Ea3, Ea2, Eal, Ea0); 

N06 = NOR4(Ea3, Ea2, -Eal, Ea0); 

N07 = NOR4(-Ea3, Ea2, Eal, -Ea0); 

N08 = NOR4(Ea3, Ea2, Eal, -Ea0); 

N09 = NOR4(-Ea3, Ea2, Eal, Ea0); 

N10 = NOR4(Ea3, -Ea2, Eal, Ea0); 

INT.A_BB = NOR3(-N09, -C4, C3); 

INT.BA_A = NOR3(-N09, --C4, C3); 

1NT.BA_CO = NO3; 

INT.BA_Mem = NOR2(-N07, -X0R2(E1, E0)); 

INT.BA_X = NOR3(-N09, -C4, -C3); 

INT.BB_A = N10; 

1NT.BB_BY = NOR2(-N07, -X0R2(E1, E0)); 

INT.BB_CO = NAND2(-N01, -N06); 

INT.BB_CI = NOR2(-N04, -INT); 

1NT.BB_Mem = NAND2(NAND3(N07, -El, -EO), NAND2(N04, SBR)); 

1NT.BB_Pen = N08; 

INT.BB_SP = NO3; 

INT.BB_Tp = NAND2(NAND3(N09, -C4, NAND2(NAND2(-C3, cnd), 

NAND2(C3, -CO))), -N10); 

INT.BB_ULA = NAND3(NAND2(NO7 & X0R2(E1, E0)), NAND2(N09, C4), 

-NO3); 

INT.BB_X = NOR3(-N07, -E 1 , -EO); 

INT.BX_PC = NAND2(-N05, -NO3); 

1NT.BY_BB = NAND3(-N01, NAND3(N09,-C4, NAND2(NAND2(-C3, cnd), 

NAND2(C3,-00))), -N04); 

INT.BY_PC = NOR2(-N07, -X0R2(E I, E0)); 

INT.BY_PCn = N05; 

thTT.Mem_Pen= N05; 

INT.PC_BY = NAND4(-N01, NAND3(-N09, C4, NOR2(NOR2(C3, -cnd), 
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NOR2(-C3,C0))), -N05, -N04); 

INT.PCn_BX = N05; 

INT.Psai_BB= NAND3(-N07, -N10, -NO3); 

INT.PsaiBX= NAND2(-N05, -NO3); 

INT.RI_Pen = N05; 

INT.RUA_BA = NAND3(NAND2(N07, X0R2(El, EO)), NAND2(N09, C4), 

-NO3); 

INT.RUB BB = NAND4(-'N06, NAND2(N07, X0R2(E1, E0)), -N08, -NO3); 

INT.SP_BB = NO3; 

INT.Tp_BB = N07; 

INT.X_BB = NOR3(--N09, -C4, -C3); 

Parametros( ) 

{ INT.SAnd = NOR3(-C2, Cl, -CO); 

INT.SArit = NAND3(C2, -EO, -El); 

INT.SOr = NOR3(-C2, --Cl, CO); 

1NT.InvRUB = NAND2(NAND2(-C2, C1), -El); 

INT. SXor = NOR3(-C2, Cl, CO); 

INT.Carryin = NAND2(-CO, -EO); 

Condicoes( ) 

cnd = NAND4(NAND3(--C2, -C1, NAND2(NAND2(--CO, Z), NAND2(CO, N))), 

NAND3(-C2, Cl, NAND2(NAND2(-CO, C), NAND2(CO, O))), 

NAND4(C2, -C1, -'Z, -XOR2(CO, N)), 

NAND3(C2, Cl, NAND2(NAND3(-CO, Z, -N), NAND2(CO, -'Z)))); 

7.1.9 PARTE DE CONTROLE MICROPROGRAMADA 

A realizacao do PP 16, atraves de urn microprograma com uma Unica ROM e 

uma logica combinacional de seqiienciamento, é uma solucao que redunda em uma 

area de controle de dimensoes inviaveis. 

A divisao em blocos de propriedades, parametros e condicoes tende a baixar os 

custos, pois a ROM passa a ter um flamer() menor de entradas, reduzindo 

significativamente a area de controle. Mesmo coin o auxilio destas tecnicas, a 

microprogramacao apresenta a maior area de todas as arquiteturas propostas para a 

implementacao do PP 16. Isto ocorre por causa do elevado numero de entradas da 

ROM para uma microinstrucao de poucos bits. E importante notar que a ROM cresce 
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exponencialmente com o runner° de entradas, isto e, com o tamanho da palavra de 

enderecos. Existem tecnicas para diminuir o flamer° de bits de enderecamento, como a 

substituicao de bits (comentada no capitulo 5), que produzem urn resultado 

significativo, principalmente, em maquinas complexas, todavia, este t6pico nao sera 

salientado neste trabalho. 

0 fato da microinstrucao ser estreita, e de existirem poucos campos 

mutuamente exciusivos, desfavorece o uso da programacao vertical; os ganhos na 

reducao dos campos nao repercutem significativamente nos resultados globais. 

Uma primeira solucao a adotar é o uso de dois niveis de enderecamento (ver 

cap. 3). Desta forma, a geometria da ROM nao prejudica o formato do controle e o 

uso da programacao vertical pode ter resultados significativos, tanto para a area 

quanto para o desempenho eletrico. Todavia o uso destas tecnicas reduzem duas 

grandes vantagens das unidades de controle microprogramadas, que sao: o tempo de 

projeto e a flexibilidade. 

Por fim, a solucao que parece ser mais adequada é o uso de dois niveis de 

controle (nanoROM e microROM). Esta tecnica reduz, em muito, a area da unidade de 

controle. A superficie da rnicroROM é proxima de um sexto da solucao corn uma 

Unica ROM, enquanto a superficie da nanoROM a aproximadamente urn terco. Esta 

reducao de area se deve ao menor numero de entradas. Gracas a baixa complexidade 

do processador, ambos os niveis de controle podem estar programados 

horizontalmente, com apenas um nivel de enderecamento; mantendo as vantagens de 

flexibilidade e relativamente baixo tempo de projeto. 

0 calculo aproximado da area ocupada pelo controle microprogramado 

horizontalmente, com os circuitos que efetuam o calculo das propriedades e 

parametros, é dado pela tab. 7.7. 

Tab. 7.7 - Calculo da area do controle com microprogramacao horizontal. 

Unidade 
	

Area parcial 

Extracao de propriedades 
	

8.000 um2  

Extracao de parametros 
	

8.500 p.m2  

Calculo de condicoes 
	

18.630 tim2  

ROM 
	

368.640 um2  

Decodificador e buffer 
	

90.304 µm2  

Area total 
	

0,495 nun2 
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A Interface PO-PC é semelhante a apresentada com logica randomica. 

ParteControle( ) 

{ Propriedades( ); 

Sequenciamento( ); 

Parametros( ); 

Condiceles( ); 

ROM( ); 	} 

ROM( ) 

{ Decodificador( ); 

Memorial ); 
	

} 

Propriedades( ) 

{ COND = -C4 & -C3; 

LDX = C4 & C3 & CI & CO; 

INA = C4 & -C3 & -C2 & -C1 & CO; 

INX = C4 & C3 & -C1 & CO; 

IN1 = -C4 & C3 & -CO; 

IN2 = -C4 & C3 & CO; 

Sequenciamento( ) 

{ Es3 = NAND3(NAND3(X1, -RST, NOR2(-WAIT, -X2)), NAND3(X3, -WAIT, 

NAND2(-SBR, -1NT)), NAND2(X4, NAND2(NAND2(EaO, -Eal), 

NAND2(NOR2(EaO, -Eal), NOR2(1N2, NOR2(-COND, cnd)))))); 

Es2 = NAND3(NAND4(X1, WAIT, -RST, -X2), NAND2(RST, NAND2(X5, 

NAND2(X1, -X2))), NAND3(X1, X3, LDX)); 

Esl =NAND3(NAND2(RST, NAND2(X5, NAND2(X1, --X2))), NAND4(-Ea0, 

Eal, -Ea2, Ea3), NAND3(-WAIT, -RST, NOR4(EaO, Eal, Ea2, Ea3); 

Es0 = NAND2(NAND2(X2, XOR2(EaO, Eal)), NAND3(NOR3(Ea0, --Eal, Ea2), 

NOR3(Ea3, INA, INX), NOR3(INI, IN2, COND))); 

X1 = NOR2(EaO, Eal); 

X2 = XOR2(Ea2, Ea3); 

X3 = NOR2(Ea2, -Ea3); 

X4 = NOR2(Ea2, Ea3); 

X5 = NAND3(-Ea0, Eal, -Ea3); 

igf[2]) 

{ Temp3 = Es3; 
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Temp2 = Es2; 

Templ = Esl; 

Tempo = EsO; } 

if(f[ 1 ]) 
{ Ea3 = Temp3; 

Ea2 = Temp2; 

Eal = Templ; 

Ea0 = Temp0; 
} 

Decodificador( ) 

int dec; 

dec = cnd*1<<8 + C4*1<<7 + C3*1<<6 + El*1<<5 + EO*1<<4 + Ea3*1<<3 + 

Ea2*1<<2+ Ea 1 *1<<. i+ EaO*1<<0; 

Memoria( ) 

{ char Mem[256][30] = 

{0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0}, 

{0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0}, 

{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, 

{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, 

{0,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0), 

{0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0), 

{0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0), 

(0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0), 

{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}}; 

INT.ABB = Mem[dec][ 0]; 

INT.BA_A = Mem[dec][ 1]; 

INT.BACO = Mem[dec][ 2]; 

INT.BAMem = Mem[dec][ 3]; 

INT.BA_X = Mem[dec][ 4]; 

1NT.BB_A = Mem[dec][ 5]; 

INT.BB_BY = Mem[dec][ 6]; 

INT.BB_CO = Mem[dec][ 7]; 

INT.BB_CI = Mem[dec][ 8]; 
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INT.BB_Mem = Mem[dec][ 9]; 

INT.BB_Pen = Mem[dec][10]; 

INT.BB  SP = Mem[dec][11]; 

INT.BB_Tp = Mem[dec][12]; 

INT.BB_ULA = Mem[dec][13]; 

INT.BB X = Mem[dec][14]; 

INT.BX_PC = Mem[dec][15]; 

INT.BY_BB = Mem[dec][16]; 
INT.BY_PC = Mem[dec][17]; 

INT.BYPCn = Mem[deL,][18]; 

INT.MemPen= Mem[dec][19]; 

INT.PC_BY = Mem[dec][20]; 

INT.PCn_BX = Mem[dec][21]; 

INT.Psai_BB= Mem[dec][22]; 

INT.Psai_BX= Mem[dec][23]; 

INT.RI_Pen = Mem[dec][24]; 

INT.RUA_BA = Mem[dec][25]; 

INT.RUBBB = Mem[dec][26]; 

INT.SP_BB = Mem[dec][27]; 

INT.Tp_BB = Mem[dec][28]; 

INT.X_BB = Mem[dec][29]; 

Parametros( ) 

SAnd = C2 & —C1 & CO, 

SArit = —C21E01E1; 

SOr = C2 & Cl & —CO, 

InvRUB =(—C2 & C1)1E1; 

SXor = C2 & —C1 & —CO; 

Carryin= CO 1 E0; 	} 

Condicoes( ) 

cnd = (—C2 & —C1 & ((—00 & Z)1 (CO & 	(—C2  & Cl & ((—00 & 

(CO & 0))1 (C2 & —C1 & —Z & (—(CO ^ N)))1 

(C2 & Cl & ((—CO & Z & —N)1(CO & —Z))); 



191 

7.1.10 UNMADE DE CONTROLE COM DOIS NIVEIS DE INTERPRETACAO 

Urn metodo bastante eficaz para aumentar o desempenho eletrico do PP 16 é a 

utilizacao de mais de um nivel de interpretacao. 

Com a decomposicao do algoritmo de interpretacao em mais de um nivel de 

controle, o seqiienciamento é bem menor. Como o nivel inferior de controle esta em 

exercicio a maior parte do tempo, a reducao do seu sequenciamento implica uma 

reducao sensivel no tempo necessario para executar as instrucoes. Assim, a maquina 

passa a ter maior desempenho eletrico. 

A maquina de sequenciamento disptie, basicamente, de quatro estados que 

correspondem a etapas de inicializacao, espera, interrupcao e operacao, tal como é 

possivel observar na fig. 7.4. A transicao entre os estados é efetuada atraves dos sinais 

externos (RST, WAIT, INT) e pelo bit 15 da palavra de instrucao (SBR). 

Fig. 7.4 - Estados principais do seqUenciamento do PP16. 

Os estados de interrupcao e operacao sao compostos por outro conjunto de 

estados que sao descritos por um segundo nivel de interpretacao. A fig. 7.5 apresenta 

os estados de interrupcao e operacao e suas respectivas transicOes. 

Embora os ciclos de maquina possam ter menor duracao, a area desta 

arquitetura é maior que a necessaria para implementar uma arquitetura corn logica 

randomica plana, por causa do sequenciamento dos dois niveis de controle. Outra 

desvantagem é o tempo de projeto gasto para decompor o algoritmo em mais de um 

nivel de interpretacao. 
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INA.INX.IN1.1N2.COND 

EstOpR 

Fig. 7.5 - Segundo nivel de seqtienciamento do PP 16. 

A seguir é apresentado a descricao de diversos blocos que fazem parte desta 

arquitetura, onde os estados do seqtienciamento estao da seguinte forma codificados: 

a) Primeiro nivel de controle: 

* EstWait = Ea0 & —Eal; 

* EstRst = Ea0 & Eal; 

* EstOp = —EaO & —Eal; 

* Estlnt = --EaO & Eal; 

b) Segundo nivel de controle: 

* EstOpM = Aa & Ba & Ca; 

* EstOpD = Aa & —Ba & —Ca; 

* EstOpC = —Aa & —Ba & Ca; 

* EstOpR = —Aa & Ba & Ca; 

* EstOpO = Aa & —Ba & Ca; 

* EstOpE = Aa & Ba & —Ca; 

* EstInt 1 = —Aa & Ba & —Ca; 

* Estlnt2 = —Aa & —Ba & —Ca; 

ParteControle( ) 

{ Propriedades( ); 

Sequenciamento1( ); 

SeqUenciamento2( ); 

Parametros( ); 

CondicOes( ); 

GeracaoComandos( ); 
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Propriedades( ) 

COND = -C4 & -C3; 

LDX = C4 & C3 & Cl & CO; 

INA = C4 & -C3 & -C2 & -C1 & CO; 

INX = C4 & C3 & -C1 & CO; 

Ni = -C4 & C3 & -CO; 

IN2 = -C4 & C3 & CO; 

Sequenciamento1( ) 
{ Es0 = RST I (-Eal&WAIT&-RST); 

Esl= RST (--Ea0&-Eal&SBR&-WAIT&-RST) 

(--Ea0&-Eal&INT&-WAIT&-RST); 

CSI = -SBR&-INT&-WAIT&-RST; 

if(f11] & CS2) 

{ TO = Es0; 

T1 =Esl; 

if(f[2]) 

{ Ea0 = TO; 

Eal = Tl; 

Seqtienciamento2( ) 

As = (Aa&Ba&-Ca) (Aa&-Ba&Ca) I (-Aa&Ba&Ca) I (Aa&Ba&Ca&CS1) 

(Aa&-Ba&-Ca)&(INA I INX EN11 1 1N2 I COND) (--Ea0&-Eal); 

Bs = (Aa&-Ba&-Ca)&(IN2 I COND&cnd) I (-Ba&Ca) I (Aa&Ba&-Ca) I -Eal; 
Cs = (Aa&-Ca) I (-Aa&Ca) I (Aa&-Ba&Ca&LDX) (-Ea0&-Ea1); 

CS2 = (-Ea0&-Eal&Aa&Ba&Ca) I (-EaO&Eal&-Aa&-Ba&-Ca); 

if(f[1]) 

TA = M; 
TB = Bs; 

TC = Cs; 

if(ft 11) 

{ Aa = TA; 

Ba = TB; 

Ca = TC; 

GeracaoComandos( ) 

{ EaRst =EaO&Eal; 
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EaInl = —Aa&Ba&—C; 

EaIn2 = —Aa&—Ba&—C; 

EaOpM = Aa&Ba&C; 

EaOpD = —Aa&—Ba&—C; 

DaOpC = —Aa&—Ba&C; 

EaOpR = —Aa&Ba&C; 

Ea0p0 = Aa&—Ba&C; 

EaOpE = Aa&Ba&—C; 
INT.A_BB = (EaOpO & C4 & =C3); 

INT.BA_A = (EaOpO & C4 & =C3); 

INT.BA_CO = EaInl; 

INT.BA_Mem = (EaOpC & (El A  E0)); 

INT.BA_X = (EaOpO & C4 & C3); 

INT.BB_A = EaOpE; 

INT.BB_BY = (EaOpC & (El A  E0)); 

INT.BB_CO = EaRst I EaOpD; 

INT.BB_CI = EaIn2 & INT; 

INT.BB_Mem = (EaOpC & —E1 & —EO) I (Ealn2 & SBR); 

INT.BB_Pen = EaOpR; 

INT.BBSP = EaInl; 

INT.BB_Tp = (EaOpO & =C4 & ((=C3 & cnd) I (C3 & -CO))) EaOpE; 

INT.BB_ULA = (EaOpC & (El A  EO)) I (EaOpO & C4) I EaInl; 

INT.BB_X = EaOpC & E1 & EO; 

INT.BX_PC = EaOpM I aInl; 

INT.BY_BB = EaRst j (EaOpO & —C4 & ((—C3 & cnd) (C3 & —CO))) EaIn2; 

INT.BY_PC = EaOpC & (El A  E0); 

INT.BY_PCn = EaOpM; 

INT.Mem_Pen= EaOpM; 

INT.PC_BY = EaRst I (EaOpO & —C4 & ((--C3 & end) I (C3 & —CO))) I  aOpM 

EaIn2; 

INT.PCn_BX = EaOpM; 

INT.PsaiBB= EaOpC I EaOpE I EaInl; 

INT.PsaiBX= EaOpM I EaInl; 

INT.RI_Pen = EaOpM; 

INT.RUA_BA = (EaOpC & (El A  EO)) I (EaOpO & C4) I Ealnl; 

INT.RUB_BB = EaOpD I (EaOpC & (El A  EO)) I EaOpR I Ealnl; 
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INT.SP_BB = EaInl; 

INT.Tp_BB = EaOpC; 

INT.X_BB = EaOpO & C4 & C3; 
	

} 

Parametros( ) 

INT. SAnd = C2 & -'C1 & CO; 

INT.SArit = —C2 1E0 1E1; 

INT. SOr = C2 & C 1 & —CO; 

INT.InvRUB =(—C2 & Cl) I El; 

INT.SXor = C2 & —C1 & —CO; 

INT.Carryin= CO I EO; 

Condiceies( ) 

cnd = (—C2 & 	& ((-'-'CO & Z) I (CO & 	I (—C2 & Cl & ((--CO & C)1 

(CO & 	1 (C2  & 	& & (—(CO A  NMI 
(C2 & Cl & ((—CO & Z & 	I (CO 	& —Z))); 

Interface( ) 

{ nol = ((EaInl & f12]) I (—Ea0pM & f[1])); 

no2 = ((EaInl & 	1 (—EaOpC & f[2])); 

COM.ABB = INT.A_BB & f[2]; 

COM.BA_A = INT.BA_A & fill; 

COM.BA_CO = INT.BA CO & fill; 

COM.BA_Mem = INT.BA_Mem & f[1]; 

COM.BA_X = INT.BA_X & fp]; 

COM.BB_A = INT.BB_A & f[2]; 

COM.BB_BY = INT.BB_BY & flu]; 

COM.BB_CO = INT.BB_CO & ff 1]; 

COM.BB_CI = INT.BB_CI & 111]; 

COM.BB_Mem = INT.BB_Mem & 41]; 

COM.BB_Pen = INT.BB_Pen & fp]; 

COM.BB_SP = INT.BB_SP & fp]; 

COM.BB_Tp = INT.BB_Tp & flu]; 

COM.BB_ULA = INT.BB_ULA & f12]; 

COM.BB_X = INT.BB_X & f[1]; 

COM.BX_PC = INT.BX_PC & no 1; 

COM.BY_BB = INT.BY_BB & fi 1 I 
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COM.BY_PC = INT.BY_PC & 1 ]; 

COM.BY_PCn = INT.BY PCn & f12]; 

COM.Carryin = INT.Carryin; 

COM.InvRUB = INT.InvRUB; 
COM.Mem_Pen = INT.Mem_Pen & 42]; 
COM.PC_BY = INT.PC BY & f[2]; 
COM.PCn_BX = INT.PCn_BX & f[1]; 

COM.Psai_BB = INT.Psai_BB & (no2 EaOpE)); 

COM.PsaiBX = INT.PsaiBX & nol; 

COM.RI_Pen = INT.RI_Pen & f[2]; 

COM.RUA_BA = INT.RUA_BA & 111]; 

COM.RUB_BB = INT.RUB_BB & 	I EaOpR); 

COM.SAnd = INT.SAnd; 

COM.SArit = INT.SArit; 

COM.SOr = INT.SOr; 

COM.SP_BB = INT.SP_BB & f[2]; 

COM.SXor = INT.SXor; 

COM.Tp_BB = INT.Tp_BB & fin 

COM.X_BB = INT.X_BB & f[2]; 

7.1.11 CONCLUSAO SOBRE AS ARQUITETURAS PARA A REALIZACAO DO PP16 

0 microprocessador PP 16 é uma maquina sequencial de baixa complexidade 

devido a diversos fatores como: 

a) 0 automat° de controle, para uma descried° com um nivel de interpretaedo, 

é composto por apenas 10 estados. 

b) 0 conjunto de instrueOes é pequeno para a palavra de instruedo, o que 

permite reduzir os custos de decodificacao. 

c) 0 estado da PO é representado por, apenas, quatro bits decodificados e o 

vetor de comandos, que atua nas unidades funcionais da PO, é composto por 30 bits. 

Devido a estas caracteristicas, a implementaedo do controle é bastante simples, 

mesmo para as arquiteturas que exigem maiores esforcos do projetista. E urn exemplo 

simples e as conclusiies sao colocadas a titulo indicativo. trabalhos futuros, corn 

maquinas mais complexas, permitirao a montagem de conclusOes mais definitivas. 

Como foi discutido no capitulo 6, a escolha da arquitetura nao depende 
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somente da complexidade da miquina, mas tambem, das restricoes impostas pelo 

projeto. Sob estes aspectos, as arquiteturas podem ser assim classificadas: 

a) Criterio de custos em termos de area - A logica randomica plana apresenta 

os melhores resultados, seguida pela logica randomica modular e pela arquitetura de 

multiplas PLAs. 

A microprogramacao, neste caso, ocupa uma area muito grande (maior que a 

apresentada na arquitetura implementada por um PLA). 

A utilizacao de dois niveis de interpretacao, concebida corn logica randomica, 

apresenta resultados melhores que a arquitetura realizada com mintiplas PLAs. 

b) Criterio de desempenho eletrico - 0 use de mais de urn nivel de 

interpretacao permite que o processador seja mais veloz, devido a reducao do 

mecanismo de sequenciamento do nivel inferior, principalmente se os aut8matos forem 

implementados com circuitos combinacionais randomicos. 

Tanto a arquitetura implementada atraves de logica randomica plana, quanto a 

arquitetura realizada corn logica randomica modular apresentam urn desempenho 

eletrico semelhante ja que, neste exemplo, nao existem diferencas significativas entre as 

mesmas. 

As arquiteturas mais lentas sao: a que utiliza uma Unica PLA e a 

microprogramacao, devido ao aumento da constante RC das linhas de selecao e de 

comandos frente ao tamanho das matrizes. 

A arquitetura realizada corn mirltiplas PLAs parece apresentar resultados 

intermediarios entre a logica randomica e a microprogramacao. 

c) Criterio de Flexibilidade - Para testar a flexibilidade foram alterados um 

modo de enderecamento, duas instrucoes e uma condicao, e verificado o quanto a 

estrutura do controle suportaria tais alteracOes, sem ser modificada. No exemplo do 

PP16, as arquiteturas mais flexiveis sao as realizadas por PLAs que nao necessitaram a 

alteracao de nenhuma conexao e nem do formato dos blocos; as mudancas foram 

implementadas apenas corn a troca de alguns monomios. 

A microprogramacao, embora geralmente forneca a maior flexibilidade, foi 

implementada com tecnicas de extracao de parametros e propriedades (corn logica 

randomica), o que implicou na necessidade da alteracao de parte do controle. 

A arquitetura realizada atraves de logica randomica modular precisou de 
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modificacOes nos blocos de propriedades e de condicoes, os demais modulos ficaram 

inalterados. Por fim, a logica randomica plana, como era esperado, necessitou ser 

completamente alterada. 

d) Criterio de Inteligibilidade - A inteligibilidade pode ser observada na 

propria descricao. Nas etapas de simulacao, para circuitos complexos, é comum que o 

projetista descreva o algoritmo de forma inconsistente; grams a inteligibilidade o 

projetista pode encontrar mais facilmente erros de descried° e/ou de projeto. 

e) Tempo de projeto - Considerando que existam ferramentas para a geracdo 

automatica de todos os circuitos combinacionais, a partir de uma dada descried°, o 

autor considera que o maior tempo de projeto foi dedicado para a decomposicao do 

algoritmo de interpretacdo em dois niveis de controle. Em segundo lugar aparecem as 

arquiteturas que utilizam logica multi-nivel (devido a otimizacao), e em terceiro, as 

arquiteturas que sac) compostas por circuitos de condicties e extracao de propriedades 

e parametros. A arquitetura de mais facil realizando é a que utiliza uma (mica PLA. 

7.2 IMPLEMENTAcA0 DO MICROPROCESSADOR RISCO 

0 RISCO é um microprocessador RISC que esta em desenvolvimento pelo 

CPGCC - UFRGS (/SUZ 90/). Todos os dados, instrucoes e enderecos sdo palavras de 

32 bits. A unidade de enderecamento é a palavra, permitindo acessar 4 Giga palavras. 

A comunicacao com a memoria é feita por um barramento de 32 bits multiplexado de 

dados e enderecos. Possui 32 registradores de 32 bits, incluidos nestes o PC (contador 

de programa = R31), o SP (apontador de pilha = Rxx, definido pelo compilador), 

PSW (palavra de status do processador = R01) e RO (constante 0 = R00). Possui um 

pipeline de instrucoes de 3 estagios, atingindo o pico de uma instrucao por ciclo de 

maquina. As instrucOes de salto sao retardadas de uma instrucao. 

