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RESUMO 
 

 

FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) dinamicamente reconfiguráveis (DR-

FPGAs) são soluções promissoras para muitos sistemas embarcados devido a 

potencial redução de área de silício. Metodologias de projeto e ferramentas CAD 

relacionadas são ainda muito limitadas para auxiliarem os projetistas a encontrarem 

soluções dinamicamente reconfiguráveis para diferentes aplicações. Este trabalho 

propõe uma metodologia de projeto que combina modelos de alto nível em SystemC, 

técnicas de projeto de baixo nível e a metodologia de projeto modular da XILINX. 

SystemC foi utilizada para representar o comportamento de alto nível não 

temporizado e não-RTL, bem como o baixo nível RTL-DCS (Chaveamento Dinâmico 

de Circuitos). Um estudo de caso da Banda Base de um Controlador Bluetooth foi 

desenvolvido. Duas partições temporais foram testadas em nove diferentes DR-

FPGAs. A exploração espacial mostrou que 33% das soluções investigadas 

atenderam a restrição da especificação de 625µs de tempo do quadro do pacote 

Bluetooth, deixando diferentes parcelas de recursos livres que podem ser explorados 

para acomodar outros módulos IP de sistemas mais complexos no mesmo 

dispositivo. 

 

Palavras-chave: Microeletrônica. FPGAs. Metodologias de Projeto. Reconfiguração 

Dinâmica. Bluetooth. 
 
 



ABSTRACT 
 

 

Dynamically Reconfigurable Field Programmable Gate Arrays (DR-FPGAs) are 

promising solutions for many embedded systems due to the potential silicon area 

reduction. Design methodologies and related CAD tools are still very limited to assist 

designers to encounter dynamically reconfigurable solutions for different applications. 

This work proposes a design methodology that combines high level SystemC models 

and design techniques with the low level modular design proposed by Xilinx. 

SystemC has been used to represent the high level untimed non-RTL behavior as 

well as the low level RTL-DCS (Dynamic Circuit Switching). A Bluetooth Baseband 

unit case study was performed. Two temporal-functional partitions were evaluated on 

nine different target DR-FPGAs. The design space exploration showed that 33% of 

the investigated solutions complied with the 625µs Bluetooth packet time frame 

specification leaving different amounts if free resources that may be explored to 

accommodate other IP modules of more complex systems on the same device.  

 

Keywords: Microelectronics. FPGAs. Dynamically reconfigurable logic (DRL). run-

time reconfiguration (RTR). Bluetooth. 
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“A ciência poderá ter achado a cura 

para a maioria dos males, mas não 

achou ainda remédio para o pior de 

todos: a apatia dos seres humanos.”  

(Helen Keller) 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Os avanços tecnológicos na construção de sistemas digitais complexos permitem 

projetar e desenvolver sistemas eletrônicos com alto desempenho e alta capacidade 

de integração de blocos funcionais em um mesmo circuito integrado. Estes sistemas 

são chamados de sistemas sobre silício (“Systems-on-chip”, SoC) [1]. As principais 

conseqüências para o projeto de circuitos deste nível de complexidade são: 

 

a) A necessidade de trabalhar em níveis mais abstratos de projeto, pois o uso de 

técnicas como captura de esquemáticos tornou-se muito complexa. Níveis 

mais abstratos de projeto são alcançados por meio da utilização de 

linguagens que permitam a modelagem de sistemas de HW/SW em diferentes 

níveis de abstração e com um número menor de detalhes, como por exemplo, 

SystemC [2]; 

 

b) A necessidade do reuso de módulos pré-caracterizados para o 

desenvolvimento de novas aplicações. O uso de módulos pré-caracterizados 

(núcleos) é uma forma de reduzir a complexidade dos atuais sistemas digitais. 

Assim, o sistema digital passa a constituir-se de poucos núcleos, os quais 

implementam funções complexas [1]. 

 
Um núcleo é um módulo de hardware complexo, digital ou analógico, pré-projetado, 

pré-verificado e prototipado. Os núcleos devem ser reaproveitáveis para viabilizar o 

desenvolvimento de SoCs em tempo reduzido, e consequentemente diminuir o 

tempo de chegada ao mercado dos produtos. Estes módulos são também 

conhecidos como blocos de propriedade intelectual (intelectual property, IP). Os 

núcleos podem ser classificados em três categorias com relação à flexibilidade: hard, 

firm e soft. A Tabela 1 define a classificação dos núcleos de acordo com cinco 

critérios [1]: rigidez, modelagem, flexibilidade, previsibilidade e proteção de 

propriedade intelectual. 
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Tabela 1 - Classificação de IP cores. 

 Hard-core Firm-core Soft-core 

Rigidez A organização é 
predefinida. 

Combinação de código 
fonte e netlist dependente 

de tecnologia. 

Apresenta um código fonte 
comportamental independente 

da tecnologia. 

Modelagem 
Modelado como 
um elemento de 

biblioteca. 

Combinação de blocos 
sintetizáveis fixos. Permite 
compartilhar recursos com 

outros núcleos. 

Sintetizável com diversas 
tecnologias. 

Flexibilidade 
Não pode ser 

modificado pelo 
projetista. 

A personalização de 
funções específicas é 

dependente da tecnologia.

O projeto pode ser modificado 
e independe da tecnologia. 

Previsibilidade Temporização é 
garantida. 

Caminhos críticos com 
temporizações fixas. 

A temporização não é 
garantida, podendo não 
atender os requisitos do 

projeto. 

Proteção de IP 
Alta. A descrição 

normalmente 
corresponde a um 

leiaute. 

Média Muito pequena. 

 

Além do impacto sobre a complexidade do projeto de circuitos integrados, 

atualmente diversas aplicações de sistemas embarcados e de telecomunicações 

necessitam flexibilidade para modificar os requisitos do cliente, características ou 

protocolos do sistema, mesmo após o desenvolvimento e manufatura do sistema ou 

produto [3]. Esta flexibilidade é possível com atualizações de software do sistema. 

