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RESUMO 

 
Sistemas de controle precisam trabalhar com restrições temporais rigorosas para 

garantir seu correto funcionamento, sendo por isso considerados sistemas de tempo-real. 

Quando tais sistemas são distribuídos, as redes de sensores, atuadores e controladores 

estão interligados em geral, por redes de campo. Nesse contexto, as redes de campo 

desempenham um papel extremamente importante no comportamento global do 

sistema. 

O presente trabalho de pesquisa apresenta a descrição do processo de 

desenvolvimento de um System on-Chip (SoC) para um sistema de controle. 

Diferentemente das abordagens clássicas, o trabalho está focado em implementar o 

sistema baseado em um paradigma diferenciado, Morphware e lógica reprogramável. 

Apresenta-se o projeto e construção dos IP cores necessários para controlar um 

motor DC, utilizando o barramento Control Area Network (CAN) para obter uma 

plataforma distribuída. A arquitetura on-chip utilizada está baseada na especificação 

CoreConnect da IBM. São expostos, ainda, trabalhos de simulação tanto dos 

componentes isolados, como do sistema integrado, de forma a realizar uma comparação 

qualitativa do processo de desenvolvimento. 

 
Palavras chave: SoC, CAN, Morphware, FPGA, tempo-real. 
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ABSTRACT 

 
Control systems require strict time constraints to work properly, being therefore 

considered real-time systems. When such systems are distributed, controllers, sensors, 

and actuators are generally interconnected by fieldbuses. In this context the fieldbuses 

play an important role in the system global behavior. 

This research presents the description of the development process of a System-on-

Chip SoC. Differentiated from the classical approaches, this work focus the Morphware 

implementation of a reprogrammable logic based system. 

This work explain the necessary IP cores implementation, allowing a DC motor 

control, using a Control Area Network (CAN) bus to reach a distributed platform. The 

on-chip architecture used is based on the IBM CoreConnect specification. Moreover it 

shows isolated components and integral system simulations, in such a way to obtain a 

qualitative comparison of development processes. 

 
Keywords: SoC, CAN, Morphware, FPGA, real-time. 
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1 Introdução e Objetivos 

1.1 Introdução 

Com o advento dos dispositivos lógicos programáveis em campo, é possível o 

projeto e implementação de sistema digitais sem a necessidade de equipamento de 

tecnologias de silício. O grande progresso nessa área torna possível a configuração de 

avançados microchips, desde os simples arranjos de portas lógicas que apareceram no 

mercado em meado dos anos 80 [1], até as plataformas de Field Programmable Gate 

Array (FPGA) que contém mais de dez milhões de portas lógicas e que incorporam 

estruturas heterogêneas complexas tais como processadores PowerPC. Para citar um 

exemplo, um FPGA XC2VP30 da Xilinx [2] contém em um único chip dois 

processadores PowerPC , 136 blocos multiplicadores (de 18x18 cada um), 136 blocos 

de memória RAM (de 18Kb cada um) , 8 transceivers multigigabit, 30.816 células 

lógicas reprogramáveis, e muitos outros componentes. Tão incrível evolução dos 

FPGAs, que foram introduzidos pela primeira vez pela  Xilinx Inc. em 1985, ocorreu em 

menos de 20 anos.  Relatórios de futuros projetos apresentados por Butts no FPL [3], 

mostram densidades acima dos 100 bilhões de dispositivos por centímetro quadrado e 

argumenta que na próxima década a tecnologia digital predominante terá a disposição, 

componentes reconfiguráveis de memória, lógica e interligação, em escala molecular. 

O impacto dos FPGAs está continuamente ganhando terreno em distintas áreas de 

desenvolvimento das engenharias elétrica e computacional.  Quando foram introduzidas 

no início, elas foram utilizadas predominantemente para agrupar blocos lógicos [1]. 

Hoje, sistemas extremamente complexos são elaborados e pesquisas avançadas estão 

sendo intensamente executadas nas áreas de Systems on Chip (SoC) e Networks on Chip 

(NoC) [4].  Neste contexto foram desenvolvidas arquiteturas e barramentos de 

interligação de dispositivos para funcionar dentro de uma única pastilha de silício. On-

Chip Peripheral Bus (OPB) da IBM e AMBA da ARM são os equivalentes de 

conhecidos barramentos de Systems on Board (SoB) tais como PCI ou VME [77]. 

O desenvolvimento de sistemas digitais em base a FPGAs de alta capacidade 

requer o uso de ferramenta Computer Aided Design (CAD). É fato que os avanços  das 
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ferramentas Electronic Development Automation (EDAs) influencia a área de circuitos 

integrados (CI) e vice-versa. Um exemplo claro são as metodologias de projeto, 

verificação, as bibliotecas e núcleos de propriedade intelectual (IP) [5]. Ferramentas 

CAD focadas para FPGAs fornecem suporte de programação de hardware por meio de 

esquemáticos e de linguagens Hardware Description Language (HDL), além de 

simuladores e outras complexas ferramentas que tornam possíveis a abstração dos 

modelos e a geração de IPs. 

O tempo de desenvolvimento e complexidade de desenvolver um SoC é reduzido 

pelo uso de bibliotecas de IP, que fornecem blocos reutilizáveis e que podem ser 

integrados em novos sistemas embarcados, adicionando a capacidade de reconfiguração 

aos mesmos. O desafio se apresenta hoje em integrar sistemas embarcados legados 

dentro de simples chips. 

A eletrônica embarcada tem sido utilizada nos mais variados sistemas móveis, 

desde telefones celulares, Personal Data Assistant (PDAs), até automóveis, aviões, 

helicópteros, navios e em sistemas aeroespaciais [7]. Os componentes de controle destes 

sistemas precisam intercambiar dados uns com outros de acordo com a arquitetura 

definida, e ao grau de complexidade. Existe um suporte para tais intercâmbios que 

garantem um comportamento apropriado para cada subsistema, este suporte é fornecido 

pelos chamados protocolos de comunicação. O protocolo de comunicação Control Area 

Network (CAN) é um padrão amplamente usado em muitas aplicações estendendo-se 

desde a eletrônica automotiva até a aviônica e aeroespacial. Dada a versatilidade do 

protocolo, foram feitas múltiplas extensões baseadas nele, tais como: SAFECan, 

TTCAN, SCoCAN, DeviceNet, CAN Open, etc e a partir de 1999 o protocolo CAN tem 

sido utilizado na área aeroespacial. 

Todo o conjunto de elementos anteriormente mencionados faz relevante um 

estudo centrado na integração de tecnologias SoC e barramentos de campo. 

1.2 Objetivos 

Neste trabalho buscou-se a implementação de um sistema de controle embarcado 

em um chip. O principal desafio é a implementação do protocolo CAN baseado em 

hardware reconfigurável FPGA. Para atingir o objetivo foi necessária a implementação 

e validação de um SoC, o qual deve conter os principais dispositivos periféricos: 

interfaces de E/S, gerador de Pulse With Modulation (PWM) e leitor de encoder de 
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quadratura. Mais especificamente, para validar a implementação, uma aplicação de 

controle de um motor DC foi desenvolvida. 

O sistema é integrado por quatro nós CAN, três deles baseados em  SoC  e outro 

baseado em microcontrolador da MCU e Digital Signal Processor (DSP), este último 

nó tem um controlador CAN embarcado e certificado que permitiu a validação dos 

outros três controladores. 

Os resultados obtidos neste trabalho contribuirão para o desenvolvimento de 

muitas pesquisas que envolvam a análise de impacto do controle através de nós 

distribuídos, impacto dos tempos de processamento em sistemas de tempo-real e 

comparação de aplicações de controle baseado em MPU, DSP e FPGA. 

1.3 Organização e relevância do trabalho 

Apresentam-se nesta dissertação as estratégias de projeto e validação de um IP do 

barramento padronizado CAN. Atualmente encontram-se padrões baseados em CAN 

em outros tipos de veículos, como caminhões, ônibus, barcos, satélites, máquinas 

agrícolas, máquinas de construção civil e máquinas militares. Outros padrões foram 

desenvolvidos para automação de plantas industriais, aplicações na área da robótica e 

em instrumentação, principalmente na área médica e agrícola. A implementação deste 

IP Core será realizada através da linguagem VHDL e Verilog, fazendo com que este IP 

Core seja flexível, portável e personalizável para aplicações específicas. A realização e 

implementação do projeto é de grande relevância, pois é através da montagem e da 

prática com uma interface que o pesquisador ganha a real sensação das dificuldades 

envolvidas no projeto de um circuito digital complexo. Nos centros acadêmicos, tão 

importante quanto realizar experimentos, é realizá-los com as ferramentas mais atuais 

disponíveis. Hoje, tratando-se de projetos de circuitos digitais de rápida implementação, 

tem-se o FPGA, que permite um projeto rápido e versátil. Com um FPGA, pode-se 

testar rapidamente um circuito digital de relativa complexidade, além de oferecer 

diversas facilidades de projeto. 

No referente à organização deste trabalho, pode ser descrito em linhas gerais, da 

seguinte forma: o Capítulo 2 mostra uma revisão dos conceitos de sistemas embarcados, 

sistemas de tempo-real e SoC, além dos conceitos de protocolo de campo e uma revisão 

dos protocolos de comunicação para sistemas de tempo-real nas áreas industrial, 

aeroespacial e automotiva. No Capítulo 3 é apresentado o padrão CAN Bus e as 

diferentes implementações e variações que foram desenvolvidas tendo como base o 
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padrão original. No Capítulo 4 é apresentada a base teórica e um resumo das 

arquiteturas FPGA que serão utilizadas na apresentação, o Capítulo 5 apresenta a 

estrutura da interface, arquitetura, funcionamento e as conexões das diversas partes 

usadas para a implementação do dispositivo, comentando-se os algoritmos de 

programação e os recursos de laboratórios usados na implementação do projeto e os 

resultados obtidos da realização dos testes, medições e simulações. Finalmente, no 

Capítulo 6, tem-se as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 Sistemas Embarcados e Sistemas On-Chip 

2.1 Sistemas de tempo-real 

Sistemas de tempo-real são aqueles nos quais o aspecto temporal de seu 

comportamento faz parte de sua especificação. O correto funcionamento do sistema 

depende não apenas da lógica computacional e resultados gerados, como do momento 

em que esses resultados são gerados. Caracterizam-se por comportar-se com exatidão 

tanto lógica e funcional como temporal [8]. Esses sistemas interagem com o ambiente, 

que também muda com o passar do tempo. Existem diversas áreas e indústrias em que 

os sistemas de tempo-real são aplicados: aeroespacial, automotiva, industrial, radares, 

telefonia fixa ou móvel, vídeo-conferência, etc. 

Tradicionalmente, os sistemas de tempo-real são associados a tarefas específicas e 

classificados segundo seus requisitos, restrições de tempo e confiabilidade, tanto hard 

(rigoroso ou crítico), como soft (brando). Tal classificação está diretamente relacionada 

com a natureza do elemento ou sistema a ser controlado, estando em função das 

conseqüências oriundas de uma falha no cumprimento dos prazos ou limites de tempo 

especificados (deadlines). 

Nos sistemas de tempo-real hard é imperativo que os deadlines sejam cumpridos. 

A tolerância no cumprimento dos deadlines é zero, e o resultado de uma falha pode ser 

catastrófico ou de um custo maior à própria utilidade do sistema. Exemplos desse tipo 

são: sistemas de controle de vôo, sistemas de sinalização em ferrovias, controle de 

plantas nucleares, sistemas de controle industrial, sistemas de auxílio respiratório, etc. 

Outras características associadas são: comportamento em sobrecarga previsível, 

redundância ativa, volume de dados reduzido e comportamento temporal determinado 

pelo entorno. 

Nos sistemas de tempo-real do tipo soft tolera-se certa margem de falhas no 

cumprimento dos deadlines. A conseqüência em tal caso não incorre em danos e/ou 

prejuízos significativos. Exemplo: Sistemas de tele-conferência, canais de voz e dados, 

telefonia celular, transação bancária on-line, etc. Características associadas são: prazo 

de resposta flexível, comportamento temporal determinado pelo computador, 
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comportamento em sobrecarga degradado, recuperação de erros em grandes volumes de 

dados. 

Existe outro tipo de sistema denominado firm (firme). Neste caso podem 

ocasionalmente acontecer falhas no cumprimento dos deadlines de acordo com um 

parâmetro de QoS (Quality-of-Service) predefinido. Em tais cenários as tarefas hard 

incluem um trabalho primário de backup [9]. Dado que o termo ocasional é ambíguo 

[10] foi proposto o termo Sistemas Weakly Real–Time (Sistema de Tempo-Real Fraco) 

definido como o sistema no que a distribuição de cumprimento e não cumprimento de 

deadlines em uma janela de tempo pode ser precisamente delimitado. 

Alguns autores apresentam os sistemas baseados no ponto de vista da 

implementação. São classificados em: Sistemas de resposta garantida (Guaranteed 

Response System) e sistemas de melhor esforço (Best Effort System) [11]. 

Sistemas de resposta garantida são aqueles nos quais existem recursos suficientes 

para a carga de pico e o cenário de falhas definido. Já no caso de sistemas de melhor 

esforço, eles são assim denominados quando a estratégia de alocação de recursos se 

baseia em estudos probabilísticos sobre a carga esperada e em cenários de falha 

controlada. 

2.2 Sistemas embarcados 

Um sistema de tempo-real é definido como um sistema computacional que possui 

restrições de tempo em sua especificação, possuindo aplicações em diversas áreas, entre 

elas: automação industrial, telecomunicações, biomédica, controle de embarcações e 

aeronaves, telemetria e eletrônica de consumo. Dependendo da área de aplicação, 

alguns sistemas de tempo-real são considerados de segurança crítica, pois falhas no seu 

funcionamento podem conduzir a graves perdas humanas, econômicas ou ambientais 

[12]. 

Nestes casos, é fundamental garantir que o sistema atenda às suas especificações 

funcionais e temporais. Por este motivo, os ciclos de desenvolvimento de software para 

sistemas de tempo-real devem necessariamente incluir etapas de testes das restrições 

temporais. Daí a importância da medição dos tempos de execução. 

Muitos sistemas de tempo-real enquadram-se também na definição de Sistema 

Dedicado, sistema computacional que faz parte de um equipamento cuja finalidade 

direta não é a computação (processamento de dados) [13] [14]. Este é o caso de muitos 
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equipamentos das duas áreas referidas anteriormente, em que o usuário não sabe ou não 

precisa saber que está operando um computador. 

Sistemas dedicados possuem algumas características próprias que exigem técnicas 

especiais em seu desenvolvimento. Em geral, e por razões de custo, os recursos 

computacionais (processamento e/ou memória) são escassos e consumidos quase que 

totalmente pelas tarefas que executam. A interação com o ambiente é forte, utilizando 

dispositivos de hardware como sensores, conversores e atuadores; por outro lado, a 

interação com o usuário é fraca, raramente possuindo teclado, monitor de vídeo e outros 

recursos deste tipo. É comum que o equipamento funcione continuamente por longos 

períodos de tempo e em ambiente hostil, sujeito a impactos, vibrações, umidade e 

descargas eletromagnéticas. 

Essas características adicionam dificuldades adicionais ao ciclo de 

desenvolvimento. A ausência de recursos para o usuário obriga que a programação seja 

feita em um ambiente de trabalho (baseado em estações de trabalho ou computadores 

pessoais) e o código executável transferido para o sistema dedicado. A depuração exige 

transferência no sentido inverso; as informações relativas à execução são transferidas do 

sistema dedicado para o sistema de trabalho onde são analisadas. Outro ponto 

importante é a interação com o hardware, normalmente específico para a aplicação em 

questão e desenvolvido simultaneamente com o software [15]. 

Pesquisas feitas em projeto e requerimentos de sistemas, mostram que de 10 a 

15% de todos os sistemas embarcados, tem um requisito de tempo-real e talvez a 

metade dessas aplicações atualmente têm uma nítida necessidade de tempo-real do tipo 

hard [16]. 

 

 

 
 

Figura 1 - Tipos de sistemas embarcados e suas inter-relações com características de tempo-real 

(Montavista, 2001) 
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2.3 Sistemas On-Chip 

O SoC é um circuito altamente integrado que contém todos os componentes 

necessários para um projeto de hardware determinado, tais como processador, memória 

e periféricos. Um FPGA ou um ASIC podem conter um SoC que geralmente é formado 

por blocos funcionais de uma biblioteca de IP Cores [17]. 

O uso de SoCs traz vantagens como a diminuição da área de um projeto de 

hardware, a minimização do gargalo de desempenho dado pela comunicação entre 

diferentes módulos e a diminuição no tempo de projeto [18]. Atualmente, ASICs com 

algumas dezenas de transistores já são uma realidade e contém complexidade 

comparável a produtos finais em um único circuito integrado [19]. De acordo com a SIA 

Roadmap [20], em algum momento entre os anos de 2010 e 2013, o estado da arte em 

ASICs vai conter mais de um bilhão de transistores. Com isso, a inclusão de módulos 

complexos em um único circuito integrado comparado ao estado atual é da várias 

ordens de grandeza maior [21]. Porém, a complexidade das interconexões entre os 

módulos e a validação global do SoC vem tornando a tarefa de concepção e 

gerenciamento dos projetos extremamente complexa [22], tendendo a aumentar o tempo 

de projeto. Por outro lado, o tempo entre o início do desenvolvimento de um produto e o 

momento de lançá-lo no mercado tem de ser cada vez menor para garantir a maior 

lucratividade (em inglês, time-to-market), forçando a diminuição do tempo de projeto 

[23]. Tais fatores exigem que novas metodologias de especificação e concepção de 

projetos de hardware sejam continuamente propostas. 

De acordo com vários autores, entre estes [24] e [25] em menos de 7 anos já 

existirão no mercado circuitos integrados compostos por mais de um bilhão de 

transistores. Com esta capacidade de integração, pode-se imaginar a inclusão de um 

sistema computacional completo em um único chip, o que é a base do conceito de SoC. 

Dispositivos reconfiguráveis tais como os FPGAs no estado da arte atual já possuem 

hoje capacidade para implementar circuitos com cerca de 10 milhões de portas lógicas 

equivalentes. Isto permite que estes dispositivos sirvam de suporte à prototipação de 

SoCs e mesmo à construção de SoCs de uso em produtos acabados. Exemplos deste tipo 

de utilização de dispositivos reconfiguráveis são as iniciativas Excalibur da Altera [19] 

e Empower! da Xilinx [18]. 

As iniciativas anteriormente mencionadas disponibilizam processadores 

embarcados do tipo soft-processor (Microblaze e Nios) ou hard-processor (ARM, 
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MIPS, e PowerPC), juntamente com periféricos e área de lógica reconfigurável de 

grande porte dentro de um único dispositivo integrado. Isto torna tais dispositivos muito 

atraentes no desenvolvimento de trabalhos de codesign1 de SoCs. Uma desvantagem 

clara dos hard processors, e dos soft processors disponíveis no momento é relacionada 

com a capacidade de reconfiguração. Nenhum dos processadores disponíveis apresenta 

capacidade de adaptação, mesmo parcial, do conjunto de instruções à aplicação. A 

adaptação do conjunto de instruções à aplicação gera o conceito denominado em inglês 

de Application Specific Instruction set Processor ou ASIP [21]. 

 

2.4 Protocolos de comunicação para sistemas de tempo-real  

Sistemas de controle precisam trabalhar com restrições temporais rigorosas para 

garantir seu correto funcionamento, sendo por esse motivo considerados sistemas de 

tempo-real. Quando tais sistemas são distribuídos, as redes de sensores, atuadores e 

controladores estão interligados em geral, por redes de campo. Nesse contexto, as redes 

de comunicação desempenham um papel extremamente importante no comportamento 

global do sistema.  

Existem muitas classificações para os protocolos de comunicação de tempo-real, 

alguns orientados para a indústria foram logo incorporados em outras aplicações da 

física aplicada, como os aceleradores de partículas do European Organization for 

Nuclear Research (CERN) e outras da área automotiva são usadas em aplicações 

industriais. A seguir, são apresentados as principais classificações. 

2.4.1 Barramentos para aplicações industriais (Padrão IEC 61850) 

Segundo a definição do IEC e da ISA – The Instrumentation, Systems, and 

Automation Society, uma rede de campo é um barramento digital, serial, multidrop, para 

comunicação com as tarefas de controle industrial de baixo-nível e com dispositivos de 

instrumentação como transdutores, atuadores e controladores locais. 

Uma característica essencial de tais redes é o determinismo alcançado, devido a 

que os tempos de entrega para variáveis de tipo cíclico são fixos (tendo uma variação da 

latência, ou jitter, pré-estabelecida) e completamente conhecidos antes da transferência 

dos dados, sendo o tráfego cíclico pré-agendado. [26]. 

                                                 
1 Codesign é uma metodologia de desenho de projeto que permite projetar de forma integral as partes de 
software e hardware de um sistema. 
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A origem das redes de campo foi motivada pela necessidade de redução da 

quantidade de cabos, do aumento da manutenibilidade e do incremento da capacidade 

de processamento dos sensores e atuadores como uma forma de descentralizar os 

recursos e ter um controle distribuído. 

A redução dos custos de cabeamento, o aumento da qualidade e da quantidade de 

informações oriundas da planta, flexibilidade para configuração e possibilidade de 

estratégias de controle mais complexas, são algumas das vantagens proporcionadas por 

essa abordagem. Os benefícios tecnológicos e funcionais obtidos através da utilização 

das redes de campo fazem dessa solução o atual estado da arte em instrumentação e 

controle de plantas industriais [27]. 