De acordo com o capitulo 5, urn microprocessador é urn circuito digital que 

pode ser decomposto ern quatro blocos, com ffincOes distintas: a parte de controle, a 

interface PO-PC, a interface de entrada e saida e a parte operativa. Por sua vez, cada 

urn destes blocos pode ser subdividido, logicamente e/ou fisicamente, em outros blocos 

menores, realizando uma hierarquia. 0 Anexo A-9 apresenta uma descricao completa, 

em HDC, onde a parte de controle esta descrita de forma comportamental e os demais 

blocos de forma funcional. Para tornar a descricao mais clara e sucinta, a parte 

operativa esta descrita atraves de tees niveis hierarquicos. 
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7.2.1 0 FORMATO DAS INSTRUCOES 

0 RISCO e uma miquina de tees enderecos, com urn operando destino e dois 

operandos fonte. Existem tambem instrucOes com um destino, uma fonte e uma 

constante de 11 bits, e corn um destino e uma constante de 17 bits, como pode ser 

observado na tab. 7.8. 

Tab. 7.8 - 0 formato de instrucao do RISCO. 

31 30 29 - 25 24 23 22 21 - 17 16 - 12 11 10-6 5 - 0 

T1 TO C4 - CO APS F1 FO DST 

FT1 SS2 FT2 #### 

KP 

KG 

Onde: 

a) [T1 e TO] - Definem o tipo de instrucao a ser executada - Aritmetico-logica, 

acesso a memoria, salto, ou sub-rotina. 

b) [C4, C3, C2, Cl e CO] - Definem a operacao a ser executada para cada tipo 

de instrucao determinada por Tl e TO, ou o teste nas instrucOes de salto e sub-rotina. 

c) [APS] - Indica se a PSW deve ser atualizada ao fim da instrucao em 

execucao. 

d) [F1, FO, Kg] - Fl e FO indicam se os bits de 16 a 0 contem a constante (Kg) 

de 17 bits como segundo operando da operacao, ou se estes contim o campo 

[FT1/SS2/(FT2 ou Kp)]. 

e) [DST e FT1] - Sao os enderecos de 2 dos 32 registradores, para destino 

(DST) e primeiro operando da operacao (FT1). 

f) [SS2, FT2, KP] - SS2 indica se os bits de 10 a 0 significam uma constante 

(Kp) de 11 bits, ou se os bits de 10 a 6 significam o endereco de 1 dos 32 registradores 

(FT2), como segundo operando da operagao. 

g) [Constantes] - De acordo coin Fl e FO, a constante, presente na palavra de 

instrucao, é carregada em urn registrador interno temporario para ser o segundo 

operando. 

`.,FRGG 
DE IWORMATIGt 

BIBLIOTECA 
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7.2.2 0 CONJUNTO DE INSTRUCOES 

A seguir sao descritas as operacOes para cada tipo de instrucao. Nas de acesso 

memoria, sao mostradas as possibilidades de enderecamento. As diferentes operacoes 

sao definidas pelo campo [C4, C3, C2, C1 e CO] da palavra de instrucao. 

7.2.2.1 Instructies Aritmetico-L4gicas 

0 RISCO dispae de 9 instruebes logicas e aritmeticas descritas pela tab. 7.9. 

Tab. 7.9 - InstrucOes logicas e aritmeticas do RISCO. 

Instrucoes da ULA Operacao 

ADD-soma X <- Y + Z 

ADDC - soma com carry X<-Y+Z+C 

SUB - subtracAo X <- Y - Z 

SUBC - subtracao com carry X <- Y - Z - C 

SUBR - subtracao reversa X <- Z - Y 

SUBRC - subtracao reversa com carry X <- Z - Y - C 

AND - E logico X <- Y & Z 

OR - OU logic° X <- Y I Z 

XOR - OU EXCLUSIVO logic° X <- Y A  Z 

7.2.2.2 Instrucoes de Acesso a Memeria 

Nas instrucOes de acesso a memoria sao implementadas as operacOes de carga 

(DST <- M[E]) e armazenamento (M[E] <- DST) entre registradores e memoria. 0 

endereco E é obtido pela soma de dois operandos quaisquer (FT I+FT2, FT1+Kp, 

RO+Kgl, DST+Kgh, ou DST+Kgl), obtendo-se, de modo pratico, as seguintes 

possibilidades de endereco: FT1, FT2, Kp, Kg, FT1+FT2, FT1+Kp. 

7.2.2.3 Instrucoes de Salto 

As instrucOes de salto sao, na verdade, uma soma condicional: 

SE ( COND = VERDADE ) 

ENTAO 	DST <- E; 

COND a especificado na palavra de instrucao, permitindo os testes usuais 
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sobre a PSW: major, positivo, overflow, menor ou igual, "1" (para salto 

incondicional), etc... . E é obtido como nas instrucoes de acesso a memoria; no caso 

do salto tem-se, de modo pratico, as seguintes possibilidades para carga do PC: FT1, 

FT2, Kp, Kg!, FT1+FT2, FT1+Kp, PC+FT2, PC+Kp, PC+KgI. 

7.2.2.4 Instrucoes de Subrotina 

As instrucOes de subrotina realizam a operacao: 

SE ( COND = VERDADE ) 

ENT AO 
DST <- DST - 1; 

M[DST] <- PC; 

PC <- E; 

} 

0 registrador DST é qualquer urn dos registradores escolhidos pelo compilador 

para ser o SP. 0 endereco E é obtido como no salto, anteriormente definido, assim 

como a condicdo COND. Para o retorno da sub-rotina realiza-se uma instrucao de 

carga do PC da memoria corn pos-incremento: 

PC <- M[R0 + SP]; 

SP <- SP + 1; 

7.2.3 0 PIPELINE 

0 RISCO possui um pipeline de instrucOes de 3 estagios: busca de instrucAo, 

operacao, e escrita do resultado. Cada estagio é dividido em 3 etapas por um relogio 

de 3 fases. 0 "pipe" so é interrompido corn instrucaes de acesso a memoria. Urn 

diagrama do funcionamento do pipeline esta na tab. 7.10. 

Tab. 7.10 - Diagrama do pipeline do microprocessador RISCO. 

Instru- 

cOes 

Fases 

1 	2 	3 	1 	2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

i + 1 

i + 2 

EI1I2DR 
E li 12 

OW 
D 

E 

R 

Il 

0 

12 

EM M1 M2 W 

DR OW 
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As etapas do pipeline, conforme sua sequ'encia temporal sao: 

* E - Escrita do endereco de instrucao. 
*I1, 12 - Leitura da instrucao. 

* D - Decodificacao. 

* R - Leitura dos operandos. 

* 0 - Operacao na ULA ou UD. 

* W - Escrita do resultado da operacao, no registrador destino. 

* EM - Escrita do endereco do dado de memoria a ser acessado. 

* Ml, M2 - Leitura ou escrita do dado de memoria. 

7.2.4 ARQUITETURA DE CONTROLE PROPOSTA PARA A INIPLEMENTAcA0 DO 

RISCO 

0 RISCO é microprocessador do tipo RISC que pode ser caracterizado pela 

simplicidade do controle, devido aos seguintes fatores: 

a) 0 automat° de controle pode ser descrito por apenas tres estados e o 

mecanismo de geracao de comandos é "fortemente Mealy". 

b) 0 conjunto de instrucOes é pequeno, o que nao favorece o use de circuitos 

de extracao de propriedades. 

c) 0 conjunto de comandos é composto por cerca de 160 linhas de metal que 

atuam na unidade operativa, sendo que a maior parte destas linhas sac) parametros 

utilizados para a selecdo dos registradores e para a operacao da UD e da ULA. 

d) Devido ao tamanho da palavra de instrucao, e ao pequeno conjunto de 

instrucOes, a decodificacao das operacaes é simplificada. 

Quanto as restricOes de projeto, o RISCO pode ser avaliado da seguinte forma: 

a) 0 desempenho eletrico e a area nao sio criterios determinantes na escolha 

de uma arquitetura para a implementacao do controle. Isto ocorre, para o desempenho 

eletrico, porque a parte critica do RISCO é a unidade de execucao, principalmente a 

ULA; ou seja, independentemente da arquitetura escolhida, a PO é que ira determinar a 

freqUencia de operacdo (este problema pode ser minimizado corn o aumento do 

namero de fases e a diviao adequada das operacOes no pipeline). Quanto ao criterio 

de area, as unidades de controle RISC ocupam um pequeno percentual do processador 

(de 10% a 20%); assim, mesmo que o controlador seja implementado pela arquitetura 

de maior superficie, o acrescimo nao sera significativo para a area total do CI. 
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b) Aparentemente, os criterios mais importantes para o projeto do processador 

RISCO sao: a flexibilidade, o tempo de projeto e a inteligibilidade. Apesar do 

microprocessador ter passado por varias etapas de simulacao, a flexibilidade se torna 

importante na medida que alteracoes futuras no algoritmo nao necessitem muito 

esforco da equipe de projeto. Arquiteturas mais flexiveis permitem que evolucoes de 

concepcao sejam facilmente assimiladas. 0 tempo de projeto, para o estagio atual do 

processador, depende, essencialmente, do PAC disponivel para a geracao, 

posicionamento e roteamento dos blocos que fazem parte da unidade de controle e das 

demais panes do CI. Ja a inteligibilidade é um criterio essencial para as etapas de 

depuracao, frente as ferramentas de PAC e para permitir uma boa documentacao do 

projeto. Outro fator a ser analisado é o roteamento entre a PC e as demais panes do 

CI, este fator favorece as estruturas regulares, pois as conexoes, geralmente, estao 

melhor orientadas, o que permite a reducao do caminho do sinal e da area. 

De acordo corn os criterios avaliados, as arquiteturas que mais se adaptam 

concepcdo do RISCO sat), em ordem de importancia: mithiplas PLAs, logica 

randomica modular e microprogramacao corn extracao de parametros. Embora a area 

nao deva ser uma grande restricao, tanto a arquitetura corn uma (mica PLA, quanto a 

microprogramacao horizontal (sem extracao de parametros e condigOes) se tornam 

inviaveis devido ao grande nirmero de entradas e monomios. 

Desconsiderando fatores como tempo de projeto e flexibilidade, o RISCO pode 

ser implementado atraves de uma arquitetura que utilize logica randomica plana. 

Devido a baixa complexidade deste processador, a logica randomica plana oferece os 

melhores resultados corn relacao a area e desempenho eletrico. 

Com o intuito de efetuar uma avaliacao aproximada do consumo de area, foi 

calculado o niimero de monomios, e de entradas, de cada bloco que comp& a 

arquitetura corn multiplas PLAs. Para este calculo supoe-se que as PLAs foram 

implementadas pela tecnica de reducao do piano OU e que o consumo de area gasto 

nas conexoes era por volta de 30% da soma das superficies de todos os blocos. 

Atraves da eq. 7.1 e desconsiderando a superficie da Interface PO-PC, a unidade de 

controle apresentou urn custo, em area, de 0,45 mm 2. Este valor reflete o baixo 

consumo de area do controle das arquiteturas RISC frente a unidade operativa (no 

caso do RISCO, so a ULA ocupa 1,5 mm 2  de area). 

Na fig. 7.6 é ilustrado o esquema funcional do RISCO, para um nivel de 

interpretacao, que é semelhante para as arquiteturas de maltiplas PLAs, logica 

randomica modular e rnicroprogramacao com extracao de parametros. A unidade de 
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controle esti dividida da seguinte forma: 

a) Bloco de extracAo de parametros 1 - Este circuito gera um conjunto de 

comandos que controla a ULA e a UD. As informacoes necessarias, para o 

fimcionamento do bloco, estao codificadas no campo C3, C2, Cl e CO da palavra de 

instrucAo. 0 mecanismo de geracio de comandos apenas valida as linhas de comando. 

b) Bloco de extracao de parametros 2 - Os campos Fl, FO e SS2 e as 

constantes KP, KG, DST sao combinados para calcular o endereco e a carga dos 

registradores da P0; o circuito de geracAo de comandos envia sinais de leitura/escrita e 
habilitacao. 

c) Circuito de calculo de condicOes - Este circuito, que pode ser considerado 

uma propriedade das instrucOes condicionais, combina a PSW corn o campo C3, C2, 
Cl e CO para gerar o resultado da condicao que sera utilizada pelo mecanismo de 
geracao de comandos. 

d) Mecanismo de geracao de comandos - Calcula os demais comandos 
necessarios para que a unidade de execucao possa executar as operacoes. 

e) Mecanismo de seqtienciamento - E um pequeno automato composto por tres 
estados, que executam o acesso a memoria. 

Icnce/N  

FT2 	 

Tl TO C4 C3 C2 Cl CO 

O
. i Fl FO DST 

FT1 
KP 

KG 

Fig. 7.6 - Esquema fimcional da parte de controle do RISCO. 
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8 DESCRICAO DE SISTEMAS EM LINGUAGEM DE ALTO 
NIVEL 

0 aparecimento das tecnologias LSI e, principalmente, VLSI forcaram a 

automatizacao dos processos de concepcao de circuitos integrados. Os projetos 

passaram a utilizar intensivamente o computador, surgindo a necessidade de linguagens 

que descrevessem o hardware destes sistemas digitais. Estas linguagens denominadas 

de linguagem de desericao de hardware (I-IDL - Hardware Description Language), 

cujos requisitos basicos sae,: 

a) Descrever os sistemas de forma precisa e concisa. 

b) Documentar convenientementt. o circuito descrito. 

c) Ser entrada de descricao de sistemas, para verificacao e implementacao de 

projetos. 

d) Servir como interface de comunicacao entre o projetista e o usuario. 

e) Permitir a incorporacao de mudancas de projeto e, inclusive, 

correspondentes mudancas de documentacao. 

As especificacOes requerem clareza e capacidade de evitar detalhes 

desnecessarios. Estes requisitos sao essenciais para a descried° de estruturas 

hierarquicas. Em particular, as especificacOes requerem a habilidade de descrever o 

mesmo componente de hardware por diferentes representacOes em software, tais como 

o comportamento e a estrutura dos circuitos. 

Uma das maiores utilidades das HDLs é permitir a descried° no dominio 

comportamental, para que seja possivel efetuar sintese em alto nivel. Desta forma, o 

sistema de sintese pode transformar o circuito em interconex6es estruturais de 

unidades de hardware que podem ser mapeadas diretamente para a implementacao em 

VLSI. 

Para os sistemas de simulacao, pode-se dizer que a complexidade dos circuitos 

VLSI exige muito esforco no estudo das HDLs, para que as mesmas tenham eficiEncia 

e clareza. A simulacao de grandes computadores, onde todas as portas sao descritas, 

representa uma demands excessiva de horas de CPU, mesmo para as miquinas mais 

rapidas. Assim, o custo ndo pode ser ignorado. Todavia, o principal fator que 

preocupa o projetista é o tempo de simulacao, quando o mesmo simula um circuito 

integrado corn a inteneao de depura-lo; ele necessita de respostas rapidas, de forma 
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que seja possivel agir interativamente com a simulacao. Claramente, observa-se que 

mesmo ignorando o custo de computacao, nao pode ser ignorado o tempo de 

computacao (/ICAT 86/). 

A opcao de uma linguagem de descricao de hardware adequada passa a ser 

essencial para qualquer ferramenta que utilize, como entrada, os modelos baseados 

nesta linguagem. Existem, hoje, varias HDLs como ISPS, HDLs C-like (descricao de 
hardware atraves de linguagens semelhantes ao C), VHDL (/LIP 90/ e /NAS 86/) e 

outras. Aparentemente, todas as linguagens tern caracteristicas positivas e negativas, o 

que dificulta para o projetista a decisao de qual linguagem devera ser utilizada em urn 

determinado projeto. Geralmente, esta decisao acaba recaindo sobre o PAC disponivel. 

Na escoiha de uma HDL, De Micheli (/DeM 88/) expOe que as linguagens de 

descried° comportamental de hardware devem ser orientadas tanto a simulacao, 

quanto a sintese. Neste ponto, considera VHDL pouco adequada, ressaltando as 

vantagens das linguagens semelhantes a linguagem de programacao C. 

8.1 A L1NGUAGEM DE DESCRICAO DE HARDWARE HDC 

A importa'ncia das linguagens de descricao em alto nivel se deve ao fato destas 

tornarem possivel o mapeamento de caracteristicas comportamentais de urn sistema 

digital em sua realizacao fisica. Enquanto nos sistemas de software a parte fisica é o 

codigo objeto executavel, nos sistemas de sintese de hardware, é o layout fisico do 

circuito integrado. 

Os projetistas de software utilizam linguagens de alto nivel (HLL - High Level 

Language) para expressar os algoritmos em termos de declaracOes de linguagem. Os 

projetistas de hardware, de forma analoga, utilizam HDLs, para descrever os sistemas 

a serem projetados Vail 79/). Aparentemente, devido a natureza sequencial da 

maioria das HLLs, estas linguagens nao sao utilizadas para descrever circuitos. Porem, 

um sistema digital que possa ser descrito por um algoritmo, é representavel por uma 

HILL; assim, uma linguagem, como Pascal ou C, pode expressar o algoritmo de uma 

maquina e, consequentemente, o funcionamento deste sistema digital. 

Uma descricao de hardware eficaz requer varios conceitos que faltam para as 

HLLs. Entre estes estao a eficiente sincronizacao e comunicacao entre os processos 

que ocorrem em paralelo. 

O GME do CPGCC-UFRGS desenvolveu uma linguagem de descricao de 
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hardware, chamada de Hardware Description in C (HDC), que corresponde 

adequadamente aos propositos pela qual foi gerada (ser a especificaedo de sistemas 

para a simulacao e sintese de alto nivel). Assim como VHDL, HDC é uma linguagem 

corn todas as caracteristicas basicas de uma HDL. 

O HDC, originalmente, era uma tecnica de descried° de hardware (/SUZ 89/) 

que utilizava a linguagem C para a simulacao de circuitos sequenciais sincronos. Para 

superar a natureza sequencial da linguagem, a deficiencia na descricao de alguns 

dispositivos e a nao dependencia corn o tempo passaram a ser inseridas primitivas que 

evoluiram a tecnica para uma linguagem de descried° de hardware (/MAR 90/). 

A afinidade corn a linguagem C padrao é notada na sintaxe. Todavia, HDC 

fornece um conjunto de primitivas proprias, alem das ji existentes na linguagem C, que 

permite a representacdo de portas basicas e compostas (NAND, XOR, OR-AND, etc), 

transistores de passagem bidirecionais e portas corn atraso atribuivel. 

O espectro de especificacoes da linguagem envolve circuitos digitais 

combinacionais e seqiienciais, corn logica dinamica (capacitor ideal) e estatica, 

incluindo transistores de passagem modelados como chaves ideais. 

O interesse em desenvolver e utilizar a linguagem HDC esta na facilidade de 

descrever primitivas dos mais variados niveis de abstracao, no mesmo corpo de 

descried°, alem da facilidade em criar um ambiente de simulacao que utilize como 

entrada esta linguagem. 

A possibilidade de descrever as primitivas, em diferentes niveis de 

detalhamento, da ao projetista a liberdade de abstrair em determinadas partes de um 

circuito, descrevendo-o em alto nivel, bem como permite que o mesmo se concentre 

em blocos especificos, descrevendo-os como portas logicas. A fig. 8.1 (a e b) 

apresenta um flip-flop T e uma possivel implementacao. 

44^ 
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Fig. 8.1 (a e b) - Representaeao de urn flip-flop T. 
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a) Descried° comportamental do flip-flop T: 

if (4)1) 

if (T = = 1) Q = —Q; 

else 	Q = Q; 

b) Descried° estrutural do flip-flop T (ref. a fig. 8.1.b): 

X1 = 	& (01 & nQ); 

X2 = —(T & 4)1 & Q); 

X3 = —(X1 & X4); 

X4 = —(X2 & X3); 

X5 = —(X3 & —4)1); 

X6 = —(X4 & —4)1); 

Q = —(X5 & nQ); 

nQ = —(X6 & Q); 

A faixa de descried°, permitida pela linguagem (fig. 8.2), se estende desde o 

dominio comportamental ate o nivel de chaves, permitindo que o projetista especifique 

tanto o comportamento, quanto a estrutura do circuito. Assim, ele pode iniciar as 

simulaeoes em urn ambiente mais simples e abstrato, descendo paulatinamente a niveis 

mais detalhados, em todo ou em parte do circuito, explicitando os pontos criticos e 

ganhando conflanea em seu real fimcionamento. 

Niveis de Descrigio  

IComportamentall 

4,  
Funcional  

I Portas Liigicas I 

Chaves  

Major Abstracio 

Major Detalhamento 

Fig. 8.2 - Niveis de descried° da linguagem HDC. 
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8.2 DESCRICAO DE HARDWARE EM HDC 

Descrever o hardware de um sistema é adequar modelos que representem os 

dispositivos, suas fimeOes e as interligacOes entre estes. 

Para permitir o paralelismo dos processos na descried° do circuito, a linguagem 

faz use de duas estruturas de dados similares, onde sera.° alocados os nodos do 
sistema que sera simulado. Estas estruturas sao referenciadas pelos apontadores sa e 

sn que contem, respectivamente, os valores atuais e os novos valores dos nodos 

alocados. 

As funcOes sao escritas de modo que o novo valor de um nodo é funcao dos 

valores atuais de outros nodos: 

sn->Nodoi  = f (sa->Nodoj, sa->NodoK, ...); 

A cada avaliacao sequencial das funcoes, urn novo valor é escrito sobre a 

estrutura de dados apontada por sn, enquanto que a estrutura apontada por sa 

permanece inalterada. Desta forma, a descricao de um circuito, para uma simulacao, 

independe da ordem em que se escrevem as varias fiincoes descritoras. 

Uma das caracteristicas do HDC é modelar capacitancias ideais para cada nodo 

do circuito, bem como fontes de tensao ideais para o sinal gerado por qualquer 

dispositivo. Outras caracteristicas do HDC sao: 

a) Lagos, saltos e functies condicionais - A execucao dos processos 

condicionais é bastante importante na descricao da interface de processos, pois os 

dados condicionais podem refletir a deteccao da transicao de um sinal esperado (/DeM 

90/), como por exemplo, a construcao if(sinal= =zero) { processo_A( ); } permite a 

execucao do processo_A, enquanto o nodo sinal tiver o valor zero. 

b) Comunicacio entre processos - 0 HDC permite que os processos se 

comuniquem atraves da passagem de parimetros, ou pela declaracao de nodos comuns 

a ambos os processos. 

c) Utilizacao de modelos hierarquicos - As funcoes sao um conjunto de 

operacties que podem conter uma ou mais chamadas a outras funcoes (hierarquia de 

funcoes). Os circuitos hierarquicos sao obtidos atraves da chamada de funcoes 

hierirquicas. A utilizacao de niveis de hierarquia é uma decisao do projetista, porem, 

os circuitos apresentados sob forma hierarquica facilitam a compreensao e a 

verificacao, como pode ser observado no Anexo A-4. Na maioria das vezes, reduzem o 
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tamanho da descried°, mas a grande vantagem do use de hierarquias é a representaedo 

de milhares de transistores em poucas linhas de codigo. 

d) Especificacio de atrasos - A cada processo pode ser associado o atraso 

correspondente, permitindo que os resultados da execuedo de cada um ocorra nos 

tempos projetados. 

Zysman (/ZYS 88/) coloca que as linguagens algoritmicas devem possuir uma 

sintaxe simples, para simplificar a escrita da descried° e o desenvolvimento logic°, 

para a sua interpretacao. Estas restricoes influenciam, principalmente, a escolha do 

nivel de descried° algoritmica. Uma linguagem de baixo nivel permite uma 

interpretacao simples, pois cada primitiva esta traduzida em um numero pequeno de 

codigos (dependendo o nivel a primitiva é traduzida em um imico codigo). A descricao 

de grandes circuitos tern uma grande probabilidade de apresentar erros. Uma 

linguagem de alto nivel utiliza primitivas mais poderosas, o que leva a descricOes claras 

e sucintas; porem, para cada primitiva, o numero de codigos gerado é superior, o que 

pressupoe urn programa de interpretacao mais complexo. A fig. 8.3 ilustra, de forma 

heuristica, a complexidade da logica de interpretacao em funcao do nivel da linguagem 

de descried° 

Al

Complexidade Logica de 
Interpretagiio 

Descriciio 
Algoritmica 

Niveis de Interpretagiio 

Fig. 8.3 - Complexidade da interpretacao em funcao do nivel da linguagem. 

A linguagem HDC permite a especificacao dos sistemas digitais atraves de 

\linos niveis algoritmicos, que podem fazer parte do mesmo corpo de descried°. Os 

detalhes do circuito podem ser descritos no nivel de portas logicas, enquanto uma 

maquina de estados finitos pode ser representada pelo seu comportamento. 
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8.2.1 DESCRICAO A NIVEL DE CHAVES 

0 nivel de descried° mais baixo, apropriado para o HDC, e o nivel de chaves. 

Neste nivel todos os dispositivos sao modelados por transistores ideais: mediante uma 

excitacao na entrada, o dreno e a fonte passam a ter valores coincidentes. 

0 modelo a nivel de chaves prove informacoes estruturais mais precisas do que 

os modelos a niveis de portas logicas, sem corn isto acrescer, em muito, a 

complexidade do sistema. 

A descried° a nivel de chaves permite a representacao de qualquer dispositivo 

digital. Para representar circuitos muito grandes, pode-se utilizar os conceitos de 

hierarquia e modularidade, que permitem a reducao do volume de descricao. 

0 modelo para representacao do nivel de chaves é semelhante ao do transistor 

de passagem bidirecional, como podera ser visto adiante. A fig. 8.4 apresenta uma 

chave com a correspondente descricao em HDC. 

A 	 B 	 if(sa->C) 	CHV(sa->A, sa->B); 

Fig. 8.4 - Representacao a nivel de chaves. 

8.2.2 DESCRICAO A NiVEL DE PORTAS LOGICAS 

Projetos logicos sac) mais facilmente realizados em termos de portas que 

implementam functies logicas, como AND, OR, NAND, etc. Isto implica que o grupo 

de transistores sao facilmente identificaveis, desde que nao sejam utilizadas portas mais 

complexas (/RUE 901). 

Descricoes de pequenos ASICs sao, geralmente, efetuadas a nivel de portas 

logicas. As portas logicas permitem urn modelamento mais aproximado do circuito 

fisico e correspondem adequadamente a representacao comportamental sem o 

envolvimento em maiores detalhes, como os modelos de chaves, ou ate os modelos de 

circuitos, tais como a entrada de descricao do SPICE (/VLA 801). Isto acontece, 

porque a simulacao a nivel de portas prove uma adequada quantidade de informacties, 

sem a excessiva complexidade, associada aos modelos de niveis inferiores. 