Uma alternativa é o uso de arquiteturas dinamicamente reconfiguráveis (ADRs) em 

FPGAs (Field Programmable Gate Array), cuja evolução nos últimos anos possibilita 

a modificação, flexibilidade e reconfiguração do sistema em tempo de execução. As 

ADRs permitem ainda obter alta performance, reduzindo os recursos de hardware 

necessários na implementação de diversas aplicações, resultando em redução de 

área e consumo de potência [4]. Desta forma, pode-se dizer que a computação 

reconfigurável combina a velocidade do hardware com a flexibilidade do software [5]. 

Estes sistemas dinamicamente reconfiguráveis estão sendo desenvolvidos nas 

áreas de processamento de imagens [6], redes neurais [3][7], bases de dados [8], 

entre outros. 

 

Os sistemas dinamicamente reconfiguráveis permitem alterar parcialmente a 

funcionalidade de um sistema em execução sem comprometer o funcionamento do 

restante do circuito ativo [9]. A reconfiguração dinâmica ou reconfiguração em tempo 
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de execução é também conhecida como run-time reconfiguration (RTR), in-circuit 

reconfiguration ou on-the-fly reconfiguration.  

  

A Figura 1 representa o gráfico da reconfiguração dinâmica de um sistema onde os 

eixos x e y equivalem ao plano de posicionamento e roteamento dos módulos da 

FPGA e o eixo z equivale às configurações no tempo. 

 

 

Módulos 
Funcionais 

Eixo 
Temporal 

Plano Espacial 

z  
Seqüência de 
Configuração y 

 

 
n-ésima 

configuração  

 

 

 2a configuração 
 

1a configuração  
x

 
Figura 1 - Gráfico da Reconfiguração Dinâmica 

 

Apesar de inúmeras aplicações dos sistemas dinamicamente reconfiguráveis, 

atualmente há poucas implementações deste tipo em virtude dos seguintes fatores: 

• Falta de software para síntese, simulação, depuração e teste; 

• Tempos de reconfiguração elevados e proibitivos; 

• Dificuldade em particionar o comportamento de diferentes aplicações; 

• A complexidade acrescentada ao ciclo de projeto dos sistemas dinamicamente 

reconfiguráveis. 

 

Durante o desenvolvimento de sistemas dinamicamente reconfiguráveis, uma 

atividade importante é a simulação e verificação. A verificação possibilita a 

certificação de que a funcionalidade de um sistema, determinada na sua 

especificação mantenha-se na sua implementação. Uma técnica utilizada para 

realizar a verificação por meio de simulação denomina-se testbench, e pode ser 

dividida nas seguintes etapas: 
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• Aplicação de estímulos ao sistema digital; 

• Monitoramento das respostas; 

• Certificação da consistência do projeto. 

 

Neste trabalho pretende-se desenvolver uma metodologia de projeto para sistemas 

dinamicamente reconfiguráveis. O trabalho está relacionado com a validação de 

núcleos para a utilização em projeto de SoC sobre arquiteturas dinamicamente 

reconfiguráveis. Problemas como a inexistência de uma metodologia para co-

simulação em vários níveis de abstração que permita um refinamento gradual do 

projeto, a falta de técnicas e ambientes de simulação da reconfiguração dinâmica em 

alto nível de abstração (SystemC), e as dificuldades de implementação de sistemas 

dinamicamente reconfiguráveis são discutidas e soluções são propostas. Esta 

metodologia é aplicada em um estudo de caso: controlador Bluetooth 

dinamicamente reconfigurável. 

 

Dentre as técnicas e metodologias existentes para implementação de arquiteturas 

dinamicamente reconfiguráveis são utilizadas: 

 

• A metodologia de Projeto Modular (conjunto de ferramentas de CAD – ISE - 

Integrated Software Environment) [10], que permite implementar ADRs sem a 

manipulação de bits - seção 2.3.1. A ferramenta ISE engloba todas as etapas 

necessárias para a implementação de sistemas reconfiguráveis: síntese, 

floorplaning, mapeamento, roteamento e criação dos bitstreams; 

• A técnica DCS (Dynamic Circuit Switching) [11][12], que permite a simulação das 

arquiteturas FPGAs-DR, adaptada para implementações no nível de sistemas 

SystemC – RTL – seção 2.3.3.  

 

A combinação desta metodologia e técnica permite o desenvolvimento de uma 

metodologia (descrita na seção 4.4) que possibilita a integração e refinamento de 

modelos abstratos de alto nível, com modelos baixo nível DCS-RTL e modelos RTL 

sintetizáveis.  A verificação da simulação é realizada utilizando a biblioteca de 

classes voltada para a modelagem de hardware SystemC descrita na seção 2.5 São 

utilizadas para análise as FPGAs da família Virtex-II e Virtex-4 do fabricante XILINX 
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(descritas nas seções 2.1.2 e 2.1.3) que possibilitam a reconfiguração dinâmica. 

Esta família de componentes foi escolhida em função da disponibilidade de 

documentação técnica e de ferramentas de compilação e síntese de projeto. 

 

Os aspectos teóricos relativos ao estudo de caso, controlador Bluetooth 

dinamicamente reconfigurável, são descritos na seção 2.4. As implementações 

atuais do protocolo Bluetooth [13][14] são soluções estáticas, utilizando 

processadores tais como por exemplo: o Microblaze de Xilinx ou Nios de Altera. 

 

 

1.1 Motivações e Justificativa 
 

 

Um dos principais motivos para estudos e pesquisas de técnicas para o 

desenvolvimento de núcleos é o aumento da utilização de módulos reutilizáveis. Em 

1997, aproximadamente 40% das partes dos sistemas digitais eram compostos por 

módulos reutilizáveis, devido ao grande aumento de produtividade obtido com a 

utilização destes. Previsões indicam que em 2012 esta porcentagem aumente para 

90% [1]. 