A ampla utilização de sistemas de controle baseados em microprocessadores 

promoveu o desenvolvimento das diferentes redes de comunicação industriais [28]. 

Assim, uma grande quantidade de protocolos de campo está disponível no mercado, 

cada um com capacidades específicas nos diferentes níveis da estrutura hierárquica da 

automação industrial [29]. O histórico de cada protocolo fornece explicações que 

justificam as diferenças encontradas entre eles. 

A história da criação deste padrão se iniciou na década de 1970, mas, somente em 

1980 alcançou seu auge ao criar novos sistemas de rede de campo. Neste contexto têm 

importância significativa as normas Francesa Field Industrial Protocol (FIP) e Alemã 

Process Field Bus (PROFIBUS), que foram rapidamente adotadas na França e na 

Alemanha e propostas ao IEC para serem padronizadas internacionalmente. 

Infelizmente os enfoques dos dois sistemas eram completamente diferentes. O 

PROFIBUS estava baseado na idéia de controle distribuído e assim sendo, suportava 

uma comunicação orientada ao objeto “vertical” de acordo com o modelo cliente-

servidor, a essência da especificação MAP/MMS. O FIP por outro lado, foi projetado 

com um esquema de controle centralizado, mas possuía uma estrita capacidade de 

tempo-real, e, com o então recentemente desenvolvido modelo produtor-consumidor 

(ou produtor-distribuidor-consumidor) para comunicação “horizontal” [30]. 

Com tais diferenças, os dois sistemas foram adaptados para aplicações em áreas 

complementares. De forma evidente, um protocolo de campo universal teria que 

combinar ambos os benefícios, surgindo então, uma nova proposta [31]. A 

funcionalidade do modelo Cliente-Servidor foi adicionada ao FIP, que passou a ser 

conhecido como WorldFIP. Com menos sorte, o projeto do Interoperable System 

Project (ISP) com o protocolo PROFIBUS, na tentativa de adicionar o modelo de 
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comunicação publicador-assinante (equivalente ao modelo de produtores-consumidores 

do FIP), foi abandonado em 1994 [32]. 

A padronização dos protocolos de campo passou por diversos estágios, desde as 

normas alemã e francesa, até a proposta dos padrões internacionais patrocinados pela 

ISA e IEC, o SP-50 e o IEC61158 respectivamente [27]. 

 
Figura 2 - Construção do IEC 61158 e IEC 61784. 

O consolidado final mostra que o protocolo de campo internacional agora consiste 

de oito diferentes perfis [30] como ilustrado na Figura 2. 

Uma classificação completa, com os perfis, ao nível da camada física, enlace e 

aplicação, que incluem adicionalmente o equivalente no padrão do European 

Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC), é mostrada na Tabela 1. 

Atualmente a estabilidade desse panorama vem sendo perturbada, já que a 

Ethernet vêm se tornando popular nos ambientes de automação, e como no passado, 

este auge está sendo conduzido principalmente pela indústria.  

Há muitos interesses políticos e concorrência acirrada por parte do mercado na 

disputa para se tornarem padrões das redes de campo [33] e as dificuldades começam 

quando se buscam as soluções internacionais. Isso causa severas turbulências e abre um 

campo de batalha político [30] onde tecnicamente o panorama se complica, dado que as 

opções se multiplicam. 
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Tabela 1 - Redes de Campo segundo o IEC 61158 

 

2.4.2 Barramentos para aplicações aeroespaciais Safety-critical  

Estes tipos de sistemas embarcados operam geralmente em malha fechada, que 

repetidamente amostram sensores, calculam apropriadas resposta de controle e enviam 

tais aos atuadores. Em aplicações safety-critical tais como fly-by-wire e drive-by-wire 

(onde não há conexão direta entre o piloto e os atuadores do avião, ou entre o motorista 

e a direção e freios do motorista) os requisitos são de ultra-alta confiabilidade, 

tolerância a falhas e redundância [34]. 

Capacidades antigamente encontradas unicamente na aviação civil agora são 

encontradas no mercado automotivo, onde a escala garante custos baixos. As aplicações 

em barramentos automotivos se mostram atraentes para algumas aplicações na 

aeronáutica, fornecendo a segurança requerida. Dos barramentos da área automotiva são 

considerados: TTTech Time-Triggered Architecture (TTA) [35] [36],  adotado pela 

Audi para aplicações automotivas e pela Honeywell para funções de controle na 

aviônica e FlexRay [37] que foi desenvolvido pelo consórcio de BWM, Daimler-

Chrysler, Motorola e Philips. Os barramentos da aeronáutica mais utilizados são 

Honeywell SAFEbus [38] [39] (o barramento de dados backplane usado no  Boeing  

777 Airplane Information Management System) e o NASA SPIDER [40] (arquitetura 

desenvolvida de acordo para certificação DO-254). Uma característica importante 

PHY DLL AL
CPF-1/1 Type 1 Type 1 Type 9 EM 50170-A1 (04/2000) Foundation Fieldbus (H1)
CPF-1/2 Ethernet TCP/UDP/IP Type 5 --------- Foundation Fieldbus (HSE)
CPF-1/3 Type 1 Type 1 Type 9 EM 50170-A1 (04/2000) Foundation Fieldbus (H2)
CPF-2/1 Type 2 Type 2 Type 2 EM 50170-A3 (04/2000) ControlNet 
CPF-2/2 Ethernet TCP/UDP/IP Type 2 --------- Ethernet/IP 
CPF-3/1 Type 3 Type 3 Type 3 EM 50254-3 (10/1998) PROFIBUS DP 
CPF-3/2 Type 1 Type 3 Type 3 EM 50170-A2 (04/2000) PROFIBUS PA 
CPF-3/3 Ethernet TCP/UDP/IP Type 10 --------- PROFINet 
CPF-4/1 Type 4 Type 4 Type 4 EM 50170-1 (07/1996) P-Net RS-485 
CPF-4/1 Type 4 Type 4 Type 4 EM 50170-1 (07/1996) P-Net RS-232 
CPF-5/1 Type 1 Type 7 Type 7 EM 50170-3 (07/1996) WorldFIP (MPS,MCS)
CPF-5/2 Type 1 Type 7 Type 7 EM 50170-3 (07/1996) WorldFIP (MPS,MCS,MM)
CPF-5/3 Type 1 Type 7 Type 7 EM 50170-3 (07/1996) WorldFIP (MPS) 
CPF-6/1 Type 8 Type 8 Type 8 EM 50254-2 (10/1998) INTERBUS 
CPF-6/2 Type 8 Type 8 Type 8 EM 50254-2 (votação) INTERBUS TCP/IP
CPF-6/3 Type 8 Type 8 Type 8 EM 50254-2 (votação) INTERBUS Subset
CPF-7/1 Type 6 --------- -------- --------- Swiftnet Transport
CPF-7/2 Type 6 Type 6 Type 6 --------- Swiftnet Full Stack

Perfis do 
IEC   61784 

Protocolos IEC 61158
CENELEC Nomes Utilizados
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desses barramentos é que são time-triggered, diferentes de CAN e de Bytefligth, os 

mesmos que são event-triggered. 

Time-triggered significa que todas as atividades do barramento são escalonadas 

pelo intervalo do tempo (por exemplo, a cada 20 ms inicia-se o frame, então um sensor 

é lido e o valor é enviado), no caso de event-triggered as atividades são disparadas pelos 

eventos (por exemplo, se a leitura do sensor mudou, envia o valor). 

2.4.3 Barramentos para aplicações automotivas 

Nos últimos dez anos os sistemas eletrônicos vêm constantemente substituindo os 

sistemas mecânicos nos automóveis. Esse fato foi motivado principalmente por 

preocupações ambientais, que através de leis obrigaram os veículos a melhorarem suas 

condições de funcionamento [68]. Para ajudar a monitorar as condições de um veículo 

existem numerosos sensores e unidades de controle eletrônicas (ECUs – Electronic 

Control Units) que monitoram vários parâmetros relacionados com as emissões (CO, 

CO2, NOx, etc.). O controle efetivo da eficiência do veículo exige que as ECUs 

compartilhem informações. Por exemplo, sensores e atuadores monitoram a operação de 

componentes específicos (por exemplo, sensor de oxigênio) e atuam outros (por 

exemplo, injetores de combustível) para manter o controle otimizado do motor. Em 

outras palavras, os veículos de hoje contêm centenas de circuitos e outros dispositivos 

elétricos. De fato, é estimado que os carros de hoje possam ter até 4 quilômetros de 

cabos, enquanto que os carros fabricados em 1955 continham aproximadamente 45 

metros [41]. 

Além da telemática do veículo, que corresponde ao uso de computadores e 

telecomunicações para aumentar o controle, e da eletrônica de um carro de passeio 

comum, as viaturas de polícia ou veículos militares requerem tecnologias adicionais. As 

necessidades entre eles diferem conforme sua utilização, mas normalmente incluem 

sistemas de radar, sistemas de vídeo e dispositivos móveis de computação. Como pode 

imaginar-se, cada tecnologia adicional introduz um novo conjunto de cabos e 

blindagem. Eventualmente, o acúmulo desses dispositivos ligados por meio de cabos 

tem implicações na integridade do veículo e na demanda de energia. A cada 50 kg de 

fiação, existe um aumento do consumo de combustível de 0.2 litros para cada 100 km 

rodados [41]. 

Um veículo comum hoje em dia pode conter de 37 a 91 kg de cabos, enquanto que 

os veículos de 50 anos atrás tinham cerca de 4 kg [42]. Com o intuito de reduzir custos 
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de cabeamento, os fabricantes de automóveis pesquisaram e criaram uma rede 

embarcada no veículo, que centralizava as conexões e o cabeamento dos dispositivos 

através módulos eletrônicos que transferem dados entre si por meio de um barramento 

serial de comunicação. 

2.4.3.1 Redes embarcadas no veículo (Redes Veiculares) 

A capacidade para reduzir e centralizar as conexões entre os diversos sistemas 

eletrônicos é essencial para aumentar a funcionalidade e a eficiência do veículo, o que 

manteve o foco das pesquisas na criação de uma rede embarcada que facilitasse o 

compartilhamento de informações dos sistemas distribuídos no veículo e reduzisse os 

cabeamentos ponto a ponto. Muito similar a uma LAN (Local Area Network), que 

conecta computadores, uma rede embarcada no veículo conecta os diversos sistemas 

eletrônicos. Essas redes, em sua grande maioria, são baseadas em protocolos seriais de 

comunicação e são projetadas visando eliminar conexões ponto a ponto. A meta de 

qualquer protocolo veicular consiste em interconectar e trocar informações com os 

sistemas eletrônicos distribuídos que formam as três redes de um veículo (Classe A, B e 

C). 

2.4.3.2  Classificação das Redes Veiculares 

A SAE (Society of Automotive Engineers) estabeleceu três categorias básicas para 

padrões e protocolos: Classe A, Classe B e Classe C [43]. Essa divisão é baseada na 

velocidade da rede e funcionalidade, como pode ser observada na Tabela 2. 

Tabela 2 – Classificação SAE para redes veiculares. 

Classe Atributos 

A  Velocidade Baixa (≤ 10 kb/s) 
 Aplicações convenientes (entretenimento, rádio, etc.) 

B 
 Velocidade Média (10 kb/s a 125 kb/s) 
 Body Electronics e Diagnósticos (velocidade do veículo, cluster de 

instrumentos, dados de emissão, etc.) 

C 
 Velocidade Alta (125 kb/s a 1 Mb/s ou superior) 
 Dinâmica Veicular (controle em tempo-real, controle do trem de 

potência, brake by wire, drive by wire, etc. 
 

Com o aumento do desempenho da das redes de comunicação, é natural esperar 

que as redes veiculares superem facilmente a barreira de 1 Mb/s, sendo então necessária 
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uma Classe D. A SAE ainda não definiu padrões para as redes Classe D, entretanto as 

redes que superam 1 Mb/s são freqüentemente denominadas de Classe D. 

Redes Classe A 

As redes Classe A possuem as menores capacidades de transmissão de dados, com 

picos menores ou iguais a 10 kb/s. Os protocolos de baixa velocidade desta categoria 

tipicamente utilizam UARTs (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) genéricos 

não padronizados e geralmente proprietários. Em geral, os dispositivos da Classe A são 

utilizados para a chamada eletrônica conveniente, como aplicações de áudio e controles 

para o conforto. 

Redes Classe B 

Suportam transmissões de dados compreendidos entre 10 e 100 kb/s e geralmente 

não são utilizadas para o controle em tempo-real, sendo aplicadas para compartilhar 

informações gerais entre os nós. As redes dessa categoria permitem eliminar a 

redundância de sensores e diversos sistemas, fornecendo um meio para transferência de 

dados de um nó para outro. A rede SAE J1850 é uma típica rede Classe B utilizada para 

diagnósticos, podendo ser usada para outras aplicações eletrônicas. 

Redes Classe C 

A Classe C é a mais rápida das três categorias, com capacidade para transmitir 

valores superiores a 1 Mb/s. Essa categoria favorece o controle distribuído associado 

aos sistemas de controle em tempo-real, como o controle do trem de potência. O 

protocolo predominante da Classe C é o CAN (Controller Area Network), que será 

abordado em detalhe no capítulo 3. 

2.4.3.3  Redes Veiculares Atuais 

Algumas das redes veiculares estabelecidas, bem como as emergentes, são listadas 

a seguir: 

1) On Board Diagnostics (OBD) 

2) Local Interconnect Network (LIN) 

3) Media-Oriented Systems Transport (MOST) 

4) Controller Area Network (CAN) 
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Não existe um único padrão ou um protocolo que represente a solução para a 

conexão dos vários dispositivos e para os requerimentos de um veículo. O que existe é 

um grande conjunto de classes de rede com diferentes características que podem ser 

selecionados, escalonados e utilizados para diversas aplicações. Por exemplo, uma rede 

de baixa velocidade pode ser útil para aplicações não críticas, enquanto uma rede de alta 

velocidade ajusta-se melhor para aplicações críticas que exigem o controle em tempo-

real. Essas questões serão abordadas nos pontos seguintes. 

 On Board Diagnostics (OBD) 

Essas redes foram originalmente desenvolvidas nos anos 80 para auxiliar na solução 

de problemas entre os dispositivos associados à emissão de gases e os sistemas 

computadorizados do motor. O OBD foi uma criação da Agência de Proteção 

Ambiental (EPA – Environmental Protection Agency) e evoluiu para o OBD II, 

adequando-se melhor às normas regulamentares atuais, mais restritas. 

O OBD II pode detectar problemas com o sistema de controle de emissões antes que 

as emissões excessivas tornem-se um problema [44]. Uma vez detectado o problema, o 

motorista é informado por meio de um indicador luminoso no painel do veículo, 

alertando-o para a necessidade de manutenção. Tem também a função de armazenar 

códigos correspondentes aos erros encontrados no sistema de controle de emissões. 

Esses dados podem ser acessados através de uma porta para diagnósticos via protocolo 

padrão (RS 232-C, USB, Centronics, etc.). Atualmente o protocolo padrão utilizado 

pelo OBD II é o SAE J1850 [45]. 

O padrão SAE J1850 é uma rede Classe B, sendo utilizado para trafegar 

informações gerais. Existem duas versões do J1850, uma que opera a 41,6 kb/s e utiliza 

a abordagem com dois cabos diferenciais, e uma que opera a 10,4 kb/s em um único 

cabo. 

A resolução de colisão permite que múltiplos nós transmitam ao mesmo tempo sem 

a ocorrência de falhas. Similar ao CAN, as mensagens no protocolo J1850 são 

priorizadas. Isso implica que um símbolo ativo (com maior importância) ganha a 

arbitragem do barramento de um símbolo passivo (com menor importância). Quando 

um nó transmite um símbolo passivo e recebe como resposta um símbolo ativo, ele 

percebe que existe outro nó, com prioridade superior, transmitindo ao mesmo tempo; 

portanto, o nó passivo perde a arbitragem do barramento. 
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Local Inter-connect Network (LIN) 

Pela especificação [46], o LIN é um protocolo de comunicação que utiliza somente 

um fio, derivado do padrão ISO-9141 para diagnósticos automotivos. Este protocolo é 

baseado em uma interface UART comum, disponível em forma de circuitos integrados 

(CI) de baixo custo, o que propicia uma solução de excelente custo-benefício. 

Diferente do protocolo J1850, o acesso em uma rede LIN é controlado por um nó 

mestre (master node), o que conseqüentemente elimina a necessidade do gerenciamento 

de colisões em nós escravos (slave nodes). Além disso, na configuração mestre-escravo 

a responsabilidade de iniciar a comunicação na rede é sempre atribuída ao nó mestre. 

Como resultado, os múltiplos nós não transmitem simultaneamente, tornando 

desnecessária a arbitragem do barramento. O nó mestre envia uma mensagem através 

do meio físico (neste caso, um único fio) a um determinado nó escravo, e somente ele 

será ativado naquele instante, resultando na recepção e filtragem da mensagem daquele 

nó. Apesar de o mestre controlar a comunicação, dados podem ser enviados de escravo 

para escravo através de um message ID ativado pelo mestre. 

O desenvolvimento do padrão LIN foi motivado pela falta de uma rede multiplexada 

de baixo custo que servisse para complementar e não substituir as redes existentes. Com 

uma taxa de transmissão máxima de 20 kb/s, o LIN é recomendado para aplicações 

envolvendo dispositivos do tipo on-off, como ajustes do assento e trio elétrico 

(retrovisor, porta e espelhos). Além disso, o LIN permite a conexão com redes de maior 

velocidade, como por exemplo, a rede CAN. 

Media-Oriented Sytems Transport (MOST) 

O OBD e o LIN são caracterizados pela baixa taxa de transmissão de dados e pela 

utilização em aplicações simples. A motivação para a especificação do MOST [47] foi a 

necessidade de uma rede de baixo custo e elevadas velocidades de transmissão, para 

aplicações como unidades de navegação e players de vídeo. 

Em contraste ao OBD e o LIN, que utilizam cobre como meio físico, a tecnologia 

MOST utiliza a fibra ótica como meio de transmissão. Os benefícios resultantes da 

utilização de um meio de transmissão superior são: taxas de transmissão superiores e 

maior confiabilidade. O MOST pode alcançar taxas de transmissão de 24,8 Mb/s e 

suporta até 64 dispositivos, dependendo dos requerimentos de largura de banda de cada 

dispositivo. 
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A comunicação no MOST é um combinado de ponto a ponto (peer-to-peer) e 

difusão (broadcasting). É uma tecnologia síncrona onde um cronômetro mestre (timing 

master) fornece o clock e todos os dispositivos sincronizam suas tarefas em função 

desse clock. É uma tecnologia similar a do chaveamento das redes de telefones público, 

onde existem canais de dados e de controle definidos. Os canais de controle são 

utilizados para configurar os canais de dados que o emissor (sender) e o receptor 

(receiver) devem utilizar. Uma vez estabelecida a conexão, os dados podem fluir 

continuamente sem a necessidade de processamento dos pacotes que contém a 

informação desejada. Esse é um mecanismo adequado para a entrega de streaming de 

dados, como vídeo. 

A seguir são apresentadas algumas tabelas que relacionam os diversos tipos de 

protocolos existentes e algumas de suas características principais seguindo os critérios 

utilizados pela SAE Society of Automotive Engineers. 

Safety Bus: Protocolos normalmente usados em sistemas de Airbag  [67]. 
 
Tabela 3 Safety Bus: procotolos usados em sistemas de Airbag [67]. 

 BST Safe By Wire DSI Byteflight 
Instituição  diretamente 

relacionada 
Bosch, Siemens, 

Temic 
Delphi, Philips, 

TRW, Autoliv, SDI Motorola BMW 

Aplicação Principal Airbag Airbag Airbag Airbag 

Tipo de barramento 2 fios 2 fios 2 fios 2 fios 

Codificação dos sinais Manchester bi-
fásico 3 Níveis de tensão 3 Níveis de 

tensão * 

Detecção de erros Paridade ou CRC CRC de 8 bits CRC de 4 bits CRC de 16 
bits 

Quantidade de dados 1 Byte 1 Byte 1 – 2 Bytes 1 Byte 

Taxa de transmissão 31.25 , 125 e 250 
Kbps 150 Kbps 5 – 150 Kbps 10 Mbps 

Comprimento máximo 
do barramento  25 – 40 metros *  

Quantidade máxima de 
nós na rede 

12 squibs + 62 
escravos 64 16 * 
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 TTP FlexRay TTCAN 

Instituição  diretamente 
relacionada U-VIENNA Motorola CAN in Automation 

Aplicação Principal Controle de 
segurança Controle de segurança Controle de 

segurança 

Tipo de barramento * Par trançado ou fibra 
óptica Par trançado 

Codificação dos sinais * NRZ 
Non-Return to Zero 

NRZ - 5 
Non-Return to Zero 

Detecção de erros CRC de 16 bits CRC de 24 bits CRC de 15 bits 

Quantidade de dados 16 Bytes 0-246 Bytes 0-8 Bytes 

Taxa de transmissão * 10 Mbps 1 – 2 Mbps 

Comprimento máximo do 
barramento * * 40 metros 

Quantidade máxima de nós 
na rede * * 32 

 
Drive-by-wire:  Protocolos utilizados em aplicações onde sistemas eletromecânicos 

substituíram os sistemas puramente mecânicos (direção, freio e aceleração entre outros). 

Tabela 4 Protocolos usados em aplicações de direção e freio. 