A simulacao a nivel de portas é bastante recomendada para os projetos de 
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circuitos, de media complexidade, implementados com logica randomica; parece ser a 

mais ponderada corn relacao a abstracao de informacks, pois muita quantidade de 

detalhes torna a simulacao proibitiva, devido ao tempo de CPU, enquanto que muito 

pouco detalhamento do circuito (bastante abstracao) pode levar a desconsideracao de 

informaciies estruturais importantes para o desempenho final do sistema. 

A descricao a nivel de portas nao é adequada a todos os tipos de sistemas 

combinacionais, apenas a logica randomica. As memorias e outras estruturas regulares 

sao melhor modeladas atraves de outros niveis de abstracao. 

A linguagem HDC permite descrever as portas logicas, atraves de primitivas da 

linguagem C padrao, ou atraves de uma biblioteca de macros pre-definida. As figuras 

8.5, 8.6 e 8.7 e 8.8 (a e b) apresentam quatro possiveis descricOes a nivel de portas 
logicas: 

a) Descricoes equivalentes de urn inversor. 

sn->B = —sa->A; 

sn->B = INV(sa->A); 

A —>0— B 

Fig. 8.5 - Porta inversora. 

b) Desciicoes equivalentes de uma NAND de 4 entradas. 

sn->S = —(sa->A & sa->B & sa->C & sa->D); 

sn->S = NAND4(sa->A, sa->B, sa->C, sa->D); 

Fig. 8.6 - Porta que implements a funcao NAND com quatro entradas. 
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c) Especificacoes equivalentes de uma porta XOR de 3 entradas. 

sn->S = sa->A A  sa->B A  sa->C; 
sn->S = XOR3(sa->A, sa->B, sa->C); 

Fig. 8.7 - Porta XOR de 3 entradas. 

d) Representacaes dos transistores de passagem unidirecionais. 

if (sa->C) 
	

sn->B = sa->A; 

if (sa->C) 
	

sn->B = TPU(sa->A); 

A _I 	L. 

 

sinal 	i> 

 

Fig. 8.8 (a e b) - Transistor de passagem unidirecional em nMOS e CMOS. 

8.2.2.1 Descricao de PLAs 

PLAs sao estruturas regulares que, a principio, poderiam ser especificadas sob 

forma de matrizes. Todavia, a descricao mais simples, para uma PLA, é similar as 

descricOes de portas legicas, isto porque a PLA implementa somas de produtos, similar 

a um nivel de portas AND e outro de portas OR. 

Supondo uma PLA corn tres entradas, tres saidas e cinco monomios distintos, 

tres descricOes possiveis de serem efetuadas em HDC estao apresentadas abaixo. A 

primeira descricao parece ser a que mais se adequa, na fase inicial de projeto, pois nao 

leva em consideracao nenhum componente fisico que possa estar associado a PLA, 

akin das entradas e saidas: 
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a) Descried° comportamental. 

S i =(E 1 &E2 &E3)1(—E 1 &—E2 &—E3)1(—E 1 &E2 &—E3)1 

(—E 1  & —E2  & E3); 

S2 = (-E1 & -E2 & .-E3) I (-E1 & E2 & -E3); 

S3 = 	& E2 & -E3) I (—E 1  & —E2  & E3) I  (E 1  & -E2 & -E3); 

b) DescricAo corn divisdo dos pianos E e OU. 

X 1 =E 1 &E2&E3; 

X2 = -E1 & -E2 & -E3; 

X3 = & E2 & -E3; 

X4 = & -E2 & E3; 

X5 = & -E2 & -E3; 

SI=XIIX2IX3IX4; 

S2 = X2 I X3; 

S3 = X3 I X4 I X5; 

Uma descricao mais proxima da implementacao fisica, atraves de uma matriz 

de transistores e use de pre-carga (semelhante a fig. 3.11), pode ser representada sob a 

forma descrita abaixo. 

if(fasel) 

Xxl = VCC; 

Xx2 = VCC; 
Xx3 = VCC; 

Xx4 = VCC; 

Xx5 = VCC; 

Ssl = VCC; 

Ss2 = VCC; 

Ss3 = VCC; 

Si =—Sss1; 

S2 = —Sss2; 

S3 = —Sss3; 
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Xxl = GND; 

Xx2 = GND; 

Xx3 = GND; 

Xx4 = GND; 

Xx5 = GND; 

if( -(E 1  & E2 & E3)) 

& 	& '—E3)) 
if(—(—E l  & E2 & —E3)) 

if(—(—E i  & —E2  & E3)) 

ig--(E1 & —E2 & —E3)) 

X1 = —Xxl 

X2 = —Xx2 

X3 = —Xx3 

X4 = '—Xx4 

X5 = —Xx5 
if(—(X i  I X2 I X3 I X4)) 

if(-(X2 I X3)) 
if(—(X 3  I X4 I X5)) 

if(fase2) 

{ 	Sssl = Ssl; 

Sss2 = Ss2; 

Sss3 = Ss3; 

Ssl = GND; 

Ss2 = GND; 

Ss3 = GND; 

8.2.3 DESCRICAO NO NIVEL FUNCIONAL 

A descried° de grandes circuitos envolve um respeitavel niamero de 

dispositivos; os circuitos VLSI podem conter mais de 10 5  transistores. Assim, a 

especificacao, atraves de portas logicas ou nivel de chaves, passa a ser onerosa, tanto 

no tamanho da descricao, quanto no tempo necessirio para executi-la, sem falar na 

possibilidade de ocorrer falhas de descricao (representacao inconsistente com o 

projeto). Uma solucao esti na reducao das informacties (maior abstracao), a fim de 

obter apenas a representacao do funcionamento logic° do circuito. 

A descricao funcional permite que uma determinada parte de um circuito seja 

especificada pela funeao do mesmo. Esta descricao, embora bastante abstrata, permite 

uma pequena visa° estrutural, que é caracterizada pelas conexoes destes "blocos 

funcionais" corn as demais partes do circuito. 

A modelagem funcional dos dispositivos passa a ser muito util em circuitos 

complexos, com as unidades funcionais bem definidas; estes circuitos podem ter as 

suas partes operativas descritas em poucas linhas, sem que o comportamento da 

maquina seja alterado. No caso destas descrieOes serem utilizadas para simulacao, o 
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tempo de CPU pode ser reduzido, o que permite a simulacao de maquinas com mais de 

100000 transistores em segundos. 

As figuras 8.9 e 8.10 ilustram a descricao funcional de duas unidades. Nestas 

descricaes, é possivel notar que o conteddo das unidades passa a ser relevado, porem 

sdo mantidas as conexOes corn os demais dispositivos. Utilizand0 o conceito de 

hierarquia, no momento que for validada a arquitetura externa do circuito, é possivel 

efetuar uma nova descricao da unidade funcional em um nivel inferior, assim como esti 

exemplificado no Anexo A-4: 

a) Descricao do deslocamento de uma palavra em uma UD. 

sn-> S = sa->Pal << sa->Des; 

Desl. 

Pal. 	UD 

Fig. 8.9 - Unidade de Deslocamento. 

b) Representacao da escrita, do resultado da operacao de soma de uma ULA, 

em urn barramento. 

if (sa->W) 
	

sn->Bar = sa->RegA + sa->RegB; 

Reg.A 

Reg.B 

Fig. 8.10 - Unidade Logica e Aritmetica e barramento. 

8.2.3.1 Desericao de Memorias e Registradores 

0 HDC permite a definicao de modulos de memoria, atraves de matrizes de 

duas dimensoes. 
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As memoria sao entidades logicas descritas, neste estagio, de forma 

independente da implementacao. Cada entrada no modulo de memoria tem um 

tamanho fixo e uma entrada particular. 0 acesso a uma determinada informacao pode 

ser efetuado atraves de um indice. 

As declaracOes das memorias sao do tipo: 

type Mem [tam_End][tam_Pal]; 

ou 

type Mem [tam_End]; 

onde: type é relativo ao tipo de Mem (inteiro, caracter, etc.); Mem é o nome que 

referencia a memoria; tam_End fornece o Timer° de palavras que compOem a 

memoria, e tam_Pal indica o niimero de elementos de memorizacao que tem cada 

linha. 

0 segundo tipo de declaracao é utilizado, quando o projetista utiliza os tipos 

(type), como palavras de memorizacao. Enquanto a primeira declaracao fornece maior 

clareza, a segunda declaracao permite maior othnizacao na ocupacao dos recursos de 

annazenammto da maquina. Para a escrita e recuperacao das informacoes, declaradas 

da segunda forma, sao necessarios processos de mascaramento dos bits desejados. 

As memorias do tipo ROM nab diferem das demais na estrutura da declaracao, 

porem, como o contend° das mesmas é constante, a declaracao de uma ROM pode, 

para efeito de simulacao, conter as informacOes pertencentes a esta estrutura desde a 

inicializacao. Um exemplo de descricao de uma ROM é ilustrado na fig. 8.11. 

* Especificacao de uma ROM. 

int Mem [4] [8] = { 
	

{0,0,1,1,0,0,1,0), 

{0,1,1,1,0,0,0,0), 

{1,0,0,1,0,0,1,1}, 

{1,1,0,0,1,0,0,0) 
}; 

0 0 1 1 0 0 1 0 
0 1 1 1 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 1 1 
1 1 0 0 1 0 0 0 

Fig. 8.11 - Matriz de memoria de uma ROM. 
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8.2.4 DESCRICAO COMPORTAMENTAL 

A descricao mais abstrata, permitida pelo HDC, é a comportamental. 0 

dominio comportamental e , provavelmente, o mais proximo de uma descricao 

informal, sem contudo existir ambiguidade na especificacao dos sistemas. Por este 

motivo, grande parte dos projetistas preferem descrever a unidade de controle dos 

circuitos atraves do seu comportamento; enquanto que a parte operativa pode ser 

representada pelo nivel funcional, ou inferior. 

A descricao comportamental especifica o comportamento do sistema sem 

entrar em detalhes de implementacao. Ou seja, nao é associado componentes fisicos ao 

sistema descrito. 

Atraves da descricao comportamental é possivel especificar awes sequenciais, 

saltos condicionais ou incondicionais e outros, podendo representar tanto automatos 

de Mealy, quanto Moore. 

8.2.4.1 Avies Seqiienciais Simples 

As awes sac) descritas por uma instrucao terminada em ponto e virgula (;). A 

seqiiencia é obtida implicitamente apps o tennino da acao. 

Acaoi_ i ; 
Acaoi; 
Acaoffi ; 

Fig. 8.12 - Acoes sequenciais simples. 

8.2.4.2 Aciies de Seqiienciamento Condicional 

As Noes condicionais sac) representadas por instrucoes de switch e if-else if. A 
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cada valor da condicao é associado uma acAo simples. Abaixo estAo apresentadas as 

dual formas de descricAo: 

a) Atraves de instrucoes de switch. 

switch (C) 
case 'C 1 1 : 	AcAo i ; 	break; 

case 'C 2 1 : 	AcAo2 ; 	break; 

case'CN: 	AcAoN; 	break; 

b) Atraves de instrucoes de if-else if. 

if (C I ) 	AcAo i ; 

else if (C2) 	AcAo2; 

• 	• 	. 

else if (CN) AcAoN; 

A secitiencia é obtida de forma implicita, imediatamente apps o termino das 

condicoes. 

case Cl  Aga° 	1 

el 	'I 	Aga() 2 case C2  	 

case 	CN Aglio N 

Fig. 8.13 - Acoes de sequenciamento condicional. 

8.2.4.3 Chamadas Condicionais de Functies 

As chamadas condicionais de fiincoes sao efetuadas de forma similar as aciies 

de sequenciamento condicional. A grande vantagem desta instrucdo é permitir a 

modularidade da descricao; o procedimento de modulos distintos pode ser efetuado 

independentemente dos demais. 
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a) DescricAo com switch. 

switch (C) 
case 'C I ': 	Funcdo i ; 	break; 

case 'C2': 	Funcao2 ; 	break; 

case'CN: 	FuncaoN; 

} 

b) Descried() corn if-else if: 

if (C I ) 	Funcao i ; 

else if (C2) 	Funcao2 ; 

else if (CN) 	FuncdoN; 

Fig. 8.14 - Chamadas condicionais de funcOes. 

8.2.4.4 Saltos Condicionais e Incondicionais 

Os saltos permitem, no fim da execucao de urn determinado processo, a busca 

de urn estado que tido segue uma sequencia determinada. Os saltos exigem que o 

estado destino tenha uma etiqueta que o identifique. 

Esta construed() a efetuada pela instruedo goto, apps o termino de uma aedo 

seqtiencial (salto incondicional), ou condicional (salto condicional). 

a) Salto incondicional. 

Aedoi ; 

goto ROTULO; 

ROTULO: 	AedoN ; 



221 

b) Salto condicional. 

if (condicao) goto ROTOLO; 

• 	• 	• 

ROTOLO: 	AcdoN ; 

Condicrio 

Rotulo: 	Aga; N  

Fig. 8.15 - Saltos condicionais e incondicionais. 

8.2.4.5 Lagos Condicionais 

Os lacos condicionais sao representados pelas instruciies de while e for. Estes 
lacos permitem, ao fim da execucao de um processo, o retorno ao estado inicial, 

enquanto a condicao for verdadeira. 

a) Descricao utilizando a instrucao while. 

while ( i != cond ) 
Acaoi ; 

AcaoN; 
i++; 

} 

b) Descricao utilizando a instrucio for. 

for (i=0; 	i= =cond; 	i++) 
Acaoi; 

AcaoN ; 
} 
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Fig. 8.16 - Laws Candicionaig. 

8.2.4.6 Descricao de Uma Maquina de Estados Finitos 

A representaedo de maquinas de estados finitos pode ser efetuada em varios 

niveis de descried°. 0 dominio comportamental traz a vantagem de permitir, ao 

projetista, a especificaedo do problema sem o conhecimento previo de sua 

implementaedo fisica. 0 comportamento permite descrever uma FSM atraves de varios 

algoritmos. Uma forma tipica de descried.° de maquinas de estados finitos, que o HDC 

permite, esta apresentada a seguir. 

switch (Qt) 

case (Q it): 	switch (Et) 

case (E i t): 	Syt = saida i  ; 

Qt+t = estado i ; 

break; 
case (E2t): 	Syt = saida2 ; 

Qt+i  = estado2 ; 

break; 

case (Ent): 
	

Syt  = saidam 

Qt.fi  = estadon; 

break; 
Sxt  = saida; 

case (Q21): 	switch (Er) 

case (Q„ t): 	switch (Et) 

{ 	 } 

} 
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A descricAo reflete a fig. 1.2 do cap. 1, onde: 

a) Qt  significa o estado Q no instante t. 

b)Et  representa a entrada E no instante de tempo t. 

c) Qt+i  se refere ao vetor de estados do instante de tempo t+1. 

d) Syt  representa o vetor de saidas no instante t (maquina Mealy). 

e) Sgt  se refere ao vetor de saidas no instante t (maquina Moore). 

* obs: Syt, Sgt e Qt4.1  sao apontados por sn. Q t  e Et  sao apontados por sa. 

8.3 0 TRANSISTOR DE PASSAGEM BIDIRECIONAL 

0 transistor de passagem bidirecional (TPB), por definicao, deve permitir que o 

sinal flua em ambas as directies; a direcao do fluxo do sinal muda de acordo com o 

estado da rede. 

0 modelamento deste dispositivo foi assunto de varios debates, devido a 

dificuldade de encontrar urn modelo de simulacao que corresponda ao seu 

funcionamento, para todas as combinacifies de entradas. A linguagem HDC dispoe de 

uma funcao que modela corretamente o comportamento deste dispositivo para 

simulacOes de atraso zero. Este mesmo modelo, pode ser utilizado para descrever 

atrasos mediante uma alteracao no algoritmo de simulacao do SHC (ver item 8.5). 

A analise formal do algoritmo do TPB é assim descrita: 

a) Seja uma rede R, constituida de n nos conectados por TPBs conduzindo. 

Seja nj urn no com valor imposto por uma fonte de sinal ou referencia. 0 algoritmo 

varre o espaco na busca de um ponto estavel que ocorre quando todos os nos tiverem 

o mesmo valor (o valor do no nj). Mais do que uma fonte de sinal pode estar 

conectada a rede desde que tenham o mesmo valor. Nos (fontes de sinal) corn valores 

diferentes sac) detectados como estruturas de hardware inconsistentes. 

0 TPB é modelado pela funcao TPB (sa->NodoA, sa->NodoB). Esta fiincao 

efetua a troca entre os valores atuais dos nodos, ou seja, o Nodo A  passa a ter o valor 

do NodoB  e vice-versa. 

0 funcionamento deste modelo é assim descrito: 

a) Partindo do principio que apenas o Nodo A  do TPB esteja recebendo sinal 
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(de uma porta lOgica OU out° dispositivo qualquer), ao efetuar a primcird, avalinao 

sequencial das funcOes, o Nodo A  recebe o sinai valid° e troca os valores corn o 

NodoB; no final desta iteracao o Nodo A  tern um valor inconsistente (o valor do 

NodoB), porem o NodoB  tern o valor correto, pois recebeu atraves do TPB o valor do 

NodoA . Na iteracdo seguinte o Nodo A  recebe novamente o valor valid°, troca com o 

NodoB, que tern o mesmo valor do NodoA, levando ambos os nodos a convergir para 

o mesmo e correto valor (observar a tab. 8.1). Como pode-se notar, a hipotese acima é 

sim6trica, caracterizando a bidirecionalidade do dispositivo. 

b) Caso o NodoA  e o NodoB  estejam recebendo sinais de valores diferentes, 

ocorrera troca de valores indefinidamente, e o simulador avisarn ao usuario que o 

sistema nao estabiliza. 

A fig. 8.17 exemplifica o funcionamento de uma rede corn dois TPBs, 

apresentando as estruturas de dados novas e atuais no decorrer de uma simulacao. 

Fig. 8.17 - Circuito exemplo, corn dois TPBs. 

* Descricao em HDC do exemplo que corresponde a fig. 8.17. 

sn->A = Entrada Externa; 

sn->B = —sa->A; 

igsa->F) 	TPB (sa->B, sa->C); 

if(sa->G) 	TPB (sa->D, sa->C); 

sn->E = AND2 (sa->C, —0); 
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Tab. 8.1 - Alteracao dos valores dos nodos do circuito em uma simulacao. 

algo. 

H
  T 

W T E T 

I
w

 T 

P
  T 

I
w

 T 

I w
 T E 

Ll  
I

w
  T 

sa->A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sn->A 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sa->B 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

sn->B 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

sa->C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

sn->C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

sa->D 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sn->D 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sa->E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

sn->E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

sa->F 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sn->F 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sa->G 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sn->G 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ciclos 0 2 3 4 5 6 7 8 

Onde: 

a) E refere-se ao valor dos nodos no final da Execucao sequencial do 

algoritmo. 

b) T significa a Troca dos valores da estrutura atual corn a nova estrutura. A 

troca dos valores so ocorre apps a avaliacao de todas as funcOes descritoras do 

circuito. 

c) ciclos é ao numero de iteracOes efetuadas pelo algoritmo de simulacao. 

Neste exemplo, o ciclo zero representa o instante inicial, antes que as entradas 
recebam uma excitacao qualquer. No ciclo urn, o Nodo A  passa por uma transicao de 1 

para 0, e, apps sete iteracoes, o algoritmo converge para os valores corretos. 
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8.4 A ESPECIFICA.0.0 DE ATRASOS 

0 tempo de propagaao do sinal por urn dtspositivo e Utna grancien fiSiCa 

reflete certas caracteristicas deste dispositivo, tais como capacitancias e resistencias, 

tanto intencionais como parasitas. A descrieao do atraso intrinseco de urn elemento 

pode servir como orientacao para uma ferramenta de sintese; a sintese pode ser 

dirigida para conceber o elemento com dimensOes adequadas que resultem no atraso 

indicado. 

A especificacao de atrasos para os sinais é bastante utilizada em circuitos 

seqtienciais, porem se torna imprescindivel para a simulacao de circuitos 

combinacionais. 

0 calculo dos atrasos é efetuado por um vetor que armazena todos os instantes 

de tempo, tal como na fig. 8.18. A posicao inicial do vetor recebe o valor, do calculo 

da funcao, que sera propagado pelo vetor. A Ultima posiedo do vetor contem o valor 
da transicao, atrasada do tempo de propagaedo do sinal (A Tempo). 

	

I 
	

A Tempo 	 ■ 
Primeira 

	

Posigio — I 	1  I 2  I 	• • • 	I N-2 I N-1 I N 	
Oltima 

Posigilo 

Fig. 8.18 - Vetor de propagacao da transicao de uma funcao. 

Na inicializacao da simulacdo o vetor de atrasos parte de valores 

inconsistentes; apps ter ocorrido o rimier° de iteracOes necessarias para o vetor ter 

todas as posicoes calculadas pela funcao (porta logica, transistor, e outros), as saidas 

do circuito passam a corresponder ao calculo das entradas atrasadas do tempo 

atribuido. 

0 vetor de atrasos, para cada porta, nao tem limite especifico, a dimensao N é 

igual ao atraso atribuido pela porta e o limite do atraso esti na capacidade de 

armazenamento do computador. 

A linguagem HDC permite associar, a cada operacao ou processo, urn atraso. 

Assim, transistores, portas logicas e ate mesmo unidades funcionais podem ter um 

atraso de propagacdo do sinal associado a sua descried°. Esta caracteristica permite 

que urn sistema seja simulado de forma modular, onde é necessario saber, apenas, o 

atraso do modulo e nao de seus componentes. 



227 

A fimcdo que permite a realizacao de atrasos tern a seguinte sintaxe: 

FTE (NODO, PROCESSO, TEMPO), 

onde: 

a) NODO é o nome do nodo que recebera o sinal atrasado. 

b) PROCESSO d a operacao ou processo que tem um atraso intrinseco igual a 

TEMPO. Neste campo pode ser inserida uma funcdo logica, uma descricao funcional, 

ou ate a chamada de uma flincao. 

c) TEMPO é o atraso intrinseco do PROCESSO, estimado ou calculado pelo 

projetista. 

Para exemplificar o use da funcao, a construcao: 

FTE(sn->S, NAND2(sa->E1, sa->E2), 5); 

significa que S recebe o resultado da operacao de uma porta NAND de duas entradas, 

cujo atraso intrinseco é de 5 unidades de tempo. A representacao grafica deste 

exemplo é dada pela fig. 8.19. 

El 

E2 

El 11 
I 	I 

E2 I 	I 

I 
I 	I 
I 

I 	I 	 I 	I I 
4 	5 
	

7 	8 
	

10 11 

Fig. 8.19 - Modelo de atraso. 

8.5 0 SIMULADOR SHC 

A simulacao é a representacio alfanumerica do funcionamento de um sistema 
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ou processo, atraves do significado do funcionamento de um outro processo (no caso 

o resultado da simulack). 

Quando urn circuito integrado complexo é especificado, geralmente, é escrito 

um programa de simulacao que fard parte do processo de concepcao. Tao proximo 

quanto possivel, a estrutura do programa segue a estrutura do CI. 0 circuito é 

modelado como uma rede logica, constituida de elementos de hardware e 

interconexoes. 0 programa consiste em modulos que correspondem a componenfes 

deste hardware, mesmo para uma descricao comportamental. 

O programa de simulacao é muito importante para o projeto de sistemas. A 

simulacao permite verificar se o comportamento do circuito esti de acordo com as 

intenciies do projetista. 

Os circuitos complexos sao geralmente descritos de forma hierarquica, atraves 

de programas modulares. No momento em que a simulacao do CI esti satisfatoria, o 

projetista tem a liberdade de simular internamente aos modulos, que poderao ser 

descritos atraves de urn nivel de abstracao inferior. Este processo pode continuar ate o 

momento que os modulos contenham descricoes a nivel de circuitos. 

Simuladores sao ferramentas que pennitem, ao projetista, obter respostas sobre 

o desenvolvimento do circuito. Mudancas podem ser efetuadas no esquema logic° e 

uma nova simulacao julga se estes resultados correspondem corn o almejado. 

A simulacao é uma forte aliada do projetista, pois permite a reducao do tempo 

de planejamento do circuito integrado. Nao é incomum CIs terem que ser reprojetados 

logicamente apes a sua concepcdo fisica. Muitos circuitos, geralmente complexos, tern 

erros detectados somente a partir da sua entrada no mercado. Isto leva a gastos muito 

maiores para uma empresa, do que se estes erros fossem detectados em tempo de 

planejamento. A operacAo de reprojetar os circuitos leva tempo, mas é muito mais 

rapida e simples corn uma descricAo computacional, do que numa placa fisica. E, 

tambem, mais ficil de detectar e depurar falhas do circuito, como condicaes de 

desempenho e hazards. 

Corn o intuito de agilizar e verificar, de forma rapida e eficiente, a concepcao 

de circuitos digitais, o autor desenvolveu uma ferramenta de simulacao denominada 

SHC (Simulador para HDC). 0 simulador utiliza como entrada de dados a linguagem 

de descricao de hardware HDC. 

0 SHC é uma estrutura de suporte para gerenciamento de janelas e interface 

corn o projetista. 0 usuirio necessita, apenas, escrever a especificacao do circuito, nos 
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niveis de descricao permitidos pela linguagem HDC, e incluir na estrutura do arquivo 
do usuario. 0 simulador se encarrega das iteracties, convergencia e exibicao dos 

resultados, sob forma grifica e alfanumerica. 

0 SHC esti disponivel em versOes executiveis instaladas em estacOes de 

trabalho SUN (SI-IC v. 1.0 - integrado ao  ttema do PAC SILEX) e em PCs (SHC v. 

1.4 - no sistema de PAC TENTOS, ou isolada). As diferencas entre as versoes SUN e 

PC sao devido a interface grew, porem o algoritmo basic° de simulacao e, 

principalmente, o arquivo do usuario, onde é descrito o circuito, sao mutuamente 

compativeis. Devido ao simulador utilizar codigo compilado, a execucao de uma 

simulacao necessita de um compilador C. 

8.5.1 OS MODOS DE OPERACAO DO SHC 

0 simulador visa obter resultados de maneira ripida e eficaz. Para isto, sao 

permitidos dois modos de operacao, que sao definidos atraves do parAmetro 

ATRASO (declarado no arquivo do usuario e pode ser alterado em plena simulacao): 

a) 0 primeiro modo (ATRASO = 0) obriga que o circuito se comporte como 

se os dispositivos nao tivessem atrasos, mesmo se for atribuido um atraso, de forma 

explicita (atraves da funcao FTE); equivalente a urn simulador corn atraso zero. Este 

modo é recomendado para circuitos sequenciais sincronos complexos, pois o algoritmo 

de simulacao é mail simples e permite urn maior desempenho do simulador. 

b) 0 segundo modo (ATRASO > 0) permite que o projetista descreva o 

circuito corn atrasos atribuiveis, possibilitando, assim, a simulacao de todos os sistemas 

digitais, inclusive circuitos combinacionais. Neste modo, qualquer funcao descritora, 

que nab tiver um atraso atribuido de forma explicita, passa a ter o valor default de 

atraso unitario. 