 

Este trabalho é derivado do interesse do Grupo de Projeto de Sistemas Eletrônicos 

Integrados e Software Aplicado (Grupo SEIS) - Laboratório de Microeletrônica da 

Escola Politécnica da USP (LME-USP), em estudos e pesquisas de desenvolvimento 

de núcleos e sistemas dinamicamente reconfiguráveis. O grupo tem participado, em 

conjunto com outros seis grupos de pesquisa de diferentes universidades brasileiras, 

no projeto Brazil IP [15], o qual prevê o desenvolvimento de uma plataforma de 

projeto de sistemas (plataforma Fênix [16]). Cada grupo de pesquisa é responsável 

pelo desenvolvimento (síntese e verificação) de um núcleo, sendo que o Grupo SEIS 

ficou responsável pelo desenvolvimento do hardware de um bloco adaptador de rede 

sem fio com o protocolo Bluetooth [17][18] (modelo estático). 

 
A utilização da reconfiguração dinâmica contribui para a economia de recursos: 

quando uma dada tarefa pode ser realizada em várias fases, uma configuração 

diferente pode ser carregada em cada fase, de forma seqüencial [19]. Assim, o 
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tamanho do sistema e do hardware reconfigurável pode ser menor, o que implica na 

redução do custo final. Sistemas digitais baseados em FPGAs são uma boa 

alternativa de implementação de circuitos e de sistemas digitais em comparação 

com software e com ASICs [22]. Uma das desvantagens das arquiteturas 

dinamicamente reconfiguráveis é a complexidade adicional que estas introduzem no 

ciclo de projeto. Como os tempos de reconfiguração não são desprezíveis, a 

habilidade de intercalar execução e reconfiguração, sem prejuízo de desempenho, é 

um fator que ainda merece atenção e esforços de pesquisa. Além disso, a baixa 

quantidade de hardware disponível para arquiteturas dinamicamente reconfiguráveis 

e a ausência de ferramentas adequadas para síntese, simulação, depuração e teste 

limitam, retardam e dificultam o desenvolvimento destas arquiteturas.  As 

ferramentas existentes para implementação de ADRs exigem o total conhecimento 

da arquitetura da FPGA com operações manuais complexas de roteamento e 

posicionamento.  

 
A linguagem SystemC [2] foi escolhida, pelas vantagens que oferece para a 

modelagem em diferentes níveis de abstração e por se integrar com C++, útil para a 

criação de especificações executáveis e descrição de sistemas de HW/SW. Essas 

características são interessantes no projeto e na verificação de um sistema sobre 

silício, facilitando a construção de testbenches. A verificação de um sistema 

necessita cada vez mais de esforços no fluxo de projeto de sistemas digitais, 

principalmente em função do aumento muito superior da capacidade das 

ferramentas de síntese em relação ao das ferramentas de verificação. SystemC 

possui ainda, uma biblioteca adicional que fornece todos os conceitos que são 

necessários para modelar hardware, como por exemplo o sincronismo e a 

concorrência. De acordo com estas características, SystemC tem sido adotado pelo 

grupo GSEIS para a descrição dos diversos projetos realizados no grupo, como por 

exemplo, aqueles que estão envolvidos na proposta do projeto Brazil IP [15]. 

 

A escolha, como estudo, de um módulo que implemente a camada de Banda Base 

do protocolo Bluetooth dinamicamente reconfigurável, no presente trabalho deve-se 

principalmente aos seguintes fatores: 
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• O grupo GSEIS é responsável pelo desenvolvimento de um bloco adaptador 

de rede sem fio com o protocolo Bluetooth [17], solução estática, da 

plataforma Fênix [16];  

 

• Um mestrado recentemente terminado no Laboratório de Microeletrônica da 

Escola Politécnica da USP (LME-USP) [20] apresenta resultados promissores 

para a síntese lógica e física de duas partições de arquiteturas 

dinamicamente reconfiguráveis de um Controlador Bluetooth; 

 

• Algumas das principais características do SoC Bluetooth: baixo custo, baixo 

consumo de energia e tamanho reduzido podem ser melhoradas caso a 

reconfiguração dinâmica alcance resultados satisfatórios. 

 

 

1.2 Objetivos 
 

 

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia de projeto 

para sistemas dinamicamente reconfiguráveis. A metodologia proposta combina o 

Projeto modular da Xilinx com técnicas de projeto de alto nível utilizando SystemC. 

 

Os objetivos específicos a serem alcançados no presente trabalho são: 

 

• Desenvolver, explorar e utilizar a técnica de simulação da reconfiguração 

dinâmica - DCS [11][12] utilizando SystemC. Esta técnica tem a finalidade de 

modelar chaves de isolação virtuais para simulação e validação dos cenários 

dinamicamente reconfiguráveis; 

 
• Aplicar a metodologia proposta em um estudo de caso: controlador Bluetooth 

dinamicamente reconfigurável. 

 

• Projetar e desenvolver testbenches para verificação da arquitetura 

dinamicamente reconfigurável; 
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• Implementar e simular o controlador da reconfiguração dinâmica utilizando o 

modo SelectMap descrito na seção 2.2.3; 

 

• Verificar, analisar e simular os modelos do módulo de banda base do 

protocolo Bluetooth para reconfiguração dinâmica.  

 
• Explorar o espaço de soluções em busca do componente e configuração 

ideais. Analisar a viabilidade das soluções dinamicamente reconfiguráveis, 

levantando e explorando as curvas características do impacto do tempo de 

reconfiguração, tempo de processamento e freqüência de operação do 

controlador da reconfiguração em função da área (tipo de componente) e da 

especificação técnica das restrições de tempo do protocolo Bluetooth;  

 

• Identificar as qualidades e deficiências das ferramentas, técnicas e 

metodologias utilizadas para implementação do projeto. 