 SINEBUS I2C SAE J1708 CCD 
Instituição  diretamente 

relacionada 
Delco 

Electronics Philips SAE, TMC Chrysler 

Aplicação Principal Sistemas de 
Audio 

Comunicação 
emtre displays e 

radios 

Controle e 
diagnóstico 

Controle e 
diagnóstico 

Tipo de barramento Fio único Par trançado Par trançado Fio único 

Codificação dos sinais SAM AM NRZ 
Non-Return Zero 

NRZ 
Non-Return Zero 

Detecção de erros Não 
implementado Bit ACK Checksum 8 bits Checksum 8 bits 

Quantidade de dados 10 – 18 bits * * 5 Bytes 

Taxa de transmissão 66,6 – 200 Kbps 1 – 100 Kbps 9.600 bps 7.812, 5 bps 

Comprimento máximo 
do barramento 10 metros Não especificado 40 metros * 

Quantidade máxima de 
nós na rede * * 20 10 
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 ACP BEAN LIN 
Instituição  diretamente 

relacionada Ford Toyota Motorola 

Aplicação Principal Sistemas de 
áudio 

Controle e 
diagnostico 

Sensores e atuadores 
inteligentes 

Tipo de barramento Par trançado Fio único Fio único 

Codificação dos sinais NRZ 
Non-Return Zero 

NRZ 
Non-Return Zero 

NRZ 
Non-Return Zero 

Detecção de erros Checksum 8 bits CRC de 8 bits Checksum 8 bits 

Quantidade de dados 6 -12 Bytes 1 – 11 Bytes 8 Bytes 

Taxa de transmissão 9.600 bps 10 Kbps 20 Kbps 

Comprimento máximo 
do barramento 40 metros * 40 metros 

Quantidade máxima de 
nós na rede 20 20 16 

 
 J1850 

Class 2 
J1850 
SCP 

J1850 
PCI 

CAN 
SAE J1939 

Instituição  diretamente 
relacionada GM Ford Chrysler SAE 

Aplicação Principal Controle e 
diagnóstico 

Controle e 
diagnóstico 

Controle e 
diagnóstico 

Controle e 
diagnóstico 

Tipo de barramento Fio único Par trançado Fio único Par trançado 

Codificação dos sinais VPW PWM VPW NRZ 
Non-Return Zero 

Detecção de erros CRC CRC CRC CRC 15 bits 

Quantidade de dados 0 – 8 Bytes 0 – 8 Bytes 0 – 10 Bytes 8 Bytes 

Taxa de transmissão 10,4 Kbps 41,6 Kbps 10,4 bps 250 bps 

Comprimento máximo 
do barramento 35 metros 35 metros 35 metros 40 metros 

 
Quantidade máxima de 

nós na rede 32 32 32 32 
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3 O protocolo de campo CAN 
O Protocolo CAN definido pela Bosch [48] é baseado na identificação das 

mensagens transmitidas por meio de um identificador de mensagens. Conforme o 

identificador associado à mensagem recebida, cada nó realiza uma comparação para 

saber se a mensagem é referida a ele. Dessa forma, as mensagens podem ser aceitas por 

um, vários ou todos os nós. O identificador da mensagem também determina o grau de 

prioridade desta para o acesso ao barramento. 

O acesso ao barramento na rede CAN não é controlado por um mestre, ao invés 

disso, todos os nós podem transmitir assim que o barramento estiver desocupado. Em 

um esquema tão competitivo quanto esse, é possível que vários nós tentem ocupar o 

barramento de forma concorrente. Em outros protocolos, essa situação acarretaria em 

mensagens destruídas. No entanto, o protocolo CAN estabeleceu um método que 

garante às mensagens de maior prioridade o acesso ao barramento, seguidas (e sem a 

destruição), das mensagens menos prioritárias. 

Talvez os dois aspectos mais vantajosos do protocolo CAN sejam a taxa de 

transmissão de dados (até 1 Mb/s) e sua confiabilidade. Existem duas linhas de dados 

definidas pelo CAN que transmitem o mesmo dado. Se uma linha for danificada ou 

aterrada, a rede não é interrompida, mas opera com a imunidade a ruídos degradada. O 

protocolo CAN também possui a capacidade de limitar ou impedir o acesso ao 

barramento para os nós defeituosos na rede. Essas métricas fazem com que o CAN seja 

útil para utilização em funções que exijam controle em tempo-real. O protocolo CAN 

será abordado em detalhes ao longo deste capítulo. 

 

3.1 Rede CAN 

Em sua forma mais simples, a comunicação de dados ocorre entre dois 

dispositivos que estão diretamente conectados, ponto a ponto, por um meio físico [49]. 

Essa abordagem, porém, é comumente impraticável em diversas aplicações (como por 

exemplo, veicular ou aviônica) em que diversos dispositivos não têm como estarem 
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diretamente conectados através de um cabeamento ponto a ponto. Uma topologia 

alternativa é a utilização de um sistema de barramento organizado como solução para 

conectar um conjunto de dispositivos a uma rede compartilhada. Esse conceito é 

ilustrado na Figura 3. 

 
Figura 3 - Exemplo de transmissão de dados utilizando em (a) comunicação ponto a ponto e em (b) 

interconexão de dispositivos em uma rede de comunicação com barramento organizado. 

3.1.1 Modelo de Referência de Comunicação de Dados 

Existem dois conceitos chave que precisam ser percebidos para que ocorra uma 

comunicação adequada entre dispositivos: protocolo e arquitetura do protocolo. Em 

geral, um dispositivo ou um nó contido dentro de uma rede possui a capacidade de 

enviar e receber informação. Então, para que tais dispositivos se comuniquem de 

maneira apropriada, eles precisam necessariamente “falar a mesma língua”. Para 

garantir que isso ocorra existem padrões que precisam ser seguidos por todos os 

dispositivos. Essas convenções são conhecidas como Protocolos e abrangem três 

elementos chave: 

1) Sintaxe 

2) Semântica 

3) Tempo 

Esses três elementos governam, entre outros: o formato do dado, tratamento de 

erro, a seqüência adequada, controle do dado apropriado a ser enviado, a forma correta 

da transmissão de dados e o tempo de transmissão. 

A maioria das aplicações de rede segue uma abordagem em camadas para a 

implementação. A referência primária para a maioria das especificações de protocolos é 

o modelo OSI (Open Systems Interconnection), desenvolvido pela ISO (International 

Standards Organization). De acordo com o modelo de referência OSI, os sistemas de 

comunicação de dados podem ser descritos como um modelo hierárquico de sete 
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camadas. A Tabela 5 ilustra as sete camadas do modelo de referência OSI e fornece 

uma breve descrição das funções efetuadas em cada nível. 

Tabela 5 - As sete camadas do modelo de referência OSI 

Aplicação 
 

Fornece o acesso ao ambiente OSI para os usuários e serviços 
distribuídos de informação. 

Apresentação
 

Fornece independência aos processos de aplicação a partir de 
diferenças na representação dos dados. 

Sessão 
 

Fornece a estrutura de controle para a comunicação entre as 
aplicações; estabelece, gerencia e termina as conexões entre as 
aplicações cooperativas. 

Transporte 
 

Fornece a transferência de dados entre os pontos de maneira 
confiável e transparente; provê também a recuperação de erros 
de fim-a-fim e o controle de fluxo. 

Rede 
 

Fornece camadas superiores independentes da transmissão de dados e 
da tecnologia de comutação utilizada para conectar o sistema; 
responsável pelo estabelecimento, gerenciamento e término das 
conexões. 

Enlace 
 

Fornece a transferência confiável de informação através da camada 
física; envia blocos de dados contendo a sincronização e 
controle de erro e fluxo necessários. 

Física 
 

Responsável pela transmissão do bit stream através do meio físico; 
Verifica as características mecânicas, elétricas, funcionais e 
procedimentais para acessar o meio físico. 

 

No entanto, como o modelo pretendia fornecer um framework para qualquer tipo 

de sistema de comunicação, alguns sistemas não utilizam todas essas camadas. Em 

muitos casos, somente três camadas (a camada física, de enlace e de aplicação) são 

relevantes, sendo o protocolo CAN um exemplo típico. 

3.2 Arquitetura CAN 

Para atingir a compatibilidade para implementação e a transparência para o 

projeto, a especificação CAN [48] dividiu-se em camadas em conformidade com o 

modelo de referência OSI: 

1) Enlace 

2) Físico 

3) Aplicação 

As seguintes seções abordarão os conceitos básicos dessas três camadas e a 

arquitetura como um todo será discutida [50] [51]. 
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3.2.1 A Camada de Enlace do CAN 

A camada de enlace tem duas funções principais. A primeira função é construir os 

frames de dados, controlar os códigos de detecção de erros e criar os pacotes de dados. 

A informação de controle no pacote permite ao receptor determinar se o frame é 

relevante e se houve algum erro na transmissão. Se o frame foi corrompido, eles são 

rejeitados e depois retransmitidos. A segunda função controla a arbitragem do 

barramento para evitar conflitos quando múltiplos nós acessam o barramento 

simultaneamente. A seguir, descrevem-se os princípios da arbitragem do barramento, o 

formato do frame CAN, detecção de erros e confinamento de erros. 

3.2.1.1 Arbitragem do Barramento 

O Protocolo CAN utiliza um mecanismo de encaminhamento que evita as 

colisões, denominado Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 

(CSMA/CA). Embora muitos nós possam começar a transmitir simultaneamente, 

unicamente aquele nó que estiver transmitindo a mensagem de maior prioridade ganha o 

acesso ao barramento. O processo de arbitragem não é destrutivo, ou seja, nenhum 

frame é destruído, e como conseqüência a largura de banda não é desperdiçada. 

Durante a fase de arbitragem (Figura 4), os nós concorrentes transmitem bit a bit 

um identificador de mensagem e verificam se o nível presente no barramento 

corresponde ao nível que cada um está transmitindo. Se um nó não encontra o nível que 

está transmitindo no barramento, então ele conclui que outro nó está transmitindo uma 

mensagem de maior prioridade. 
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Figura 4 – Os nós 1, 2 e 3 iniciam a arbitragem do barramento simultaneamente no tempo 1, de 
forma sincronizada com o SOF. O nó 2 perde o acesso ao barramento no tempo 2, e o nó 1 perde no 
tempo 3. Ambos os nós perdem a transmissão mas continuam recebendo. Somente o nó 3 continua 
na arbitragem e ganha o acesso ao barramento no tempo 4. 

Devido ao fato anteriormente citado, aqueles nós com menores prioridades se 

retiram da arbitragem do barramento e se tornam receptores das mensagens enviadas. 

Dessa forma, o nó com a maior prioridade ganha acesso ao barramento. Uma vez que o 

barramento fica livre, os nós subordinados passam novamente pelo processo de 

arbitragem para tentar enviar as mensagens remanescentes. 

A título de comparação, o protocolo Ethernet utiliza o mecanismo de 

encaminhamento CSMA/CD2. Quando um nó Ethernet deseja iniciar a transmissão, ele 

verifica o canal para determinar se algum outro nó está transmitindo. O canal de 

transmissão é considerado livre quando 96 bit times se passam sem mensagens 

ocupando o canal. Entretanto, se o canal estiver ocupado quando um nó deseja 

transmitir, o nó continuará monitorando o canal até que este esteja livre. Enquanto o nó 

estiver transmitindo, ele continua a monitorar o canal em busca de colisões. Se uma 

colisão ocorrer durante a transmissão, esta é automaticamente considerada como 

concluída e um sinal de erro é transmitido pelo canal. O sinal de erro assegura que todos 

os outros nós percebam que ocorreu uma colisão. Após a colisão, o nó que estava 

transmitindo disputa um novo espaço livre no canal de transmissão para o reenvio, 

desde o início, dos seus pacotes. 

                                                 
2 Carrier Sense Multiple Acess with Collision Detection. Isso implica que o mecanismo não evita as 
colisões entre os frames. Esse método de acesso pode ser veficado em detalhes nas Normas do comitê 
IEEE 802, subseção 3. 
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3.2.1.2 Formatos do Frame 

Existem quatro tipos de formatos de frame especificados pelo protocolo CAN: 

• Frame de Dados 

• Frame Remoto 

• Frame de Erro 

• Frame de Sobrecarga 

A especificação CAN detalha dois formatos de frame compatíveis, porém 

diferentes. Eles são: base format, com um frame identificador de 11 bits e extended 

format, com um frame identificador de 29 bits. 

Frame de Dados 
Um frame CAN (Figura 5) é composto por sete diferentes campos de bits: start-of-

frame (SOF), arbitragem, controle, dados, CRC (cyclic redundant check), 

reconhecimento e end-of-frame (EOF). É importante comentar que os campos de dados 

podem ter o tamanho zero. 

 
Figura 5 - Frame padrão (normal base) do protocolo CAN. 

O bit SOF (início do frame) é representado por um único bit dominante e marca o 

início dos frames de dados e frames remotos. Um nó em uma rede CAN só pode tentar a 

arbitragem se o barramento estiver livre ou inativo. Então, todos os nós sincronizam os 

SOFs pela ordem em que foram criados pelos nós e começam a arbitragem. 

O campo Arbitragem consiste de um campo identificador e do RTR (Remote 

Transmission Request), que é transmitido como um bit dominante (0) em um frame de 

dados. O frame é identificado junto com sua prioridade través do identificador do 

frame. O tamanho do frame identificador no “base format” é de 11 bits, o que significa 
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que são possíveis 2048 (211) mensagens diferentes. O “extended format” pode 

distinguir 512 milhões (229) de mensagens. Esses bits são transmitidos na seguinte 

ordem: ID[10:0], com o bit mais significativo sendo o ID10. 

A especificação CAN define o campo de controle contendo seis bits. O primeiro 

bit, identifier extension bit (IDE), distingue entre os formatos “base” e “extended”. No 

base format, o bit IDE é transmitido como nível dominante. O segundo bit, r0, é 

reservado para futuras expansões do protocolo CAN e até sua definição, é transmitido 

como dominante. Os últimos quatro bits no campo de controle, conhecido como data 

lenght code, determina o número de bytes transmitidos pelo campo de dados. Por 

exemplo, um valor 0 corresponde a 0 bytes de dados. A codificação binária do número 

que representa os bytes de dados pelo data lenght code pode ser observado na Tabela 6. 

Tabela 6 - Codificação do número de bytes de dados feita pelo Data Lenght Code 

Data Lenght Code No de 
Bytes 

de 
Dados 

DLC3 DLC2 DLC1 DLC0 

0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 
4 0 1 0 0 
5 0 1 0 1 
6 0 1 1 0 
7 0 1 1 1 
8 1 0 0 0 

 

Completando a transmissão do campo de dados, o campo CRC possibilita ao nó 

receptor a verificação da integridade do dado recebido. CRC é um dos mais comuns e 

efetivos códigos de detecção de erros. Segundo [49], em geral o CRC é descrito pelas 

equações mostradas a continuação.  

Dado um bloco de bits ou mensagens k-bit, o transmissor gera uma seqüência de 

checagem de frames n-bit, conhecida como Frame Check Sequence (FCS). O frame 

resultante, que tem o tamanho de k + n bits, é exatamente divisível por um número pré-

determinado. Após o recebimento da mensagem, o receptor divide o frame recebido 

pelo número pré-determinado. Se a divisão não for exata, o receptor conclui que não 

ocorreu um erro. 

O procedimento de CRC pode ser aplicado de duas diferentes formas: modulo-2 

arithmetic; lógica polinomial e randômica. Quando o CRC é representado como um 
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polinômio, todas as variáveis são expressas por uma variável X com coeficientes 

binários. Os coeficientes correspondem aos bits na mensagem binária. Dessa forma, 

para uma mensagem binária M = 110011, a forma polinomial é M(X) = X5 + X4 + X1 + 

1. 

O equacionamento pode ser observado a seguir: 

Definindo-se: 

T(X) = (k + n) bit frame 
M(X) = k – bit message 
P(X) = divisor, n + 1 bits 
F(X) = n – bits FCS 

T é a concatenação de M e F, onde M é deslocado para o n bit da esquerda. 

T(X) =  T2M(X) + F(X) 

T deve ser exatamente divisível por P  

 
Existe um quociente e um resto, considera-se o FCS como o resto 

 
Dividindo-se T por P 

 
No entanto, as operações aritméticas são módulo-2: 

 
Então: 

 
Não existe resto e portanto T é exatamente divisível por P. 
 

De acordo com o protocolo CAN, o campo CRC consiste de uma seqüência de 

checagem (FCS) de 15 bits mais um bit delimitador. O FCS é derivado de um CRC, 

baseado no código BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) [52][53], que é mais 

recomendado para frames que contém menos de 127 bits. Para fazer o cálculo do CRC, 

o cabeçalho do frame e os dados a serem transmitidos são representados como um 
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frame polinomial, que posteriormente é dividido por um gerador polinomial pré-

definido. O resto dessa divisão é a seqüência CRC enviada através do barramento como 

parte do frame. Um nó receptor na rede recebe o frame polinomial, o qual também é 

dividido pelo mesmo gerador polinomial. Quando o frame é transmitido livre de erros, a 

checagem de seqüência calculada do receptor é a mesma contida no frame recebido. 

Os coeficientes de um frame polinomial são formados por cada valor de bit entre o 

SOF até o último bit de dados, estendido pelos 15 coeficientes de valor 0 menos 

significativos. Esse polinômio então é dividido pelo gerador polinomial: 

X15 + X14 + X10 + X8 + X7 + X4 + X3 + 1. 

Essa divisão pode ser implementada por meio de um circuito lógico randômico, 

mais especificamente um registrador feedback shift linear de 15 bits [8]. 

O bit delimitador do CRC é seguido por campo de 2 bits de reconhecimento 

(acknowledgement), o qual consiste de um slot de reconhecimento e um delimitador. 

Um nó transmissor emite os dois bits de reconhecimento com prioridade alta e depois 

aguarda a confirmação do reconhecimento do frame transmitido por pelo menos um 

receptor. Quando a validação é recebida, o nó receptor informa o transmissor 

escrevendo zeros ao slot de reconhecimento. 

A conclusão do frame de dados é sinalizada por uma seqüência de sete bits 

recessivos, chamado de flag end-of-frame (EOF), combinado com o bit delimitador do 

reconhecimento (acknowledgement). Conjuntamente, esses oito bits indicam que o 

frame transmitido está livre de erros. 

Frame Remoto 
Qualquer nó pode iniciar a transmissão de um frame específico de outro nó por 

meio de um frame remoto. O frame requisitado por um nó é especificado por um 

identificador transmitido com o frame remoto. A diferença entre os formatos do frame 

remoto e frame de dados é o nível (de significância) do bit RTR. O RTR possui um 

nível alto para um frame remoto e baixo para um frame de dados. A diferença nos 

níveis de transmissão garante que se um frame remoto arbitrar simultaneamente o 

acesso ao barramento com um frame de dados com alta prioridade, o frame de dados 

vence a arbitragem. Outra diferença entre os frames de dados e os frames remotos é o 

fato do campo de dados (data field) de um frame remoto está sempre vazio. 
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Frame de Erro 
Para o protocolo CAN, qualquer seqüência com mais de cinco bits de igual valor 

em um frame é considerado um frame de erro. Um frame de erro consiste de dois 

campos, sinalizador de erro (error flag) e delimitador do erro (error delimiter). O frame 

de erro indica a detecção de algum erro durante a transmissão do frame remoto ou do 

frame de dados. 

O primeiro campo contém a sobreposição do flag de erro transmitido por um ou 

diversos nós. Flags de erros podem ter duas formas diferentes: flags de erro ativo e flag 

de erro passivo. O flag de erro ativo consiste de seis bits de zero lógico, enquanto que o 

passivo, seis bits de 1 lógico. Um nó de erro ativo, ao detectar algum tipo de problema 

na transmissão sinaliza a anomalia com um flag ativo. A forma do flag viola a regra de 

bit stuffing e conseqüentemente todos os outros nós detectam o erro e começam a enviar 

seus próprios flags de erro. Então, a seqüência de bits com zeros lógicos monitorados no 

barramento resulta da superposição dos diferentes flags de erro dos vários nós. Esta 

seqüência pode ser de 6 até 12 bits. 

Um flag de erro passivo iniciado por um nó transmissor resultará em erros nos nós 

receptores quando um flag começa preenchido por bits de igual valor. O resultado será 

o preenchimento com bits de erro passivo (0). 

Após a transmissão de um flag de erro, cada nó envia bits recessivos e monitora o 

nível do barramento até que detectem um bit recessivo. Uma vez detectado o bit 

recessivo, o nó começa a transmitir mais sete bits recessivos. Esse campo delimitador 

do erro determina se o nó foi o primeiro a detectar o erro. 

Frame de Sobrecarga 
Um frame de sobrecarga pode ser considerado uma forma especial do frame de 

erro. Ele é composto por um campo com flag de sobrecarga (overload flag) e um campo 

delimitador da sobrecarga. O frame de sobrecarga é usado por um receptor para pedir 

um atraso (delay) no envio do próximo frame de dados ou remoto ou para sinalizar as 

condições de erro. 

3.2.1.3 Detecção e Tratamento de Erros 

Os requerimentos globais de segurança e integridade da transmissão de dados 

exigem uma média inferior a um erro para cada mil (103) mensagens. Para satisfazer 
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essa condição, o CAN tem uma grande variedade de mecanismos de detecção de erros 

[29], que são: 

• Checagem de Bit (Bit check ou Monitoring) 

• Checagem do Frame (Frame check) 

• Checagem do CRC (CRC check) 

• Checagem de Reconhecimento (Acknowledgement check) 

• Checagem da regra de Bit stuffing (Bit stuffing rule check) 

Se algum desses mecanismos for violado, um flag de erro é criado. 