A utilizacao de qualquer um destes modos nao requer esforco extra do usuario, 

ja que o arquivo de descricao é o mesmo. A passagem de urn modo para outro 

depende do interesse do projetista em visualizar as formas de onda e das restricoes de 

desempenho do simulador (o algoritmo da simulacao coin atraso zero oferece o menor 

tempo de simulacAo). 

A versa° PC 1.4 do SHC dispae de urn conjunto de fases pre-definidas. 0 

sistema digital informa ao simulador qual o flamer° de fases atraves do parametro 

n_fases , que esti no arquivo do usuario. 
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As fases iniciam corn o valor zero e, em seguida, a primeira fase do circuito 

assume o valor logico um, enquanto as demais permanecem corn seus valores 

inalterados. A troca de fases so ocorre no momento que o circuito estabiliza, ou seja, 

no momento que fodOg OS nodos do circuito nag Alteram mais os seus valores. Neste 

instante, todas as fases do circuito sdo zeradas; é efetuado uma nova iteracao e, caso o 

sistema convirja, a fase seguinte assume o nivet logic° um. 

A estabilizacao do circuito implica que todos os sinais tenham percorrido todos 

os caminhos. Isto forca que a fase tenha, no minim°, o tamanho do maior caminho (o 

caminho critico), para o conjunto de entradas que esta sendo simulado. Esta 

caracteristica do simulador permite, ao projetista, estimar o tempo de duracao das 

fases graves do atraso dos componentes que compoem o circuito integrado. 

No momento que os modulos do sistema digital ja estao definidos, ou pelo 

menos estimados, é possivel atribuir o atraso equivalente a cada urn deles, gerando 

caminhos com atrasos diferenciados. A partir de urn conjunto de vetores de entrada 

(conjunto de instrucOes), obtem-se diferentes tempos de duracao, para cada fase do 

circuito, no decorrer de uma simulacao. De posse do maior tempo de duracao de cada 

fase, o projetista pode verificar se o valor obtido é adequado, ou se é necessario 

utilizar certas alternativas de projeto, tais como: 

a) Recalcular alguns modulos ou alterar o fluxo do sinal, gerando caminhos 

alternativos, a fim de diminuir o tamanho da maior fase. 

b) Alterar uma determinada instrucao que obriga uma fase a ter urn tempo de 

duracao muito maior das demais. 

c) Aumentar o rimer° de fases do circuito, distribuindo melhor as tarefas. 

0 estudo do tempo de duracao das fases somente é visualizado no modo de 

atraso atribuivel. 0 modo de atraso zero nao faz diferenciacao entre o tamanho das 

fases. 

8.5.2 0 ALGORITMO DO SIMULADOR 

Cada modo de operacao tem um algoritmo distinto, porem ambos os modos 

sao baseados no algoritmo de simulacao apresentado a seguir. 0 Anexo A-1 ilustra 

ambos os algoritmos descritos em linguagem C. 
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enquanto (Cont < #_Iter) 

Avali4 Dc5GricaO_Cirfilli{0; 

se (Est_Atual = = Est_Nova) 

Exibe Resul; 

Troca_Fases; 

Cont =0; 

se nao Troca (Est_Atual, Est_Nova); 

Cont = Cont +1; 

sendo: 

a) Est_Atual e Est_Nova as estruturas de dados, apontadas por sa e sn, 

respectivamente, que content os valores atuais e os novos valores dos nodos do 

circuito que esti sendo simulado; 

b) Conte uma variavel utilizada na avaliacao do numero de iteracOes 

efetuadas; 

c)#_Iter é um parametro que limita o nUmero de iteracoes para a estabilizacao 

do circuito; 

d) Avalia_Descricao_Circuito é a avaliacao sequencial das funcOes 

descritoras que modelam o circuito. 

A estabilizacao do circuito se di no momento em que os valores da estrutura 

apontada por sn sejam iguais aos valores da estrutura apontada por sa. Enquanto a 

estabilizacao nao ocorrer, as estruturas novas e atuais trocam seus valores e sao 

efetuadas novas iteracOes. No momento que o sistema estabiliza sao exibidos os 

resultados obtidos. Posteriormente, ocorre uma nova troca de fases e nesta condicao 

se reavaliam novamente as funcoes descritoras. 

Caso a variivel Cont seja igual a #_Iter a simulacao termina e o usuirio é 

alertado de uma possivel falha no circuito e/ou na descried° do mesmo, atraves da nao 

convergencia do sistema. 0 simulador reporta o endereco do nodo que nao convergiu. 

Este nodo pode ser identificado levando-se em consideracao o nOmero de bytes de 

cada tipo dos nodos declarados no primeiro modulo do arquivo do usuirio (ver item 
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8.5.4.1). 

Como exemplo, supondo que o SHC esteja sendo executado em um PC 80386, 

onde um char tem urn byte e urn int tern dois bytes; 1.11114 declaracao de nodos 
semelhante a apresentada abaixo, teria os enderecos dos nodos relacionados pela tab. 

8.2. 

typedef struct 

{ 

	

char xl, x2, x3; 

int j, k, 1, m, 

char rst, hgh; 

circuito; 

Tab. 8.2 - Relacao entre os enderecos e os nodos declarados. 

nodo x 1 x2 x3 j k I m n rst hgh 

endereco 1 2 3 4 6 8 10 12 14 15 

8.5.3 OS ARQUIVOS DO PROGRAMA 

A versa° PC 1.4 necessita de quatro arquivos basicos para o correto 

funcionamento do simulador; estes arquivos sAo o SHC.OBJ, SHC.PRJ, GLOBAIS.H 

e o arquivo de descried() do usuario (FONTE.HDC). 0 Anexo A-1 apresenta a 

descricao do arquivo SHC.0 que, ao ser compilado, gera o SHC.OBJ, enquanto que o 

Anexo A-2 apresenta a descricAo do arquivo GLOBAIS.H. 

0 arquivo SHC.PRJ content o projeto utilizado pelo compilador para gerar o 

c6digo executivel. 

0 SHC.OBJ é o modulo principal do simulador, onde estao contidos o controle 

da interface corn o usuario, o algoritmo de simulacao de cada modulo e as rotinas 

graficas. 

0 arquivo GLOBAIS.H content as prototipacoes das funcejes, definiciies 

diversas, inclusao de bibliotecas da linguagem C padrao, variaveis globais, biblioteca 

de portas logicas do simulador, transistores de passagem bidirecionais e funcoes de 

atrasos atribuiveis. Este arquivo é de use exclusivo do programa e nao deve ser 
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alterado pelo usuario. 

8.5.4 0 ARQUIVO DO USUARIO 

O arquivo do usuario é coming() por *los mOdulog tem funeges bem 

distintas. No momento da simulaeao, o arquivo do usuario deve ter o nome de 

FONTE.HDCI  05 6 por este nome que o compilador, atraves do arquivo SHC.PRJ, 

ira procurar. 

Sao sete os modulos que compOem o arquivo do usuario, a descried.° de cada 

um deles esta especificada nas linhas seguintes. Para facilitar a inicializaeao da 

descricao de um circuito, o simulador dispae de urn arquivo modelo chamado 

TEMPLATE.HDC, sob este arquivo o projetista pode efetuar a descricao do sistema 

que sera simulado. 

Os Anexos A-3, A-4 e A-5 apresentam, respectivamente o arquivo 

TEMPLATE.HDC e dois arquivos FONTE.HDC, que sac) a descricao de um contador 

de quatro bits (onde é ilustrado uma descricao hierarquica) e de um bit de uma ULA 

(apresentando a funeao de atrasos e o use das bibliotecas de celulas). 0 resultado das 

simulaeOes sob forma grafica (a saida do simulador) tambem esta nestes anexos. 

8.5.4.1 Modulo de Deelaracao dos Nodos do Sistema Digital 

Neste modulo sao definidas estruturas de dados, cujos campos designam todos 

os sinais e elementos do circuito descrito pelo usuario. 

Cada elemento ou sinai é dito ser um nodo do circuito. Abaixo esta 

apresentado urn exemplo de declaracao dos nodos de um circuito, onde é possivel 

notar tipos distintos dentro de urn mesmo corpo de descricao; cabe, porem, ao usuario 

fazer a consistencia do tipo destas variaveis. 

typedef struct 

char reset, set; 

int 	q, notq, j, k; 

long sl, s2, s3, s4, s5; 

} flip_flop; 

typedef struct 

char reset; 

unsigned sl, s2, s3, s4, s5; 
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flip_flop cont[5]; 

contador; 

typedef strut 
contador A[3]; 

flip_flop FF_cont[4]; 

char IN, OUT; 

} circuito; 

Na declaracao acima, existem tr'es niveis de hierarquia. 0 rimer° de niveis 

hierarquicos é ilimitado, porem, o nivel superior da hierarquia deve sempre ser 

denominado de circuito. Desta forma, o nodo notq do FF_cont[2], que pertence a 

estrutura circuito, pode ser referenciado de duas formal: 

sa-> FF_cont[2].notq, 

ou 

sn-> FF_cont[2].notq; 

tanto sa quanto sn sdo apontadores para a estrutura circuito. 

A declaracdo sob forma hierarquica deve ser efetuada corn coerencia, pois a 

descricao do circuito nos demais modulos deve espelhar a forma corn que os nodos 

foram declarados. 

8.5.4.2 Modulo de Inclusio de Bibliotecas 

Neste modulo, o usuario deve incluir obrigatoriamente o arquivo GLOBAIS.H, 

atraves da linha de comando: 

#include "globais.h"; 

Caso o projetista deseje incluir outro arquivo pertencente a uma biblioteca da 

linguagem C, ou efetuado pelo proprio projetista, a inclusdo deste pode ser efetuada de 

forma similar. 

8.5.4.3 Modulo de Alteracio do Valor dos Nodos do Circuito 

Nesta parte do arquivo sdo colocados os nodos que poderao ter o seu 

conteiido alterado em tempo de simulacao. Esses nodos SAO, geralmente, entradas do 

sistema digital. Por exemplo, para microprocessadores, com urn conjunto de instrucOes 

vindos de uma memoria base, este campo pode conter os pins de interrupcao, reset, 

requisicdo de barramento por um dispositivo concorrente e outros. 
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A descricAo da funcdo, que efetua a alteracdo de urn determinado nodo em 

tempo de simulacao, esti apresentada 

NODO ("Nome", sa->Nodo, Base); 

Onde: 

a) Nome é a identificacao do nodo que sera alterado. 

b) sa->Nodo é o proprio nodo, descrito no arquivo de simulacao. 

c) Base é a base que sera apresentado o valor do nodo. Para representacao em 

hexadecimal o valor da base é 16, MO se deseje representar sob forma decimal a base 

recebe o valor 10. 

Como exemplo, para alterar a variavel notq, apresentida no item 8.5.4.1, a 

descricAo deve ser de acordo corn a sintaxe abaixo. 

NODO ("notq", sa-> FF_cont[2].notq, 16); 

8.5.4.4 Modulo de Parametros da Simulacao 

No campo, referente aos parametros da simulacao, deve ser colocado o modo 

de operacao e o numero de fases do sistema digital que sera simulado. Caso o usuario 

nao declare explicitamente nenhum destes par'ametros, o valor default sera n_fases = 2 

e ATRASO = 0. 0 parametro que define o modo de operacao pode ser alterado 

durante a simulacao. 

0 simulador ja dispOe, internamente ao seu algoritmo, das fases que sao 

utilizadas pelos circuitos. 0 rimer° de fases pode ser qualquer e deve ser declarado da 

seguinte maneira: 

n_fases = <inteiro positivo>; 

As fases geradas pelo simulador sao consecutivas e nao sobrepostas. Os 

periodos em que as fases sac) nulas, tambem sao analisados pelo simulador. Para 

utilizar ou observar as fases, a descricAo é feita da seguinte forma: i[nuimero da fase]. 

Como exemplo, esta ilustrado o chaveamento de um transistor de passagem 

unidirecional, durante toda a fase f[1]. 

if (f[1])sn->NodoA  = sa->NodoB; 

* obs: as fases (flip nao pertencem a estrutura circuito e portanto nao sao apontadas 

por sa ou sn. 
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8.5.4.5 Modulo de Inicializacio dos Nodos 

0 campo de inicializacao dos nodos fornece um valor para cada nodo, no 

instante inicial da simulacao. Neste modulo sac) colocados apenas os nodos que o 

usuario tiver o interesse de iniciar (nodos que mantem o valor inalterado, entradas do 

sistema e outros). 

Os problemas de convergencia sao, geralmente, devido a questOes referentes a 

descricao do circuito, como por exemplo, dolls elementos ativos fornecendo valores 

diferentes para o mesmo no (vale dizer que a versa° atual do simulador nao utiliza o 

conceito de forca do sinal, o que nao the confere a capacidaie de simular logica 

relacionada - apenas utiliza os niveis 0 e 1). Porem, certos circuitos, como flip-flops, 

podem dificultar e ate impossibilitar o processo de convergencia do algoritmo; 

aconselha-se a inicia-los com valores corretos, assim o SHC podera convergir com urn 

menor numero de iteracoes. 

A inicializacao de uma variavel é efetuada de forma equivalente a uma 

atribuicao qualquer. No exemplo abaixo, o nodo notq inicia corn o valor zero (false é 

uma variavel que tern o valor zero pre-definido no arquivo SHC.C). 

sa->FF[2].notq = false; 

8.5.4.6 Modulo de Descricao do Sistema Digital 

0 campo referente a descricao do circuito e , propriamente dito, o corpo da 

especificacao. Nele, o usuario descreve o projeto de acordo corn os varios 'rivers de 

descricao permitidos pela linguagem. 

8.5.4.7 Modulo de ExibicAo dos Resultados 

0 modulo de exibicao dos resultados permite que os nodos sejam apresentados 

sob forma grafica e alfanumerica. Existem dois campos para a visualizacao dos 

resultados da simulacao, e dual funcoes, correspondentes, que se encarregam de exibir 

os resultados. Estas funcOes sao denominadas de JANELA e VALOR. 

A funcao JANELA, que apresenta o resultado sob forma de onda logica (Os e 

1s), é descrita da seguinte forma: 

JANELA (Num, sa->Nodo, "Nome"); 

Onde: 

a) Num é o namero da janela que sera exibido a onda (é permitido apresentar 
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simultaneamente ate 30 sinais). 

b) sa->Nodo é o nodo que sera exibido. 

9 Nome é a identificacAo do nodo. 

A tuned° VALOR, que contem oito campos, pode apresentar sob forma 

alfanumerica (em hexadecimal), ou numerica (em decimal), o conteUdo de urn nodo. A 

tuned.° VALOR tern a seguinte descricdo: 

VALOR (Num, sa->Nodo, "Nome", Base); 

onde: Base é a base em que sera gpresentado o valor do nodo. Para representacao em 

hexadecimal o valor da base é 16, caso se deseje representar sob forma decimal, a base 

recebe o valor 10. Os demais campos tern urn significado identico da funcdo JANELA. 

Como exemplo, esta ilustrado abaixo a descricAo de exibicao do nodo notq, 

tanto numerica, quanto graficamente: 

a) JANELA (3, sa->FF[2].notq, "notQ"); 

b) VALOR (0, sa->FF[2].notq, "notQ", 10); 

8.5.5 A INTERFACE GRAFICA COM 0 USuARIO 

0 controle da interface corn o usuario é representado por uma miquina de 

estados de exibicao. Dependendo de qual estado que se encontra o programa, o 

acionamento de uma tecla provoca uma alteracao no estado de exibicao e em urn 

conjunto de parametros do simulador, alterando a exibicao dos resultados. 

As facilidades que o SHC prove para o usuirio, em tempo de simulacao sac) as 

seguintes: 

a) Incremento da simulacao de um ciclo - No modo de atraso zero, o ciclo 

representa exatamente o tempo em que uma fase qualquer esti ativa; no modo de 

atraso atribuivel o ciclo representa a menor unidade de tempo (definida pelo projetista 

na funcdo FTE). 0 incremento de um ciclo na simulacao é ativado atraves da tecla 

<SPACE>. 

b) Execueao de todos os ciclos ate as formas de ondas atingirem o fim da 

janela - Esta facilidade é obtida acionando-se a tecla <ENTER> . 

c) AceleracAo da simulacAo - Atraves do acionamento da tecla <F2>, o usuirio 

passa a obter, rapidamente, um ciclo futuro, dando major facilidade ao projetista de 



238 

avaliar o status do circuito naquele momento. 

d)Altera* de parametros - Sao quatro os parametros que podem, ser 
alterados, dois ligados a exibiedo dos sinais (altura e largura das ondas grificas), urn 

ligado a convergencia do sistema e o quarto é o parametro ATRASO, que permite 

alterar o modo de exibiedo. A alteraedo destes pardmetros pode ser efetuada atraves 

do acionamento da tecla <F3>. 

e) Alteraedo de nodos - Um conjunto de nodos que foram declarados no 

arquivo do usuario podem ser alterados atraves do acionamento da tecla <F4>. 0 
programa lista os nos que o usuario, intencionalmente, declarou na rotina 

Alters nodos do arquivo FONTE.HDC. Todos os nodos listados aparecem, por 

default, corn o seu valor atual, que pode ser alterado. Atraves da tecla <ENTER>, o 

usuario confirma o valor (default ou atualizado). Esta facilidade permite que o 

projetista altere, rapidamente, o valor de um conjunto de entradas a qualquer instante 

da simulaedo. 

8.6 CONCLUSOES E PERSPECTIVAS 

A linguagem de descried° de hardware HDC prove facilidades que permitem a 

especificaedo dos sistemas digitais. 0 modelo de transmissdo bidirecional do sinal e os 

modelos de atraso oferecem resultados que correspondem adequadamente com o ravel 

da descried°. 

HDC permite a convivencia harmoniosa dos mais variados niveis de abstraedo 

no mesmo corpo de descried(); o projetista descreve os circuitos desde o dominio 

comportamental ate o nivel de chaves. A descried° em virios niveis reflete o poder de 

abstraedo e hierarquizaedo da linguagem. Estas caracteristicas permitem, em poucas 

linhas, a descried() de sistemas digitais complexos. 

0 simulador SHC, que tem como linguagem a HDC, é uma ferramenta bastante 

poderosa para a simulaedo de circuitos digitais sequenciais, ou combinacionais, 

permitindo a verificaedo e agilizando o desenvolvimento do mesmo. 

0 poder do simulador esti na sua linguagem, que permite descrieties em niveis 

abstratos, o suficiente para reduzir o corpo de descried°, sem perder algumas 

caracteristicas estruturais do circuito. 

0 SHC é bastante eficaz para verificar grandes circuitos (coprocessadores 

aritmeticos, microprocessadores, panes de controle complexas, entre outros), de 
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forma rapida e com poucos esforeos do projetista. Isto porque a experieneia tem 
mostrado que a fase de descricao nao é a mais onerosa, enquanto que o estudo das 

opeiies de arquitetura e do algoritmo exige muito trabalho intelectual. ASICs corn mais 

de 100000 transistores podem ser simulados em poucos minutos. Entre estes os 

microprocessadores RISCO (/SUZ 90/), em fase de desenvolvimento, o Macondo 

(/PER 911), com a parte operativa ja concebida e a parte de controle em fase 

conclusao, o equalizador adaptativo AEIC (/SAN 91/), ja desenvolvido e finarizael6 fin 

Belgica. 

O maior problema do SHC esta junto corn uma grande vantagem. 0 simulador 

utiliza codigo compilado e por este motivo a descried° do circuito nao precisa ser 

interpretada. Em contrapartida é necessario efetuar a simulaedo juntamente corn um 

compilador C. 

Os proximos passos previstos para o simulador sac): 

a) Pre-processamento do arquivo do usuario - Este passo poderia reduzir o 

esforco do projetista na descried() do circuito. 0 arquivo nao necessitaria mais conter 

os apontadores sa e sn, pennitindo uma descried° mais clara, e nao seria necessario 

declarar os nodos que compoem a estrutura do circuito. No caso da simulaeao nao 

convergir, seria possivel apontar o nome do no que nao converge e nao somente o 

endereco. 

b) A criaedo de mais um modo de operacao, na qual o usuario possa tornar 

explicito o formato (tempo de duraedo ativa, atraso inicial, etc.) das fases ou de outros 

sinais quaisquer. 

c) Permitir a entrada atraves de um esquematico. 

d) Assumir varios niveis para cada sinal, o que permitiria ao simulador tomar 

deciseies corn relacao a conflitos, alem de outras analises logicas sobre os resultados. 

Contudo, esta opcao pode ser onerosa pois requer urn campo de annazenamento 

(geralmente urn byte) para cada sinal, enquanto que a atual versa() necessita apenas urn 

bit. 
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9 CONCLUSAO 

0 presente estudo enfoca, principalmente, as arquiteturas para a 

implementacao de partes de controle e a simulacao de sistemas digitais integrados. 

Atraves deste, o engenheiro tem as informacOes necessarias para simular qualquer 

circuito digital e, a partir de resultados consistentes, construir as unidades de controle, 

tendo condicOes de avaliar as suas caracteristicas (area, desempenho eletrico, 

flexibilidade e outras) e satisfazer as restricOes do projeto do CI. 

As arquiteturas de controle sao realizadas sobre o modelo PO-PC; alp& a 

implementacao da unidade de execucao, o projetista pode realizar o projeto estrutural 

da parte de controle, atraves de varias arquiteturas que apresentam caracteristicas 

distintas. Mesmo que varias arquiteturas possam fornecer o calculo correto do vetor 

"proximo estado" e do conjunto de linhas de comandos que ira atuar na parte 

operativa, a escolha adequada de uma arquitetura é a chave para satisfazer muitas das 

restricOes impostas pelo projeto. 

Nem sempre as arquiteturas da unidade de controle dos circuitos digitais sao 

realizadas por uma Unica tecnica, muitas vezes o controlador é concebido pela 

composicao de mais de uma tecnica (ex.: parte do controle realizada com uma Unica 

PLA e as demais corn logica randomica), perfazendo uma arquitetura de controle 

distinta das estudadas. Contudo, o exame do conjunto destas arquiteturas, qualificadas 

como basicas, permite ao projetista obter uma nocao de como seriam as caracteristicas 

de uma unidade de controle que fosse implementada de forma similar. 

Existe urn certo conjunto de criterios essenciais para a avaliacao das 

arquiteturas de controle, que pennitem quantiza-las e compard-las. Os tres principais 

sao: 

a) Consumo de area - Representa os custos de producao do CI. Quanto 

menor for o dispositivo integrado menor sera o preco da sua fabricacao. 

b) 0 tempo de projeto - Representa os custos em homens/hora de definicao, 

especificacao, planejamento, projeto, verificacao, testes e outros, necessarios para 

implementar o CI. 

c) 0 desempenho eletrico - Determina a vida atil do circuito. Embora o 

desempenho eletrico nao seja visto diretamente como urn custo, na medida que o 

usuario necessita de maquinas mais eficientes, os CIs mais lentos se tornam obsoletos 

obrigando as empresas a parar a producao ou redirecionar o mercado alvo. 
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Outros criterios importantes sao: a flexibilidade quanto a alteracoes no 

algoritmo de interpretaclo; a inteligibilidade; a complexidade do autOmato; a 
eficiencia; a regularidade e a testabilidade a nivel de producao. 

A arquitetura de controle que utiliza logica randomica plana é, sem duvida, a 

que apresenta os melhores resultados em termos de area e desempenho eletrico, para 

circuitos de pequeno e medio porte. Para circuitos maiores, o nOmero de equacOes, 

variaveis e , consecitientemente, de portas logicas aumenta, dificultando a minimizacao 

logica e tornando mais complexo o conjunto de conexoes. As arquiteturas compostas 

por estruturas regulares tendem a ter um menor acrescimo de area com o aumento da 
complexidade devido a melhor orientacao das conexoes. 

A logica randomica modular permite minimizar as perdas em area e 

desempenho eletrico, que ocorre com o aumento da complexidade nas arquiteturas 

implementadas com logica randomica plana; permitindo, ainda, uma maior flexibilidade 

e inteligibilidade. Isto se deve porque a divisao em modulos permite a reducao do 

nirmero de entradas e de equacOes de cada modulo, facilitando a minimizacao logica, 

reduzindo o Timer° de conexoes internas a cada bloco e permitindo o melhor 

posicionamento destes modulos. 

As arquiteturas realizadas atraves de uma Unica PLA sao, relativamente, faceis 

de implementar, tanto sob o ponto de vista logico, quanto topologico, o que possibilita 

a reducao do tempo de projeto. Porem, o aumento da complexidade dos circuitos 

digitais implica o aumento do ntimero de entradas, saidas e monomios, levando a PLAs 

de tamanhos impraticaveis e corn atrasos muito grandes. Neste caso, a decomposicao 

do algoritmo de interpretacao, de forma a obter multiplas PLAs, permite a geracao de 

uma arquitetura que resolve ou pelo menos minimiza estes problemas. 

0 use de multiplas PLAs esti para a arquitetura de uma Unica PLA, assim 

como a logica randomica modular esti para a arquitetura implementada corn logica 

randomica plana. Os principais blocos que comp6em as arquiteturas de multiplas PLAs 

e logica randomica modular sao: os mecanismos de sequenciamento e geracao de 

comandos e os circuitos de extracao de parametros e propriedades. Nas arquiteturas 

com logica randomica plana ou corn uma PLA Unica, tanto os parametros quanto as 

propriedades sao caracteristicas da miquina que fazem, indistintamente, parte dos 

mecanismos de seqiienciamento e geracao de comandos. A extracao destas 

caracteristicas permite a obtencao de uma maquina de estados finitos "mais Mealy", 

reduzindo o numero de estados e a area, alem de aumentar o desempenho eletrico. 

A extracao de propriedades depende do conjunto de instrucoes. Intuitivamente, 
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conclui-se que os circuitos de extracIo de propriedades sao mais proveitosos para as 
maquinas com um maior 'limier° de instrucaes, enquanto que para os circuitos corn urn 

pequeno conjunto de instrucoes, as propriedades dificilmente trarao resultados 

significativos e, devido as perdas pelas conexoes entre os blocos, provavelmente 

ocorrera um desperdicio de area. 

0 calculo dos parametros independe do estado da maquina, desta forma, 

praticamente nao existem conexoes entre este circuito e o resto da unidade de 

controle, evitando as perdas de area e reduzindo os caminhos das linhas de comando. 