 

 

1.3 Organização da Dissertação 
 

 

O capítulo 1 apresentou a introdução, motivação e objetivos desta dissertação. O 

capítulo 2 apresenta os aspectos teóricos necessários para a compreensão desta 

dissertação, incluindo os conceitos sobre computação reconfigurável, descrição dos 

componentes Virtex-II e Virtex-4 da Xilinx, das ferramentas e metodologias 

disponíveis para implementação de projetos sobre FPGA-DRs, a descrição da 

unidade de banda base do controlador Bluetooth e uma introdução a linguagem 

SystemC. O capítulo 3 apresenta o estado da arte e trabalhos correlatos sobre 

metodologias de projeto, implementações de sistemas dinamicamente 

reconfiguráveis e desenvolvimentos relacionados ao controlador Bluetooth. O 

capítulo 4 explica de maneira detalhada o fluxo de projeto modular da Xilinx e a 

metodologia de projeto proposta para sistemas dinamicamente reconfiguráveis. O 

capítulo 5 detalha a implementação do estudo de caso: controlador Bluetooth 
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dinamicamente reconfigurável. No capítulo 6 são apresentados os resultados e 

análises obtidas da exploração no espaço de soluções do estudo de caso: 

controlador Bluetooth dinamicamente reconfigurável. No capítulo 7 temos as 

conclusões e trabalhos futuros que poderão ser desenvolvidos. 
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“A argila fundamental de nossa obra 

é a juventude. Nela depositamos 

todas as nossas esperanças e a 

preparamos para receber idéias para 

moldar nosso futuro.” 

 (Ernesto Che Guevara) 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS 
 

 

2.1 Computação Reconfigurável 
 

 

A computação reconfigurável basicamente permite combinar a velocidade do 

hardware com a flexibilidade do software [5]. Além disso, é um emergente paradigma 

de computação que utiliza hardware reconfigurável, como por exemplo, FPGAs para 

executar tarefas computacionalmente intensivas [23] [24]. Arquiteturas 

reconfiguráveis são geralmente formadas de uma combinação de lógica 

reconfigurável e um microprocessador1 de propósito geral. Estas arquiteturas 

permitem que a capacidade computacional da máquina seja personalizada e 

reutilizada ao longo do tempo para atender às necessidades instantâneas de uma 

determinada aplicação. O processador executa as operações que não podem ser 

feitas eficientemente na lógica reconfigurável, enquanto os núcleos computacionais 

(hardware cores) são mapeados no hardware reconfigurável.  

 

FPGAs são dispositivos digitais programáveis, compostos de arranjos de blocos 

lógicos ou células lógicas em forma de uma matriz. São formadas basicamente de 

uma matriz de blocos lógicos configuráveis (CLB), blocos de memória, matriz de 

conexões e blocos de entrada e saída (E/S). As FPGAs são capazes de realizar 

operações lógicas e aritméticas complexas. Sua alta densidade de portas lógicas, os 

recursos de roteamento e sua rápida velocidade de reconfiguração são vantajosos 

para muitas aplicações. Além destas vantagens, a possibilidade de configuração e 

reconfiguração um número ilimitado de vezes é uma outra qualidade destes 

dispositivos. As FPGAs podem ser classificadas de acordo com sua 

configurabilidade [5] como mostra a Figura 2. Todas FPGAs são por definição 

programáveis, ou seja, configuráveis pelo menos uma vez. A tecnologia antifuse é 

somente programável. Nos outros três subconjuntos há a possibilidade de mais de 

uma programação (reconfiguração). As EPROMs fazem parte do conjunto de 

dispositivos reconfiguráveis e somente podem ser reconfiguradas completamente. O 

 
1 Pode ser µcontrolador. 
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subconjunto parcialmente reconfigurável possibilita a reconfiguração seletiva de uma 

parte do circuito enquanto a outra parcela inativa retém sua configuração. Já o último 

subconjunto dinamicamente configurável permite a reconfiguração de uma parte do 

circuito sem prejudicar o funcionamento do restante (circuito ativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Classificação das FPGAs – Configurabilidade 

 

 

2.1.1 Arquiteturas Dinamicamente Reconfiguráveis 
 

 

As arquiteturas dinamicamente reconfiguráveis incluem a combinação de lógica 

reconfigurável e um microprocessador de propósito geral com a finalidade de obter 

ganho de desempenho. Podem ser classificadas em duas grandes classes, de 

acordo com o número de dispositivos que a compõe [25]:  

 

• Arquiteturas dinamicamente reconfiguráveis implementadas na forma de circuito 

integrado; 

• Arquiteturas dinamicamente reconfiguráveis implementadas na forma de uma 

placa.  

 

Nas arquiteturas dinamicamente reconfiguráveis implementadas na forma de circuito 

integrado a reconfiguração acontece sobre áreas de silício de um circuito integrado. 

Nesta classe de ADRs, as FPGAs permitem reconfiguração dinâmica (parcial ou 

total) de alta velocidade, como por exemplo, os dispositivos Virtex-II e Virtex-4 da 

Xilinx [26], ou AT4000 e AT6000 da Atmel [27]. Uma FPGA é denominada de 

"dinamicamente reconfigurável" quando é possível a reconfiguração de alguns 
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blocos lógicos e segmentos de roteamento, enquanto outras partes do circuito 

continuam funcionando sem interrupção [9]. 

 

As arquiteturas dinamicamente reconfiguráveis implementadas na forma de uma 

placa (arquiteturas híbridas) são implementadas sobre uma ou várias placas de 

circuito impresso que contêm processadores, memórias, barramentos e/ou FPGAs.  