Durante a fase de monitoramento (Bit checking), cada nó que transmite um sinal 

monitora o nível correspondente do barramento. Se o nível do barramento não for 

compatível com o nível transmitido, um bit de erro é detectado. Essa abordagem é 

bastante efetiva na detecção de erros globais, bem como de erros locais (nos nós 

transmissores). 

Todos os frames do protocolo CAN possuem um campo de bits fixos: SOF, RTR, 

IDE, DLC, EOF e os delimitadores. Esses campos devem ser consistentes com o 

protocolo e qualquer formato de campo diferente gera um formato de erro, fazendo com 

que o receptor rejeite o frame. 

O CAN implementa o mecanismo de CRC que permite a um nó receptor verificar 

a integridade do frame recebido. Se a seqüência do CRC recebida de um nó transmissor 

não for idêntica à seqüência de CRC calculada pelo receptor, ocorre então um erro de 

CRC. 

Depois de completada a transmissão, um nó transmissor espera que pelo menos 

um receptor reconheça a recepção de um frame válido. Entretanto, se nenhum nó 

receptor confirmar a recepção (preenchendo de zeros lógicos o slot acknowledgement), 

o nó transmissor faz um acknowledgement error. 

O último mecanismo de tratamento de erros reforça os erros detectados. Cada nó 

que detecta a violação da regra de bit stuffing ou simplesmente detecta um flag de erro, 

automaticamente produz um frame de erro. O frame de erro gerado, resultante de 

qualquer dos erros acima, é transmitido para todos os nós, e uma vez recebido, todos os 

nós irão descartar os bits recebidos da mensagem corrompida. Uma vez informado do 

erro, o transmissor da mensagem corrompida transmite a mensagem assim que o 

barramento estiver livre. 
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Embora esses mecanismos proporcionem um elevado grau de detecção de erros, 

continua existindo a probabilidade de que alguns erros não serão detectados. De acordo 

com a especificação do CAN, essa probabilidade deve ser inferior a 4.7 x 10-14. Isso 

significa que na média, cerca de 5 mensagens corrompidas não sejam detectadas a cada 

1014 mensagens transmitidas. Análises posteriores mostraram no entanto, que o erro 

residual em uma rede com 10 nós atinge um valor máximo de 7.2 x 10-12 [54]. 

3.2.2 Camada Física do CAN 

A camada física do protocolo CAN define como os frames ou sinais definidos pela 

camada de enlace serão transmitidos. A camada física define: bit representation, bit 

timing, bit coding, bit decoding e a especificação do meio físico. O conceito da camada 

física do CAN é especificado pelo padrão ISO 11898 (partes 1 e 2) [55][56]. 

3.2.2.1 Bit Timing 

O tempo do bit, tb, no CAN representa o tempo de duração de um bit, a qual é 

recíproca da taxa de bit nominal. O bit time é particionado em quatro segmentos: 

synchronization segment, propagation delay segment, phase buffer segment 1 e phase 

buffer segment 2, como pode ser observado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Bit timing CAN 

Cada segmento consiste de uma quantidade específica time quantum (tq), que é 

definido como sendo o produto do BRP (Baud Rate Prescaler), o qual pode incluir 

valores inteiros de 1 a 32, e do clock do sistema, fsys: 

sys
q f

BRPt =           (3.1) 

O segmento de sincronização é o componente do bit time onde ocorre o sinal e é 

usado para sincronização de nós no barramento CAN. Os problemas de atraso na rede 

são resolvidos através da propagação de um segmento de delay. Desde que um nó CAN 

necessita receber dados de outro nó durante sua própria transmissão, qualquer nó 

sincronizado no barramento estará fora de fase com o bit stream do nó transmissor. 
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Dessa forma, o segmento de delay precisa ter pelo menos o dobro do tamanho da soma 

do atraso de propagação máximo do sinal entre dois nós. 

Os seguimentos phase buffer 1 e phase buffer 2 são utilizados para compensar os 

erros de fase, que correspondem ao desalinhamento presente entre as bordas (edge). Os 

segmentos de buffer são separados por um sample point, que corresponde ao tempo 

necessário para a leitura e interpretação de um bit level como um bit value. Dependendo 

desalinhamento entre as bordas, os segmentos de phase buffer podem alterar 

efetivamente os pontos de amostragem do sinal e depois restaurá-los conforme o 

posicionamento do bit. Por exemplo, se um transmissor estiver operando com a 

velocidade do clock inferior ao do receptor, o sinal chegará após o segmento de 

sincronização. O receptor compensa isso mudando os pontos amostrais, estendendo o 

phase buffer 1 em uma quantidade proporcional ao erro (atraso). Esse procedimento 

pode ser visualizado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Princípio de re-sincronização de uma borda atrasada. 

As alterações feitas nos segmentos phase buffer são temporárias. No bit time 

seguinte, os segmentos retornam ao valor original uma vez que não são detectados erros 

de fase. 

3.2.2.2 Sinalização Física 

No protocolo CAN os bits de um frame são fisicamente representados em 

conformidade com o código NZR (Non-Return-to-Zero). Desde que um meio de 

transmissão não pode aceitar “símbolos” em sua “forma” natural, os símbolos são 

transmitidos utilizando-se linhas de código. O NZR (Figura 8) define dois níveis de bits, 

dominante (0) e recessivo (1). O nível do bit gerado permanece constante durante todo o 

intervalo de tempo de bit time. Isso pode resultar em um longo stream de bits de dados 

de igual valor, além da possibilidade de não existir nenhuma forma de se efetuar a 
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sincronização. Lembrando-se que uma forma com mais de 5 bits com a mesma 

polaridade (000000 ou 111111) é utilizada para a representação de erro (Figura 9), e 

para eliminar qualquer tipo de problemas relativos com a sincronização ou erro, o CAN 

implementa um método de bit stuffing (consiste em preencher um frame com bits). 

 
Figura 8 - Representação do bit NRZ 

Em geral, um transmissor implementando o bit stuffing insere um bit adicional 

(stuff bit) de valor complementar em um amontoado consecutivo de bits de mesmo nível 

(stuff width). No lado receptor, o procedimento é o inverso, ou seja, os bits inseridos são 

removidos. O CAN utiliza um stuff width de cinco bits, isso assegura que não ocorrerá 

uma seqüência de seis ou mais bits de mesma polaridade. Caso ocorra essa seqüência, 

ela viola as regras de bit stuffing e será considerada como um frame de erro. 

 

Figura 9 – Técnica de Bit Stuffing com intervalo de preenchimento de 5 bits, onde S representa o 

stuff bit (bit preenchido). 

A técnica de bit stuffing pode aumentar a quantidade de bits que seriam 

originalmente transmitidos, o que pode resultar em atrasos na transmissão. Antes do bit 

stuffing, o número total de bits de dados em um frame de dados é: 

Nbits = 8n + 47,         (3.2) 
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Onde n é o número de bytes de dados no campo de dados (data field). O 

delimitador CRC (CRC delimiter), o campo de reconhecimento (acknowledgement 

field) e o EOF (End-of-Frame) não possuem implementados o bit stuffing, o que deixa 

34 dos 47 bits de controle sujeitos ao preenchimento. E mesmo no pior dos cenários, o 

número total de bits após o preenchimento não deve ser superior a: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+

++=
4

1834478 nnN stuffed        (3.3) 

Esse modelo pode ser utilizado para determinar quanto tempo será necessário para 

enviar o frame. Se τ for igual ao tempo necessário para o envio de um bit em uma rede 

operando a 1 Mb/s, τ = 1 µs. Portanto, o tempo de transmissão no pior dos cenários, Ci 

é: 

ττ ∗⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+

++=∗=
4

1834478 nnNCi stuffed      (3.4) 

Exemplo: Para um campo de dados consistindo de 8 bytes de dados, temos que Ci = 135 

µs. Em outras palavras, serão necessários 135 bit times para completar a transmissão. 

3.2.2.3 Meio Físico de Transmissão 

Um barramento composto de dois cabos diferenciais é um meio de transmissão 

típico utilizado para a implementação de uma rede CAN. A vantagem de se utilizar essa 

abordagem é a confiabilidade contra certos tipos de falhas. Se os cabos forem trançados, 

ele é resistente a interferências eletromagnéticas. Um detalhe importante para uma linha 

de transmissão é a utilização de resistores em todas as suas terminações, para evitar a 

reflexão dos sinais. Se as terminações das linhas não estiverem adequadas, o sinal da 

linha pode sofrer distúrbios ou induzir sinais de radiofreqüência.  

3.2.3 Camada de Aplicação do CAN 

As diversas formas de implementar uma rede baseada no CAN dependem das 

necessidades identificadas por cada setor ou grupo, e variam de acordo com a estratégia 

adotadas para entender estas necessidades. A Tabela 7 apresenta alguns dos padrões 

mais representativos no mercado. 
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Tabela 7 - Padrões mais importantes desenvolvidos baseados no CAN 

Padrão Descrição 
CAL (CAN 
Aplication Layer) 

Especificados por CAN in Automation (Cia) e publicado em 
1993. Aplicação em sistemas distribuídos na área industrial. 

CANopen Subconjunto da CAL especificada pela Cia para automação 
industrial , sistemas embarcados. 

DeviceNet 
Padrão desenvolvido pela Allen-Bradley e gerenciado por uma 
associação de normas independentes, o ODVA – Open 
DeviceNet Vendor Association. Aplicado em automação fabril. 

CAN Kingdom 

Não é um padrão, mas um conjunto de regras que foram 
organizadas em um programa que permite manipular conjunto 
de primitivas de protocolo e construir um padrão final com 
protocolos personalizados para cada aplicação. Foi 
desenvolvido pela empresa sueca KVASER em conjunto com o 
grupo CAN Textile User Group para automação fabril 

SDS (Smart 
Distribution 
Systems) 

É um padrão aberto desenvolvido pela empresa Honeywell 
Micro Switch. Aplicado em automação industrial e foi 
desenvolvido especialmente para sistema distribuído de 
sensores e atuadores ligados a dispositivos de lógica binária 
como CLP´s 

OSEK/VDK 
Originado de produto conjunto de indústrias automotivas, 
consiste em um padrão aberto para sistemas de controle 
distribuído em veículos. 

NMEA 2000 

Padrão desenvolvido por um grupo da National Marine 
Electronic Association para redes de dispositivos eletrônicos em 
embarcações navais. É baseado nos padrões ISO 11783 e SAE 
J1939. 

SAE J1939 
Desenvolvido para aplicação em veículos de terra de grande 
porte como caminhões, ônibus, tratores, incluindo máquinas e 
implementados agrícolas. 

DIN 9684 
Especificado pela associação de normas da Alemanha DIN, para 
aplicações agrícolas. É baseado na versão 2.0A do CAN, e 
adotou e influenciou algumas especificações de padrão ISSO 

ISSO 11783 

As atividades de normas pela ISSO para este padrão para 
aplicações em máquinas e implementos agrícolas estão sendo 
concluídas. Possui diversas especificações idênticas ao padrão 
SAE J1939 e ao DIN9684 

 

3.3 Implementações do protocolo CAN 

Novas implementações baseadas em CAN têm sido propostas para aplicações 

classificadas como safety-citical, [78], tais propostas têm como objetivo melhorar as 

seguintes características: segurança, tolerância a erros, flexibilidade e melhor 

escalonamento. Algumas das implementações são: TTCAN – Time Triggered CAN 

[79], FTTCAN Flexible Time-Triggered CAN [80], ServerCAN [81], TCAN [82], 
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FlexCAN/SafeCAN [83], (Re)CANcentrate [84] [85] [86], RedCAN [87] e RatCAN 

[62]. Algumas dos IP da especificação Bosch 2.0A e 2.0B são HurriCANe da ESA e 

PeliCAN (2.0B) da Philips. C_CAN da Bosch [48] e CANivete [90]. 

A continuação são descritas algumas das principais novas aplicações e aos IPs 

mais relevantes para o presente trabalho.  

3.3.1 TTCAN 

Time Triggered CAN (TTCAN), ilustrado na Error! Reference source not 

found., é uma extensão de CAN baseada em planejamento estático TDMA. TTCAN 

utiliza uma mensagem de referência para indicar o inicio de cada ciclo básico. Um ciclo 

básico está dividido em diferentes tipos de janelas: janelas privadas, que são utilizadas 

para transmitir uma mensagem específica, janelas compartidas onde os nós concorrem 

pelo acesso ao barramento como uma comunicação CAN tradicional e janelas livres 

usadas para futuras ampliações. Neste protocolo os ciclos básicos não são sempre 

iguais, o padrão completo de tráfego de TTCAN está conformado por um número 

consecutivo de ciclos básicos que conformam um sistema de matriz. 

 
Figura 10 - Exemplo de um padrão de matriz de TTCAN (Fonseca,2003) 

    
Analisando o comportamento e requerimentos do sistema se utiliza uma extensão 

básica de CAN denominada Shared Channel on CAN (SCoCAN) [58] [59] baseado em 

planejamento estático TDMA, obtendo-se uma tabela de planejamento de tempos, esta 

tabela será a mesma para cada ciclo básico, sendo esta a diferença com relação ao 

TTCAN. 
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3.3.2 FTT CAN 

Uma abordagem dinâmica do TTCAN é apresentada como FFTCAN, baseado nas 

verificações apresentadas, [80] propõe um novo protocolo de comunicação (Flexible 

Time-Triggered - FTT) destinado a suprir a necessidade de um sistema de gerar 

eficientemente tanto o tráfego cíclico como o acíclico em um mesmo barramento de 

campo sem interferência mútua nem perda de eficiência em situações de carga plena.  

O modelo FTT define os conceitos básicos, a arquitetura do sistema e interface de 

programação com a aplicação do ponto de vista do software de aplicação. Cada 

implementação terá suas adequações próprias tais como: bit-rate, esquema de 

endereçamento, etc.  

A arquitetura é baseada no modelo mestre-escravo com todo o escalonamento 

centralizado na estação mestre. Isto envolve a centralização de todos os requisitos de 

comunicação, escalonamento de mensagens e verificação de admissão de nós on-line.  

Nesse contexto, a distribuição das informações de escalonamento é realizada ciclo a 

ciclo de modo mestre-multi escravos. Cada ciclo de comunicação (Elementary Cycle – 

EC) tem início com a mensagem de trigger (Trigger Message –TM) onde estão 

presentes as informações do EC que se inicia. Após a recepção da TM, o EC (Figura 11) 

se divide em uma janela síncrona e outra assíncrona, ambas com duração pré-definida. 

Na janela síncrona, todas as mensagens que serão enviadas possuem um período de 

tempo garantido (baseado no escalonamento dinâmico atuante no mestre). Além disso, 

o tráfego síncrono está sujeito ao controle de admissão, também realizado pelo nó 

mestre.  

Por outro lado, a janela assíncrona somente tem definida sua duração pelo mestre, 

toda a arbitragem de mensagens não é realizada por aquele nó. Como forma de garantir 

o isolamento temporal entre as janelas, um período ocioso pode ocorrer na rede em 

alguns casos. 

 
Figura 11 - Estrutura de um EC 
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Todos os serviços cíclicos da rede são baseados no modelo produtor-

consumidor, enquanto que os serviços acíclicos são somente de transmissão e recepção.  

A arquitetura de um nó mestre de comunicação do FTT-CAN pode ser simplificada em 

alguns módulos, como mostra a Figura 12:  

 

 
Figura 12 - Arquitetura do nó mestre (Ferreira et al 2002) 

A interface de aplicação fornece serviços para o software de aplicação que são 

utilizados para realizar a configuração do sistema, entre eles: configuração de 

parâmetros de operação e de gerência (topologia de rede,  taxa de transmissão, duração 

do EC, etc). 

A base de dados de requisitos do sistema (System Requisites Database - SRDB) 

guarda as propriedades de cada classe de mensagem presente no sistema, de acordo com 

o tipo de mensagem, estas informações se dividem em três bases de dados. A primeira é 

a tabela de requisitos síncronos SRT (Sinchronous Requisites Table), onde são 

encontradas informações das transmissões periódicas, tais como: período, deadlines, 

prioridades e tamanho do frame. A segunda é a base de requisitos assíncronos, que 

guarda as informações relativas às transmissões assíncronas tais como prioridade, 

tempo mínimo entre mensagens e tamanho de frame. Esta base é dividida nas tabelas de 

requisitos assíncronos e de requisitos de tempo-real. A última base de dados mantém as 

informações relevantes à manutenção do sistema em si, como a disposição do EC. O 

módulo escalonador lê quais mensagens assíncronas e síncronas precisam ser enviadas e 

monta um plano de mensagens síncronas para o próximo EC, baseado em um algoritmo 

escalonador pré-definido. O controle de admissão é acionado cada vez que ocorre uma 
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mudança na SRT, um novo escalonamento só será ativado caso ele seja viável e os 

deadlines do sistema possam ser cumpridos. Tanto o módulo escalonador quanto o de 

controle de admissão possuem interfaces bem definidas e deste modo podem ser 

implementados diferentes módulos a serem ativados durante a operação do sistema.  

O módulo dispatcher monta o TM e transmite para a rede no momento certo. Os 

nós escravos possuem uma estrutura diferente ao mestre. Nos nós escravos, a interface 

com a aplicação mantém o software de aplicação com suas variáveis atualizadas e suas 

requisições efetuadas. Cada nó escravo possui também bases de dados de requisitos 

locais, também dividida em uma base de requisitos síncronos e uma base de requisitos 

assíncronos, que são mapeadas integralmente nas bases respectivas do mestre de 

comunicação. 

A Tabela 8 consegue resumir as características de alguns dos fieldbuses e as 

diferenças com o FTTCAN. 

Tabela 8  Propriedades de alguns fieldbuses (Almeida, Pedreira, Fonseca 2002) 

 

3.3.3 HurriCANe 

A partir de 1999 o protocolo CAN tem sido utilizado na área aeroespacial, o 

satélite UoSAT-12 interliga seus sistemas do System On-Board Data Handling (SOBH)  

da forma mostrada nas Figura 13 e 15. Dentre esses sistemas, estão interligados os de 

transmissão UHF, telecomandos (TTC), telemetria  (TM), entre outros [60]. 
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Figura 13 - Aplicação aeroespacial CAN dupla (ESA, 2003)  

 
Figura 14 - Arquitetura CAN Bus para SOBH (ESA, 2003) 

A Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL) desenvolveu o protocolo Spacecraft 

Usage CAN (CAN–SU) otimizado para TTC, TM e transferência de buffers. A estrutura 

do frame é mostrada na Figura 15. 

 

 
Figura 15 - Protocolo CAN-SU acima de um frame CAN Bus (ESA, 2003 ) 

Diferente das aplicações automotivas e aeronáuticas, as aplicações aeroespaciais 

precisam de resistência às radiações do espaço, a SSTL decidiu desenvolver o CAN Bus 

tolerante à radiação, RadCAN [62]. Um sistema baseado no processador 8051 foi 
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proposto, além de memória EPPROM, ADC e FPGA como mostrado na Figura 16. Este 

projeto usa componentes tradicionais aprovados para uso no espaço, com alta tolerância 

ao Single Event Upset (SEU), porem, um significativo incremento no tamanho e 

complexidade é demonstrado na Tabela 9. 

 
Figura 16 - Elementos discretos da solução RadCAN (ESA,2003)  

 
Tabela 9 - Comparação de COTS3 e solução RadCAN (ESA, 2003) 

 
 

Uma proposta final foi apresentada conjuntamente com a European Space Agency 

(ESA), tomando como base um SoC, para o qual foi necessário desenvolver os núcleos 

de IP (IP Core) para o controlador CAN, o projeto foi chamado HurriCANe. O IP Core 

do HurriCANe foi integrado ao Soft Processor LEON usando o Advanced Peripheral 

Bus (APM) do protocolo AMBA (Figura 17). 

 

                                                 
3 Customers of the shelf – Componente disponível no mercado comum, não necessitando ser projetado 
nem encomendado especificamente para sua aplicação. 
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Figura 17 – SoC baseado em AMBA. (ESA, 2003) 

Adicionalmente, o transceiver Texas Instruments SN65HVD232, que trabalha 

com 3.3 V. foi usado. O módulo SoC_OBC (OnBoard Card) recebe telecomandos (TC) 

da estação térrea e envia dados de telemetria (TLM). Este trabalho foi desenvolvido 

dentro do projeto de pesquisa da ESA que tem como objetivo reduzir o tamanho do 

computador de bordo a um SoC. O projeto utiliza um FPGA XCV800 da família Virtex 

da Xilinx.[61] 

Tabela 10 – Evolução dos recursos presentes no SoC SOBH (ESA, 2003) 
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4 FPGA 
 

4.1 Circuitos Digitais 

Os componentes dos circuitos digitais evoluíram a partir de simples transistores 

individuais até circuitos integrados em larga escala ou Very Large Scale Integration 

(VLSI). O desenvolvimento de ferramentas e IDEs (Integrated Development 

Environment) na área eletrônica diminuiu o tempo de desenvolvimento de projetos e 

permitiu o desenvolvimento de projetos mais complexos. 

Hoje, não é mais necessário projetar de forma individual as portas lógicas e 

planejar suas interconexões, a partir da crise no ciclo de vida do hardware nos inícios 

dos anos 80, o DoD (Departament of Defense) do governo dos Estados Unidos 

convocou um concurso para desenvolver uma linguagem de descrição de hardware ou 

HDL (Hardware Description Language). As empresas Intermetrics, IBM e TI  

desenvolveram o VHDL (VHSIC Very High Speed IC Hardware Description 

Language) em 1986, sendo todos os direitos transferidos para a IEEE. Este fato 

significativo permitiu ter um padrão para a descrição de hardware e contribuiu na 

consolidação dos EDA. Hoje o padrão IEEE Std 1076-2002 é o mais usado. 