As unidades de controle microprogramadas sao bastante utili7adas ern 

processadores comerciais mais complexos. Aparentemente, as raides que levam aos 

projetistas optar por esta arquitetura estao na flexibilidade corn relacao a mudancas no 

algoritmo (permitindo urn certo grau de paralelismo de projeto e facilitando a correcao 

de erros), na reducao da complexidade devido a regularidade das conexoes e a 

facilidade da inclusao de instrucoes que o hardware nao executa em um imico passo 

(desta forma a instrucao passa a ser urn microprograma arniazenado na ROM). 

Todavia, o uso da microprogramacao para estes processadores, geralmente, implica a 

necessidade de associar diferentes teenicas a esta arquitetura, como: a extracao de 

parametros e propriedades e o uso de mais de urn nivel de interpretacao. A utilizacao 

de uma Unica ROM corn urn mecanismo de seqiienciamento, para grandes circuitos, é 

impraticavel, e os resultados obtidos em termos de area e desempenho eletrico, mesmo 

para uma programacao vertical, provavelmente seriam piores que os obtidos com uma 

Unica PLA. 

A arquitetura de geradores de tempo reduz a area e aumenta o desempenho 

eletrico, para circuitos de media e grande complexidade. Isto ocorre devido a reducao 

do automat° de controle, porem, para um numero muito pequeno de estados, esta 

arquitetura perde muita area devido as conexoes das linhas de tempo com os sinais de 

comando. 

0 estudo de diversas panes de controle, para diferentes miquinas de estados 

finitos, permite associar, a cada arquitetura da unidade de controle, um conjunto de 

informacoes que depende de certas caracteristicas do algoritmo. Atraves deste estudo 

e proposto urn metodo de concepcao de unidades de controle orientado para o 

dominio estrutural. Corn este metodo, o projetista pode chegar a formas de 

implementacao das panes de controle que se adaptem as restricoes impostas pelo 

projeto, ou pelo menos obter uma estimativa de qual é o melhor caminho para a 

concepcao da PC. 
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Os exemplos do capitulo 7 foram desenvolvidos tomando como base os 

estudos efetuados (apresentados no capitulo 6). Os resultados obtidos nestes exemplos 

vem a confirmar as expectativas, muito embora a amostra de circuitos digitais nao seja 

grande o suficiente para obter melhores conclusties. Para que os estudos fossem 

validados, de forma mais conclusive, seria necessatio o estudo de uma unidade de 

controle muito mais complexa (urn processador CISC, por exemplo). Isto porque as 

partes de controle mais complexas apresentam certas caracteristicas que difereM dos 
circuitos exemplificados. 

A utilizacao de urn simulador que tenha como entrada uma linguagem de 

descricdo em alto nivel foi imprescindivel para a avaliacao do comportamento dos 

circuitos exemplificados; sem este, seria dificil especificar, simular e verificar o 

funcionamento dos CIs. Alem do mais, a mesma descried° utilizada para a simulacao 

serve para documentar e ate orientar os processos de sintese das unidades descritas. 

A importancia das linguagens de descricao em alto nivel se deve ao fato destas 

serem urn ponto de entrada de alto nivel para um sistema de sintese automitica, alem 

de facilitar a simulacao, validacao e documentacao dos circuitos. 

O HDC é uma linguagem de alto nivel que prove facilidades para a 

especificacdo comportamental e estrutural de qualquer sistema digital. Permitindo, 

tambem, que um circuito seja descrito por varios niveis de abstracdo no mesmo corpo 

de descried(); parte do CI, que ainda nao foi projetada, pode ser descrita no dominio 

comportamental, enquanto que outra parte, projetada e ate implementada, pode ser 

descrita no nivel funcional, ou no nivel de chaves. 

A descricao em virios niveis reflete o poder de abstracdo e hierarquizacao da 

linguagem. Atraves da linguagem HDC os sistemas digitais complexos (corn mais de 

100.000 transistores) podem ser descritos em poucas linhas. Para os sistemas que 

utilizam o modelo PO-PC, as unidades de controle (maquinas de estados finitos) sdo 

facilmente descritas pelo seu comportamento, ou pela sua estrutura, enquanto que as 

unidades operativas podem ser representadas pelo seu funcionamento (nivel funcional). 

0 simulador SHC é uma ferramenta bastante poderosa para a simulacao de 

circuitos digitais sequenciais, ou combinacionais, permitindo a verificacao e agilizando 

o desenvolvimento do mesmo. 

0 poder do simulador esti na sua linguagem, que permite representacOes em 

niveis abstratos reduzindo o corpo de descricao, sem perder os detalhes importantes 

que descrevem o circuito. 
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0 SHC tern a capacidade de simular circuitos digitais corn logica nao 

relacionada, gracas ao modelo de porta de transmissao bidirecional e de atraso: 

a) 0 modelo de porta de transmissao bidirecional do sinal permite que o 

sistema detecte conflitos em rules de portas de passagetn. 

b) 0 modelo de atraso, essencial para a simulacao de circuitos combinacionais, 

e excelente para a simulacao de pequenos e modios circuitos. Para circuitos corn urn 

nUmero muito grande de funcOes de atraso, o algoritmo se torna mais lento, reduzindo 

uma das principals vantagens do simulador que é a velocidade de resposta a simulacao. 

A capacidade de simular circuitos dinamicos confere ao SHC um espectro de 

aplicacao extremamente elevado dentro dos circuitos digitais complexos. 

0 SHC tem servido para avaliar diversos circuitos de pequeno, medio e grande 
porte. Neste trabalho, o simulador foi utilizado para estudar diversas arquiteturas de 

controle do microprocessador PP16 e uma das possiveis arquiteturas de controle do 
RISCO (/JUN 92/). 
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ANEXO A-1 

MODULO PRINCIPAL DO SHC v. PC 1.4 

/* DefinicOes, inclusao de bibliotecas e prototipacties */ 

#DEFINE ENTER 13 

#DEFINE ESC 	27 
#DEFINE SPACE 32 

#DEFINE F2 	60 

#DEFINE F3 	61 

#DEFINE F4 	62 

#DEFINE DY 	12 

#DEFINE INTERFACE 1 

#DEFINE EXTERN EXTERN 

#DEFINE T_EST1 (ESTADO= =1 && !TCICLO && TEMPO<=MAXX) 

#DEFINE T_EST2 (ESTADO= =2 && TEMPO<=MAXX) 

#DEFINE T_EST3 (ESTADO= =3 && CICLO<CICLODES) 

#DEFINE BOOL(X) (X ? 1:0) 

#INCLUDE <STDIO.H> 

#INCLUDE <CONIO.H> 

#INCLUDE <GRAPHICS.H> 

INCLUDE <STDLIB.H> 

#INCLUDE <STRING.H> 

#INCLUDE <CTYPE.H> 

#INCLUDE "GLOBAIS.H" 

INT CHANGCOMP(VOID); 

VOID COMPARA(VOID); 

VOID ALOCAMEM(VOID); 

VOID MAQEST(INT *, INT *); 

VOID MENSAGEM(INT); 

VOID SEQFASE(INT *); 

VOID BUSCACICLO(INT *); 

VOID ALTPARAM(VOID); 

VOID SHIFT(VOID); 

VOID *SX; 
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/* ROTINA DE COMPARACAO E PERMUTA DE DOIS BLOCOS NA MEMORIA */ 

INT CHANGCOMP( ) 

{ VOID l'SINT; 

CHAR *AUXSA, * AUXSN; 

INT V=0; 

IF(MEMCMP(SA, SN, TAM_CIRC)) 

{ IF(++CONT>=CONVER) 

{ AUXSA = (CHAR *) SA; 

AUXSN = (CHAR *) SN; 

FOR(V=O; AUXSN[V] = = AUXSA[V]; V++); 

NAOCONV(++V); 

ELSE V=1; 

SINT=SA; SA=SN; SN=SINT; 

RETURN(V); 

} 

/* COMPARA E ATRIBUI OS VALORES DISTINTOS DE DUAS ESTRUTURAS */ 

VOID COMPARA( ) 

{ INT V; 

CHAR *AUXSA, *AUXSX, * AUXSN; 

AUXSA = (CHAR *) SA; 

AUXSX = (CHAR *) SX; 

AUXSN = (CHAR *) SN; 

FOR(V=O; V <= TAM CIRC/SIZEOF(CHAR); V++) 

IF(AUXSX[V] != AUXSA[V]) AUXSN[V] = AUXSA[V]; 

} 

/* ALOCA AREA NA MEMORIA PARA AS ESTRUTURAS DO CIRCUITO */ 

VOID ALDCAmEm( ) 

SX= CALLOC(1,TAM_CIRC); 

SN= CALLOC(1,TAM_CIRC); 

SA= CALLOC(1,TAM_CIRC); 

VET=(CHAR** )CALLOC(TAM'VET, SIZEOF(CHAR *)); 

TAM=(INT*)cAnoc(TAmVET, SIZEOF(INT)); 

TEMP=(INT*)CALLOC(TAMVET, SIZEOF(INT)); 

iF(SN= =NULL SA= =NULL II sx= =NULL II VET= =NULL II 

TAM= =NULL II TEMP= =NULL) ERittviE/v1( ); 
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/* MAQUINA DE ESTADOS DE EXIBICAO 

VOID MAQEST(ESTADO, C) 

INT * ESTADO, * C; 

SWITCH( *ESTADO) 

CASE 1: SWITCH(*C) 	/* SIMULACAO CICLO A CICLO */ 

CASE ESC: 	CLOSEGRAPH( ); 	 EXIT( I ); 

CASE SPACE: TCICLO=O; 	 BREAK; 

CASE ENTER: *ESTAD0=2; 

FMENS=O; 	 BREAK; 

CASE F2: 	*ESTAD0=3; 

FMENS=O; 

FEXIBE=3; 	 BREAK; 

CASE F3: 	*ESTAD0=4; 

MENSAGEM(*ESTADO); 	BREAK; 

CASE F4: 	*ESTAD0=5; 

MENSAGEM( *ESTADO); 	BREAK; 

DEFAULT: 	BREAK; 	 } BREAK; 

CASE 2: SWITCH( * C) 	/* SIMULAcAO PAGINA A PAGINA */ 

{ CASE ESC: 	CLOSEGRAPH( ); EXIT(1); 

} BREAK; 

CASE 3: SWITCH( * C) 	/* BUSCA DE CICLO - SLMULA010 RAPIDA */ 

{ CASE F2: 	BUSCACICLO(ESTADO); BREAK; 

} BREAK; 

CASE 4: SWITCH( * C) 	/* ALTERACAO DOS PARAMETROS GLOBAIS */ 

{ DEFAULT: 	* ESTAD0=1; 

TCICLO=0; 

FMENS=O; 	 } BREAK; 

CASE 5: SWITCH(*C) 	/* ALTERAcA0 DOS NODOS DO CIRCUITO */ 

{ DEFAULT: 	*ESTAD0=1; 

TCICLO=O; 

FMENS=O; 

} BREAK; 
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/* ROTINA QUE EXECUTA A BUSCA DE UM CICLO DESEJADO */ 

VOID BUSCACICLO(ESTADO) 

INT * ESTADO; 

MSG('DIGITE 0 VALOR DO CICLO DESEJADO."); 

LETEXTO(MAXX-220, 40, 5, 0, "CICLO INICIAL: ", DADO, CICLO, 10); 
CICLODES= ATOI(DADO); 

CLRJAN(52, DY, MAXXX-8, MAXY-10); 

FM WAG( ); 

MENSAGEM( *ESTADO); 

} 

/* ROTINA DE ALTERACAO DOS PARAMETROS GLOBAIS */ 

VOID ALTPARAM( ) 

ALERTA=0; 

AREAIN(MAXX-270, 45, MAXX-95, 145, CORFUNDO); 

LETEXTO(MAXX-250, 60, 3, 1,"PULSO (EM X): ", DADO, RESOL, 10); 

RESOL=ATOI(DADO); 

LETEXTO(MAXX-250, 80, 3, 1,"PULSO (EM Y): ", DADO, ALTU, 10); 

ALTU=ATOI(DADO); 

LETEXTO(MAXX-250,100, 4, 1,"COVERGENCIA: ", DADO, CONVER, 10); 

} 

/* ROTINA DE ATIVAQA0 DE UMA DAS N FASES EM SEQUENCIA */ 

VOID SEQFASE(CONTADOR) 

INT * CONTADOR; 

{ INT I; 

FOR(I=1;K=N_FASES;F[I -H-]=0); 

F[( * CONTADOR)++] = -0; 

IF(*CONTADOR>NFASES) *CONTADOR=1; 

} 
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/* ROTINA DE DESLOCAMENTO PARA CALCUL() DO ATRASO ATRIBUIVEL */ 

VOID griErr( 
INT I, J; 

FOR(I=O; I<=CONTFTE; I++) 

FOR(J=O; J<=TAM[I]; J++) 

VET[I][J] = (VET[I][J] >> 1) I ((J = = TAM[I]) ? 

VET[I][J] & (1 « (TEMP[I] % (SIZEOF(CHAR) * 8))) 

(VET[I][J+1] & 1) « (SIZEOF(CHAR) * 8 - 1)); 

} 

/* ROTINAS GRAFICAS */ 

VOID CLRJAN(XI, YI, XF, YF) 

VOID FIMPAG( ) 

VOID MENSAGEM(ESTADO) 

VOID ERRMEM( ) 

VOID JANELA(NJ, VALOR) 

VOID VALOR(NJ, VAL, RADIX) 

VOID NOMEVALOR(NJ, VAR) 

VOID NOMEJAN(NJ, VAR) 

VOID ERRJAN(C) 

VOID INIPLACA( ) 

VOID MSG(MESSAGE) 

VOID NAOCONV(J) 

VOID BARRA(AVISO) 

VOID VALCICLO( ) 

VOID TRACICLO( ) 

VOID AREAOUT(XI, YI) 

VOID LETEXTO(X, Y, TAMANHO, TESTE, NOME, RESUL, VALOR, RADIX) 

VOID AREAIN(XI, YI, XF, YF, COR) 	{ 
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/* MODULO PRINCIPAL DO PROGRAMA */ 

VOID MAIN( ) 

INT I, J, C=0, ESTADO=1, CONTADOR=1, FASE_NUL, AVIS0=0; 

TAMVET = 100; 

CONTFTE = -1; 

FMENS = 1; 

TRUE = 

FALSE = ATRASO = MAIORJAN = ALERTA = 0; 

MAIORVAL = TCICLO = ERROJAN = 0; 

N_FASES = 2; 

INICIA_HDC( ); 

ALOCAMEM( ); 

INIPLACA( ); 

MEMCPY(SX, SA, TAM_CIRC); 

PARAMETROS( ); 

INICIALIZACAO( ); 

COMPARA( ); 

RESOL = 5; 

ALTU = 10; 

FEXIBE=3; 

EXIBICAO( ); 

MAIOR = (MAIORJAN>MAIORVAL) ? MAIORJAN : MAIORVAL; 

ALTU = ((MAXY-20)/(MAIOR+ I ))-10; 

IF(MAIOR>MAXY/15) ERROJAN=1; 

INIPLACA( ); 

CONVER = 200; 

IF(NFASES= =1) NFASES=2; 

MENSAGEM(ESTADO); 

CICLO=0; 

FOR(I=1;I<=N_FASES;F[I++]=0); 

FEXIBE=0; 

EXIBICAO( ); 

FEXIBE=2; 

WHILE(C!=ESC) 

{ IF(ESTADO= =3) 

{ IF(KBHIT( )) IF((C=GETCH( ))= =0) C=GETCH( ); 
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IF(CICLO= =CICLODES) C=SPACE; 
MAQEST(&ESTADO, &C); 

} 

IF(KBBIT( )) 

In(C=GETCH( ))= =0) C=GETCH( ); 

MAQEST(&ESTADO, &C); 

IF(TEMPO>MAXX) F1MPAGO; 

IF(ESTADO= =2) CLRJAN(52, DY, MAXXX-8, MAXY-10); 

IF(ESTADO= =3) MAQEST(&ESTADO, &C); 

IF(ESTADO= =4) 

ALTPARAMO; 

MAQEST(&ESTADO, &C); 

IF(ESTADO= =5) 

MEMCPY(SX, SA, TAM_CIRC); 

ALTERA NODOS( ); 

COMPARA( ); 

MAQEST(&ESTADO, &C); 

} 

IF(!FMENS) MENSAGEM(ESTADO); 

} 

WHILE( (T_EST 1 IT_EST2IIT_EST3 ) && !ia3Hrq ) ) 

CC=0; CONT=0; FASENUL=0; 

/* ALGORITMO DE SIMULACAO COM ATRASO ATRIBUIVEL */ 

IF(ATRASO) 

{ DEsCRICA0( ); 

SHIFT( ); 

IF(ESTADO= =2 && TEMPO<MAXX-RESOL) 	FEXIBE=1; 

ELSE IF(ESTADO!=3) FEMBE=2; 

IF(FEXIBE= =2 II FEXIBE= =3) 	VALCICLO( ); 

EXIBICAO( ); 

IF(ERROJAN= =1) ERRJAN(&C); 

IF(AVISO) 

IFO(CICL0%3) && F[1] && CICLO) 

IF(ESTADO!=3) TRACICLO( ); 
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1F(ESTADO!=3) BARRA(AVISO); 

IF(F[1]) AVISO = 0; 

ELSE AVISO = -0; 

IF(CHANGCOMP( )) 

( FASE_NUL=0; 

FOR(I=1; F=N JARS; I++) 

FASENUL=FASENULIIBOOL(F[I] ); 

IF(FASE_NUL) 

IF(F[1]) 

{ CICLO++; 

CAMPO=1; 

FOR(I=10; CICLO>1-1; I=I * 10, CAMPO-H-); 

} 

FOR(I=1; K=N_FASES, F[I++]=0); 

} 

ELSE SEQFASE(&CONTADOR); 

} 

TEMP0+=RESOL; 

TCICLO=1; 

} 

/* ALGORITMO DE SIMULAcA0 COM ATRASO ZERO */ 

IF(! ATRASO) 

WHILE(! CCII !FASE_NUL) 

DESCRICAO( ); 

SHIFT( ); 

IF((CC=CHANGCOMP( ))!=0) 

{ FASE_NUL=0; 

FOR(I=1; I<=N FASES; I++) 

FASENUL=FASENULIIBOOL(F[I]); 

IF(FASE_NUL) 

{ IF(F[1]) 

{ CICLO++; 

CAMPO=1; 

FOR(I=10; CICLO>I-1; I=I * 10, CAMPO++); 

IF(!(CICLO%10)) 
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IF(ESTADO!=3) TRACICLO( ); 

IF (ESTADO= =2 && TEMPO<MAXX-RESOL *2) 	FEXIBE=1; 

ELSE IF(ESTADO!=3) FEXIDE=2; 

DaBICA0( ); 

1F(ERROJAN= =1)ERRJAN(&C); 

IF(ESTADO!=3) BARRA(AVISO); 

IF(FEXIBE= =2 FEXIBE= =3) 	VALCICLO( ); 

FOR(I=1; I<=N_FASES; F[I++]=0); 

TEMPO+=RESOL; 

EXIBICAO( ); 

IF(ESTADO!=3) BARRA(AVISO); 

TEMPO+=RESOL; 

} 

ELSE SEQFASE(&CONTADOR); 

} 

TCICLO=1; 

} 

} 

CLOSEGRAPH( ); 

EXIT(0); 

} 
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ANEXO A-2 

MODULO GLOBAIS.H DO SIMULADOR SHC 

#INCLUDE <STDIO.H> 

#INCLUDE <CONIO.H> 

#INCLUDE <GRAPHICS.H> 

#INCLUDE <STDLIB.H> 

#INCLUDE <STRING.H> 

#INCLUDE <CTYPE.H> 

#IFNDEF EXTERN 

#DEFINE EXTERN 

#ENDIF 

EXTERN VOID ALTERA_NODOS(VOID); 

EXTERN VOID DESCRICAO(VOID); 

EXTERN VOID INICIALIZACAO(VOID); 

EXTERN VOID PARAMETROS(VOID); 

EXTERN VOID INICIA_HDC(VOID); 

EXTERN VOID EXIBICAO(VOID); 

EXTERN VOID CLRJAN(INT, INT, INT, INT); 

EXTERN VOID FIMPAG(VOID); 

EXTERN VOID JANELA(INT, LONG); 

EXTERN VOID VALOR(INT, LONG, INT); 

EXTERN VOID NOMEVALOR(INT, CHAR *); 

EXTERN VOID NOMEJAN(INT, CHAR *); 

EXTERN VOID INIPLACA(VOID); 

EXTERN VOID MSG(CHAR *MESSAGE); 

EXTERN VOID NAOCONV(INT); 

EXTERN VOID BARRA(INT); 

EXTERN VOID BARRA I (VOID); 

EXTERN VOID VALCICLO(VOID); 

EXTERN VOID TRACICLO(VOID); 

EXTERN VOID LETEXTO(INT, INT, INT, INT, CHAR *, CHAR *, LONG, INT); 

EXTERN VOID AREAIN(INT, INT, INT, INT, INT); 

EXTERN VOID AREAOUT(INT, INT); 
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EXTERN VOID ERRJAN(INT *); 

EXTERN VOID ERRMEM(VOID); 

EXTERN INT FEXIBE, ALERTA, CC, CICLODES; 

EXTERN INT CAMPO, CORFUNDO, CORFUND01; 

EXTERN INT TEMPO, YA[100], MARX, MAXY, 

EXTERN INT MAXXX, MAXXC, MAXCOR, MAXJAN; 

EXTERN INT CONT, TCICLO, CICLO, FMENS; 

EXTERN INT ERROJAN, GRAPHDR1VER, GRAPHMODE, ERRORCODE; 
EXTERN INT RESULTADO, MAJOR, MAIORJAN; 

EXTERN INT MAIORVAL, RESOL, ALTU, CONVERT 

EXTERN CHAR BUF[50], *AREA, DADO[50], F[30]; 

EXTERN INT TAMVET, CONTFTE, * TAM, * TEMP; 

EXTERN CHAR ** VET; 

EXTERN INT ATRASO, NFASES; 

EXTERN LONG DOUBLE TRUE, FALSE, TAM_CIRC; 

#IFDEF INTERFACE 

EXTERN VOID *SA, * SN; 

#ELSE 

EXTERN CIRCUITO * SA, * SN; 

VOID INICIA_HDC( ) 

{ TAM_CIRC= SIZEOF(CIRCUITO); 

#DEFINE BOOL(X) (X ? 1:0) 

#DEFINE JANELA(A,B,C) 

IF(FFEXIBE) 	NOMEJAN(A,C); 

ELSE IF(FEXIBE= =1) 	JANELA(A,B); 

ELSE IF(FEXIBE= =2) 	JANELA(A,B); 

ELSE IF(FEXIBE= =3) 	IF(MAIORJAN<A)MAIORJAN=A; 

#DEFINE VALOR(A,B,C,D) 

( IF(FFEX1BE) 	NOMEVALOR(A,C); 

ELSE IF(FEXIBE= =2) VALOR(A,B,D); 

ELSE IF(FEXIBE= =3) 	IF(MAIORVAL<A) MAIORVAL=A; 
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#DEFINE FTE(D, E, T) 

STATIC INT FLAG=0, INDVET=0; 

CHAR AUX; 

IF(! FLAG) 

FLAG=1; 

INDVET= ++CONTFTE; 

IF(INDVET>=TAMVET) 

{ TANNET+=10; 

VET =(CHAR**)REALLOC(VET, TAMVET * SIZEOF(CHAR *)); 

TAM =(INT*)REALLOC(TAM, TAMVET * SIZEOF(INT)); 

TEMP=(INT*)REALLOC(TEMT,TAMVET * SIZEOF(INT)); 

IF(VET= =NULL II TAM= =NULL II TEMP= =NULL) ERRMEM( ); 

} 	 \ 

TEMP[INDVET] = (T)?((T)-1):0; 

IF(TEMP [IND VET]>32767) 

{ CLOSEGRAPH( ); 

PRINTF("ERRO: ATRASO MAIOR QUE 64K \N"); 
EXIT(1); 

TAM[INDVET] = TEMP[INDVET]/(SIZEOF(CHAR)*8); 

VET[INDVET] --(CHAR*)CALLOC(TAM[INDVET]+1, SIZEOF(CHAR)); 

IF(E) 

{ AUX= 1<<(TEMP [INDVET] %(SIZEOF(CHAR)* 8)); 

VET [INDVET] AM[INDvET] I I= AUX; 

} 	 \ 

ELSE 

{ AUX=-(1<<(TEMP[INDVET]%(SIZEOF(CHAR) *8))); 
VET[INDVET][TAM[INDVET]]&= AUX; 

} 	 \ 

D = (VET[INDVET][0]&1) ? -- 0 : 0; 

#DEFINE NODO(NOME, VALOR, RADIX) 

{ INT I; 
CHAR RESUL[50]; 

LETEXTO(MAXX-250, 20, SIZEOF(VALOR)*3, 0, 

NOME, RESUL, VALOR, RADIX); 
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FOR(VALOR=I=0; I<STRLEN(RESUL) , I++) 

VALOR=VALOR*RADIX+RESULDH(RESUL[I]>9 1)?('A1-10):'0'); 

#DEFINE TPB(A, B) { LONG DOUBLE X; X = A; A = B; B = X; } 

#DEFINE CHV(A, B) { LONG DOUBLE X; X = A; A = B; B = X; ) 

#DEFINE TPU(B) B 

#DEFINE INV(B) -B 

#DEFINE NAND2(B, C) 	-(C & B) 

#DEFINE AND2(B, C) 	(C & B) 

#DEFINE NOR2(B, 	-(C I B) 

#DEFINE OR2(B, C) 	(C B) 

#DEFINE XOR2(B, C) 	(C A  B) 

#DEFINE NAND3(B, C, D) -(C & B & D) 

#DEFINE AND3(B, C, 	(C & B & 

#DEFINE NOR3(B, C, D) 	-(C I B I D) 

#DEFINE OR3(B, C, D) 	(C I B I D) 

#DEFINE XOR3(B, C, D) 	(C A  B A  D) 

#DEFINE NAND4(B, C, D, 	-(C & B & D & E) 

#DEFINE NOR4(B, C, D, E) 	-(C IB(DI E) 

#DEFINE XOR4(B, C, D, E) 	(C ^ B A D ^  E) 

#DEFINE NAND6(B, C, D, E, F, 	-(C & B & D & E & F & G) 

#DEFINE NOR6(B, C, D, E, F, G) -(C IBIDIEIFI G) 

#ENDIF 
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ANEXO A-3 

ARQUIVO TEMPLATE.HDC 

/* 	  
Declaracao dos Nodos do Sistema Digital 

typedef struct 
<lista de nodos do circuito>; 

}circuito; 

/* 
InclusAo do "globais.h" (obrigat6rio) e de outras bibliotecas 

	 */ 

#include "globais.h" 

/* 	  
Declaracao dos nodos que sera° alterados na simulacAo 

void Altera_nodos( ) 

NODO( "Nome", sa->endereco, (16 ou 10) ); 

Parametros de Simulacao 

void Parametros( ) 

n_fases = <namero de fases do circuito>; 

ATRASO = (0 ou 1); 

} 

/* 
Inicializacdo dos Nodos 

	 */ 

void Inicializacao( ) 

sa->endereco = (true ou false ou outro valor qualquer); 
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Desericao do Sistema Digital 

void Descricao( ) 

<Corpo de descried° do circuito que sera simulado>; 

} 

Exibiedo grafica do valor dos nodos 

void Exibicao( ) 

JANELA(<numero>, sa->endereco, "Identificaedo"); 
VALOR(<niimero>, sa->end., "Ident." , (10 ou 16)); 	} 
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ANEXO A-4 

DESCRICAO DE UM CONTADOR DE QUATRO BITS 

0 Anexo A-4 apresenta urn exemplo de uma descricao HDC hierarquica corn 

dois niveis. 0 primeiro nivel descreve as interconexoes e os element05 do contador, e 
o segundo descreve os elementos e as conexOes dos flip-flops que fazem parte do 

contador. A figura abaixo apresenta o primeiro nivel do contador. Os flip-flops, tipo 

mestre-escravo, estao ilustrados na fig. 8.1.b. 