 

 

2.1.2 Dispositivo Xilinx VIRTEX-II 
 

 

Uma FPGA-DR da família VIRTEX-II [28] (Figura 3) baseia-se em uma arquitetura 

simétrica e regular, que contém:  

Figura 3 - Arquitetura Virtex 

 

• Uma matriz de blocos lógicos configuráveis, designados por CLBs 

(Configurable Logic Blocks) que proporcionam elementos funcionais para 

lógica seqüencial e concorrente. Como mostra a Figura 4, a constituição dos 

blocos lógicos configuráveis tem por base as células lógicas, as quais 

incluem quatro conjuntos de funções idênticas chamadas slices, onde cada 

slice contém duas tabelas de busca LUTs (Look Up Table) denominadas F e 

G, dois flip-flops, lógica de controle e transporte (control and carry logic), e 

recursos de roteamento. Além disso, cada CLB contém dois buffers triestado 

(TBUF's) e cada slice pode acessar os buffers por meio de uma matriz de 
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interconexão. A LUT é um elemento bastante versátil, sendo possível seu uso 

não só como gerador de funções, como também memória ROM, memória 

RAM (LUT RAM) ou como um registrador de deslocamento de 16 bits, ideal 

para a captura de dados de alta velocidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 - Bloco Lógico Configurável 

 

• Blocos de entrada/saída (E/S), designados por IOBs (Input/Output Blocks), 

que servem de interface entre os CLBs e os pinos do componente. Os blocos 

de entrada e saída são também configuráveis. Estão situados na periferia do 

circuito e incluem seis elementos de armazenamento, onde cada um deles 

pode ser configurado como flip-flop-D ou como latch. Nas células de entrada, 

saída ou de E/S, um ou dois registradores DDR (double data rate) podem ser 

utilizados; 

 

• Blocos de memória, que são elementos de armazenamento de 18-Kbits 

dedicados de memória RAM de porto duplo chamados blocos SelectRAM. 

São programáveis de 16K x 1 bit até 512 x 36 bits, em várias configurações 

de profundidade e largura.  

 

• Multiplicadores de (18x18) bits na representação complemento de 2. Estes 

multiplicadores podem ser associados com os blocos SelectRAM de 18Kbit 

ou podem ser usados  independentemente. Eles são otimizados para 

operações de alta velocidade e apresentam um baixo consumo de potência 

em comparação com o multiplicador (18 x 18) feito em slices. 
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• Recursos de relógio, e os DCMs (Digital Clock Manager) que utilizam linhas 

de atraso digitais para fazer um controle de alta precisão da fase e da 

freqüência do relógio. O DCM e os multiplexadores do relógio global 

fornecem uma solução completa para o projeto de esquemas de relógio de 

alta velocidade. Até doze blocos DCM estão disponíveis, cada um deles 

podendo ser usado para eliminar os atrasos na distribuição do sinal de 

relógio. O DCM também fornece versões do relógio deslocados em fase 90, 

180, e 270 graus. 

 

 

2.1.3 Dispositivo Xilinx VIRTEX-4 
 

 

A família de componentes Virtex-4 é de uma geração de FPGAs superior e similar 

às famílias (Virtex, Virtex-E, Virtex-2, Virtex-2 Pro e Virtex-2 Pro X). Os dispositivos 

FPGAs da família Virtex-4 são divididos em três plataformas [29]: 

 

– Virtex-4 LX: para aplicações de alto desempenho; 

– Virtex-4 SX: para aplicações DSP (Digital Signal Processing) de alto desempenho; 

– Virtex-4 FX: para aplicações de plataformas embutidas e de alto desempenho. 

 

Todos os dispositivos Virtex-4 implementam as seguintes funcionalidades: 

 

• Blocos de I/O (IOBs): servem de interface entre os CLBs e os pinos do 

componente; 

• Blocos lógicos configuráveis (CLBs): proporcionam elementos funcionais para 

lógica seqüencial e concorrente; 

• Blocos de RAM: elementos de armazenamento de 18-Kbits dedicados de 

memória RAM de porto duplo chamados blocos SelectRAM. A família 

VIRTEX-4 dispõe de lógica FIFO programável opcional para aumento da 

utilização do dispositivo; 

• XtremeDSP slices: com 18-bit x 18-bit multiplicadores dedicados, Somador 

integrado e Acumulador de 48-bits; 
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• Blocos DCM (Digital Clock Manager): solução completa para a compensação 

dos atrasos de distribuição do clock. 

 

A matriz geral de rotas (GRM) fornece um vetor de chaves de roteamento entre os 

componentes. Cada elemento programável é acoplado a uma matriz de chaves, que 

permite múltiplas conexões com a GRM. O conjunto de interconexões programáveis 

é hierárquico. Todos os elementos programáveis, incluindo os recursos de 

roteamento, são controlados por valores carregados e armazenados em células de 

memória estática. 

 

Os dispositivos Virtex-4 FX suportam: 

 

– Transceptor de dados seriais de alta velocidade RocketIO MGT (Multi-Gigabit 

Transceiver) com taxas de transmissão acima dos 10Gb/s  por canal; 

– CPU RISC embutida IBM PowerPC 405 (450 MHz); 

– Cores EMAC (Ethernet Media Access Control) de 10/100/1000 Mb/s. 

 

Em termos de reconfiguração dinâmica os dispositivos Virtex-4 apresentam as 

seguintes vantagens em relação às famílias anteriores: 

 

• Número de I/Os e slices maior, permitindo o desenvolvimento de aplicações 

mais complexas e de tamanho maior. 

• Freqüência de reconfiguração: 100MHz. A família VIRTEX-II apresenta 

freqüência máxima de reconfiguração de 50MHz; 

• Interface de Configuração (SelectMAP): 8 ou 32 Bits. A família VIRTEX-II 

possui Interface de Configuração (SelectMAP) menor: 8 Bits. 