A história da linguagem Verilog se inicia com a empresa Gateway Design 

Automation Inc. em 1984 [75], com influência da linguagem C para computadores. 

Depois que a Cadence Design System comprou os direitos, somente em 1991 a 

linguagem foi “aberta” e em 1995 se constituiu o primeiro padrão IEEE, hoje temos o 

padrão IEEE Std.1364-2001. 

O ciclo de desenvolvimento é um ponto extremamente importante no 

desenvolvimento de CI, e por tal motivo, antigamente ferramentas com custos 

computacionais altos não eram acessíveis.  

Hoje, para construir CIs, existem as tecnologias mostradas na Figura 18. 
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Figura 18 - Tecnologias para desenvolvimento de sistemas digitais (ICE, 1998) 

O Novo Paradigma: Configware e Morphware. 

“Hardware” reconfigurável, não é realmente como o Hardware clássico. Este pode 

ser reconfigurável por código estrutural para ser armazenado em uma RAM “oculta” tal 

como um Morphware. Tal código estrutural é fundamentalmente diferente do 

“Software” clássico. A programação de plataformas reconfiguráveis precisa o termo 



 

46 

apropriado: Configware [91]. O termo hardware reconfigurável é confuso desde que o 

interior do Morphware não é hardwired. 

Configware é Programação Estrutural a diferença do Software que é Programação 

Procedimental.  Programação procedimental pelo Software para processadores de 

Hardware clássicos, seria a programação no “tempo”.  Programação estrutural do 

Morphware pelo Configware seria um paradigma de programação no “espaço”. Pelo 

tanto temos dois conceitos conceptualmente diferentes: computação no tempo e 

computação no espaço. 

O termo Morphware foi introduzido a finais dos anos noventa por um participante 

do Programa Polymorphous Computing Architectures (PCA) da Defense Advanced 

Research Projects Agency (DARPA). 

4.1.1 ASICs 

CIs customizados ou ASICs são aqueles que necessitam de um processo de 

fabricação especial, que requer máscaras específicas para cada projeto. Os custos do 

projeto são extremamente altos e o tempo de desenvolvimento longo. 

4.1.2 MPGAs 

Mask Programmable Gate Arrays. O uso de máscaras genéricas de módulos pré-

projetados agiliza o processo de fabricação, precisando de máscaras específicas para a 

interconexão dos módulos. O projeto é facilitado por uma biblioteca de células, tendo 

como resultado um tempo de desenvolvimento mais curto e custos mais baixos em 

relação aos CIs customizados. 

4.1.3 Standard Cells 

Tecnologia semelhante à das MPGAs, o projeto também é facilitado pelo uso de 

módulos pré-projetados. Os módulos (standard cells) são armazenados em bancos de 

dados. Os projetistas selecionam as células desejadas para realizar seus projetos. Em 

comparação aos CIs customizados, são menos eficientes tanto em tamanho quanto em 

desempenho; porém, seu custo de desenvolvimento é mais baixo. 

4.1.4 PLDs 

Sua principal característica é a capacidade de programação ou configuração pós-

fabricação, esta versatilidade o faz apropriado para desenvolvimento de projetos com 
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risco de mudanças. Comparada com outras tecnologias, os PLDs apresentam ciclo de 

projeto muito curto com baixos custos de desenvolvimento. 

4.2 Descrição dos PLDs 

A memória Programmable Read Only Memory (PROM) é considerado o primeiro 

tipo de chip programável pelo usuário, que podia implementar circuitos lógicos, onde o 

circuito teria como entradas cada linha de endereço e as linhas de dados como saídas. 

As funções lógicas, entretanto, normalmente não requerem mais que algumas 

capacidades do produto, sendo que uma PROM contém um decodificador completo 

para seus endereços de entradas. Consequentemente a PROM é uma arquitetura 

ineficiente para a realização de circuitos lógicos, e são raramente utilizadas na prática 

para tal fim [63]. 

O primeiro dispositivo desenvolvido especificamente para a implementação de 

circuitos lógicos é o Programmable Logic Arrays (PLA). A Figura 19 mostra os dois 

níveis de portas lógicas que conformam o PLA, um plano de portas wired-AND seguido 

por um plano de portas wired-OR, ambos programáveis. Um PLA está estruturado de tal 

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

das entradas. De forma similar, cada saída do plano OR pode ser configurada para 

produzir a soma lógica de qualquer saída do plano AND. Com essa estrutura, os PLAs 

são bem adequados para implementação de funções lógicas na forma de soma de 

produtos. Eles são muito versáteis, pois tanto os termos AND como os termos OR 

podem ter muitas entradas. 

 

 
Figura 19 - Estrutura de um PLA (Xilinx, 2005) 

O PLA foi introduzido pela Philips no início dos anos 70, suas principais 

deficiências eram os altos custos de fabricação e o pobre desempenho em termos de 
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velocidade, devido aos níveis de lógica configurável, devido a que os planos lógicos 

programáveis eram difíceis de serem fabricados e introduziam atrasos de propagação 

significantes. Para suprir tais deficiências o Programable Array Logic (PAL) foi 

desenvolvido. Os PALs possuem um único nível de programação, consistindo de um 

plano de portas wired-AND programáveis que alimenta portas OR fixas (Figura 20). 

Para compensar a falta de generalidade devido ao plano OR fixo, diversos modelos de 

PALs foram produzidos, com diferentes números de E/S, e vários tamanhos de portas 

OR. 

 

 
Figura 20 - Estrutura de um PAL (Xilinx, 2005) 

Os PALs geralmente contêm flip-flops conectados às saídas das portas OR para 

que circuitos seqüenciais possam ser implementados. Dispositivos PAL foram 

importantes porque tiveram um profundo impacto no projeto de hardware digital e 

foram a base de algumas das atuais e mais sofisticadas arquiteturas. Variantes da 

arquitetura básica do PAL são encontrados em outros produtos conhecidos por 

diferentes siglas. Os pequenos PLDs, como PLAs, PALs, e outros dispositivos similares 

são agrupados em uma única categoria chamada Simple PLD (SPLD), tais dispositivos 

possuem características significativas como baixo custo e alto desempenho. 

Com o avanço da tecnologia, tornou-se possível a produção de dispositivos com 

maior capacidade que os SPLDs. A dificuldade de aumentar a capacidade da arquitetura 

de SPLDs, é que a estrutura dos planos lógicos programáveis aumenta muito 

rapidamente com o aumento do número de entradas. A única forma viável de produzir 

dispositivos mais complexos baseados nas arquiteturas de SPLDs foi integrar múltiplos 

SPLDs em um único chip e prover interconexões programáveis para conectar os sub-

blocos SPLDs. Na atualidade muitos produtos ainda tem essa estrutura básica, e são 

chamados de Complex PLD (CPLDs), como mostrado na Figura 21. 
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Figura 21 - Estrutura de um CPLD 

Os CPLDs foram introduzidos inicialmente pela Altera Corporation. A família de 

chips foi chamada de Classic EPLDs (Erasable PLDs), os CPLDs provêem capacidade 

lógica de até 50 dispositivos SPLDs típicos, mas é difícil estender essa arquitetura para 

densidades maiores. Para construir PLDs com capacidade lógica muito alta, uma 

abordagem diferente é necessária. 

A alta capacidade lógica em dispositivos de propósito geral, começou a ser 

atingida com os MPGAs. Um MPGA consiste de um array de transistores pré-

fabricados que podem ser personalizados pelo usuário, através da definição das 

interligações e conexões a serem realizadas ainda na fase de manufatura do dispositivo, 

o que implica em alto custo de configuração e longo ciclo de manufatura. Assim como 

os MPGAs, os FPGAs incluem um arranjo de elementos de circuitos não conectados, 

chamados blocos lógicos, e recursos de interconexão, mas a configuração de FPGA é 

realizada através de programação pelo usuário final. Sendo o único tipo de PLD que 

suporta capacidade lógica elevada, os FPGAs têm sido responsáveis pela principal 

mudança no modo em que os circuitos digitais são projetados. 

O primeiro FPGA disponível comercialmente foi desenvolvido pela Xilinx Inc.. 

Desde então, vários dispositivos têm sido desenvolvidos por diversos fabricantes e 

rapidamente tem se disseminado, o que pode ser atribuído ao reduzido tempo de projeto 

e ao relativo baixo custo desses dispositivos. Cada tipo de PLD apresenta vantagens que 

os tornam mais adequados para algumas aplicações do que outros. Um projetista hoje 

depara com a difícil tarefa de pesquisar os diferentes tipos de chips, de definir qual sua 

melhor utilização, de escolher um fabricante específico e de aprender a utilizar as 

ferramentas EDA, para só então começar a projetar o hardware. 
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Neste capítulo são apresentados os aspectos mais relevantes relativos a 

arquiteturas de FPGAs, detalhando suas principais características. 

 

4.3 FPGA 

 
Um FPGA consiste de um grande arranjo de células configuráveis (ou blocos 

lógicos) contidos em um único chip. Cada uma dessas células contém certa capacidade 

computacional para implementar funções lógicas, e/ou realizar reencaminhamento para 

permitir a comunicação entre células. Essas operações podem acontecer 

simultaneamente ao arranjo das células [63]. 

A arquitetura de um FPGA é bastante semelhante à arquitetura convencional de 

um MPGA. A principal diferença é que no MPGA as interconexões são feitas durante o 

processo de fabricação, como em circuitos integrados, enquanto os FPGAs são 

programados via comutadores programáveis, assim como os PLDs [65].  

A arquitetura básica de um FPGA, ilustrada na Figura 22, consiste de um arranjo 

2-D de blocos lógicos. A comunicação entre blocos é feita através dos recursos de 

interconexão. A borda externa do arranjo consiste de blocos especiais capazes de 

realizar operações de entrada e saída (I/O). 

Existem várias arquiteturas de FPGAs comercialmente disponíveis, por 

aproximadamente 10 fabricantes, como será apresentado na seção 4.3.3. Três aspectos 

principais definem a arquitetura de um FPGA: 

• Tipo de tecnologia de programação, 

• Arquitetura das células, e 

• Estrutura de roteamento. 
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Figura 22 - Estrutura de um FPGA 

Estes aspectos influenciam diretamente o desempenho e a densidade das 

diferentes arquiteturas de FPGAs, entretanto não se pode afirmar que há uma melhor 

arquitetura, e sim a mais adequada para uma determinada aplicação. 

As próximas seções descrevem com maiores detalhes as diferentes tecnologias de 

programação, complexidades dos blocos lógicos e arquiteturas de roteamento. 

4.3.1 Tecnologias de programação 

Um FPGA é programado usando comutadores programáveis eletricamente. As 

propriedades desses comutadores, tais como tamanho, resistência, capacitância, 

tecnologia, afetam principalmente o desempenho e definem características como 

volatilidade e capacidade de reprogramação, que devem ser avaliadas na fase inicial do 

projeto para a escolha do dispositivo. 

Em todos os tipos de FPGAs os comutadores programáveis ocupam uma grande 

área e apresentam valores de resistência e capacitância muito maior que as de um 

contato físico típico. Como conseqüência, o desempenho de um FPGA, se comparado a 

um MPGA de mesma tecnologia de fabricação, é menor. 

Basicamente existem três tipos de tecnologias de programação:  
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• Antifuse: é originalmente um circuito aberto, que quando programado forma 

um caminho de baixa resistência; 

• Gate Flutuante: o comutador é um transistor com gate flutuante; e 

• SRAM (Static Random Access Memory): o comutador é um transistor de 

passagem controlado pelo estado de um bit de SRAM. 

4.3.1.1 Tecnologia antifuse 

O antifuse é um dispositivo de dois terminais, que no estado não programado 

apresenta uma alta impedância entre seus terminais. Se aplicarmos uma tensão entre 11 

e 20 Volts o antifuse “queima”, criando uma conexão de baixa impedância, da ordem de 

50 a 500 ohms. Entre as vantagens do antifuse está o seu tamanho reduzido, por 

conseqüência, sua baixa capacitância quando não programado e a baixa resistência 

quando programado, refletindo no desempenho, com maior velocidade quando 

comparado às outras tecnologias de programação, que ainda serão vistas neste capítulo. 

Porém, o antifuse não permite a reprogramação. Além disso, para programá-lo é 

necessária a presença de transistores com uma área grande a fim de suportar as altas 

correntes de programação. Finalmente, é necessário gastar um espaço extra para 

conseguir o isolamento dos circuitos de programação, pois os mesmos trabalham com 

tensão de até 20 V.  

O antifuse PLICE consiste de três camadas: embaixo uma camada n+ difusa; em 

cima uma camada de polisilício; e entre estes eletrodos uma camada dielétrica Com a 

ruptura do dielétrico forma-se um pequeno canal entre os eletrodos permitindo a 

condução de corrente elétrica. A camada dielétrica é composta por outras três camadas: 

oxido de silício (SiO2); nitreto de silício (Si3N4); e novamente óxido de silício (SiO2). 

Composição esta conhecida pela sigla ONO (Óxido-Nitreto-Óxido). O tamanho total do 

antifuse é praticamente o mesmo que o dos contatos que recebem as conexões. 

A programação é realizada através de um pulso de até 20 V através do antifuse, 

rompendo o dielétrico ONO e criando um caminho condutivo entre os eletrodos. Este 

caminho cresce à medida que aumenta a corrente de programação, permitindo obter 

baixas resistências. 

Outros tipos de dispositivos antifuse, como alguns da QuickLogic, empregam 

silício amorfo entre os eletrodos condutores. 
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4.3.1.2 Tecnologia gate flutuante 

Nesta tecnologia, os comutadores programáveis são baseados em transistores com 

gate flutuantes iguais aos usados nas memórias EPROM (Erasable PROM) e EEPROM 

(Electrical Erasable PROM) [64].  

Um comutador EPROM consiste de um transistor que pode ser desabilitado, isso é 

realizado através da injeção de cargas através de uma alta tensão entre o gate e drain do 

transistor. Esta carga aumenta a tensão de limiar de funcionamento do transistor, de 

modo que este não conduza mais. A carga é removida pela exposição do transistor ao 

ultravioleta, isto diminui a tensão de limiar e permite que o transistor volte a conduzir 

quando aplicada tensão ao seu gate. 

A técnica para circuitos baseados em EEPROM é muito similar a EPROM, exceto 

por utilizar corrente elétrica, ao invés de ultravioleta, para remover as cargas que 

aumentam a tensão de limiar. 

A maior vantagem da tecnologia EPROM é sua capacidade de reprogramação e a 

retenção dos dados. Além disso, com a EEPROM é possível programar e reter as 

informações com o chip já instalado na placa, característica denominada ISP (In System 

Programability). 

Como desvantagens, a tecnologia EPROM exige três processos adicionais, além 

do processo normal de fabricação. Além disso, a resistência dos comutadores ligados 

não atinge valores baixos e o consumo total é maior devido aos resistores de pull-down 

ou pull-up. 

Em relação a EEPROM, apesar de oferecer a reprogramação no sistema 

(ISP),cada célula ocupa o dobro de espaço de uma célula EPROM 

4.3.1.3 Tecnologia SRAM 

A tecnologia de programação SRAM utiliza células de memória SRAM para 

controlar transistores de passagem ou multiplexadores. A SRAM é uma memória 

volátil, portanto necessita ser configurada quando o chip é ligado. Isto implica que a 

FPGA baseada em SRAM necessita de uma memória externa do tipo PROM, EPROM, 

EEPROM ou disco magnético. Essa tecnologia tem a desvantagem de ocupar muito 

espaço no chip, pois para cada comutador estão associados pelo menos 6 transistores. 

No entanto, a SRAM apresenta duas grandes vantagens: é rapidamente reprogramável, 
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comparada com a tecnologia EPROM ou EEPROM, requer apenas a tecnologia padrão 

de circuitos integrados para a sua fabricação [64]. 

Na Tabela 11 encontra-se resumidas as características: reconfigurabilidade, 

volatilidade e processos extras de fabricação. 

Tabela 11 - Resumo das tecnologias de fabricação  (Brown ,1999) 

 
 

4.3.2 Arquitetura dos blocos lógicos 

Os blocos lógicos dos FPGAs variam muito de tamanho e capacidade de 

implementação lógica. A construção dos blocos lógicos pode ser tão simples como um 

transistor ou tão complexo como um microprocessador. Geralmente são capazes de 

implantar uma ampla variedade de funções lógicas combinacionais e seqüenciais. 

 
Os blocos lógicos dos FPGAs comerciais são baseados em um ou mais dos 

seguintes componentes: 

• Pares de transistores; 

• Portas básicas do tipo NAND ou XOR de duas entradas; 

• Multiplexadores; 

• Look Up Tables (LUTs); 

• Estruturas AND e OR de múltiplas entradas; e 

• Flip-flops associados com diversos tipos de portas lógicas. 

 

4.3.3 Arquiteturas comerciais de FPGAs  

O mercado oferece uma ampla gama de dispositivos FPGAs, de diversos 

fabricantes, em geral a estrutura de roteamento, os blocos lógicos e a forma de 
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programação variam. Nota-se, no entanto, a existência de arquiteturas semelhantes que 

em geral podem ser classificadas em quatro classes, como ilustra a Tabela 12. 

Tabela 12 - Arquiteturas comerciais de FPGA 

Fabricantes Tecnologias  de programação 
Actel EEPROM e Antifuse 
Altera  EEPROM e SRAM 
Atmel SRAM  
Cypress EEPROM  
Integrated Circuit Technology  EEPROM  
Lattice Semiconductor EEPROM e SRAM 
QuickLogic Antifuse 
Xilinx EEPROM e SRAM 

 

4.3.4 Arquitetura das FPGAs Xilinx 

A Xilinx, empresa fundada em 1984, se tornou a primeira fabricante de FPGAs do 

mercado, lançando em 1985 a família XC2000. A cada ano ela oferece novas gerações, 

introduzindo inovações tecnológicas que aumentam a capacidade lógica e a velocidade 

dos dispositivos, que já ultrapassam o patamar de 10 milhões de portas lógicas [66]. 

Serão apresentadas a seguir, duas das famílias mais recentes. São elas: Spartan-II 

E e Virtex II Pro. 

4.3.4.1 Spartan-II E 

Ela consiste de um arranjo bidimensional de blocos programáveis, chamados 

CLBs (Configurable Logic Blocks) com canais de roteamento horizontal entre filas de 

blocos e canais de roteamento vertical entre colunas. Os recursos programáveis são 

controlados por células de RAM estática. A Figura 23 amostra os blocos desta família.  



 

56 

 
Figura 23 - Diagrama de blocos da família Spartan-II E (Xilinx, 2005) 

A descrição dos blocos é a seguinte: 

• IO Blocks (IOBs), que permitem a comunicação dos pinos do chip com a 

lógica interna; 

• Configurable Logic Blocks (CLB); 

• RAM Blocks Blocos de memória com 4096 cada um; 

• Delay Lock Loop (DLL) Permite a distribuição dos pulsos de clock, as 

compensações dos retardos e o controle total dos tempos; 

• Estrutura de interligação multicamada. 

Configurable Logic Blocks (CLB)  

O bloco básico de construção do CLB é a Logic Cell (LC). Cada LC inclui 4 

entradas para a geração de funções, um carry lógico e um elemento de armazenamento. 

A saída de cada LC é ligada à entrada de um flip-flop tipo D. Cada CLB contém quatro 

LCs, organizados em dois idênticos slices. 

 

Lock-up Table (LUT) 

Encarregada da geração de funções lógicas além de fornecer uma RAM síncrona de 

16x1. Dois LUTs com um slice podem ser combinados para gerar uma RAM de 16x2-

bit ou 32x1-bit. 
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As LUTs fornecem também um registro de deslocamento de 16-bits, ideal para 

aplicações tais como DSP. 

Elemento de armazenamento 

Os elementos de armazenamento em um Slice podem ser configurados por nível ou por 

limiar, nas entradas dos FLIP-FLOP tipo D. A entrada pode ser a saída da função 

gerada ou diretamente da entrada do Slice fazendo um atalho.  Outros sinais são o CLK 

e CLK Enable (CE) e SR BY que fornecem as funções de set e reset síncrono. 

Lógica adicional 

Dois Multiplexadores F5 estão contidos no slice. A combinação fornecida pelo gerador 

de funções dos 5 sinais de entrada fornecendo a multiplexação como 4:1. Como é 

mostrado na Figura 24, o multiplexador F6 permite a seleção de um dos 

multiplexadores F5, ou seleção de até 19 entradas. 

 

 
Figura 24 - Multiplexadores F5 e F6. (Xilinx, 2005) 

 Lógica aritmética  
O limiar lógico inclui funções de XOR para funções de soma e AND para 

implementações de multiplicadores. 

Buffer 3-state (BUFT) 
O CLB tem dois BUFTs, forma parte de interfase para o barramento interno do chip. O 

pino de controle do buffer é ativo em baixo. 
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RAM Block (RAMBA) 
São os blocos que complementam os registros de memória gerados com LUTs nos 

CLBs (Figura 25). Os blocos são organizados em colunas em forma vertical.  O 

XC2S200E tem 2 colunas de sete blocos e um total de 56Kbits de memória. Cada bloco 

contém 4096 bits. 