Contador binario de 4 bits. 

/* 	 

typedef struct 

char T,nQ,Q; 

char xl,x2,x3,x4,x5,x6; 

} ff T; 

typedef struct 

ff T ffT[4]; 

} circuito; 

/* 	  

#include "globais.h" 

/* 	  



void Altera_nodos( ) 

{ 	NODO("T ", sa->ftT[0].T, 16); 

NODO("B1 ", sa->ffT[1].Q, 10); 

NODO("B2 ", sa->ffT[2].Q, 16); 
NODO("B3 ", sa->ftT[3].Q, 16); 

NODO("B4 ", sa->ffT[4].Q, 16); 

/* 	  

void Parametros( ) 

n_fases= 1; 

ATRASO = 1; 

/* 	  

void Inicializacao( ) 

{ 

	

int i; 

for(i=0;i<4;i++) 

sa->ffT[i].T = true; 

sa->ffT[i].xl = false; 

sa->ffT[i].x2 = true; 

sa->ffT[i].x3 = true; 

sa->ffT[i].x4 = false; 

sa->ffT[i].x5 = true; 

sa->ffT[i].x6 = true; 

sa->ffT[i].nQ = true; 

sa->ffT[i].Q = false; 

/* 

void Funcao_ff T(ff T *, ff T *); 

void Descricao( ) 

int i, 

sn->ffT[1].T= sa->ffT[0].Q; 

sn->ffT[2].T=(sa->ffr[1].Q & sa->ffT[0].Q); 

sn->fff[3].T=(sa->ffT[2].Q & sa->ffT[1].Q & sa->ffT[0].Q); 

for(i=0;i<4;++i) 	Funcao_ff T(&sa->ffT[i], &sn->ffr[i]); 
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} 



void Funcao_ff T(fsa, fsn) 
ff T *fsa, *fsn; 

fsn->x1—(fsa->T & ftl] & fsa->n()); 
fsn->x2=—(fsa->T & f[1] & fsa->Q); 

fsn->x3=—(fsa->xl & fsa->x4); 

fsn->x4=--(fsa->x2 & fsa->x3); 

fsn->x5=—(fsa->x3 & f12]); 
fsn->x6—(fsa->x4 & f121); 

fsn->Q —(fsa->x5 & fsa->nQ); 

fsn->nQ—(fsa->x6 & fsa->Q); 

/* 
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void Exibicao( ) 

{ 

	

int valor; 

JANELA(0, 

JANELA(2, 

JANELA(4, 

JANELA(6, 

JANELA(8, 

fl 1 ], 	"fl I l"); 
sa->ffT[0].Q, "BO"); 

sa->ffT[1] .Q, "BI"); 

sa->ffT[2] Q, "B2"); 

sa->ffT[3].Q, "B3"); 

valor = BOOL(sa->ffT[0].Q)*1 + BOOL(sa->ffT[1].Q)*2 + 

BOOL(sa->ffT[2].Q)*4 + BOOL(sa->ffT[3].Q)*8; 

VALOR (0, sa->ffT[0].Q, "BO", 16); 

VALOR (2, sa->fIT[1].Q, "Bl", 16); 

VALOR (4, sa->ffT[2].Q, "B2", 16); 

VALOR (6, sa->ffT[3].Q, "B3", 16); 

VALOR (8, valor, "CONT", 10); 

A figura da pagina seguinte ilustra uma simulacao efetuada com atraso zero. 
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Nesta simulacao aparecem os valores das saidas dos flip-flops e a correspondencia em 

valor decimal. A exibicao dos resultados estd apresentada de forma equivalents i 
descricao que aparece na funcao Exibicao. 

SHC - SIMULADOR DE HARDWARE EM HDC U. 1.4 - CPGCC/UFRGS 

CONT 	:8 fIJA 

BO 	:0 BO 

81 	:0 B1 

B2 	:0 B2 

B3 	: ff 83 

CICLOS: 	91 CICLOS 

I  

••■■ ....■ aml■ 

-- - 

amill■ 	 sam■ilm 

- - 

IIM.■ 	 .111■•••.. 

65111.70 ■ 117511180 ■ 11 ■ 89111.901 
<CR>Segue <ESC>Fin <SPACE>Ciclo <F2>Busca <F3>Paranetros <F4>CI 

Saida grafica da simulacao em HDC do contador. 
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ANEXO A-5 

CIRCUITO COMBINACIONAL COM ATRASOS 

A descricao, apresentada abaixo, corresponds ao circuito da fig. 3.4.a 
(implementacao de um bit de uma ULA). Os atrasos que foram atribuidos a cada porta 

nao refletem, necessariamente, o atraso real dos componentes do circuito. 

typedef struct 

{ char A, B, Ci, C, S; 

char xl, x2, x3, x4, x5, x6, x7; 

} circuito; 

/* 

#include "globais.h" 

/* 	  

void Altera_nodos( ) 

{ NODO ("Cin", sa->Ci, 16); 

NODO ("A", sa->A, 16); 

NODO ("W, sa->B, 16); 

} 

/* 

void Parametros( ) 

{ n_fases=0; 

ATRASO=1; 

} 

/* 	  

void Inicializacao( ) 

{ sa->A = false; 

sa->B = false; 

sa->Ci = false; 

} 



sa->Ci, 

sa->A, 

sa->B, 

sa->xl, 

sa->x2, 

sa->x3, 

sa->x4, 

sa->x5, 

sa->x6, 

sa->x7, 

sa->C, 

sa->S, 

sa->Ci, 

sa->A, 

sa->B, 

sa->xl, 

sa->x2, 

sa->x3, 

sa->x4, 

sa->x5, 

sa->x6, 

sa->x7, 

"Ci"); 

"A" ); 

"B" ); 

"xl "); 
mx2 n);  

"x3"); 

"x4"); 

"x5"); 

"x6"); 

"x7"); 

"C" ); 

"S" ); 

"Ci", 16); 

"A", 16); 

"B", 16); 

"xl", 16); 

"x2" 16); 

"x3", 16); 

"x4", 16); 

"x5", 16); 

"x6", 16); 

"x7", 16); 

/* 

void Descricao( ) 

{ FTE (sn->xl, NAND2 
FTE (sn->x2, NAND2 

FTE (sn->x3 7  NAND2 

FTE (sn->x4, INV 

FTE (sn->x5, NOR2 

FTE (sn->x6, NOR2 

FTE (sn->x7, INV 

FTE (sn->S, NOR2 

FTE (sn->C, NAND2 

( sa->A, sa->B), 2); 
(-sa->A, sa->B), 2); 

( sa->x1 7  sa->x2), 2); 

( sa->x3), 	1); 

( sa->Ci, sa->x4), 3); 

sa->x3), 3); 

(sa->x6), 1); 

( sa->x5, sa->x6), 4); 

( sa->xl, sa->x7), 2); 
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void Exibicao( ) 

JANELA (0, 

JANELA (1, 

JANELA (2, 

JANELA (3, 

JANELA (4, 

JANELA (5, 

JANELA (6, 

JANELA (7, 

JANELA (8, 

JANELA (9, 

JANELA (10, 

JANELA (11, 

VALOR (0, 

VALOR (1, 

VALOR (2, 

VALOR (3, 

VALOR (4, 

VALOR (5, 

VALOR (6, 

VALOR (7, 

VALOR (8, 

VALOR (9, 



- I I- 
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VALOR (10, sa->C, "C", 16); 

VALOR (11, sa->S, "S", 16); 

} 

0 resultado da simulacao, apresentado na figura abaixo, foi efetuado corn o 

modelo de atraso atribuivel, para varios valores de entrada do bit da ULA. Este 

exemplo é puramente combinacional, assim, a variacao das formas de onda ocorre, 

apenas, pela troca do vetor de entrada (A, Ci e B). Para mudar o vetor de entrada foi 

utilizada a fimcao Altera_nodos, que permite a alteracao dos nodos declarados em 

tempo de simulacao. 

SHC - SIMULADOR DE HARDWARE EM HDC U.1.4 - CPGCC/UFRGS  
Ci 	:0 	 Ci 

A 	:0 

B 	:0 

xl 	:ff 

x2 	:0 

x3 	:ff 

x4 	:0 

x5 	:ff 

x6 	:O 

x7 	:ff 

A 

B 

xl 

x2 

x3 

x4 

x5 

x6 

x7 

C 

S 

CICLOS 

C :O 

S :O 

CICLOS: 8 6 3 
<CR>Segue <ESC>Fin <SPACE>C1clo <F2>Busca <F3>Paranetros <F4>CI 

Saida grafica da simulacao em HDC do circuito combinacional. 
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ANEXO A•6 

COMO UTILIZAR 0 SIMULADOR EM PC 

Para efetuar uma simulaedo, atraves do simulador SHC, é necessirio que a 

descried° do circuito seja compilada a cada alteraedo efetuada. Isto requer que o 

usuario utilize o simulador juntamente corn urn compilador C (de preferencia o 
TurboC, versa° 2.0 ou posterior). 

Para usuarios iniciantes sdo apresentados, abaixo, virios passos que facilitam a 

utilizando do simulador SHC: 

I) Criar um diret6rio de trabalho e inserir os tres arquivos basicos (SHC.OBJ, 

SHC.PRJ e GLOBAIS.H) 

2) Certificar-se que o diretorio do compilador C esti no path, e que este diretorio 

contenha todos os arquivos necessarios (o executivel do compilador e outros arquivos 

da biblioteca do C). 

3) Supondo que o usuario esteja utilizando o TurboC, basta chamar o compilador pela 

linha de comando (ex. c:> TC). Caso o arquivo do usuario (FONTE.HDC) ainda ndo 

tenha sido editado, o projetista pode recorrer a um arquivo modelo, denominado de 

TEMPLATE.HDC (Anexo A-3); sobre este arquivo sera produzida a descried° do 

circuito. 

4) Caso o arquivo ja esteja editado, deve ser colocado no menu Project o arquivo 

SHC.PRJ. 

5) 0 usuario ndo pode deixar de configurar o compilador para o use em sua maquina. 

0 item de configuraedo esta apresentado no anexo seguinte. 

6) Apos editado, o arquivo deve ser salvo com o nome de FONTE.HDC (alem de um 

outro nome que convier ao usuario, para efeito de copia). 

7) Neste momento pode ser efetuada a compilaedo dos arquivos que estdo no 

SHC.PRJ. 

8) Corrija os possiveis erros que o compilador apontar. 

9) Quando for obtida uma compilacdo sem erros, sera gerado o arquivo executivel 

SHC.EXE, que contem os resultados da simulaedo. 
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10) Dentro do ambiente de compilacdo, ou atraves da linha de comando (c:> SHC), o 

usuario pode observar os resultados da simulacao. 

Para circuitos extremamente grandes, podera ocorrer o aviso de falta de 

mem6ria. Nestes casos aconselha-se verificar se ha algum programa residente na 

memoria do computador e, em caso afirmativo, retira-lo. 
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ANEXO A-7 

CONFIGURACAO DO COMPILADOR 

Este anexo, igualmente ao Anexo A-6, é dedicado para usuarios iniciantes. A 

configuracao apresentada é referente ao compilador TurboC versao2.0. 

Caso o usuario nao disponha do arquivo de configuracao (TCCONFIG.TC ), 

ele podera reconfigurar o TurboC atraves do menu de °Noes do TC.EXE, ou atraves 

do programa TCINST.EXE. As alteracOes mais importantes estao citadas abaixo, de 

acordo corn cada menu (escrito em italico). 

COMPILE 

Primary C file: nenhum, ou SHC.C. 

PROJECT 

Project name: SHC.PRJ. 

OPTIONS 

Compiler 

1)Model: preferencialmente large. 

2) Code Generation 

2.1) Instruction set: é importante saber que tipo de processador comp& o 

computador, para colocar o conjunto de instrucoes mais adequado. Se a maquina for 

urn PC-XT, esta opcao deve ser ajustada para "8088/8086". Caso o processador seja 

do tipo "286" ou "386" a melhor °Nab é "80186/80286". 

2.2) Floating Point: caso a maquina tiver urn coprocessador aritmetico 

colocar "8087/80287", caso contrario colocar Emulation. 

3) Errors: esta °Ka° serve para, em tempo de compilacao, detectar os varios 

tipos de erros e/ou advertencias do arquivo que sera simulado (FONTE.HDC). 

Aconselha-se que todas as opcoes que estiverem nos menus Portability warnings, 

ANSI violations, Common errors e Less common errors sejam ajustadadas para "ON". 

Linker 

1) Default libraries: colocar em "ON". 
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2) Graphics libraries: colocar em "ON". 

3) Warnings duplicate .symbols: colocar em "ON". 

4) Stack warnings: colocar em "ON". 

5) Case-sensitive link: colocar em "ON". 

Environment 

1)Edit auto save: colocar em "ON". 

2)Backup files: colocar em "ON. 
Directories 

1) Include directories: colocar o caminho de onde estAo os arquivos do tipo 

include (arquivos corn extensao "H"). Ex. "C:\TC\INCLUDE ". 

2) Library directories: colocar o caminho dos arquivos do tipo library (arquivos 

com extensdo "LIB"). Ex. "C:\TC\LIB ". 

3) Output directory: colocar o diretorio do usuario ou deixar a opcdo em 

branco. 

4) TurboC directory: colocar o diretorio onde esta instalado o TurboC. Ex. 

"C:\TC ". 

Save Options: apps ter sido efetuada todas as modificacoes, elas poderao ser 

salvas, para serem utilizadas futuramente. 

Retrieve Options: nesta °Ha°, é possivel chamar uma configuracao que ja esteja 

pronta ou a pr6pria configuracdo que foi salva no item anterior. 
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ANEXO A-8 

DESCRIC;i0 EM HDC DO MICROPROCESSADOR PP16 

0 Anexo A-8 descreve a parte de controle, de forma comportamental, e os 

blocos funcionais da parte operativa do microprocessador PP16, apresentado no 

capitulo 7. 

/* 

typedef struct 

{ unsigned RUA, RUB, ULA; 

unsigned PC, PCinc, PCn; 

unsigned BA, BB, BX, BY, Pen, Psai; 

unsigned A, rCO, CI, Mem, PS, RI, SP, Tp, X; 

} sPOperativa; 

typedef struct 

{ char cnd; 

char sRst, sWait, sInl, sIn2, sOpM, sOpD, sOpC, sOpR, sOpO, sOpE; 

char aRst, aWait, aInl, aIn2, aOpM, aOpD, aOpC, aOpR, aOpO, aOpE; 

} sPControle; 

typedef struct 

{ char A_BB, BA_A, BA JCO, BA_Mem,BA_X, BB_A, BB_BY, X_BB, 

char BB_rCO, BB_CI, BB_Mem, BB_Pen, BB_SP, BB_Tp, Tp_BB, hab; 

char BB_ULA, BB_X, BX_PC, BY_BB, BY_PC, Carryin, BY_PCinc; 

char InvRUB, Mem_Pen, PC BY, PCn_BX, Psai_BB, Psai_BX, PS_ULA; 

char RI_Pen, RUA_BA, RUB_BB, SAnd, SArit, SOr, SP_BB, SXor; 

} sInterface; 

typedef struct 

{ char A_BB, BA_A, BA rCO, BA Mem, BA X, BB_A, BB_BY, X_BB; 

char BB_rCO, BB_CI, BB_Mem, BB_Pen, BB_SP, BB_Tp, Tp_BB, hab; 

char BB_ULA, BB_X, BX_PC, BY_BB, BY_PC, Carryin, BY_PCinc; 

char InvRUB, Mem_Pen, PC BY, PCn_BX, Psai_BB, Psai_BX, PS_ULA; 

char RI Pen, RUA_BA, RUB_BB, SAnd, SArit, SOr, SP_BB, SXor; 

} sComandos; 



typedef struct 

{ sPOperativa 	P0; 
sPControle 	PC; 

slnterface 	INT; 

sComandos 	COM; 
} circuito; 

void ParteControle(void); 

void Decodificacao(void); 

void Memoria(void); 

void Interface(void); 

void ParteOperativa(void); 

void Sequenciamento(void); 

void GeraParametros(void); 

void Condicoes(void); 

void GeracaoComandos(void); 

void Interface(void); 

void Barramentos(void); 

void ContadorPrograma(void); 

void ULA(void); 

void OperaULA(void); 

void EstadoULA(void); 

void Registradores(void); 

char RST, WAIT, INT; 

char SBR, C4, C3, C2, Cl, CO; 

char El, EO; 

char 0, C, Z, N; 

char COND, LDX, 1NA, INX, INI, 1N2; 
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unsigned MEMO = {0x4031, 0x4400, Ox5C3F, 

0x4031, 0x4400, Ox5C3F, 

Ox0000, Ox0000, Ox0000, 

Ox0000, Ox0000, Ox0000, 

Ox6C3F, 0x6400, Ox230B, Ox0000, 

Ox6C3F, Ox0000, Ox0000, Ox0000, 

Ox0000, Ox0000, Ox0000, Ox0000, 

Ox0000, Ox0000, Ox0000, Ox0000}; 

unsigned endereco; 

/*  

#include "globais.h" 
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/* 

    

    

void Altera_nodos( ) 

NODO("RST", 

NODOCWAIT", 

NODO("INT", 

NODO("end", 

NODO("MEM", 

/* 	  

RST, 

WAIT, 

INT, 

endereco, 

MEM[endereco], 

16); 

16); 

16); 

16); 

16); 

 

   

void Parametros( ) 

n_fases = 2; 

ATRASO = 1; 
	

} 

/* 	  

void Iniciacao( ) 

{ RST 	= true; 

WAIT = false; 

INT 	= false; 

sa->PC.aRst = true; 

sa->PC.sRst = true; 
	

} 

/* 	  

void Descricao( ) 

ParteControle( ); 

Interface( ); 

ParteOperativa( ); 

Memorial ); 

void ParteControle( ) 

{ Decodificacao( ); 

Sequenciamento( ); 

GeraParametros( ); 

Condicoes( ); 

GeracaoComandos( ); 

void Decodificacao( ) 

SBR = (sa->PO.RI & (1<<15)) ? : 0; 

C4 = (sa->PO.RI & (1<<14)) ? —0 : 0; 

C3 = (sa->PO.RI & (1<<13)) ? —0 : 0; 

C2 = (sa->PO.RI & (1<<12)) ? —0 : 0; 



278 

Cl = (sa->PO.RI & (1<<11)) ? —0 : 0; 

CO = (sa->PO.RI & (1<<10)) ? —0 : 0; 

El = (sa->PO.RI & (1 <<9) ) ? —0 : 0; 

EO = (sa->PO.RI & (1<<8) ) ? —0 : 0; 

O = (sa->PO.PS & (1<<O) ) ? —0 : 0; 

C = (sa->PO.PS & (1<<l)) ? —0 : 0; 
Z = (sa->PO.PS & (1<<2) ) ? —0 : 0; 

N = (sa->PO.PS & (1<<3) ) ? —0 : 0; 

COND = (—C4 & —C3); 

LDX = ( C4 & C3& Cl & CO); 

INA = ( C4 & —C3 & —C2 & —C1 & CO); 

INX = ( C4 & C3 & —C1 & CO); 

1N1 = (—C4 & C3 & —CO); 

IN2 = (—C4 & C3 & CO); 

void Sequenciamento( ) 

ifM21) 
sn->PC.sRst = (sa->PC.aRst I sa->PC.aWait I sa->PC.aOpM sa->PC.aln2) & RST; 

sn->PC.sWait = (sa->PC.aWait sa->PC.aOpM) & (—RST & WAIT); 

sn->PC.sIn1 = sa->PC. aOpM & ((SBR I INT) & —WAIT & —RST); 

sn->PC.sIn2 = sa->PC.aInl; 

sn->PC.sOpM = (sa->PC.aRst & —RST) I (sa->PC.aWait & —WAIT & —RST) 

sa->PC.aOpE (sa->PC.aIn2 & --RST) I (sa->PC.aOpO & —LDX) 

(sa->PC.aOpD & (1N2 I (COND & --sa->PC.cnd))); 

sn->PC.sOpD = sa->PC.aOpM & --RST & —WAIT & —INT & —SBR; 

sn->PC.sOpC = sa->PC.aOpD & —INA & —INX & --COND & —IN2 & —IN1; 

sn->PC.sOpR = sa->PC.aOpC; 

sn->PC.sOpO = sa->PC.aOpR (sa->PC.aOpD & (INA I INX I IN1 

(COND& sa->PC.cnd))); 

sn->PC.sOpE = sa->PC.aOpO & LDX; 

if(111]) 

sn->PC.aRst = sa->PC.sRst; 

sn->PC.aWait = sa->PC.sWait; 

sn->PC.aInl = sa->PC.sInl; 

sn->PC.a1n2 = sa->PC.sIn2; 

sn->PC.aOpM = sa->PC.sOpM; 



sn->PC.a0pD = sa->PC. sOpD; 

sn->PC.aOpC = sa->PC.sOpC; 

sn->PC.aOpR = sa->PC.sOpR; 

sn->PC.aOpO = sa->PC.sOpO; 

sn->PC.aOpE = sa->PC.sOpE; 

} 

void GeracaoComandos( ) 
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sn->INT.A_BB = 

sn->INT.BA_A = 

sn->INT.BA JC0= 

sn->INT.BAMem 

sn->INT.BA_X = 

sn->INT.BBA = 

sn->INT.BB_BY 

sn->INT.BB rCO 

sa->PC.aOpO & C4 & —C3; 

sa->PC.aOpO & C4 & —C3 & ([2]; 

sa->PC.aInl; 

= sa->PC.aOpC & (E1AE0); 

sa->PC.aOpO & C4 & C3 & 42]; 

sa->PC.aOpE; 

= sa->PC.aOpC & (E1AE0); 

= sa->PC.aRst I sa->PC.aOpD; 

sn->INT.BB_CI = sa->PC.aIn2 & INT; 

sn->INT.BB_Mem = (sa->PC.aOpC & —E1 & —EO) I (sa->PC.aIn2 & SBR); 

sn->INT.BB_Pen = sa->PC.aOpR; 

sn->INT.BB_SP = sa->PC.aInl; 

sn->INT.BB_Tp = (sa->PC.aOpO & —C4 &((—C3 & sa->PC.cnd) I (C3 & CO)))— 
sa->PC.a0pE; 

sn->INT.BB_ULA = (sa->PC.aOpC & (E1 ^E0)) I (sa->PC.aOpO & C4) I 

sa->PC.aInl; 

sn->INT.BB_X = sa->PC.aOpC & El & EO; 

sn->INT.BX_PC = sa->PC.aOpM sa->PC.aInl; 

sn->INT.BY_BB = sa->PC.aRst I (sa->PC.aOpO &—C4 & ((—C3 & sa->PC.cnd) 

(C3 & —CO))) I sa->PC.aIn2; 

sn->INT.BY_PC = sa->PC.aOpC & (E PTO); 

sn->INT.BY_PCinc = sa->PC.aOpM; 

sn->INT.Mem_Pen = sa->PC.aOpM; 

sn->INT.PC_BY = sa->PC.aRst I (sa->PC.aOpO & —C4 & ((—C3 & sa->PC.cnd)I 

(C3 & —CO))) I sa->PC.aOpM I sa->PC.aIn2I sa->PC.aWait I sa->PC.aInl I 

sa->PC.aOpD; 

sn->INT.PCn_BX = sa->PC.aOpM; 

sn->INT.Psai_BB = sa->PC.aOpC I sa->PC.a0pE sa->PC.aInl; 
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sn->INT.Psai_BX = sa->PC.aOpM I sa->PC.aInl; 

sn->INT.RI_Pen = sa->PC.aOpM; 

sn->INT.RUA_BA = (sa->PC.aOpC & (El AEO)) I (sa->PC.a0p0 & C4) I 
sa->PC.aInl; 

sn->INT.RUB_BB = (sa->PC.aOpD & f[ 1 ]) I (sa->PC.aOpC & (E1AEO) & ff1]) 

(sa->PC.aOpR & f[2]) I sa->PC.aInl; 
sn->INT.SP_BB = sa->PC.aInl; 

sn->1NT.Tp_BB = sa->PC.aOpC; 

sn->INT.X_BB = sa->PC.a0p0 & C4 & C3; 

sn->INT.hab —(sa->PC.aRst I sa->PC.aWait); 

void GeraParametros( ) 

sn->INT.SAnd = C2 & –C1 & CO; 

sn->INT.SArit= 	–C2 I E0 I El; 

sn->INT.SOr = C2 & Cl & –CO; 

sn->INT.InyRUB= (–C2 & Cl & –CO) I (E1 & --E0); 
sn->INT.SXor 	= C2 & –Cl & –CO; 

sn->INT.Carryin 	= CO I E0; 

void Condicoes( ) 

sn->PC.cnd = (–C2 & –C1 & –CO & Z) I (–C2 & –C1 & CO & I 

(–C2 & Cl &–CO&C)1(–C2&Cl&CO&O)I 

(C2 &–Cl&–CO&–Z&–N)I(C2 &Cl&CO&–Z)I 

(C2 &–Cl&CO&–Z&N)I(C2 &Cl&–CO&Z&–N); 

void Interface( ) 
sn->COM.A_BB = sa->1NT.A_BB & f[2]; 

sn->COM.BA_A = sa->INT.BA_A & ft 1 ]; 

sn->COM.BA _TCO = sa->INT.BA_TCO & fill; 

sn->COM.BA_Mem= sa->INT.BA_Mem & f[1]; 

sn->COM.BA_X 

sn->COM.BB_A 

sn->COM.BB_BY 

sn->COM.BB_rCO 

sn->COM.BB  CI 

= sa->INT.BA_X & f[1]; 