• As bus macros permitem a ligação dos sinais da direita-para-esquerda, da 

esquerda-para-direita, de cima-para-baixo e de baixo-para-cima, 

possibilitando uma flexibilidade2 maior para desenvolvimento de projetos 

dinamicamente reconfiguráveis. 

 

 
2 A família Virtex-II permite a ligação dos sinais da direita-para-esquerda e da esquerda-para-direita. 
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2.2 Reconfiguração Dinâmica 
 

 

Reconfiguração dinâmica atualiza seletivamente uma parte da memória de 

configuração de uma FPGA com uma nova configuração sem interromper, afetar ou 

prejudicar a execução da seção inalterada da FPGA [9]. A reconfiguração dinâmica é 

baseada no conceito de "Hardware Virtual" [24][30], similar ao conceito de memória 

virtual. Há atualmente outros termos que referem-se a reconfiguração dinâmica [5]: 

reconfiguração em tempo de execução, run-time reconfiguration (RTR), on-the-fly 

reconfiguration e in-circuit reconfiguration. 

 

As famílias VIRTEX, VIRTEX-II e VIRTEX-4 suportam reconfiguração dinâmica 

parcial e total. Os dados de reconfiguração de dispositivos das famílias VIRTEX, 

VIRTEX-II e VIRTEX-4 são carregados em um formato de colunas, que são 

interseccionadas por um conjunto de quadros. Sendo um quadro a menor porção de 

memória que pode ser lida ou escrita (unidade mínima de reconfiguração) [31] e o 

seu tamanho varia de acordo com o dispositivo utilizado.  

 

As principais características da reconfiguração dinâmica são: 

 

• Reaproveitamento dos Recursos de hardware: Reconfigurando a mesma 

parte da FPGA (um número de vezes necessário para a aplicação) viabiliza a 

utilização de uma FPGA menor do que a necessária para um projeto estático.  

• Exploração da simultaneidade: Conserva o tempo de execução, pois ao 

contrário da arquitetura de Von Neumann, várias sub-tarefas podem ser 

executadas simultaneamente na FPGA. Desta forma, operações que não têm 

dependência com outras podem ser programadas ao mesmo tempo.   

 

Porém, há também desvantagens e dificuldades na utilização de reconfiguração 

dinâmica: 

 

• Tempo de reconfiguração elevado: Tempos de reconfiguração são elevados 

em todos os componentes de lógica reconfigurável e variam de acordo com o 

tamanho e arquitetura de cada componente (faixa de dezenas de µs a 
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centenas de ms). Este tempo elevado de reconfiguração é muitas vezes um 

fator proibitivo que limita a sua aplicabilidade. 

 

• A quantidade reduzida de softwares e ferramentas para síntese, simulação, 

depuração e teste; 

 

• A complexidade acrescentada ao ciclo de projeto dos sistemas 

dinamicamente reconfiguráveis. 

 

 

2.2.1 Tipos de Reconfiguração 
 

 

A reconfiguração dinâmica pode ser dividida em dois tipos: reconfiguração total e 

reconfiguração parcial. 

 

 

2.2.1.1.  Reconfiguração Total 
 

 

A reconfiguração dinâmica total realoca todos os recursos da FPGA em cada 

situação de configuração [32][33]. Cada fase é implementada como uma única 

configuração que ocupa todos os recursos da FPGA, desta forma o tamanho do 

bitstream é o mesmo durante cada configuração. A Figura 5 ilustra 3 contextos de 

configuração: A, B, e C. 

 

 

Figura 5 - Reconfiguração Total 
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2.2.1.2.  Reconfiguração Parcial 
 

 

Na reconfiguração dinâmica parcial pode-se configurar qualquer porcentagem dos 

recursos reconfiguráveis em qualquer instante de tempo [32][33]. Somente é preciso 

carregar a funcionalidade necessária em cada intervalo de tempo enquanto o 

dispositivo ainda está ativo, reduzindo o tempo consumido na troca de 

configurações, e possibilitando uma realocação dinâmica de hardware mais eficiente 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Reconfiguração Parcial 

 

A Xilinx define 3 estilos para reconfiguração dinâmica parcial [4]: 

 

• Reconfiguração parcial multi-colunas (módulos independentes): Para projetos 

em que os módulos são completamente independentes: não há portos de 

entrada e saída comuns (exceto o relógio), ou no caso em que não há 

comunicação entre os módulos.  

 

• Reconfiguração parcial multi-colunas (módulos dependentes): Para módulos 

que se comunicam entre si, utiliza-se o componente bus macro3, que é 

constituído de 8 buffers tristate (Figura 7) que permitem uma comunicação de 

4 bits entre as partes fixa e reconfigurável, assegurando a troca de sinais 

entre os limites das áreas reconfiguráveis. Durante cada reconfiguração 

                                                 
3 Fornecido pelo fabricante XILINX. 
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parcial, a bus macro é utilizada para estabelecer canais de roteamento fixos e 

garantir conexões corretas entre os módulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Limite entre os dois módulos

Módulo BMódulo A

Figura 7 - Estrutura e posicionamento da bus macro 

 

• Reconfiguração parcial baseada nas diferenças de um bitstream: Este método 

de reconfiguração parcial é realizado com modificações dos bits diferentes do 

bitstream. Geralmente é executada com a utilização da ferramenta FPGA 

Editor gerando um bitstream que inclui somente as diferenças nos dois 

projetos. A reconfiguração é mais rápida, pois o bitstream da diferença pode 

ser menor do que o bitstream completo.  

 

 

2.2.2 Configuração Ativa e Passiva 
 

 

Na configuração ativa (modo de configuração mestre), a FPGA é reconfigurada pelo 

seu próprio hardware. O relógio e os outros sinais de controle são gerados pelo 

dispositivo. O bitstream das reconfigurações do circuito é armazenado geralmente 

em uma EPROM externa.  