 
Figura 25 - Bloco de RAM com duplo porto (Xilinx, 2005) 

4.3.4.2 Virtex-II Pro 

O FPGA Virtex-II Pro, além de possuir um número maior de recursos lógicos 

comparado ao FPGA Spartan-IIE, tem também um maior número de pinos de E/S e 

conta com dois processadores PowerPC 405, dois módulos DCM o que possibilita ter 

oito clock multiplexers. A arquitetura do FPGA Virtex-II Pro é mostrada na Figura 26 

 
Figura 26 – Arquitetura do FPGA Virtex-II Pro (Xilinx, 2005) 
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5 Implementação e Resultados 

5.1 Considerações iniciais 

 

 
Figura 27 - Integração dos conceitos no Projeto de Mestrado 

Neste capítulo abordamos o processo de execução dos experimentos realizados e 

documentar os desafios e dificuldades encontradas, integrando os conceitos revisados 

como é mostrado na Figura 27. Como ponto de partida é feita uma revisão dos 

componentes utilizados na implementação, tanto de software como de hardware com 

suas respectivas capacidades e limitações, depois é realizada uma comparação entre 

componentes similares. No tópico correspondente ao software serão examinadas as 

ferramentas utilizadas para a programação dos componentes de hardware e das 

aplicações que irão ser executadas e finalmente, é descrita a forma em que as 

simulações de integração entre o hardware e as aplicações foram realizadas para validar 

o modelo antes de ser executado no ambiente real. Finalmente, são mostradas as 

simulações feitas para validar cada um dos componentes assim como a configuração 

completa da rede CAN. 

Os componentes macro do projeto são mostrados na Figura 28. 
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            Figura 28 – Componentes macro do Projeto 

A arquitetura de desenvolvimento é mostrada na Figura29 - Arquitetura de 

desenvolvimento. 

 

 

Figura 29 - Arquitetura de desenvolvimento 

5.2 Implementação dos componentes 

Para começar nossa discussão, faremos ênfase em separar os conceitos de 

programação de hardware e programação de aplicações de software. 

Desde o ponto de vista da engenharia de hardware [76], a implementação de 

lógica digital implica a configuração de portas lógicas e sinais síncronos ou assíncronos 

de forma a obter o resultado esperado na saída. Dito de outra forma, o programador de 
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hardware possui um conjunto de ferramentas para escrever o código que será compilado 

e depois sintetizado, depurado e implementado para obter a representação de um 

circuito digital que ao ser excitado pelos sinais de entrada, entrega na saída os sinais 

esperados. 

Por outra parte, e desde um ponto de vista puramente computacional, o processo 

completo de implementação de um programa de computador possui também um 

conjunto de passos comuns a todos os sistemas digitais existentes: codificação, 

compilação, depuração e implementação; sendo que a forma de como esses passos são 

executados depende da abordagem utilizada. Vemos então que ambos os processos são 

muito parecidos, mas existe uma diferença fundamental que faz com que ainda hoje, 

eles requeiram conhecimentos diferenciados em ambas as áreas, elétrica e 

computacional.  

Ao programar componentes de hardware, reconhecemos o fato de que isso é 

possível unicamente com aqueles em que seja possível definir (uma ou mais vezes) a 

forma em que as portas lógicas, memórias e circuitos são arranjados. Entre estes tipos 

de componentes contamos com ASIC’s, CPLD’s e FPGA’s, como foi comentado em 

capítulos anteriores. Desta forma, esses componentes proporcionam uma ampla 

flexibilidade para poder criar vários tipos de circuitos, incluindo aqueles que são 

simplesmente combinatoriais, síncronos, assíncronos ou uma mistura dos mesmos. 

Já no caso do software tal flexibilidade não é possível devido a uma limitante: 

trabalhamos com um computador baseado na máquina de Von Neumann [69] que 

possui um conjunto de instruções predefinidas as quais a nossa lógica deve-se adequar 

para poder obter os resultados esperados na saída do programa. Basicamente, ao 

programar aplicações de software não devemos nos preocupar pela parte de síntese, 

definição de rotas ou porta lógica alguma devido a que a configuração do hardware não 

e mudada. 

Pela discussão anterior, podemos então separar a maior parte da discussão de 

implementação de hardware e de software e no final, discutir como esses componentes 

foram integrados de forma a obter a aplicação final, objeto de nosso experimento. 

5.2.1 Hardware e Morphware 

Nesta seção descrevemos os principais componentes de hardware utilizados para a 

implementação dos experimentos. Entre eles, as placas que contêm os FPGA’s e DSP’s 

onde o protocolo CAN foi implementado ou utilizado. 
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5.2.1.1 O módulo Digilent Virtex-II Pro 

O módulo Virtex-II Pro Development System da Digilent Inc. [74] foi adquirido 

para servir de plataforma de desenvolvimento para sistemas embarcados e sistemas On-

Chip baseados em lógica reconfigurável com FPGA’s devido a que possui dois 

processadores PowerPC 405 além das células lógicas configuráveis presentes no chip, 

suficientes para o objetivo do projeto e para reproduzir acima de 50 nós no mesmo chip 

[89]. Entre as principais características que o módulo possui podemos mencionar: 

• Um FPGA Xilinx Virtex-II Pro modelo XC2VP30 com 30816 células lógicas, 

2448 Kb de blocos de memória RAM e dois processadores PowerPC 405. 

• Uma interface DDR SDRAM DIMM com capacidade para suportar até 2 GB de 

RAM. 

• Uma porta Ethernet 10/100 Mbps. 

• Uma porta USB2. 

• Uma baia para Compact Flash Card. 

• Uma porta de vídeo tipo XSGA. 

• Um codificador/decodificador de áudio. 

• Portas SATA, PS/2 e RS-232. 

• Conectores de expansão de baixa e alta velocidade. 

No diagrama de blocos da Figura 30 pode-se observar em detalhe como todos os 

componentes mencionados encontram-se interconectados ao chip FPGA Virtex-II Pro. 

Na figura podemos ver que existem três possíveis formas de configurar o módulo: 

através da memória flash presente na placa, a qual traz as configurações de fábrica, 

através do cartucho de Compact Flash e através do cabo USB2 conectado ao 

computador ou outro dispositivo. O módulo também fornece três reguladores de tensão 

internas: 3,3; 2,5 e 1,5 volts. 
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Figura 30 - Diagrama de blocos do módulo Virtex-II Pro Development System da Digilent Inc. 

A interface do FPGA em relação ao módulo inclui dois grupos com níveis de tensão 

diferentes, como mostrado na Figura 31. Nela, podemos ver que os canais livres para 

entrada/saída I/Os digital trabalham no nível de 3,3 V. Contém circuitos de proteção 

externos para ser ligados a níveis TTL de 5 V. 

 
Figura 31 - Conectores presentes no modulo Virtex-II Pro Development System da Digilent Inc. 

Segundo a Digilent Inc., o módulo Virtex II Pro Development System pode ser 

utilizado como ambiente de desenvolvimento de sistemas On-Chip, possibilitando tanto 

o teste de componentes separados como de sistemas completos através do esquema de 
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depuração presente na placa. De fato, tanto a aplicação que controla o fluxo de dados no 

protocolo CAN como o esquema de depuração foi implementado nesta placa. 

5.2.1.2 O módulo Digilent D2SB 

O módulo Digilent D2SB está baseado no uso de um FPGA Xilinx Spartan IIE 

modelo XC2S200E com um pacote PQ208 que fornece 143 entradas/saídas digitais. As 

principais características desta placa são: 

• Um FPGA Spartan IIE 200 com um pacote PQ208. 

• Um oscilador de 50 MHz com uma baia para um segundo oscilador. 

• Um conector para programação da memória Flash ROM através do JTAG. 

• Dois reguladores de tensão de 3,3 e 1,8 V. 

• Seis conectores de expansão para as portas digitais. 

• Botões e LED’s presentes na placa. 

Este módulo, modesto em porte e capacidade com relação ao módulo Virtex-II Pro 

Development System é principalmente utilizado para implementar blocos que requeiram 

de prototipação rápida. A Figura 32 mostra a disposição dos blocos deste componente.  

No caso da implementação deste trabalho, ele é usado como mais um nó CAN e 

como interface visual para mostrar a velocidade instantânea do motor, transmitida a ele 

por outro nó. Para tal é acoplada uma placa Digilent DIO4 (Figura 33) a qual já vem 

pronta para ser encaixada nos conectores de expansão em várias placas fornecidas pela 

Digilent Inc. 

 
Figura 32 - Diagrama de blocos do módulo Digilent D2SB baseado no Spartan-IIE. 
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Figura 33 - A placa Digilent DIO4 usada para visualizar dados da aplicação. 

5.2.1.3 O módulo eZdsp da Texas Instruments 

Para poder validar nossa pesquisa, utilizou-se um módulo eZdsp fornecido pela 

Texas Instruments (TI), baseado no chip TMS320F280 (Figura 34). Este módulo 

contém um DSP e um controlador CAN embarcado nele e atua como mais um nó ligado 

ao barramento através de um transceiver CAN. A aplicação executada nele foi adaptada 

do conjunto de exemplos que vem junto com o kit de desenvolvimento. 

 
Figura 34 - O módulo eZdsp com controlador CAN baseado no chip TMS320F280 da TI. 

5.2.1.4 A placa do transceiver CAN 

Além dos equipamentos de prateleira mostrados nos pontos anteriores, foi 

desenvolvida uma placa para conter um transceiver CAN. Esta placa realiza a 

adaptação do sinal elétrico para a camada física do barramento CAN utilizando um chip 

SN65HVD230 da Texas Instruments (Figura 35). 
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Figura 35 - Placa de adaptação da camada física CAN baseada no chip SN65HVD230. 

A placa, além do chip transceiver CAN conta com duas portas seriais RS-232C, 

usadas para as operações de depuração de aplicações e um adaptador compatível com a 

interface das placas Virtex-II Pro Development System e Spartan D2SB. A Figura 36 

apresenta o projeto da eletrônica utilizada na placa, baseada na nota de aplicação 

Indutrial Automation using the CAN Bus Demonstration Platform da Texas 

Instruments. 
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Figura 36 - Esquemático do projeto da placa transceiver CAN. 
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5.2.2 Projeto em lógica programável 

Neste ponto, descreve-se o processo de implementação da lógica de cada um dos 

módulos que irão ser integrados mais tarde para poder realizar o controle de um motor 

DC utilizando um controlador PID. Várias abordagens desse controlador são 

encontradas na literatura [70], no presente trabalho foi usado uma abordagem 

simplificada do mesmo devido a que o principal objetivo é mostrar o processo de 

desenvolvimento da aplicação mais do que a otimização do algoritmo de controle em si. 

Foram desenvolvidos o modulador de largura de pulso (PWM) e o leitor do encoder 

ótico de dois canais mais o índice, o código de ambos componentes foi escrito em 

VHDL . A parte correspondente ao módulo CAN foi adaptada do módulo disponível no 

site OpenCores [71] usando a versão escrita em Verilog. 

5.2.2.1 Interfaces elétricas 

Foi necessário um trabalho de isolamento elétrico para proteger as placas usadas no 

experimento. A Figura 37 mostra o esquema elétrico projetado para tal finalidade. 

 
Figura 37 - Interface opto-isolada entre o motor e os pinos de E/S da FPGA. 

Para validar o esquema mostrado anteriormente foi realizada uma simulação na 

ferramenta OrCAD, os resultados da mesma são mostrados na Figura 38. 
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Figura 38 - Simulação do sinal de saída entre a placa de geração PWM e o driver feita no OrCAD. 

5.2.2.2 Implementação do modulador de largura de pulso (PWM) 

O modulador de largura de pulso (PWM) deve gerar uma saída em razão 

aritmética proporcional ao período em alto.  

lowhigh

high
motor tt

t
VV

+
= *  

. O período completo é dividido em múltiplos intervalos discretos, quanto maior o 

número de intervalos no período de geração, será obtido um maior controle da resolução 

da tensão que será enviada na saída. Em sistemas digitais, a resolução é geralmente um 

múltiplo de potências de 2 devido a que com um contador de n bits é possível ter uma 

resolução no intervalo de 0 até 2n – 1. Como exemplo, observe a Figura 39, nela, a 

resolução escolhida é de 4 bits, ou seja, os intervalos discretos da onda gerada vão 

desde de 0 (o pulso é mantido no nível 0 o tempo todo) a 15 (o é mantido no nível 1 o 

tempo todo), no caso do exemplo mostrado a onda tem um valor de 4, ou seja, o sinal 

mantém-se no nível alto 4/15 do tempo. Resoluções comuns estão na ordem de 12, 16 

ou 24 bits, o que fornece uma resolução de 4095, 65535 ou 16777215 intervalos 

discretos, respectivamente. 
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Figura 39 - Onda PWM gerada com resolução de 4 bits (0-15 clocks) e a tensão de saída 

equivalente. 

Para poder controlar a geração dos pulsos foi projetado que o componente deveria 

possuir dois registradores para configuração e controle, eles possibilitam a configuração 

do valor do pulso a ser enviado e o controle do início/parada da emissão do mesmo. A 

Figura 40 mostra a declaração do componente pwm_bsp em VHDL e o esquemático 

correspondente; nesta figura podemos ver os pinos de entrada (addr_i, clk_i, cs_i, rst_i, 

wr_i) e de saída (tx_o, data_io). A descrição dos pinos é mostrada na Tabela 13. 

 
Figura 40 - Declaração do componente de geração de pulsos (PWM) em VHDL e esquemático 

correspondente (dir.). 

O pino addr_i é utilizado para selecionar o registrador a ser lido ou modificado. O 

primeiro registrador define o tempo que o sinal deve ficar no nível alto e o segundo é 

usado para iniciar ou parar a geração do pulso e para saber quando o valor do primeiro 

registrador pode ser mudado (utilizando primeiro e segundo bits do valor do registrador, 

respectivamente). O valor dos registradores (Tabela 14) é modificado através da porta 

data_io, que tem o comprimento C_WIDTH, parâmetro configurável do componente. A 

finalidade dessa abordagem (o uso de registradores ao invés de pinos de controle) é 

devido a que daquela forma a interação com outros componentes (um controlador de 

barramento externo, por exemplo) fica mais simples e eficiente. 

Tabela 13 Pinos do componente de geração de pulsos pwm_bsp. 

clk_i Pulso do relógio do sistema. 
rst_i Pulso de reset síncrono. 
cs_i Sinal de seleção do componente. 
wr_i Sinal de habilitação de escrita dos registradores. 
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addr_i Endereço do registrador (0 : valor, 1: estado) 
tx_o Pino de transmissão do pulso PWM. 
data_io(C_WIDTH-1 : 0) Pino de entrada/saída do valor dos registradores 

 
Tabela 14 Os registradores do componente pwm_bsp. 

reg(0) Valor proporcional da geração do pulso, medido em pulsos do relógio 
do sistema. 

reg(1) Registrador de estado. 
bit 0 : indica a que o valor proporcional (reg0) pode ser mudado.  
bit 1 : sinal de inicio/parada da geração do pulso PWM. 

 
Finalmente, na hora de integrar o componente de geração de pulsos ao sistema, 

deve ser determinada a resolução que ela possuirá. Tal configuração é feita através do 

parâmetro genérico C_WIDTH o que define quantos bits serão usados para a 

representação do período de geração completo (12, 16 ou mais bits). 

 

Simulação do componente 
Na Figura 41 pode-se apreciar uma simulação do componente com resolução de 4 

bits (0 – 15) o início da geração do pulso é definido para 4 ns (note-se o atraso de dois 

pulsos de relógio devido ao tempo de propagação do registrador). 

 
Figura 41 - Simulação do componente pwm_bsp (com o inicio da trasmissão em 4 ns). 

5.2.2.3 Implementação do leitor do encoder 
O encoder típico possui dois canais que entregam pulsos sincronizados para 

fornecer informação acerca da posição, e portanto, da velocidade angular do rotor. A 

estes canais lhes é dado o nome de canal A e canal B, respectivamente. A quantidade de 

pulsos por revolução enviados através de cada canal depende do modelo do encoder, 

assim, o encoder utilizado neste trabalho entrega 500 pulsos por revolução em cada 

canal, os mesmos que estão defasados um do outro em π/2 ou - π/2 radianos 

(dependendo se o motor está girando para um lado ou outro, como mostrado na Figura 
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42 (a) e (b)) por período discreto. Além desses dois canais existe um outro canal 

comumente chamado de índice, que emite um pulso a cada período completo. Para o 

caso, foi decidido utilizar a informação fornecida pelos canais A e B para encontrar a 

posição e velocidade sem necessidade de usar o índice e assim não ter que aguardar 

uma revolução completa para inferir a velocidade do motor. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 42 - Formato de onda nos canais A e B do encoder em (a) avanço e (b) retrocesso. 

Como mencionado anteriormente, cada canal emite um total de 500 pulsos por 

revolução, portanto, a posição angular do motor pode ser diretamente inferida pela 

quantidade de pulsos gerada e a direção pela defasagem entre os mesmos. Para melhorar 

a resolução na aquisição dos sinais foram considerados quatro estados possíveis, a 

ordem dos mesmos dependerá da direção em que o motor esteja girando. Esses estados 

são mostrados na Figura 43; nesta, podemos observar as decisões tomadas para cada 

mudança de estado dependendo das entradas nos canais A e B. A velocidade é inferida 

do tempo transcorrido entre as mudanças do contador de posição. Dessa forma, 

podemos calcular a velocidade angular do motor utilizando a seguinte equação: 

srad
tCPR

w
st

/
4

2
⋅⋅

=
π         (5.1) 

Onde o valor de CPR representa o número de contas por revolução (tipicamente 

500) e tst é o tempo transcorrido entre cada mudança de estado, e onde cada mudança de 

estado implica um aumento ou diminuição do contador de posição. 
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Figura 43 - Máquina de estado para o controle de direção e contagem de pulsos. 

5.2.2.3.1 Projeto do leitor de encoder em VHDL 

O componente foi projetado para possuir quatro registradores de leitura/escrita 

para controlar e configurar a leitura dos sinais vindos do encoder. De forma parecida ao 

modulador de largura de pulso (PWM), a quantidade de bits com os quais o componente 

quadrature_bsp (mostrado na Figura 44) trabalha, pode ser configurado antes de ser 

sintetizado. No caso deste trabalho, escolhemos trabalhar com valores de 32 bits. 

entity quadrature_bsp is
    Generic
    (
        C_WIDTH : integer := 32
    );
    Port ( clk_i : in  STD_LOGIC;
           rst_i : in  STD_LOGIC;
           cs_i : in  STD_LOGIC;
           rx_a_i : in  STD_LOGIC;
           rx_b_i : in  STD_LOGIC;
           rx_idx_i : in  STD_LOGIC;
           addr_i : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           data_io : out  STD_LOGIC_VECTOR (C_WIDTH-1 downto 0));
end quadrature_bsp;  

Figura 44 - Declaração do componente de leitura do encoder em VHDL e esquemático 
correspondente (dir.). 

Os pinos do componente encoder_bsp incluem uma entrada de 2 bits (addr_i) que 

permite direcionar um dos quatro registradores, a entrada dos canais A e B (rx_a_i e 

rx_b_i, respectivamente) e o sinal do índice (rx_idx_i). Detalhes dos pinos do 

componente podem ser vistos na Tabela 15. 

Tabela 15 Pinos de entrada/saída do componente encoder_bsp. 

clk_i Pulso do relógio do sistema. 
rst_i Pulso de reset síncrono. 



 

73 

cs_i Pino de habilitação do componente. 
rx_a_i Entrada do sinal do canal A do encoder 
rx_b_i Entrada do sinal do canal B do encoder, defasado em 

π/2 ou - π/2 radianos. 
rx_idx_i Entrada do sinal do índice do encoder. 
data_io(C_WIDTH-1 : 0) Porta de entrada/saída dos valores dos registradores 

internos do componente. 
 

A Tabela 16 mostra a descrição detalhada dos registradores internos do 

componente. Deles, o mais importante é o terceiro (reg(2)), através do qual pode-se 

inferir a velocidade angular do motor, além de registrar a posição atual. 

Tabela 16 Registradores internos do componente encoder_bsp. 

reg(0) Registrado de estado (status). O primeiro bit do valor contido neste 
registrador indica a direção da rotação (0 : anti-horário, 1 : horário). 
O segundo bit indica se houve um overflow na contagem do 
registrador de posição (reg(1)). 

reg(1) Contador de posição. Este registrador contém o valor atual do 
contador de pulsos. 

reg(2) Contador de tempo entre pulsos de posição. Este registrador contém 
o número de pulsos de relógio (ticktime) ocorridos entre uma 
mudança e outra do valor do contador de posição (reg(1)). 

reg(3) Contador de tempo entre pulsos do índice do encoder. Número de 
pulsos de relógio por período de rotação. 

 
Tal como no caso do modulador de largura de pulso (PWM) é possível definir a 

resolução dos contadores internos do componente de leitura do encoder. Modificando o 

valor de C_WIDTH, podemos obter a resolução desejada. Neste caso, escolheu-se o 

valor de 32 bits, o que possibilita contadores com valores na ordem de 232-1 unidades. 

5.2.2.3.2 Validação do componente 

Uma das principais dificuldades encontradas na validação do componente de 

leitura do encoder foi a de simular as características da entrada dos canais A, B e índice. 

Para começar, foi aplicado um filtro digital nas entradas para evitar o rebote do sinal 

digital, principalmente no limiar da mudança do nível lógico (Figura 45), depois, foi 

inserida uma porcentagem de erro nos sinais usados para a simulação do componente. 

Esses filtros digitais geram certo atraso no processamento do sinal, tal atraso é 

devido ao tempo de validação necessário. É possível configurar o tempo mudando o 

parâmetro C_DEBOUNCE_COUNT antes da compilação e síntese do componente. 
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Figura 45 - Esquema da aplicação de filtros digitais na entrada do leitor do encoder. 