= sa->INT.BB_A & fin 

= sa->INT.BB_BY & f[1]; 

= sa->INT.BB_rCO & fl 1]; 

= sa->INT.BB  CI & 

sn->COM.BB_Mem = sa->INT.BB_Mem & f[1]; 

sn->COM.BB_Pen = sa->INT.BB_Pen & fp]; 
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sn->COM.BB SP = sa->INT.BB_SP & 

sn->COM.BB_Tp = sa->INT.BB_Tp & fp]; 

sn->COM.BB ULA= sa->INT.BB ULA & f[2]; 

sn->COM.BB X = sa->INT.BB_X & fil]; 

sn->COM.BX_PC = sa->INT.BX_PC & ((sa->PC.aInl & f[2]) I sa->PC.aOpM); 

sn->COM.BY_BB = sa->INT.BY_BB & f11]; 

sn->COM.BY_PC = sa->INT.BY_PC & 1'11]; 

sn->COM.BYPCinc = sa->INT.BYPCinc& f12]; 

sn->COM.Carryin = sa->INT.Carryin; 

sn->COM.InvRUB = sa->INT.InvRUB; 

sn->COM.Mem_Pen = sa->INT.Mem_Pen & f[2]; 

sn->COM.PC_BY = sa->INT.PC:3Y & V]; 

sn->COM.PCn_BX = sa->INT.PCn_BX & f11]; 

sn->COM.Psai_BB 	= sa->INT.Psai_BB & ((sa->PC.aInl & f11]) 

(—sa->PC.a0pC & f[2]) I sa->PC.aOpE); 

sn->COM.Psai_BX = sa->INT.Psai_BX & ((sa->PC.aInl & f121) sa->PC.aOpM); 

sn->COM.RI Pen = sa->INT.RI_Pen & f[2]; 

sn->COM.RUA_BA= sa->INT.RUA_BA & fIl]; 

sn->COM.RUB_BB = sa->INT.RUB_BB & (f[1] I sa->PC.aOpR); 

sn->COM.SAnd = sa->INT.SAnd; 

sn->COM.SArit = sa->INT.SArit; 

sn->COM.SOr = sa->INT.SOr; 

sn->COM.SP_BB = sa->INT.SP_BB & 1 .12]; 

sn->COM.SXor = sa->INT.SXor; 

sn->COM.Tp_BB = sa->INT.Tp_BB & f[2]; 

sn->COM.X_BB = sa->INT.X_BB & fin 

sn->COM.hab = sa->INT.hab; 

void ParteOperativa( ) 

Barramentos( ); 

ContadorPrograma( ); 

Registradores( ); 

ULA( ); 

void Barramentos( ) 

{ if(sa->COM.Psai_BX) 

if(sa->COM.BY_BB) 

sn->PO.Psai = sa->PO.BX; 

sn->PO.BY  = sa->PO.BB ; 



282 

if(sa->COM.BB_BY) 

if(sa->COM.BB_Pen) 

if(sa->COM.Psai_BB) 

void ContadorPrograma( ) 

sn->PO.BB  = sa->PO.BY ; 

sn->PO.BB  = sa->PO.Pen; 

sn->PO.Psai = sa->PO.BB ; 

if( sa->COM. PCn_BX) 

if(sa->COM.BY_PCinc) 

if(sa->COM.BX_PC) 

if(sa->COM.BY_PC) 

if(sa->COM.PC_BY) 

if(sa->PC.aRst) 

{ sn->PO.PC = 0; 

sn->PO.PCn = 0; 

sn->PO.PCn = sa->PO.BX; 

sn->PO.BY  = sa->PO.PCinc; 

sn->PO.BX = sa->PO.PC; 

sn->PO.BY  = sa->PO.PC; 

sn->PO.PC = sa->PO.BY ; 

sn->P0 PCinc = sa->PO.PCn + 1; 

void Registradores( ) 

{ if(sa->COM.RI_Pen) 

if(sa->COM.Mem_Pen) 

if(sa->COM.BA_Mem)sn->PO.BA = sa->PO.Mem; 

if(sa->COM.BB_Mem)sn->PO.BB = sa->PO.Mem; 

if(sa->COM.BB_SP) 
	

sn->PO.BB  = sa->PO.SP; 

if(sa->COM.SP_BB) 
	

sn->PO.SP = sa->PO.BB ; 

if(sa->COM.BB_CI) 
	

sn->PO.BB  = sa->PO.CI ; 

if(sa->COM.BB _rCO) 
	

sn->PO.BB  = sa->PO.rCO; 

if(sa->COM.BA JC0) 
	

sn->PO.BA  = sa->PO.rCO; 

if(sa->COM.BB_Tp) 
	

sn->PO.BB  = sa->PO.Tp; 

if(sa->COM.Tp_BB) 
	

sn->PO.Tp = sa->PO.BB ; 

if(sa->COM.BB_X) 
	

sn->PO.BB  = sa->PO.X; 

if(sa->COM.X_BB) 
	

sn->PO.X = sa->PO.BB ; 

if(sa->COM.BA_X) 
	

sn->PO.BA  = sa->PO.X; 

if(sa->COM.BB_A) 
	

sn->PO.BB  = sa->PO.A; 

if(sa->COM.BA_A) 
	

sn->PO.BA  = sa->PO.A; 

if(sa->COM.A_BB) 
	

sn->PO.A = sa->PO.BB ; 

sn->PO.RI = sa->PO.Pen; 

sn->PO.Mem = (sa->PO.Pen & Ox0OFF); 

void ULA( ) 

if(sa->COM.RUA_BA) sn->PO.RUA = sa->PO.BA ; 
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if(sa->COM.RUB_BB) 

if(sa->COM.InvRUB) 

else 

OperaULA( ); 

EstadoULA( ); 

if(sa->COM.BB_ULA) 

void OperaULA( ) 

{ unsigned c = 0; 

if(sa->COM.Carryin) 

if(sa->COM.SArit) 

if(sa->COM.SXor) 

if(sa->COM.S0r) 

if(sa->COM.SAnd) 

void EstadoULA( ) 

sn->PO.RUB = —sa->PO.BB; 

sn->PO.RUB = sa->PO.BB ; 

sn->PO.BB  = sa->PO.ULA; 

c = 1; 

sn->PO.ULA = sa->PO.RUA + sa->PO.RUB + c; 

sn->PO.ULA = sa->PO.RUA ^ sa->PO.RUB; 

sn->PO.ULA = sa->PO.RUA I sa->PO.RUB; 

sn->PO.ULA = sa->PO.RUA & sa->PO.RUB; 

char Zero=0, Negativo=0, Overflow=0, Carry=0; 

int i; 

char a[16], b[16], c[17]; 

for(i=0; i<16; 

{ 	a[i] = (sa->PO.RUA & (1<<i)) ? ---0 : 0; 

b[i] = (sa->PO.RUB & (1<<i)) ? 

if(!i) 

if(sa->COM.Carryin) 

—0 : 

c[0] 

0; 

= a[0] I b[0]; 

else c[0] = a[0] & b[0]; } 

c[i+1] = (a[i]&b[i]) I  (a[i]&c[i])  I  (b[i]&c[i]); 

Overflow = c[16] A  c[15]; 

Carry = c[16]; 

if(—sa->PO.ULA) 	Zero = —0; 

if((sa->PO.RUA < 0) && (sa->PO.RUB < 0)) Negativo = —0; 

else 	Negativo = (sa->PO.ULA & (1<<15)) ? —0 : 0; 

if(sa->COM.PS_ULA) 

sn->PO.PS = (Overflow & 1)I(Carry & 2)I(Zero & 4)I(Negativo & 8); 

sn->COM.Carryin = C; 
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void Memoria( ) 

{ if(sa->COM.hab) 

{ igsa->PC.a0pM & f[1]) 
if(sa->PC.a0pM & f[2]) 

if(sa->PC.a0pC & f[2]) 

if(sa->PC.a0pR & f[1]) 

if(sa->PC.a0pE & f[1]) 
if(sa->PC.a0pE & f[2]) 

if(sa->PC.aInl & f[1]) 

if(sa->PC.aInl & f[2]) 

} 

} 

/* 

void Ddbicao( )  

endereco = sa->PO.Psai; 
sa->PO.Pen = MEM[endereco]; 

endereco = sa->PO.Psai; 

sa->PO.Pen = MEM[endereco]; 

endereco = sa->PO.Psai; 

MEM[endereco] = sa->PO.Psai; 

endereco = sa->PO.Psai; 

MEM[endereco] = sa->PO.Psai; 

{ JANELA(0, 

JANELA(1, 

JANELA(2, 

JANELA(3, 

JANELA(4, 

JANELA(5, 

JANELA(6, 

JANELA(7, 

JANELA(8, 

JANELA(9, 

JANELA(10, 

JANELA(11, 

JANELA(12, 

JANELA(13, 

JANELA(14, 

JANELA(15, 

JANELA(16, 

VALOR(1, 

VALOR(2, 

VALOR(3, 

fi ll,  
f[2], 

RST, 

WAIT, 

INT, 

sa->PC.cnd, 

COND, 

sa->PC.aRst, 

sa->PC.aWait, 

sa->PC.aInl, 

sa->PC.aIn2, 

sa->PC.a0pM, 

sa->PC.a0pD, 

sa->PC.aOpC, 

sa->PC. aOpR, 

sa->PC.a0p0, 

sa->PC.aOpE, 

fill, 

f[2], 

sa->PO.PS, 

'Tv);  

"RST"); 

"WAIT"); 

"INT"); 

"cnd"); 

"COND"); 

"Rst"); 

"Wait"); 

"Inl "); 

"In2"); 

"OpM"); 

"OpD"); 

"OpC"); 

"OpR"); 

"Op0"); 

"OpE"); 

"fl ", 	16); 

"f2", 	16); 

"PS", 	16); 
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VALOR(4, 	sa->PO.PCinc, "PCinc", 16); 

VALOR(5, 	sa->PO.PCn, 	"PCn", 16); 

VALOR(6, 	sa->PO.RUA, "RUN', 16); 

VALOR(7, 	sa->PO.RUB, "RUB", 16); 

VALOR(8, 	sa->PO.ULA, "ULA", 16); 

VALOR(9, 	sa->PO.RI, 	"RI", 	16); 

} 

A figura ilustra o resultado de uma simulacao SHC, na qual foi efetuada uma 

operacao de soma de dois operandos que estavam em uma memoria. Na janela 

VALOR aparece o valor, em hexadecimal, dos registradores da ULA, o PC e a palavra 

de ._talus, na janela JANELA sao apresentados os sinais que representam os estados do 

algoritmo. Neste modo de simulacao é possivel notar que as fases tern uma duracAo 

diferente, isto ocorre porque o simulador facilita ao usuario estimar a frequencia de 

operacao do circuito. 

SHC - SIMULADOR DE HARDWARE EM HDC V.1.4 - CPGCC/UFRGS 
fl 	:0 	 fl 

f2 	:0 	 f2 

I PS 	:3 

Peinc :3 

Pen 	:2 

RUA 	:9805 

RUB 	:7a0 

ULA 	:91a5 

RI 	:473b 

RST 

WAIT 

INT 

cnd 

COND 

Rst 

Wait 

Inl 

In2 

OpM 

OpD 

Doe 

OpR 

Op° 

OpE 

CICLOS r 	 CICLOS: 8 3 	 6 
<CR>Segue <ESC>Fin <SPACE>Ciclo <F2Musca <F3>Paranetros <F4>CI 

Saida grafica da simulacao SHC do processador PP 16. 
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ANEXO A-9 

DESCRIcAO EM HDC DO MICROPROCESSADOR RISCO 

A descricao HDC parcial (nem todas as instrucoes e nem todas as unidades 
operativas estAo descritas) do microprocessador RISCO (/JUN 92/) esta apresentada a 

seguir. A parte de controle esta descrita de forma comportamental, onde sac) 

salientadas as etapas do pipeline. 

/* 	  

typedef struct 

{ unsigned tl, tO, cod, codb4, codb3, codb2, codbl, codb0, aps; 

unsigned 	fl, fO, dst, ftl, ss2, ft2, ila, isa, ime, isr; 

unsigned a_ftl, a_r0, a_dst, b_fI2, b_k, b_kp, b_kg1, b_kgh; 

unsigned Ipe, lea, sO, sl, mO, ml, m2, m01, m02; 

unsigned ila0, isa0, imel, ime2, isrl, isr2; 

unsigned dstrO, dstpsw, dstpc, usa_ud, usa_ula, codula, cond_v; 

unsigned bout_bb, bout_inc, pc_bout, bsis_bout; 

unsigned bb ula, bb_ud, dst_bb, ale, rda_ba, rdb_bb, rud_codud; 

unsigned bout _bb_1, bout_inc 1, pc_bouti, bsis_bout_l, bb_ula_1, bb_ud_1; 

unsigned bout_pc, pcinc_bout, rd, dst _bb_1, dst 1, ale 1; 

unsigned ba_ftl, ba_r0, ba_dst, bb_f12, bb_const, rua_ba, rub_bb, rula_codula; 

unsigned ri_proxri, proxri_bsis, const_bsis, bb_1, wr; 

unsigned ri_proxri_l, proxri_bsis_l, const_bsis_1, rd_l, bb_1_1, wr_1; 

long unsigned 	proxri, ri; 

} parte_controle; 

typedef struct 

{ unsigned bout_bb, bout inc, pc_bout, bsis_bout, bb ula, bb_ud, dst_bb, ale; 

unsigned bout_pc, pcinc_bout, rd, baftl, ba_r0, ba_dst, bb_ft2, bb_const; 

unsigned rua_ba, rub_bb, rula_codula, rda_ba, rdb_bb, rud_codud; 

unsigned proxri_bsis, ri_proxri, const_bsis, bb_1, wr; 

} interface; 

typedef struct 

{ long unsigned 	ma, rub, ula, a, b, negat, zero, c, overf; 

unsigned rula, log, arit, and, or, xor, add, inv_a, inv b , com_c, invc; 
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unsigned chi, sel_and, sel_or, sel_xor, sel_add, cout; 

long unsigned 	ba, bb, bout, bsis, rda, rdb, ud, breg[32], pcinc, inc; 

long unsigned 	const_ext, kp, kg, ext, sinal_p, sinal_g; 

parte_operativa; 

typedef struct 

{ long unsigned 	ram[100], latch end; 

} memoria; 

typedef struct 

{ parte_controle 	PC; 

interface 	INT; 

parte_operativa 	PO, 

memoria 	MEM; 

} circuito; 

#define BIT31 Ox80000000L 

#define BIT30 Ox40000000L 

#define BIT24 Ox1000000L 

#define E1T23 Ox800000L 

#define EaT22 Ox400000L 

#define BIT16 Ox10000L 

#define BIT 11 0x800 

#define BIT10 0x400 

#define BIT4 Ox10 

#define BIT3 0x8 

#define BIT2 0x4 

#define BIT1 0x2 

#define BITO Oxl 

#define CAMPOCOD Ox3e000000L 

#define CAMPOD ST Ox3e0000L 

#define CAMPOFT1 Ox1f000L 

#define CAMPOFT2 Ox7c0 

#define CAMPOKP 	Ox7ff 

#define CAMPOKG OxlffffL 

#define SOMA 0 
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#define NUM__O Ox0 

#define NUM _1 Oxl 

#define NUM 31 Oxlf 

#define END R00 NUM _0 

#define END PSW NUM _ 1 

#define END_PCx NUM_31 

#define ROO 	breg[END_ROO] 

#define PSW 	breg[END_PSW] 

#define PCx 	breg[END_PCx] 

/* 

#include "globais.h" 

/*  

void Altera nodos( ) 

{ 	 } 

/* 	  

void Parametros( ) 

n_fases = 3; 

Al 	RASO = 0, 

/* 	  

void Iniciacao( ) 

{ 	 } 

/* 	  

void Descricao( ) 

{ funcao_parte_controle( ), 

funcao_interface( ), 

fiincao_parte_operativa( ); 

funcao_memoria( ); 	} 

void funcao_parte_controle( ) 

{ 

fase: fl; instrucao: i+2 */ 

sn->PC.bout_bb = (sa->PC.ilaO & sa->PC.dstpc) I (sa->PC.isa0 & 

(sa->PC.dstpc & sa->PC.cond_v)); 

sn->PC.bout_inc = (sa->PC.ilaO & —sa->PC.dstpc) (sa->PC.isaO & 
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—(sa->PC.dstpc & sa->PC.cond_v)); 

sn->PC.pc_bout = sa->PC.ilaOlsa->PC.isa0; 

sn->PC.bsis_bout = sa->PC.m02; 

fase: fl; instrucao: i+1 - decodificacao */ 

if (sa->INT.proxri_bsis) 	sn->PC.proxri = sa->PO.bsis; 

if (sa->INT.rijroxri) 	sn->PC.ri = sa->PC.proxri; 

extracao dos campos da palavra de instrucao 

sn->PC.tl = ((sa->PC.ri & BIT31) ? true : false); 

sn->PC.tO = ((sa->PC.ri & BIT30) ? true : false); 

sn->PC.cod = (sa->PC.ri & CAMPOCOD) >> 25 ; 

sn->PC.codb4 = ((sa->PC.cod & BIT4 ) ? true : false); 

sn->PC.codb3 = ((sa->PC.cod & BIT3 ) ? true : false); 

sn->PC.codb2 = ((sa->PC.cod & BIT2 ) ? true : false); 

sn->PC.codbl = ((sa->PC. cod & BIT1 ) ? true : false); 

sn->PC.codb0 = ((sa->PC.cod & BITO ) ? true : false); 

sn->PC.aps = ((sa->PC.ri & BIT24) ? true : false); 

sn->PC.fl = ((sa->PC.ri & BIT23) ? true : false); 

sn->PC.fO = ((sa->PC.ri & BIT22) ? true : false); 

sn->PC.dst = (sa->PC.ri & CAMPODST) >> 17 ; 

sn->PC.ftl = (sa->PC.ri & CAMPOFT1) >> 12 ; 

sn->PC.ss2 = ((sa->PC.ri & BIT11) ? true : false); 

sn->PC.ft2 = (sa->PC.ri & CAMPOFT2) >> 6 ; 

/* define os campos e para onde irdo */ 

sn->PC.a_ftl = —sa->PC.fl & —sa->PC.fD; 

sn->PC.a_r0 = —sa->PC.fl & sa->PC.fD; 

sn->PC.adst = sa->PC.f1; 

sn->PC.b_f12 = —sa->PC.fl & —sa->PC.10 & —sa->PC.ss2; 

sn->PC.b_k = —sa->PC.b_ft2; 
sn->PC.b_kp = —sa->PC.fl & --sa->PC.fO & sa->PC.ss2; 

sn->PC.b_kgl = sa->PC.fO; 

sn->PC.b_kgh = sa->PC.fl & —sa->PC10; 

define o tipo de instrucao 
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sn->PC.ila = —sa->PC.t1 & —sa->PC.t0; 

sn->PC.isa = —sa->PC.t1 & sa->PC.tO; 

sn->PC.ime = sa->PC.t1 & —sa->PC.tO; 

sn->PC.isr = sa->PC.tl & sa->PC.tO; 

/* 	define o ciclo de maquina 

if (f[2]) 
	

sn->PC.lpe = sa->PC.sO; 

if (f[3]) 
	

sn->PC.lea = sa->PC.lpe; 

sn->PC.sO = —(—sa->PC.t1 I sa->PC.lea); 

sn->PC.s1 = sa->PC.lea; 

sn->PC.mO = —( sa->PC.sO I sa->PC.s1 ); 

sn->PC.ml = —(—sa->PC.s0 I sa->PC.s1 ); 

sn->PC.m2 = —( sa->PC.sO —sa->PC.s1 ); 

sn->PC.m01 =—sa->PC. sl;  

sn->PC.m02 = —sa->PC.s0; 

/* 	define o ciclo de maquina para cada instrucao 

sn->PC.ilaO = sa->PC.ila & sa->PC.mO; 

sn->PC.isaO = sa->PC.isa & sa->PC.mO; 

sn->PC.imel = sa->PC.ime & sa->PC.m1; 

sn->PC.ime2 = sa->PC.ime & sa->PC.m2; 

sn->PC.isrl = sa->PC.isr & sa->PC.m1; 

sn->PC.isr2 = sa->PC.isr & sa->PC.m2; 

/* Geracao dos Comandos 

sn->PC.dstr0 = ((sa->PC.dst = = END R00) ? true : false); 

sn->PC.dstpsw = ((sa->PC.dst = = END_PSW) ? true : false); 

sn->PC.dstpc = ((sa->PC.dst = = END_PCx ) ? true : false); 

sn->PC.usa_ud = sa->PC.ila & sa->PC.codb4; 

sn->PC.usaula = (sa->PC.ila & —sa->PC.codb4) I (sa->PC.isa) I (sa->PC.ime) 

(sa->PC.isr); 

if (sa->PC.usa_ula & sa->PC.ilaO) sn->PC.codula = sa->PC.cod; 

if (sa->PC.usaula & sa->PC.isaO) sn->PC.codula = SOMA; 
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/* fase: fl; instrucao: i */ 

sn->PC.bb_ula = (sa->PC.ilaO & sa->PC.usa_ula) (sa->PC.isaO & 

sa->PC.usa_ula & sa->PC.cond_v); 

sn->PC.bbud = sa->PC.ilaO & sa->PC.usaud; 

sn->PC.dst_bb = (sa->PC.ilaO & =sa->PC.dstpc & —sa->PC.dstrO) 

(sa->PC.isaO & sa->PC.cond v & —sa->PC.dstpc & —sa->PC.dstr0); 

sn->PC.ale = sa->PC.m02; 

latches dos comandos de fl 

if (fi2l) 
sn->PC.boutbb_l = sa->PC.bout_bb; 

sn->PC.boutincl = sa->PC.boutinc; 

sn->PC.pc_bout_l = sa->PC.pc_bout; 

sn->PC.bsis_boutl = sa->PC.bsis_bout; 

sn->PC.bbulal = sa->PC.bbula; 

sn->PC.bb_udl = sa->PC.bbud; 

sn->PC.dst bb 1= sa->PC.dstbb; _ _ 

sn->PC.dst_l = sa->PC.dst; 

sn->PC.alet = sa->PC.ale; 

I* fase: f2; instrucao: i+2 *1 

sn->PC.bout_pc = sa->PC.m01; 

sn->PC.pcinc_bout = sa->PC.m01; 

sn->PC.rd = sa->PC.m01; 

sn->PC.wr = sa->PC.m2; 

I* fase: 12; instrucao: i+1 

sn->PC.baft1 = sa->PC.m0 & sa->PC.a_ft1; 

sn->PC.ba_r0 = sa->PC.mO & sa->PC.a_r0; 

sn->PC.ba_dst = sa->PC.mO & sa->PC.a_dst; 

sn->PC.bbft2 = sa->PC.mO & sa->PC.b_ft2; 

sn->PC.bb_const = sa->PC.mO & sa->PC.b_k; 

sn->PC.rua_ba = sa->PC.m01 & sa->PC.usaula; 

sn->PC.rub_bb = sa->PC.m01 & sa->PC.usa_ula; 

sn->PC.rula_codula = sa->PC.m01 & sa->PC.usa_ula; 
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sn->PC.rda_ba = sa->PC.m01 & sa->PC.usa_ud; 

sn->PC.rdbbb = sa->PC.m01 & sa->PC.usa_ud; 
sn->PC.rud_codud = sa->PC.m01 & sa->PC.usa_ud; 

/* fase: f2; instrucao: i */ 

if (f[2]) 

{ sn->PC.rd 1= sa->PC.rd; 

sn->PC.wrl = sa->PC.wr; 
	

} 

/* fase: f3; instrucao: i+2 

sn->PC.proxri_bsis = sa->PC. m0 1 ; 

sn->PC.riproxri = sa->PC. m02; 

sn->PC.const_bsis = sa->PC.m0 1; 

/* fase: f3; instrucao: i+1 	*/ 

sn->PC.bb_l = sa->PC.m01; 

/* fase: f3; instrucao: i */ 

if (f[2]) 

{ sn->PC.proxri_bsis_l = sa->PC.proxri_bsis; 

sn->PC.riproxri_l = sa->PC.ri_proxri; 

sn->PC.constbsis1= sa->PC.const_bsis; 

sn->PC.bb_11 = sa->PC.bb_1; 

} 

void fimcao_interface( ) 

sn->INT.boutbb = fj1] & sa->PC.bout_bb_1; 

sn->INT.bout_inc = flu] & sa->PC.bout_inc_1; 

sn->INT.pc_bout = fill & sa->PC.pc_bout_1; 

sn->INT.bsis_bout = f[1] & sa->PC.bsis_bout_1; 

sn->INT.bb_ula = fill] & sa->PC.bb_ula_1; 

sn->INT.bb_ud = fill] & sa->PC.bb_ud_1; 

sn->INT.dstbb = f[1] & sa->PC.dst_bb_1; 

sn->INT.ale = fill] & sa->PC.ale1; 

sn->INT.bout_pc = f[2] & sa->PC.bout_pc; 
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sn->INT.pcinc_bout = f12] & sa->PC.pcinc_bout; 

sn->INT.wr = 	& sa->PC.wr1; 

sn->INT.rd = -411] & sa->PC.rd1; 

sn->INT.ba_ft I = f[2] & sa ->PC.baft 1 ; 
sn->INT.ba_r0 = f[2] & sa->PC.ba_r0; 

sn->INT.ba_dst = f[2] & sa->PC.ba_dst; 

sn->INT.bb_f12 = f[2] & sa->PC.bb_ft2; 

sn->INT.bbconst = f12] & sa->PC.bb_const; 

sn->INT.rua_ba = f[2] & sa->PC.rua_ba; 

sn->INT.rub_bb = f[2] & sa->PC.rub_bb; 

sn->INT.rula_codula = f[2] & sa->PC.rula_codula; 

sn->INT.rda_ba = f[2] & sa->PC.rda_ba; 

sn->INT.rdb_bb = f[2] & sa->PC.rdb_bb; 

sn->INT.rud_codud = f[2] & sa->PC.rud_codud; 

sn->INT.proxri_bsis = f[3] & sa->PC.proxri_bsis_1; 

sn->INT.ri_proxri = f[3] & sa->PC.ri_proxril; 

sn->INT.constbsis = f[3] & sa->PC.const_bsis_1; 

sn->INT.bb_I = f[3] & sa->PC.bb_1_1; 