 

Na configuração passiva ou modo de configuração escravo, o circuito configurado na 

arquitetura permanece inalterado até que uma nova configuração seja carregada por 

um dispositivo externo. Um processador, por exemplo, pode ser utilizado para gerar 
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o relógio e os sinais de controle necessários para a configuração e reconfiguração 

do dispositivo. 

 

 

2.2.3 Modos de Configuração 
 

 

Os diferentes modos de configuração inicial ou reconfiguração suportados pela 

FPGA Virtex-II são [34]: 

 

• Modo Boundary Scan ou JTAG: Modo de programação serial utilizado na 

indústria. Lógica externa conectada à FPGA por meio de um cabo. 

Microprocessador, ou outro dispositivo é usado para controlar os pinos de 

JTAG: TDI(Test Data In), TMS(Test Mode Select), e TCK(Test Clock).  

• Modo SelectMAP: Suportado pela família Virtex. A interface SelectMap 

permite a leitura e escrita paralela de um porto de 8 bits ou 32 bits (Virtex-4). 

É necessária a utilização de um relógio externo, microprocessador, ou outra 

FPGA. Os dados são carregados à taxa de um byte por pulso de relógio 

nesta modalidade. 

• Modo Master-Serial: Método mais simples, suportado por todas as famílias 

de FPGAs da Xilinx, mas não para os CPLDs. O dispositivo carrega os dados 

de configuração de uma PROM serial. Os dados são carregados à taxa de 

um bit por pulso de relógio. 

• Modo Slave-Serial: Como no modo anterior, suportado por todas as famílias 

de FPGAs da Xilinx, mas não para os CPLDs. Usa um relógio externo e 

permite configurações interligadas. Os dados são carregados à taxa de um 

bit por pulso de relógio. 

• Modo ICAP: porto interno de acesso (interface paralela) para reconfiguração 

de FPGAs da família VIRTEX.  
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2.3 Ferramentas e Metodologias para implementação de projetos sobre ADRs  
 

 

2.3.1 Metodologia de Projeto Modular da Xilinx. 
 

 

O fluxo de reconfiguração parcial da XILINX [4] é baseado na metodologia de 

Projeto Modular [10], e permite que um projeto complexo de reconfiguração dinâmica 

total ou parcial seja desenvolvido de maneira distribuída (em módulos) e 

independente. Este fluxo (Figura 8) pode ser dividido em duas etapas: 

• Projeto funcional e síntese. 

• Projeto modular. 

 

 

2.3.1.1.  Projeto Funcional e Síntese 
 

 

O projeto é particionado em módulos funcionais fixos e/ou reconfiguráveis. Define-se 

o escalonamento temporal dos módulos reconfiguráveis, a configuração inicial e os 

módulos que são ativados posteriormente. A próxima etapa é a de criação e síntese 

do modelo do módulo de nível superior “Top” com a utilização de uma linguagem de 

descrição de hardware (Hardware Description Language - HDL). O modelo de nível 

superior é composto pela lógica global, relógio, instâncias das bus macros, módulos 

da configuração inicial e pelos sinais de interconexão dos módulos aos portos de 

entrada e saída.  

 

Para cada módulo funcional é criado um modelo, utilizando a linguagem HDL, que 

em seguida é sintetizado. Cada módulo (fixo ou reconfigurável) deve ser um bloco 

independente da hierarquia lógica. Devem-se definir os portos de entrada ou saída 

para cada módulo. Todos os sinais de relógios devem utilizar recursos dedicados de 

roteamento global. Os quadros de bitstreams para os relógios globais são separados 

dos quadros para os CLBs. Os módulos reconfiguráveis não devem compartilhar 

diretamente nenhum sinal com outros módulos, exceto o relógio. Para possibilitar a 

comunicação entre módulos fixos e/ou reconfiguráveis são utilizadas Bus macros 



  24

   

que asseguram uma forma de controle sobre a interface de comunicação entre dois 

módulos.  

 

No término da fase de projeto funcional e síntese a aplicação está particionada em 

módulos sintetizados (fixos e reconfiguráveis) que são utilizados para 

implementação do projeto modular. 

 

Projeto Modular 

Projeto Funcional e 
Síntese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Fluxo de reconfiguração parcial 
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2.3.1.2.  Projeto Modular 
 

 

A Metodologia de Projeto Modular é utilizada principalmente em projetos de sistemas 

parcialmente reconfiguráveis e tem como principais características a implementação 

do projeto em equipe, com módulos implementados em paralelo por diferentes 

projetistas. Além disso, não há a necessidade de projetar novamente todo o sistema 

para alterar um ou mais módulos. 

 

A implementação do Projeto Modular pode ser dividida em três fases:  

 

1. Orçamento inicial. 

2. Implementação de módulos ativos. 

3. Montagem final. 

 

No orçamento inicial determinam-se o arquivo top que deverá ser inserido no projeto 

e os parâmetros de desempenho com as atribuições de área e temporização para 

cada módulo. Os módulos reconfiguráveis são atribuídos a arquivos (topi) que 

representam o número de contextos definidos na etapa de partição temporal. Nesta 

fase temos: 

 

• A definição da pinagem e restrições de tempo;  

• O posicionamento dos módulos na FPGA, dos elementos de sincronismo de 

relógio e bus macros.  

 

A ferramenta NGDBuild tem a função de gerar os arquivos necessários para as 

demais fases do projeto modular, posicionando toda a lógica do módulo top e 

agregando blocos que não foram expandidos. A ferramenta Floorplanner aloca os 

módulos, LUTs e bus macros fixando os locais de roteamento e posicionamento para 

as próximas fases do projeto modular. 