A Figura 46 apresenta uma corrida da simulação realizada com o componente de 

leitura do encoder. O valor mostrado na saída (data_io) corresponde ao terceiro 

registrador, conforme ao valor do endereço (addr_i) escolhido. O valor é mostrado na 

base hexadecimal e refere-se à quantidade de pulsos do relógio interno (clk_i) 

transcorridos entre variações de nível nos canais A e B. 

 

Figura 46 - Resultados da simulação do componente encoder_bsp. 

5.2.2.4 O componente CAN Core 

O componente para o envio e recepção de dados através de um barramento CAN 

foi adaptado de uma implementação publicada no site da OpenCores [71]. O código, 

disponível tanto em Verilog como em VHDL é compatível com os padrões existentes 

no mercado, incluindo o comumente utilizado chip SJ1000 [73] da Phillips. 

Um dos principais desafios na adaptação do código foi que a versão em VHDL foi 

escrita para suportar o barramento Wishbone, o que obriga a controlar a leitura/escrita 

dos registradores internos utilizando portas diferentes para cada operação para facilitar a 

integração com arbitrador do bus de dados. Já o código em Verilog poderia ser utilizado 
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de forma mais parecida com um chip isolado, o que foi ideal para a realização de testes 

isolados. Portanto, foi escolhido que o código a ser utilizado e adaptado seria aquele 

baseado em Verilog. 

O acesso aos dados no componente can_core (cujo esquema é mostrado na Figura 

47) é realizado utilizando um conjunto de registradores internos acessíveis através da 

porta port_0_io de oito bits. Os registradores são usados tanto para a configuração do 

componente como para a consulta do estado interno e para a aquisição e envio de dados 

através do barramento CAN. A recepção dos dados do barramento é realizada através 

do pino rx_i e o envio através do pino tx_o. 

 

 
Figura 47 - Esquemático do componente can_core. 

5.2.2.4.1 Pinos de comunicação 

A Tabela 17 mostra o detalhe dos pinos utilizados pelo componente can_core. 

Note-se que os pinos que conectam o barramento CAN devem estar adaptados aos 

níveis lógicos apropriados, no caso deste trabalho, a placa que contêm o transceiver 

CAN realiza a tarefa de adaptação do sinal. 

Tabela 17 Pinos de controle e dados do componente can_core. 

Pino Descrição 
clk_i Entrada do pulso do relógio do sistema. 
rst_i Pulso de reset síncrono. 
cs_can_i Pino de habilitação do componente. 
rd_i Pino indicador de leitura na porta port_0_io. 
wr_i Pino indicador de escrita na porta port_0_io. 
ale_i Pino para seleção de dado/endereço na porta port_0_io. 
rx_i Pino de recepção da corrente de bits vinda do 

barramento. 
bus_off_on Indicador do estado do canal de transmissão/recepção. 
clk_out_o Pulso de saída para sincronização de outros 

componentes. 
irq_on Pino de interrupção, o funcionamento do mesmo é 

definido pela configuração do componente. 
port_0_io(7 : 0) Porta de entrada/saída para os valores dos endereços ou 

conteúdo dos registradores internos do componente. 
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5.2.2.4.2 Registradores internos 

Os registradores internos do componente can_core podem ser caracterizados em 

dois grupos: registradores de configuração e registradores para o envio e recepção de 

dados. Esses registradores são mostrados em detalhe na Tabela 18. O uso dos 

registradores pode mudar dependendo do modo de operação, na tabela em questão estão 

detalhados os objetivos comuns a ambos os modos, normal e estendido. O primeiro 

possibilita o endereçamento de 2048 variáveis na rede de campo, no segundo, esta 

quantidade vai para mais de 512.000. Neste trabalho utilizamos a especificação CAN 

2.0A, no modo normal de operação. 

Tabela 18 Registradores internos do componente can_core. 

Registrador Descrição 
Mode Define o modo de operação (somente escuta, filtro e teste). 
Command Registro para a execução de ações. 
Arbitration O nó atua como arbitrador na perda de pacotes. 
Bus_timing_0  Configuração do escalonador de envio de dados. 
Bus_timing_1 Configuração do escalonador de recepção de dados. 
Rx_error_counter Contador dos erros ocorridos durante a recepção dos dados. 
Tx_error_counter Contador dos erros ocorridos durante o envio dos dados. 
Clock_divider Divisor do pulso de entrada, enviado para o pino clk_out_o. 
Acceptance_code_0 
até 3 

Quatro registradores para indicar os endereços aceitados na 
recepção de dados. 

Acceptance_code_0 
até 3 

Quatro registradores para a definição do intervalo de aceitação 
relativo ao código correspondente. 

Tx_data_0 até 12 13 registradores para a definição do identificador, DLC 
(comprimento), RTR (indicador da variável) e os dados ser enviados 
através do barramento. 

Rx_data_0 até 9 10 registradores para a recepção dos dados vindos do barramento. 

5.2.2.4.3 Validação do componente 

A validação do componente can_core foi realizada de duas formas diferentes: na 

primeira, foi feita uma simulação para contrastar o formato da onda resultante na 

transmissão dos dados com o formato esperado segundo a documentação. Neste 

primeiro ensaio notou-se que o pino de recepção precisa estar ligado ao barramento de 

forma contínua de forma que a transmissão não parasse no meio do caminho, então o 

pino de recepção foi ligado internamente para simular a conexão ao barramento.  

Na segunda, foi realizada uma implementação na placa Virtex II Pro Development 

System da Digilent Inc. junto com a placa de transmissão recepção contendo o 

transceiver CAN (a primeira contém a lógica do controlador CAN enquanto que a 

segunda realiza a adaptação do sinal ao nível elétrico do barramento). Neste segundo 

esquema, o pino de transmissão de dados foi ligado ao pino de recepção para fazer um 

teste “ponto a ponto” utilizando a placa como emissor e receptor ao mesmo tempo. As 
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abordagens da primeira e segunda forma de validação são esquematizadas na Figura 48. 

Os pinos de transmissão e recepção ligam de forma direta pinos de E/S da placa Virtex 

II Pro com o transceiver CAN enquanto que os pinos CAN_low e CAN_high ligam a 

lógica contida no FPGA  à camada física do barramento. 

Placa com 
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rx
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System
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C
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Figura 48 - Experimento com a placa Virtex II Pro como emisor e receptor. 

5.2.3 Projeto da aplicação para o Kit Texas Instruments eZdsp 

O Kit eZdsp está formado pelo DSP TMS320F2812, que inclui um processador da 

série C6000 da Texas Instruments.  

Uma aplicação foi desenvolvida baseada no (Application Note CAN BUS Demo), 

que foi disponibilizado pela Texas Instruments Inc.  

O IDE para o desenvolvimento da aplicação é o Code Composer Studio. O 

controlador CAN embarcado, fornece uma interface para interagir com a aplicação 

baseado em Mailbox, que são configuradas  para cada mensagem CAN que seja enviado 

ao barramento. Na Figura 49 são mostradas as definições dos registradores CAN.  

 

 
 

 
 

Figura 49 Declaração dos mailboxes do controlador CAN embarcado no TMS320F2812 

A maior dificuldade foi a proteção das E/S do Kit, que trabalham com 3.3 V, e que 

com voltagens maiores podem ser danificadas. Para tal efeito, uma interface eletrônica 

foi projetada, a mesma cujo diagrama de blocos é mostrado na Figura 50.  
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Figura 50 - Diagrama de blocos da interface do TMS320F2812 com o Motor 

 

5.3 Integração 

5.3.1.1 O paradigma da integração 

Quando se tenta integrar elementos lógicos, tanto de hardware como de software 

de tal forma a atingir o nível de uma aplicação, pensamos em diferentes níveis de 

abstrações tais como: sinais, portas lógicas, conectores, portas de comunicação, nós de 

rede, interrupções, chamadas de função, etc. Dependendo do nível em que o 

desenvolvedor esteja trabalhando, ele deve possuir diferentes ferramentas e 

conhecimentos de forma a integrar da melhor forma possível duas tecnologias com 

paradigmas de funcionamento diferentes. 

Ao se falar de implementações feitas em lógica programável, deve decidir-se a 

forma como o componente (cuja lógica encontra-se provavelmente escrita em VHDL ou 

Verilog), irá ser colocado em funcionamento, dependendo de restrições tais como o 

dispositivo programável disponível (modelo e capacidades do CPLD ou FPGA), o 

consumo de energia e o custo envolvido. No entanto, a forma como esse componente 

deverá ser utilizado pela aplicação é também de fundamental importância devido ao fato 

de que nem sempre encontramos restrições no mesmo nível de abstração em que o 

componente se encontra. Para ilustrar a afirmação anterior podemos pensar na forma de 
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acesso aos dados que o componente em lógica programável esteja coletando ou 

processando; uma aplicação escrita em C, por exemplo, não tem acesso aos sinais 

físicos que fluem através dos barramentos de comunicação, sejam estes distribuídos 

(rede) ou não (bus). De tal forma, deve existir uma maneira de comunicar ambos os 

mundos; isso pode ser feito utilizando uma arquitetura que possibilite a integração dos 

distintos elementos lógicos presentes. Tal arquitetura (para que o desenvolvedor de 

software possa utilizar suas ferramentas) pode, por exemplo, estar baseada no uso de 

um microcontrolador, com as portas lógicas diretamente ligadas aos pinos do mesmo 

ou, em aplicações mais elaboradas, usando um microprocessador com um controlador 

de bus e o correspondente mapeamento dos dispositivos conectados a ele. Dessa forma, 

é possível que as instruções executadas no processador central possam mudar o 

comportamento dos dispositivos periféricos. 

Para o caso da execução deste trabalho, foi escolhido trabalhar com a abordagem 

baseada na arquitetura de microprocessador e bus de dados. O FPGA Virtex II Pro 

modelo xc2vp30-7ff896, que vem na placa Virtex II Pro Development System possui 

dois processadores PowerPC 405. Esses processadores podem trabalhar com um relógio 

de até 400 MHz. A placa Digilent D2SB possui um FPGA Spartan-II E, que não tem 

um processador físico incluído nele. Neste último caso é possível utilizar o soft-

processor Microblaze aproveitando unicamente as células lógicas presentes no FPGA. 

A seguir, apresenta-se o procedimento para a integração dos componentes de 

geração de pulso (PWM), o leitor do encoder e o controlador CAN para poder construir 

uma aplicação para o controle distribuído da velocidade de um motor de passo 

utilizando a abordagem PID (Proporcional-Integrativo-Derivativo). 

5.3.1.2 A arquitetura IBM CoreConnect  

Havendo tomado a decisão de utilizar uma arquitetura baseada em 

microprocessador (seja este um hard-processor ou soft-processor), procedemos a 

detalhar a integração dos componentes necessários para o experimento de controle PID.  

A arquitetura CoreConnect, desenvolvida pela IBM foi licenciada para a Xilinx, 

que a usa para implementar suas abordagens System On-Chip. A arquitetura 

CoreConnect faz uso do barramento OPB (On-chip Peripheral Bus) [72]. Este é um 

barramento síncrono que funciona independentemente em um nível separado dentro de 

uma hierarquia de barramentos do CoreConnect. Ele não se conecta de forma direta 

com o núcleo do processador, ao invés disso, as interfaces do barramento OPB 
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fornecem mecanismos separados para o transporte endereçamento e dados, ambos de 32 

bits. Desde que são suportados múltiplos dispositivos mestres no barramento, os 

caminhos de dados e endereços são implementados através de um multiplexador 

distribuído. O núcleo do processador pode acessar os dispositivos escravos no 

barramento através de uma unidade chamada de “ponte PLB OPB”. PLB é o acrônimo 

para Processor Local Bus e fornece suporte para transferência de dados entre 

dispositivos mestres e escravos. Por outra parte, dispositivos periféricos configurados 

como mestres podem acessar a memória no PLB através de outra unidade conhecida 

como “ponte OPB PLB”. 

No caso dos FPGA da Xilinx, tanto os da família Virtex II Pro como a Spartan 

IIE, é possível configurar um processador Microblaze para ser integrado no barramento 

OPB. Esse processador é do tipo conhecido como soft-processor, o que quer dizer que 

ele é construído usando as células lógicas presentes no FPGA ao invés de existir de 

forma física dentro do chip. O código (encriptado) em VHDL é disponibilizado na suíte 

de desenvolvimento EDK (Embedded Developmen Kit) da Xilinx. No caso específico 

do FPGA Virtex II Pro, é possível ainda utilizar um ou os dois processadores PowerPC 

405 disponíveis (Figura 51), os que também podem ser integrados com OPB. 

 
Figura 51 - Barramento OPB PLB com um processador PowerPC  como mestre 

 (Xilinx Inc.  2005). 

5.3.1.3 Projeto de um dispositivo escravo para OPB 

Em um sistema embarcado, os dispositivos periféricos (por exemplo, 

temporizadores, controladores de DMA, controladores de interrupção, componentes 

especializados, etc.) devem ser conectados ao microprocessador utilizando os 

barramentos de endereçamento e de dados. A complexidade de um sistema On-Chip 

(SOC) faz com que a padronização da forma de conexão dos diferentes componentes 
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seja uma das principais prioridades na hora de projetar um sistema embarcado. O 

processador Microblaze da Xilinx implementa a arquitetura CoreConnect da IBM 

fazendo com que o projeto de um componente e sua reutilização seja uma tarefa menos 

complexa. A versão 2.x do OPB foi projetada para facilitar a ligação entre diferentes 

dispositivos. 

Os sinais da interface OPB são geralmente definidos nos estágios iniciais do 

projeto, podendo alguns ajustes serem feitos em estágios posteriores. A Figura 52 

mostra a interface OPB para dispositivos escravos. Todos os componentes utilizados 

para o controle PID nos experimentos foram criados como dispositivos escravos para 

OPB. Para ajudar na criação desses dispositivos a suíte EDK fornece meios para criar 

código VHDL (ou Verilog) a partir de plantilhas predefinidas que vêem no software 

EDK. Estas plantilhas vêm com todos os pinos requeridos para interligar o dispositivo 

com o barramento OPB. 

 

 
Figura 52 - Interface OPB para dispositivos escravos. 

Como exemplo, podemos tomar o caso de adaptar o componente pwm_bsp (o 

modulador de largura de pulso PWM) para sua integração como componente escravo 

para o barramento OPB. A Figura 53 mostra a declaração de um novo componente, 

chamado de pwm_generator que contém o componente pwm_bsp dentro dele. A figura 

mostra a declaração dos pinos requeridos para o barramento OPB junto com o pino 

PWMGen_tx_o, que é o pino diretamente ligado ao correspondente tx_o do componente 

pwm_bsp. 
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entity pwm_generator is
  generic
  (

-- Bus protocol parameters, do not add to or delete
 C_BASEADDR : std_logic_vector     := X"00000000";

    C_HIGHADDR                    : std_logic_vector     := X"0000FFFF";
    C_OPB_AWIDTH               : integer              := 32;
    C_OPB_DWIDTH               : integer              := 32;
    C_USER_ID_CODE           : integer              := 3;
    C_FAMILY                          : string               := "virtex2p"
  );
  port
  (

PWMGen_tx_o : out std_logic;

-- Bus protocol ports, do not add to or delete
    OPB_Clk           : in  std_logic;
    OPB_Rst           : in  std_logic;
    Sl_DBus            : out std_logic_vector(0 to C_OPB_DWIDTH-1);
    Sl_errAck           : out std_logic;
    Sl_retry              : out std_logic;
    Sl_toutSup         : out std_logic;
    Sl_xferAck         : out std_logic;
    OPB_ABus        : in  std_logic_vector(0 to C_OPB_AWIDTH-1);
    OPB_BE            : in  std_logic_vector(0 to C_OPB_DWIDTH/8-1);
    OPB_DBus        : in  std_logic_vector(0 to C_OPB_DWIDTH-1);
    OPB_RNW        : in  std_logic;
    OPB_select       : in  std_logic;
    OPB_seqAddr   : in  std_logic
  );  

Figura 53 - Declaração do modulador de largura de pulso (PWM) em VHDL para seu uso como 
dispositivo OPB escravo. 

O novo componente, pwm_generator é chamado de IP Core (Intellectual Property 

Core) desde que segue um determinado padrão de conectividade para o barramento 

OPB e pode ser reutilizado em outros projetos. Podemos ver na Figura 54 como o 

componente pwm_core previamente criado é encaixado dentro do dispositivo escravo 

OPB pwm_generator. Quando o código é gerado utilizando as ferramentas de 

desenvolvimento, vemos que ele possui uma parte chamada de USER_LOGIC, a 

mesma que deve conter a lógica prevista para o componente. No caso, como o 

componente já existe previamente, uma simples adaptação é necessária para reutilizar o 

código pré-existente. O componente pwm_generator possui dois registradores de 32 bits 

(mostrados como reg0 e reg1 na Figura 54) aos que é possível acessar através do 

barramento OPB, sabendo de antemão o endereço associado ao dispositivo. O endereço 

é determinado de forma estática e é um valor de 32 bits. 
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Figura 54 - O componente pwm_bsp dentro do pwm_generator para sua adaptação como 

dispositivo escravo OPB. 

 
Para ilustrar a forma de uso do componente pwm_generator em uma aplicação 

devemos primeiro associá-lo a um endereço físico dentro do barramento OPB. 

Comumente, é a própria ferramenta de desenvolvimento que realiza a tarefa anterior, 

fornecendo um conjunto de arquivos que contém a informação gerada. O Embedded 

Development Kit (EDK) permite o uso da linguagem C para a escrita de aplicações no 

nível de software e depois que o sistema inteiro é sintetizado, é gerado um arquivo .h 

para cada dispositivo periférico disponível. Um trecho deste arquivo é mostrado na 

Figura 55, nesta, podemos ver os endereços gerados para o dispositivo pwm_generator. 
/* pwm_generator 1.0 */
#define XPAR_PWM_GENERATOR_NUM_INSTANCES 1
#define XPAR_PWM_GENERATOR_0_DEVICE_ID 0
#define XPAR_PWM_GENERATOR_0_BASEADDR 0x70E00000
#define XPAR_PWM_GENERATOR_0_HIGHADDR 0x70E0FFFF

#define XPAR_CPU_CORE_CLOCK_FREQ_HZ 100000000  
Figura 55 - Trecho do arquivo xparameters.h, gerado pelo EDK. 

Dado que o componente pwm_generator possui dois registradores de 32 bits, o 

acesso a ambos é feito nos endereços 0x70E00000 e 0x70E00004, respectivamente. O 

arquivo xparameters.h contém as definições do endereço base, definido como 

PWM_GENERATOR_0_BASEADDR, conforme à Figura 54. Dessa maneira, a 

geração do pulso PWM pode ser programa usando o trecho de código (em linguagem C) 

mostrado na Figura 56. 
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Figura 56 - Configuração do componente pwm_generator para a geração do pulso PWM. 

Na Figura 57 podemos ver como os pinos do componente original (pwm_bsp) são 

mapeados dentro da estrutura do acesso à memória do barramento OPB. Devido a que o 

barramento OPB trabalha no esquema big endian, o formato os números inteiros 

encontra-se invertido em relação aos pinos do componente, de tal forma que o ultimo 

bit do registro no bus OPB corresponde ao primeiro no pino data_io do componente 

pwm_bsp. 

 
Figura 57 - Equivalência entre os registradores e os pinos do componente pwm_bsp. 

O processo mostrado anteriormente é repetido para os outros dois componentes: 

quadrature_bsp e can_core de tal forma que ao final temos em mãos três IP Cores para 

serem usados neste trabalho e em projetos futuros. 

5.3.1.4 Integrando todos os componentes 

Uma vez que todos os componentes tenham sido adaptados para seu uso como 

dispositivos escravos para o barramento OPB, estamos em condições de realizar a tarefa 

de integração. O formato final da aplicação então fica configurado conforme a Figura 

58. Além dos dispositivos desenvolvidos neste trabalho, encontramos o componente 

opb_uart_lite, para suporte da comunicação serial através de um transceiver RS-232C 

(tem um transceiver presente na placa Virtex II Pro Development System e outras duas 

em cada placa do transceiver CAN) e o componente opb_mdm para suporte às tarefas de 

depuração. 

Finalmente, como mencionamos anteriormente, conseguimos pular do nível de 

sinais para um nível mais abstrato envolvendo endereços de memória em um 
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barramento padronizado, de tal forma que as aplicações de software possam conversar 

com os componentes de hardware de uma forma transparente. 

 

Figura 58 - Diagrama de blocos do projeto completo para um nó baseado em FPGA. 

Finalmente, a configuração do experimento, relativo aos elementos de hardware 

presentes foi arranjado de acordo com a Figura 59. Além das placas baseadas em 

FPGA, temos a placa baseada no processador TMS320F2810 da Texas Instruments. Tal 

ação foi realizada para testar o envio e recepção de dados com um controlador CAN 

validado no mercado. 

A seguir, apresentar-se-á a seguinte camada de abstração do desenvolvimento, a 

camada de software, onde finalmente a lógica do controlador PID será implementada. 
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Figura 59 - Configuração final do experimento com quatro nós CAN em diferentes plataformas. 

5.3.2 Software e aplicações 

Neste ponto, apresenta-se o processo de desenvolvimento dos componentes e 

bibliotecas de software, utilizados para a programação da lógica do controlador de 

velocidade do motor DC. 

Na primeira parte são detalhados os gerenciadores de dispositivos (software 

drivers) e a forma como são feitas as chamadas através do barramento OPB para cada 

um dos componentes. Na segunda parte, apresentamos a aplicação final, escrita em 

linguagem C, a mesma que contêm a lógica de alto nível para implementar o 

controlador PID de velocidade. 