} 

void funcao_parte_operativa( ) 

fiincao_po( ), 

funcao_constante( ), 

funcao_ud( ), 

funcaobarramentos( ); 

funcao_pc( ); 

funcaobanco_registradores( ); 

funcao_ula2( ); 

void funcao_po( ) 

{ if (sa->INT.bout_pc) 	sn->PO.bout = sa->PO.PCx; 

if (sa->INT.pcinc_bout) 	sn->PO.pcinc = sa->PO.bout; 

sn->PO.inc = sa->PO.pcinc + 1; 

if (sa->INT.bb_1) 	sn->PO.bb = true; 

if (sa->INT.bout_bb) 	sn->PO.bout = sa->PO.bb; 

if (sa->INT.bout_inc) 	sn->PO.bout = sa->PO.inc; 

if (sa->INT.pc bout) 	sn->PO.PCx = sa->PO.bout; 



295 

if (sa->INT.bsis_bout) sn->PO.bsis = sa->PO.bout; 
	

} 

void funcao constante( ) 

if (sa->INT.const_bsis) 

{ sn->PO.kp = sa->PO.bsis & CAMPOKP; 

sn->PO.kg = sa->PO.bsis & CAMPOKG; 

sn->PO.ext = 0; 

sn->PO.sinal_p = sa->PO.kp & BIT10; 

sn->PO.sinal_g = sa->PO.kg & BIT16; 	}; 
if (sa->PC.b_kp) 

{ if (sa->PO.sinal_p) 	sn->PO.ext = Oxfffffc0OL; 

sn->PO.const_ext = sa->PO.ext I sa->PO.kp; 

if (sa->PC.b_kg1) 

{ if (sa->P0.sinal_g) 	sn->PO.ext = Oxfffi0000L; 

sn->P0.const_ext = sa->PO.ext I sa->PO.kg; 
	

}; 

if (sa->PC.b_kgh) 

{ if (sa->PO.sinal_g) 	sn->PO.ext = Ox0000ffff; 

sn->P0.const_ext = sa->P0.extl(sa->P0.kg<<16); 

if (sa->INT.bb_const) 	sn->PO.bb = sa->PO.const_ext; 

void funcao_banco_registradores( ) 

sn->PO.R00 = 0; 

if (sa->INT.ba_ftl) 

if (sa->INT.ba_r0) 

if (sa->INT.ba_dst) 

if (sa->INT.bb_ft2) 

if (sa->INT.dst_bb) 

void funcao_pla_ula( ) 

sn->PO.ba = sa->P0.breg[sa->PC. ftl]; 

sn->PO.ba = sa->PO.R00; 

sn->PO.ba = sa->P0.breg[sa->PC. dst]; 

sn->PO.bb = sa->PO.breg[sa->PC.ft2]; 

sn->P0.breg[sa->PC.dst_1] = sa->PO.bb; 

#define C4 ((sa->PO.rula & BIT4) ? true : false ) 

#define C3 ((sa->PO.rula & BIT3) ? true : false ) 

#define C2 ((sa->PO.rula & BIT2) ? true : false ) 

#define Cl ((sa->PO.rula & BIT 1) ? true : false ) 

#define CO ((sa->PO.rula & BITO) ? true : false ) 

sn->P0.1og = —C4 & (C3 & C2); 

sn->P0.arit = —C4 & —(C3 & C2); 

sn->PO.and = sa->P0.1og & Cl & CO; 
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sn->PO.or = sa->PO.log & Cl & -CO; 

sn->PO.xor = sa->PO.log & --'Cl & CO; 

sn->PO.add = sa->PO.arit; 

sn->PO.inv a = sa->PO.arit & C3; 

sn->PO.inv b = sa->PO.arit & C2; 

sn->PO.com  c = sa->PO.arit & Cl; 

sn->PO.inv c = sa->PO.arit & CO; } 

void funcao_ula0( ) 
{ if (sa->PO.sel_and) 	sn->PO.ula = sa->PO.a & sa->PO.b; 

if (sa->PO.sel or) 	sn->PO.ula = sa->PO.a I sa->PO.b; 

if (sa->PO.sel xor) 	sn->PO.ula = sa->PO.a ^ sa->PO.b; 

if (sa->PO. sel add) 

{ unsigned vcout,i,va,vb,vcin; 

long unsigned bit_i; 

sn->PO.ula = sa->PO.a + sa->PO.b + (sa->PO.cin ? 1: 0); 

vcout = sa->PO.cin; 

bit_i = 1L; 

for (i=0; i<=31; i=i+1 ) 

{ va = ((sa->PO.a & bit_i) ? true : false); 

vb = ((sa->PO.b & bit_i) ? true : false); 

vcin = ((vcout) ? true: false); 

vcout = (va & vb) I (va & vcin) I (vb & vcin); 

bit_i = bit_i << 1; 	}; 

sn->PO.cout = (vcout ? true : false); 

sn->PO.overf = (vcout ? true : false) ^ (vcin? true: false); 

sn->PO.negat = ((sa->PO.ula < 0) ? true : false); 

sn->PO.zero = (sa->PO.ula ? false : true); 	 } 

void funcao_ulal( ) 

{ funcao_pla ula( ); 

sn->PO.a = (sa->PO.inv_a ? -'sa->PO.rua : sa->PO.rua); 

sn->PO.b = (sa->PO.inv b ? -sa->PO.rub : sa->PO.rub); 

sn->PO.cin = (sa->PO.inv c ? (sa->PO.com  c ? --'sa->PO.c : I): 

(sa->PO.com  c ? sa->PO.c : 0)); 

sn->PO.sel_and = sa->PO.and; 

sn->PO.sel or = sa->PO.or; 



sn->P0.sel_xor = sa->PO.xor; 

sn->P0.sel_add = sa->PO.add; 
fimcao_ula0( ); 
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void funcaoula2( ) 

{ if (sa->1NT.rula codula) 

if (sa->INT.rua_ba) 

if (sa->INT.rubbb) 

fimcao u1a1( ); 

if (sa->INT.bb_ula)  

sn->PO.rula = sa->PC.codula; 

sn->PO.rua = sa->PO.ba; 

sn->PO.rub = sa->PO.bb; 

sn->PO.bb = sa->PO.ula; 

void funcaomemoria( ) 

{ sn->MEM.ram[0] = OL; 

sn->MEM.ram[1] = 1L; 

sn->MEM.ram[2] = Ox010a8801L; 

sn->MEM.ram[3] = Ox010a5 I 40L; 

sn->MEM.ram[4] = Ox010a5140L; 

sn->MEM.ram[5] = Ox010a5140L; 

sn->MEM.ram[6] = 0x413e0802L; 

sn->MEM.ram[7] = Ox010a5140L; 

sn->MEM.ram[8] = OL; 

sn->MEM.ram[9] = OL; 

if (sa->INT.ale) 	sn->MEM.latchend = sa->PO.bsis; 

if (sa->INT.rd) 	sn->PO.bsis = sa->MEM.ram[(unsigned char) 

sa->lViEM.latch_end]; 

/* 

void Exibicao( ) 

JANELA(0, f[1], 

JANELA(1, f[2], 

JANELA(2, f[3], 

JANELA(3, sa->INT.bout_bb, 

JANELA(4, sa->INT.bout_inc, 

JANELA(5, sa->1NT.pc_bout, 

JANELA(6, sa->1NT.bsis_bout, 

"O " ); 

 "12 " )
; 

"f3 "); 
"bout_B"); 

"bout_I"); 

"P bout"); 

"bs_bou"); 
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JANELA(7, sa->INT.bb_ula, 	"bb_ula"); 

JANELA(8, sa->INT.dst_bb, 	"dst_bb"); 

JANELA(9, sa->INT.ba_dst, 	"ba_dst"); 

JANELA(10, sa->INT.ba_r0, 	"ba r0"); 

JANELA(11, sa->INT.baftl, 	"ba_ft 1 "); 

JANELA(12, sa->INT.rua_ba, 	"rua_ba"); 

JANELA(13, sa->INT.bb_const, 	"bb_cnt"); 

JANELA(14, sa->INT.bb_f12, 	"bb_ft2"); 

JANELA(15, sa->INT.rub_bb, 	"rub_bb"); 

JANELA(16, sa->INT.rula_codula, 	"rulacd"); 

JANELA(17, sa->INT.proxri_bsis, 	"prbsis"); 

JANELA(18, sa->1NT.ri_proxri, 	"ripror"); 

JANELA(19, sa->INT.const_bsis, 	"ctebsi"); 

JANELA(20, sa->INT.bb_1, 	"bb_1"); 

JANELA(21, 1L&sa->MEM.latch_end, "add0"); 

JANELA(22, 2L&sa->MEM.latch_end, "addl"); 

JANELA(23, 4L&sa->MEM.latch_end, "add2"); 

VALOR(1, sa->PO.R00, 	"r0", 	16); 

VALOR(2, sa->PO.breg[2], "r2", 	16); 

VALOR(3, sa->PO.breg[5], "r5", 	16); 

VALOR(4, sa->PO.breg[8], "r8", 	16); 

VALOR(5, 	sa->PO.rula, 	"rula", 16); 

VALOR(6, sa->PO.ba, 	"ba", 	16); 

VALOR(7, sa->PO.rua, 	"rua", 16); 

VALOR(8, sa->PO.bb, 	"bb", 	16); 

VALOR(9, sa->P0. rub, 	"rub", 16); 

VALOR(10, sa->PO.ula, "ula", 16); 

VALOR(11, sa->PC.dst, 	"pc.dst", 16); 

VALOR(12, sa->PO.bout, 	"bout", 16); 

VALOR(13, sa->PO.pcinc, 	"pcinc", 16); 

VALOR(14, sa->PO.inc, "inc", 16); 

VALOR(15, sa->PO.PCx, 	16); 

VALOR(16, sa->PO.bsis, 	"bsis", 16); 

VALOR(17, sa->PC.ri, 	"ri", 	16); 

} 
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A figura ilustra o resultado de uma simulacao SHC, efetuada atraves do modo 

de operacdo zero (simulacao de atrazo zero), para o conjunto de sinais apresentados 
na funcao exibicao. 

SHC 	- 	SIMULADOR DE HARDWARE EM HDC 	V. 1.4 - 	CPGCC/UFRGS 

r0 	:0 

r2 	:0 

r5 	:4 

r8 	:0 

rula 	:0 

ba 	:4 

rua 	:4 

bb 	:ffffffff 

rub 	:4 

ula 	:8 

pc.dst:If 

bout :6 

pcinc :6 

inc 	:7 

pc 	:6 

bsis 	:413e0802 

ri 	:4I3e0802 

fl 

f2 

f3 

bout_B 

bout_I 

P_bout 

bs_bou 

bb_ula 

dst_bb 

ba_dst 

ba_r0 

ba_ftl 

rua_ba 

bb_cnt 

bb_ft2 

rub_bb 

rulacd 

prbsis 

ripror 

ctebsi 

bb_l 

add() 

addl 

add2 

CICLOS: 	31 CICLOS 	 25 30 
<CR>Segue <ESC>Fin <SPACE>Ctclo <F2>Busca <F3>Paranetros <F4>CI 

Saida grafica da simulacao SHC do processador RISCO. 

FRGS 
ItrYITLI .-0 DE INFORMATICt 

PIrn, 	yt.. 





101 

BIBLIOGRAFIA 

/ANC 86/ 	ANCEAU, Francois. The Architecture  of: Microprocessors.  Amsterdam: 

Addison-Wesley, 1986. 

/ABD 79/ 	ABD-ALLA, A. M. & MELTZER, A. C. Principles  DI Digital 

Computer Design.  New Jersey: Prentice-Hall, 1979. 

/BOY 88/ 	BOYER, D. 0. Symbolic Layout Compaction Review. In: DESIGN 

AUTOMATION CONFERENCE, 25., June 12-15, 1988, 

Anaheim. Proceedings...  New York: ACM, 1988. p. 383-389. 

/CAR 89/ 	CARRO, Luigi. Gerador  parametrizavel  sie Panes Operativas CMOS. 

Porto Alegre: CPGCC - UFRGS, mar. 1989. (Dissertacao de 

Mestrado). 

/CRU 91/ 	Crusius, Cesar et al. Biblioteca 	Celulas TRANCA Regras 

ECPD15/1.  Porto Alegre, CPGCC-UFRGS, 1991. 69p. (Relatorio 

de Pesquisa n. 146). 

/DAV 83/ 	DAVIO, Marc; DESCHAMPS, J.-P. & THAYSE, A. Digital Systems 

mit Algorithm Implementation.  New York: A Wesley Interscience 

Publication, 1983. 

/DAV 82/ 	DAVIO, Marc; DESCHAMPS, J.-P. & THAYSE, A. Machines 

Algorithmiques.  Lausanne: Presses Polytechniques Romandes, 

1982. 

/DAV 88/ 	DAVIO, Marc. Digital Systems.  [S.L.: S.N.], 1988. 132p. 

/DeM 88/ 	De MICHELI, G. & KU, David C. HERCULES - A System for High- 

Level Synthesis. In: DESIGN AUTOMATION CONFERENCE, 

25., June 12-15, 1988, Anaheim. Proceedings...  New York: ACM, 

1988. p. 483-488. 

/DeM 90/ 	De MICHELI, G. et al; The Olympus  Synthesis System  fia- Digital 

Design.  Stanford: Stanford University, 1990. 25p. (Technical 

Report No. CSL-TR-90-432). 



302 

/FIT 81/ 	FITZPATRICK, D., T. et al. VLSI Implementations of a Reduced 

Instruction Set Computer. In: CMU CONFERENCE ON VLSI 

SYSTEMS AND COMPUTATIONS, October 19-21, 1981, 

Maryland. Proceedings... Maryland: Carnegie-Mellon University, 

1981. p. 327-336. 

/GAJ 83/ 	GAJSKI, D. D. & KUHN, R. Guest Editor's Introduction New VLSI 

Tools. Computer, Los Alamitos, v.16, n.12, p. 11-14, Dec. 1983. 

/GAJ 88/ 	GAJSKI, D. D. Silicon Compilation. Readig: Addison-Wesley, 1988. 

/GLA 85/ 	GLASSER, L. A. & DOBBERPUHL, D. W. The Design and Analisys 

&VLSI Circuits. Reading: Addison - Wesley, 1985. 

/HWA 89/ HWANG, Kai & BRIGGS, F. A. Computer Architecture and Parallel 

Processing. New Delhi: McGraw-Hill, 1989. 

/HEN 81/ 	HENNESSY, J. et al. MIPS: a VLSI Processor Architecture In: CMU 

CONFERENCE ON VLSI SYSTEMS AND COMPUTATIONS, 

October 19-21, 1981, Maryland. Proceedings... Maryland: 

Carnegie-Mellon University, 1981. p. 337-346. 

/JAC 88/ 	JACOBI, R. et al. Sistema de PAC de Circuitos Integrados. In: 

SIMPOSIO BRASILEIRO DE CONCEPQA0 DE CIRCUITOS 

INTEGRADOS, 3., abr. 1988, Gramado. Anais... Gramado: SBC, 

1988. p. 107-118. 

/JOH 79/ 	JOHANNSEN, D. Bristle Blocks: A Silicon Compiler. In: DESIGN 

AUTOMATION CONFERENCE, 16., June 1979, San Diego. 

Proceedings... New York: ACM/IEEE, 1979. p.310-313. 

/JUN 92/ 	JUNQUEIRA, Alexandre. RISCO - Microprocessador RISC CMOS ik 

32 Bits. Porto Alegre: CPGCC - UFRGS, ago. 1992. (Dissertacao 

de Mestrado). 

/KAR 85/ 	KARP, Richard M. Combinatorics, Complexity, and Randomness. 

Communications of lb& ACM, New York. v. 29, n. 2, p. 97-109, 

February 1985. 



303 

/KAT 86/ 	KATZENELSON, J. & WEITZ, E. VLSI Simulation and Data 

Abstraction. IEEE Transactions sm Computer-Aided Design, New 

York, v. cad-5, n. 3, p. 371-378. July 1986. 

/KU 90/ 	KU, David & De MICHELE G. Synthesis dASICs with Herculeslaid 

Hebe. Stanford: Stanford University, 1991. 27p. (Technical Report 

No. CSL-TR-91-461). 

/LIP 90/ 	LIPSETT, Roger et al. VHDL: Hardware Description and Design. 

Massachusetts: Kluwer Academic Publishers, 1990. 

/LOB 87/ 	LOBO, Keith R. & RASMUSSEN, Richard S. The Semicustom 

Approach i Electronic Breadboarding. Milpitas: LSI Logic 

Corporation, 1987. 

/LOR 82/ 	LORIN, Harold. Introduction to Computer Architecture and 

Organization. New York: John Wiley & Sons, 1982. 

/MAI 84/ 	MAISSEL, L. I. & OFEK, H. Hardware Design and Description 

Languages in IBM. 1BM  Journal Research Development, New 

York, v. 28, n.5, September 1984. 

/MAR 88/ 	MARPLE, D. at al. An efficient Compactor for 45° Layout. In: 

DESIGN AUTOMATION CONFERENCE, 25., June 12-15, 

1988, Anaheim. Proceedings... New York: ACM, 1988. p. 396-

402. 

/MAR 90/ 	MARCON, Cesar A. M. et al. SFC - Simulador Funcional para 

Circuitos Descritos em C. In: SEMINARIO INTERN() DE 

MICROELETRONICA, 6., nov. 1990, Tramandai. Anais... Porto 

Alegre: CPGCC-UFRGS, 1990. p. 111-114. 

/MAT 85/ MATA, Jose Mosteiro da. ALLENDE: Uma Linguagem de 

Especificacao de Layouts de Circuitos Integrados. In: SIMPOSIO 

BRASILEIRO DE CONCEPc.A.-  0 DE CIRCUITOS 

INTEGRADOS, 2., 20-27 jul. 1985, Porto Alegre. Anais... Porto 

Alegre: SBC, 1985. p. 145-158. 



304 

/MIT 88/ 	MITCHELL, H. J. 32-Bits Microprocessador.  Rio de Janeiro: McGraw 

- Hill, 1988. 

/MOR 90/ 	MORAES, Fernando G. Sintese Automkica Leiaute  parg Circuitos 
gm Logica Aleatoric.  Porto Alegre: CPGCC - UFRGS, set. 1990. 

(Dissertacao de Mestrado). 

/NAS 86/ 	NASH, J. D. & SAUNDERS, L. F. VHDL Critique. IEEE Design and 

Test &Computers,  New York, v. 3, n. 2, p. 54-65, April 1986. 

/NEW 87/ NEWTON, A. R. & SANGIOVANNI-VICENTELLI, A. L. CAD 

Tools for ASIC Design. Proceedings  &ille IEEE,  New York, v.75, 

n.6, p. 765-76, June 1987. 

/OBR 81/ 	OBREBSKA, Monika. Comparative Survey of Different Design 

Methodologies for Control Part of Microprocessors. In: CMU 

CONFERENCE ON VLSI SYSTEMS AND COMPUTATIONS, 

October 19-21, 1981, Maryland. Proceedings...  Maryland: 

Carnegie-Mellon University, 1981. p. 347-356. 

/OBR 82/ 	OBREBSKA, Monika. Etude Comparative Differentes Methods  de 

Coception des Parties Controle des Microprocesseurs.  Grenoble: 

Institut National Polytechnique de Grenoble, jun. 1982. (These 

pour obtenir le titre de Docteur). 

/OGA 82/ 	OGATA, Katsuhiko. Engenharia Controle Moderno.  Rio de Janeiro: 

Prentice/Hall do Brasil, 1982. 

/PAR 87/ 	PARKER, Alice & HAYATI, Sally. Automating the VLSI Design 

Process Using Expert Systems and Silicon Compilation. 

Proceedings  &the IEEE,  New York, v. 75, n. 6, p. 777-785, June 

1987. 

/PAT 85/ 	PATTERSON, David A. Reduced Instruction Set Computers. 

Communications  & tht ACM, New York, v. 28, n. 1, p. 8-21, 

January 1985. 



305 

/PER 91/ 	PERLAZA, J. W. et al. Projeto da Parte de Controle de um 

Microprocessador de 16 bits com Arquitetura RISC. In: 

CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

M1CROELETRONICA, 4., 15-19 jul. 1991, Belo Horizonte. 

Anais...  Belo Horizonte: SBMICRO, 1991. p. 302-311. 

/PET 81/ 
	

PETERSON, J. G. Keys to Succesful VLSI System Design. In: CMU 

CONFERENCE ON VLSI SYSTEMS AND COMPUTATIONS, 

October 19-21, 1981, Maryland. Proceedings...  Maryland: 

Carnegie-Mellon University, 1981. p. 21-28. 

/RAB 90/ 	RABAEY, J. Design Synthesis for Digital Signal Processing. In: 

BRAZILIAN MICROELETRONICS SCHOOL, 1., March 05-09, 

1990, Caxambu. Proceedings...  Caxambu: SBMICRO, 1990. p. 19-

46. 

/REI 83/ 	REIS, Ricardo. Uma Metodologia Descendente de Concepcao de 

Circuitos Integrados. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE 

CONCEPQA0 DE CIRCUITOS INTEGRADOS, 1., abr. 1983, 

Porto Alegre. Anais...  Porto Alegre: SBC, 1983. p. 17-38. 

/REI 87/ 	REIS, Ricardo. A New Standard Cell CAD Metodology.  Porto Alegre, 

CPGCC-UFRGS, 1987. 20p. (Relatorio de Pesquisa n. 70). 

/RUE 90/ 	RUEHLI, A. E. & DITLOW, G. S. Circuit Analysis, Logic Simulation 

and Design Verification for VLSI. In: BRAZILIAN 

MICROELETRONICS SCHOOL, 1., March 05-09, 1990, 

Caxambu. Proceedings...  Caxambu: SBMICRO, 1990. p. 125-139. 

/SAN 91/ 	SANTOS, L. C. & SUZIM, Altamiro A. An Adaptative Equalizer 

Integrated Circuit. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE 

CONCEPOO DE CIRCUITOS INTEGRADOS, 6., out. 1991, 

Jaguariiina. Anais...  Campinas: SBC, 1991. p. 160-169. 

/SCH 88/ 	SCHILE, W. L. Compaction with Incremental Over Constraint 

Resolution. In: DESIGN AUTOMATION CONFERENCE, 25., 

June 12-15, 1988, Anaheim. Proceedings...  New York: ACM, 

1988. p. 390-395. 



306 

/SHI 79/ 	SHIVA, Sajjan G. Computer Hardware Description Languages - A 

Tutorial. Proceedings  DS at IEEE,  New York, v. 67, n. 12, p. 

1605-1615, December 1979. 

/SIE 83/ 	SIEWIOREK, D. P. et al. Computer Structures: Principles  am' 

Examples.  Tokyo: McGraw-Hill, 1983. 

/SIL 85/ 	SILVA, H. T. Maquina de Estados Finitos em Circuitos Integrados - 

Implementacao em PLA nao Deterministica. In: SIMPOSIO 

BRASILEIRO DE CONCEPcAO DE CIRCUITOS 

INTEGRADOS, 2., 20-27 jul., Porto Alegre. Anais...  Porto Alegre: 

SBC, 1985. p. 27-38. 

/SMI 83/ 	SMITH, K. F. Design of Regular Arrays Using CMOS in PPL. In: 

IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER 

DESIGN: VLSI in Computers, October 31 - November 3, 1983, 

New York. Proceedings...  New York: IEEE, 1983. p. 158-161. 

/STR 78/ 	STRITTER, S. & TREDENNICK, N. Microprogrammed 

Implementation of a Single Chip Microprocessor. Sigmicro 

Newsletter,  New York, v.9, n. 4, December 1978. 

/STR 88/ 	STRUM, Marius. 0 Gerador de Modulos no Contexto da Compilacao 

de Silicio. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE CONCEPQA0 DE 

CIRCUITOS INTEGRADOS, 3., abr. 1988, Gramado. Anais... 

 Gramado: SBC, 1988. p. 1-41. 

/SUZ 85/ 	SUZIM, Altamiro A. Panes Operativas CMOS In: SIMPOSIO 

BRASILEIRO DE CONCEPOO DE CIRCUITOS 

INTEGRADOS, 2., 20-27 jul., Porto Alegre. Anais...  Porto Alegre: 

SBC, 1985. p. 197-206. 

/SUZ 88/ 	SUZIM, Altamiro A. A CAD Frame for VLSI In: SIMPOSIO 

BRASILEIRO DE CONCEPc AO DE CIRCUITOS 

INTEGRADOS, 3., abr. 1988, Gramado. Anais...  Gramado: SBC, 

1988. p. 129-145. 





308 

/WAG 88/ WAGNER, Flavio R. Ambientes Integrados de Projeto de Circuitos 

VLSI. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE CONCEKAO DE 

CIRCUITOS INTEGRADOS, 3., abr. 1988, Gramado. Anais... 

Gramado: SBC, 1988. p.147-160. 

/WES 85/ 	WESTE, Neil H. E. & ESHRAGHIAN, K. Principles of CMOS VLSI 

Design - A Systems Perspective. Massachusetts: Addison - Wesley, 

1985. 

/YAU 86/ 	YAU, Stephen S. & TSAI, Jeffery J.-P. A Survey of Software Design 

Techniques. IEEE Transactions on Software Engineering, New 

York, v. SE-12, n. 6, p. 713-721, June 1986. 

/ZYS 83/ 

/ZYS 88/ 

ZYSMAN, Eytan. & TODESCO, Antonio R. Arquitetura da Parte de 

Controle de um Processador com um Conjunto de Instrucoes 

Reduzido. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE CONCEPC;k0 DE 

CIRCUITOS INTEGRADOS, 1., abr. 1983, Porto Alegre. Anais... 

Porto Alegre: SBC, 1983. p. 91-112. 

ZYSMAN, Eytan. Conception  sit Parties Controles gle Circuits VLSI 
Application nu Coprocesseur arithmetique FELIN. Grenoble: 

Institut National Polytechnique de Grenoble, oct. 1988. (These 

pour obtenir le titre de Docteur). 



Informa tica 
UFRGS 

"Planejamento Estrutural e Simulagdo de Partes de Controle de 
Circuitos Integrados" 

Dissertagao apresentada aos Srs./ 

Prof. Dr. Altamiro Amadeu Suzim 

C j. c • 

Prof. Dr. Carlos Inacio Mammana (c -ri) 

Prof. Dr. Raul Fernando Weber 

Visto e permitida a impressao 
Porto Alegre, 2-4-4 / 2 

Prof. Dr. Atamiro Amadeu Suzim 
Orientador 

of. Dr. Ricardo A. da L. Reis, 
Coordenador do Curso de Pos-Graduagao 
em Ciencia da CoMputagdo. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	000059603_pg182.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309