5.3.2.1 Board Support Package’s (BSP’s) 

Para poder acessar aos dispositivos implementados em VHDL, a ferramenta cria 

um conjunto de arquivos (arquivos de cabeçalho em linguagem C) que contêm os 

protocolos de acesso aos registradores definidos em cada um deles. Esta parte do 

software é conhecida como Board Support Package (BSP). 
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Basicamente, um BSP contém a informação necessária para que uma aplicação de 

software escrita possa acessar de forma transparente aos dispositivos. Entre esta 

informação incluem-se os endereços de registradores internos, o tamanho dos mesmos, 

dados de sincronização com o barramento e protótipos de chamadas assíncronas. 

O trecho de código mostrado na Figura 60 mostra como é feita a comunicação entre o 

programa e os registradores reg0 e reg1 (ambos de 32 bits) do componente 

pwm_generator. Quando dentro de um programa a macro 

PWM_GENERATOR_nWriteSlaveReg0 é usada, uma interrupção no controlador do 

barramento OPB é gerada de forma que o argumento (value) possa chegar até as portas 

(ou pinos) adequadas no componente. 

 
Figura 60 - Trecho do BSP para o componente pwm_generator. 

Em resumo, o BSP deve possuir os seguintes elementos que, juntos, fornecem os 

mecanismos de acesso ao componente: 

• Endereçamento do dispositivo. 

• Informação dos registradores internos. 

• Mecanismos para a leitura/escrita dos registradores internos. 

• Mecanismos para a re-inicialização (reset) do dispositivo. 

 
Figura 61 - Hierarquia com diferentes níveis de abstração para o acesso ao dispositivo. 
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Todos os elementos enumerados anteriormente podem ser enxergados como 

fazendo parte do topo da pirâmide mostrada na Figura 61. 

5.3.2.2 A aplicação para controle PID 

Neste ponto, apresentamos a aplicação de controle do motor DC utilizando um 

controlador PID, que foi escrito em linguagem C utilizando os IP Cores desenvolvidos 

para tal fim. 

A aplicação foi organizada de acordo com a Figura 62, onde são mostradas as 

principais funções organizadas de forma hierárquica. A função que executa o laço de 

controle é a startPIDControl, a que por sua vez, realiza chamadas a outras funções em 

outras camadas, incluindo chamadas diretas através do barramento utilizando as macros 

geradas na construção dos BSP’s de cada componente (pwm_generator, 

encoder_reader e can_core). 

O Projeto do PID e o método para o calculo dos parâmetros Kp, Ki e Kd foram 

executados acorde [88]. Dado que o objetivo deste trabalho não é aprofundar nos 

métodos para o tunning do sistema de controle, nesta referencia encontra-se informação 

relevante para a implementação dos algoritmos. 
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PWM_GENERATOR_BeginTx 

can_write_data

can_read_data

 
Figura 62 - Organização da aplicação de controle PID. 

As macros cujos nomes começam com ENCODER_READER_xxx e 

PWM_GENERATOR_xxx são na realidade construções com base nas macros originais 

fornecidas pelos respectivos BSP’s. Dependendo da operação a ser realizada, estas 

macros podem se expandir em uma ou mais acessos ao barramento OPB. Como 

exemplo, a Figura 63 ilustra o processo do envio de um pacote de dados através do BSP 

do controlador CAN. Podemos observar os distintos níveis nas chamadas entre funções, 

macros e finalmente o acesso ao barramento OPB através de uma simples instrução do 

processador (mov).  

É importante lembrar neste ponto todas as operações que foram necessárias para 

finalmente poder realizar uma simples chamada dentro do código da aplicação: desde o 

projeto de hardware em VHDL, passando pela adaptação para a arquitetura 

CoreConnect, até chegar a geração dos BSP’s na forma de macros em uma linguagem 

de computador de alto nível. Outro ponto importante nesse aspecto é que tanto os 

componentes como os códigos gerados podem fazer parte de uma biblioteca 

reutilizável. De fato, alguns dos componentes usados neste trabalho, como o 
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opb_uartlite, foram extraídos da biblioteca de componentes que vem junto com o 

Embedded Development Kit (EDK) da Xilinx e que no seu momento foram 

desenvolvidos para ajudar na depuração do sistema On-Chip. 

 

 
Figura 63 - Hierarquia das chamadas de função em relação ao acesso ao barramento OPB. 

5.4 Considerações finais 

Neste capítulo, apresentou-se um roteiro de todo o trabalho desenvolvido para a 

execução dos experimentos, detalhando as partes chave inerentes a nossa pesquisa, que 

incluem o projeto de componentes de hardware, a adoção de uma arquitetura 

padronizada (CoreConnect) e os problemas de integração e desenvolvimento das 

aplicações com a lógica de alto nível. 

No ítem seguinte, será apresentada a parte dos resultados obtidos, incluindo o 

detalhe dos testes e simulações efetuadas para validar o trabalho. 

5.5 Resultados das simulações 

5.5.1 Simulação do SoC 
Para poder fazer uma simulação de todo o SoC, um computador Xeon de 3.2 GHz 

de clock   e 2 GB de memória RAM foi utilizado. A simulação mostrada na Figura 65 

tem como clock do SoC 1ns. (10 vezes menor que o real 10ns.), tendo em conta que os 

tempos de simulação precisam de elevados recursos computacionais na máquina usada 

para depuração. O tempo de simulação para 500 us levou 13.01 minutos. Na Figura 64 é 
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mostrada a seqüência de comandos (na ferramenta ModelSim da Mentor Graphics) para 

esta simulação. 

 
Figura 64 - Seqüência de comandos da simulação SoC 

Na simulação é possível seguir a seqüência temporal e lógica de todas as 

variáveis, tanto as que estão do lado do processador, quanto os valores das variáveis 

dentro dos IP cores desenvolvidos. É importante notar como as noções do tempo que 

“enxerga” o processador e o que é refletido no nível de hardware podem ser validados 

com a precisão de um analisador lógico.  

Um ponto importante a ressaltar é que antigas tecnologias para análise de tempos 

de processamento no nível do processador precisavam de equipamentos de elevado 

custo, no entanto o framework que foi utilizado permite a integração transparente do 

software e o hardware. Nesse sentido é possível prever com exatidão os tempos de 

inicialização dos componentes (neste caso os IP cores) e o momento exato em que os 

dados são disponibilizados nos pinos de saída. Um rastreamento temporal foi feito 

desde o reset global do sistema, passando pela a inicialização dos registradores, os 

tempos de cada ciclo de instrução, o tempo de acesso ao barramento OPB, tempo de 

acesso aos registros internos do IP core, tempo de processamento do IP core e o tempo 

de entrega do sinal na saída física. Este tipo de ferramenta permite baixar o tempo de 

diagnóstico e análise de erros, porém, foi necessário realizar de forma manual a geração 

de retardos de propagação e ruído para validar o comportamento nestas condições. 

Tendo em consideração as escalas de tempo, uma visão macro é apresentada na 

Figura 65. Os valores do tempo são multiplicados por 10 para obter o valor real. O 

início da transmissão CAN é feita após 127,98 us do início do programa, um tempo de 

200 ns de offset é considerado por causa do reset inicial do sistema. O período do 

gerador de sinal do encoder foi gerado em 138us, portanto, cada ciclo de mudança de 

estado será de 34,5 us. O sinal de PWM mostra um período de 655,350, valor correlato 
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com os 16 bits escolhidos. O tempo com sinal em alto do PWM é de 430,080 us, 

correspondente ao valor hexadecimal 0xA800 que foi o valor programado. Validada a 

simulação de todos os componentes o seguinte passo é programar a placa Virtex-II Pro 

Development System para testar os componentes em campo. 
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Figura 65 - Simulação completa do SoC 
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5.6 Validação da implementação 

5.6.1 Controlador CAN 

5.6.1.1 Base de tempos do controlador 
O controlador CAN foi configurado para trabalhar a uma velocidade de 1Mbps, 

para tal efeito foram calculados os valores dos registros de tempo de forma a obter um 

valor de 1000 ns como unidade de transmissão. Dado que o valor anteriormente 

mencionado é dependente do clock do sistema, e a placa XUP que contém o FPGA 

Virtex-II Pro trabalha com 100MHz e sendo que a Spartan-IIE trabalha com 50 Mhz foi 

preciso combinar várias opções para atingir o tempo esperado. 

Os registros 0x06 e 0x07 do controlador CAN correspondem aos registros BTR0 e 

BTR1. O formato dos mesmos é mostrado na  Figura 66. 
SJW1 SJW0 BRP5 BR4 BRP3 BRP2 BRP1 BRP0 

 

SAM TSEG2_2 TSEG2_2 TSEG2_2 TSEG1_3 TSEG1_2 TSEG1_1 TSEG1_0 

Figura 66 - Estrutura dos registradores BTR0 e BTR1 

Para o nó Virtex-II Pro o resultado obtido foi: 
MHzf 100=     

sc
t = 2 x 5 x 10ns 

nsT 10=     
sc

t = 100ns. 
514 =+=BPR    10271 =++=NBT  

2112 =+=TSEG    
b

t = 100ns x 10 = 1000ns. 
7161 =+=TSEG    150100001010 xbBTR ==  

1=SJW     160000101101 xbBTR ==  
0=SAM  

 
Foi realizada uma validação no osciloscópio e o resultado é mostrado na Figura 

67, a mínima unidade do frame se encontra em 1000ns. como era esperado. Outro teste 

que foi planificado conjuntamente é o loop-delay, produzido pelo transceiver e o tempo 

de propagação no cabo. O canal de recepção CAN RX tem uma defasagem de 108ns, o 

fabricante Texas Instruments mostra em seus testes tempos na ordem de 70.5 ns, o 

tempo adicional é pelo comprimento do cabo.  
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CAN RX

CAN TX

 
Figura 67 - SOF de um frame CAN configura para 1Mbps 

Os mesmos testes foram realizados com o nó Spartan-II E e os valores dos 

registradores de tempo adequados foram os seguintes: BTR0 = 0x80 e BTR1 = 0x7F. 

5.6.1.2 Envio de frames 
A validação seguinte foi a dos cabeçalhos dos frames, devido a que o controlador 

adiciona o bit stuffing cada vez que mais de cinco bits tem o mesmo valor lógico ‘1’ ou 

‘0’. O identificador da mensagem foi configurado nos registradores 0x0A e 0x0B, o 

primeiro registrador contém 8 dos 11 bits que conformam o identificador, os 3 bits do 

registro seguinte completam este campo. Os seguintes três bits correspondem ao RTR, 

IDE e r0 que estão configurados com o valor 0, os 4 últimos bits servem para indicar o 

numero de bytes a serem enviados. 

O valor do identificador configurado foi 0xEA (1110 1010) no registro 0x0A e 

0x28 (0010 1000) no registro 0x0B. Os 8 bytes de dados enviados foram 0xFF, 0xFF, 

0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00 e 0x00, de forma a forçar o bit stuffing como é mostrado 

na Figura 68. Nela, podemos ver os níveis do sinal em 3.3 V na cor azul. Um dos pinos 

do transceiver também é mostrado em verde para validar o padrão de bits. 
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011101010001 0001000  11111 011111 0

SOF          ID             RTR IDE r0 DLC              Dado   

Bit stuffing

 
Figura 68 - Cabeçalho de um frame CAN e bit stuffing 

5.6.1.3 Tempo inter-frames e bit ACK 
Dependendo como for configurado, o protocolo CAN tenta enviar dados de forma 

indefinida até algum nó fazer um reset (mudar de 1 para 0) e levar para o nível 

dominante o bit ACK. Se nenhum nó faz este reconhecimento o nó envia os frames com 

intervalos de 28 us entre cada um deles. Para comprovar tal condição foi realizado um 

teste cujo resultado é mostrado na Figura 69. 

 
Figura 69 Tempo inter-frames do barramento CAN 

5.6.2 IP core do PWM  
O IP Cores para geração de PWM foi validado com o osciloscópio e o formato de 

onda contrastado com a simulação e cálculos matemáticos para validar os valores 
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obtidos em relação aos esperados. Inicialmente, foram escolhidos 24 bits para se obter 

uma alta resolução. Trabalhando com um clock de 10ns. de período e 24 bits resultam 

em ciclos de 167.772 us. O valor correspondente é uma freqüência de 5,96 Hz,  este 

valor é completamente inaceitável para enviar o set point  para o driver do motor. Por 

tal motivo o número de bits foi reduzido para 16, o que permitiu um período de 655,36 

us., correspondendo 1, 5258 MHz de freqüência. 

Para realizar efetuar a validação do IP Core, o componente foi programado com o 

valor hexadecimal 0xD000 (Figura 70).  

 
Figura 70 - Programação do registador do PWM 

O cálculo para encontrar o valor esperado é descrito a seguir e a comprovação é 

mostrada na Figura 71: 

 
nsxxDT 1000001 =   nsnsT 480.532360.6550 −=  

usT 48,5321 =    .88,1220 usT =  
 
 

 
Figura 71 - PWM correspondente a um valor de 0xD000 

 
Depois, outros testes com o valor hexadecimal 0x1000 foram realizados e a 

comprovação do resultado é mostrada na Figura 72. 

nsxxT 10100001 =   nsnsT 960.40360.6550 −=  
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usT 96,401 =    .4,6140 usT =  

 
Figura 72 - PWM correspondente a um valor de 0x1000 

5.6.3 IP core do leitor do encoder  
A validação do leitor do encoder foi feita enviando vários valores de PWM e 

comprovando a resposta do motor (o motor que foi testado tem uma resposta de 90,19 

rpm/volt). Para exemplificar o procedimento, um valor de 0xA800 foi programado no 

gerador de PWM foi enviado. A seguir, os cálculos explicando o procedimento são 

comentados. 

 Através do osciloscópio foram medidos os canais de saída do encoder, o período 

dos pulsos é usado para calcular a velocidade em rpm. Os dados obtidos do osciloscópio 

são mostrados na Figura 73. Para um período de 500us, o valor do contador de ticks 

(pulsos do relógio do sistema) do IP core, será de 500,000 dividido pelo período do 

clock de 10 ns, o que dá um valor de 50,000. Porém, a leitura do contador é feita em 

cada mudança de estado, portanto, unicamente meio período é considerado, ou seja, 

25,000. Então um valor correspondente a 0x61A8 é esperado da leitura do contador. 

Para visualizar estes dados a aplicação envia o valor pela porta serial, que foi 

configurada a 115Kbps para obter uma velocidade de 86,80us de tempo de envio por 

cada byte.  Os dados obtidos são mostrados na Figura 73. 



 

99 

 
Figura 73 - Sinal de saída do canal do encoder para um valor PWM de 0xA800. 

Finalmente para a visualização dos resultados tendo como base uma aplicação 

fornecida pela Xilix, a aplicação foi modificada para enviar os dados. Esta aplicação 

permite ver os dados enviados via PWM e apresenta a leitura do encoder em rpm 

(Figura 74). 

 
Figura 74 - Velocidade do motor (em rpm’s) obtida através da interface de depuração. 

 
 Os recursos utilizados no teste do controlador CAN y o SoC são apresentados na 
Figura 75, Figura 76e Figura 77  
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Figura 75 – Recursos utilizados no controlador CAN (8 Kgates) 

 

Figura 76 – Recursos utilizados no SoC na placa Virtex-II Pro 

 

Figura 77 - Recursos utilizados no SoC na placa Spartan-IIE 

 

A Figura 78 mostra uma vista completa da rede CAN implementada, mostrando 

tanto aqueles nós baseados em FPGA como o módulo eZdsp, junto com as placas 

trasceiver CAN e os equipamentos acessórios como o osciloscópio Tektronics TDS-

3034B y o motor Maxon modelo 148008. 
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Figura 78 - Vista do experimento com todos os nós CAN implementados. 

5.7 Considerações finais 
Neste capítulo, apresentou-se um roteiro de todo o trabalho desenvolvido para a 

execução dos experimentos, detalhando as partes chave inerentes à nossa pesquisa, que 

incluem o projeto de componentes de hardware, a adoção de uma arquitetura 

padronizada (CoreConnect) e os problemas de integração e desenvolvimento das 

aplicações com a lógica de alto nível. 

No capítulo seguinte, é apresentada uma discussão dos resultados obtidos 

incluindo as sugestões de trabalhos futuros. 
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6 Discussão e Conclusão. 
No presente trabalho mostrou-se o processo completo de projeto e 

desenvolvimento de múltiplos componentes de hardware e seu uso através de uma 

arquitetura padronizada (CoreConnect) baseada no uso de um microprocessador 

(MicroBlaze). Este processador RISC de 32 bits é do tipo conhecido como soft-

processor (ele é implementado dentro da lógica programável do System on-Chip - SoC). 

Consideramos que a execução do trabalho mostrou os pontos chave requeridos 

para a implementação de um SoC desde que foram abrangidos os seguintes tópicos: 

• Projeto de hardware (lógico e físico). 

• Projeto de lógica programável com FPGA. 

• Seleção de uma arquitetura baseada em microprocessador. 

• Criação dos BSP’s para ligação do barramento de dados com os dispositivos de 
hardware. 

• Projeto e desenvolvimento de uma aplicação de controle distribuído. 

Cada um dos pontos anteriormente enumerados requereu um conjunto de 

conhecimentos e estudos diferenciados, devido principalmente à mudança do paradigma 

de programação de hardware e software em relação ao novo conceito de morphware em 

cada camada do desenvolvimento.  

Concluímos então, que com as ferramentas e os conhecimentos disponíveis é 

possível redirecionar certas partes do desenvolvimento que eram de domínio absoluto 

da parte de software para o campo do projeto em hardware, devido em grande parte a 

que as restrições naturais no uso de SoC fazem necessários aspectos como menor 

consumo de energia, espaço e maior velocidade de comunicação entre dispositivos. 

Outro ponto importante neste trabalho foi mostrar a implementação de um 

barramento de campo com recursos de baixo custo disponíveis no mercado. Desde que 

o controlador CAN é implementado dentro das FPGA’s, isto permite realizar alterações 

ou testes que não seriam possíveis com a contraparte baseada no uso de ASIC’s. Uma 

das motivações do uso do barramento CAN neste trabalho foi também a projeção e uso 

desse barramento na indústria aeroespacial. Ele é um barramento “amadurecido” já que 

foi testado em ambientes com alta interferência eletromagnética, mostrando um bom 
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desempenho e alta confiabilidade, o que o torna importante para desenvolvimentos 

futuros. 

Em relação ao processo de validação e depuração, o uso do soft-processor 

MicroBlaze permite um nível de rastreamento lógico e temporal que anteriormente era 

unicamente possível com equipamentos altamente especializados como no caso de 

analisadores lógicos. Tal fato também permitiu diagnosticar com maior precisão 

problemas de sincronização e acesso aos dados. Outro ponto importante refere-se à 

portabilidade do SoC, fato que foi demonstrado ao ser o controlador CAN 

implementado em dois modelos de FPGA diferentes (Virtex-II Pro e Spartan-IIE). Este 

último é também um grande ponto a favor do uso de soft-processors porque fornece 

uma forma de projetar sistemas que precisem de alta escalabilidade. 

Os IP Cores gerados para seu uso com o barramento interno OPB podem ser 

reutilizados em outros projetos de controle, as ferramentas de desenvolvimento 

comumente fornecem mecanismos para a criação e manutenção de bibliotecas neste 

sentido. Portanto, tal abordagem reduz o tempo de desenvolvimento ao facilitar tarefas 

de integração de sistemas. Para um projetista ou engenheiro de hardware os IP Cores 

permitem dimensionar de forma mais exata o desenvolvimento de um sistema. Como 

exemplo, o controlador CAN (componente can_core) dentro de um FPGA Virtex-II Pro 

ocupa o espaço mostrado na Figura 79 na cor roxo escuro (na parte esquerda da figura). 

Já para o caso do FPGA Spartan-IIE o espaço ocupado é aquele mostrado na Figura 80 

(direita). 

 

 
Figura 79 -Distribuição dos IP Cores dentro do FPGA Virtex-II Pro. (90nm.) 
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Figura 80 - Distribuição dos IP Cores dentro do FPGASpartan-IIE (180 nm.) 

Antes da realização deste trabalho a visão das possibilidades de implementação de 

um SoC não estava clara ao todo. A execução do mesmo veio a mostrar que o processo 

de desenvolvimento não está restrito a uma configuração única, em vez disso, o 

projetista tem a difícil tarefa de escolher a melhor solução para um determinado 

problema. Esta mudança de paradigma pode ser condensada na Figura 81. Nela, 

podemos ver as cinco possibilidades no desenvolvimento de um SoC. Fica claro que a 

parte complicada nesta história é saber escolher a camada (e consequentemente, as 

ferramentas) onde cada parte da lógica da aplicação deve ser implementada. 

 
Figura 81 - As cinco formas de implementar um SoC (Kazuaki Murakami, 2004). 
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6.1.1 Trabalhos futuros 
A presente pesquisa possibilita a execução de uma variedade de experimentos 

relacionados tanto ao barramento CAN como ao uso de SoC baseado em lógica 

reconfigurável. Dentre elas, podemos enumerar as seguintes: 

• Impacto do tempo comparando uma implementação baseada em SoC e outra em 
plataforma de microprocessador (hard-processor).  

• Impacto do tempo nos sistemas de controle distribuído. 

• Estudo do tráfego de redes em sistemas de tempo real com múltiplos nós CAN 
utilizando um cenário controlado. 

• Comparação de soluções utilizando DSP’s e FPGA’s. 

• Implementação do TTCAN em base a CAN. 
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