 
A fase de implementação expande, da caixa preta para o conteúdo, um módulo ativo 

de cada vez. É realizado o mapeamento, posicionamento, roteamento e geração dos 
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bitstreams parciais de cada módulo (fixo ou reconfigurável). O controlador de 

reconfiguração (módulo fixo) é implementado nesta fase. Sua execução pode ser 

ativada manualmente ou por meio de algum sinal de disparo proveniente de outro 

módulo fixo. A ferramenta FPGA_EDITOR do ISE possibilita a inspeção visual dos 

módulos fixos e reconfiguráveis para assegurar que as conexões de entrada e saída 

sejam roteadas com a utilização das bus macros. 
 

A fase de montagem final agrupa todos os módulos em um único projeto. O 

posicionamento, mapeamento e roteamento são realizados de maneira unificada. 

Após a inspeção visual do projeto final utilizando o FPGA_EDITOR, o bitstream total 

do projeto é gerado (configuração inicial). 
 
 
2.3.2 Ferramenta PARBIT (Partial Bitfile Transformer) 
 

 

A ferramenta PARBIT (PARtial Bitfile Transformer) [35] manipula bitstreams 

completos, gerados por ferramentas comerciais de projeto de FPGAs, para gerar os 

bitstreams parciais, com a transformação e reestruturação de bitstreams pré-

existentes. Os quadros da configuração do bitstream original PARBIT são lidos e 

somente os bits de configuração relacionada à área definida pelo usuário são 

acrescentados ao bitstream parcial, gerando novos valores de quadros de 

configuração.  

 

A ferramenta PARBIT possui três modos de configuração:  

 

1. Modo Slice: o projetista tem que definir somente as colunas de início e fim do 

projeto, conforme ilustrado na Figura 9. A ferramenta gera o bitstream parcial 

para configurar apenas estas colunas, na mesma posição em que elas se 

encontravam no bitstream original. 
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Figura 9 - PARBIT – Modo Slice 

 

2. Modo Block: o projetista tem que definir as colunas de início e fim do CLB, as 

filas de início e fim da área reconfigurável, e finalmente a nova posição da 

área reconfigurável (Figura 10). A ferramenta gera o bitstream parcial para 

configurar apenas esta área, na posição definida pelo projetista. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - PARBIT – Modo Block 
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3. Modo BIP (Bitstream Intellectual Property) [36]: O usuário informa o bitstream 

total que possui o módulo a ser extraído e o arquivo top VHDL que instancia o 

módulo. Devem ser inseridos no top, na forma de comentário, o número de 

linhas e colunas de CLBs ocupados pelo módulo e a coordenada superior 

esquerda do módulo. 

 

 

2.3.3 Chaveamento Dinâmico de Circuitos - DCS (Dynamic Circuit Switching)  
 

 

A técnica chamada DCS (Dynamic Circuit Switching) [11][12], integrada às 

ferramentas de projeto de FPGAs, permite a simulação das arquiteturas FPGAs 

dinamicamente reconfiguráveis. A técnica é baseada numa aproximação (sem perda 

da informação útil do projeto) que permite representar o efeito da reconfiguração 

dinâmica em que contextos são trocados durante a simulação. A aproximação 

consiste em executar a simulação mediante a adição ao esquema global sintetizado 

de um ou mais componentes virtuais, criando desta forma um esquema virtual.  

Figura 11 - Exemplo de circuito para simulação DCS 

 

A Figura 11 mostra um esquema virtual do circuito sintetizado (módulos A, B, C e D) 

após a inclusão de quatro chaves de isolação. Além disto, as chaves de isolação são 
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controladas por dois módulos de controle de escalonamento, que monitoram um 

conjunto de estímulos para detectar as condições de reconfiguração. 

 

As tarefas dinâmicas são agrupadas em conjuntos ativos e inativos, e conectadas às 

tarefas estáticas por meio de chaves de isolação (Figura 12) que permitem colocar 

um conjunto de tarefas em um dos seguintes estados: inativa, ativa e transição. A 

chave de isolação possui uma entrada, uma saída e uma variável de controle e sua 

tabela da verdade pode ser vista na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Tabela da Verdade da chave de isolação 

Variável de Controle Saída Estado de conjunto
0 Entrada Ativo 
1 x Transição 
z z Inativo 
x z Inativo (adotado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 - Estrutura de Simulação utilizando DCS 

 

A chave de isolação quando ativa (Variável de Controle = 0) conecta a entrada à 

saída. Caso a variável de controle seja de valor lógico 1, a saída passa para o 

estado X, indicando que durante a reconfiguração a saída do módulo é 

indeterminada (valor lógico desconhecido). No estado inativo (Variável de Controle = 

Z) o módulo encontra-se desconectado (alta impedância). 
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Como exemplo implementamos um circuito simples (Figura 13) com dois módulos 

reconfiguráveis (portas lógicas E/OU), controlados por meio de seis chaves de 

isolação (isX), uma para cada porto das portas lógicas. A unidade de controle (UNIT 

CONTROL) ativa ou desativa as chaves de isolação e o módulo TESTER simula e 

monitora os sinais de entrada e saída para verificar a funcionalidade do circuito. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13 - Chaves de isolação – Portas Lógicas E/OU 

 

 

O diagrama de tempo representado na Figura 14 ilustra o efeito da reconfiguração 

dinâmica. No momento que o sinal reconfigura assume nível lógico ‘1’ os módulos 

são reconfigurados e a saída c (out_c) entra em transição. Na primeira 

reconfiguração o módulo da porta lógica Ou é ativado (ctrl_or = ‘1’) e executado, 

enquanto o módulo da porta lógica E está inativo (ctrl_and = ‘Z’). Após a segunda 

reconfiguração ocorre o efeito inverso e o módulo da porta lógica E (ctrl_and = ‘1’) é 

ativado e executado, enquanto o módulo da porta lógica OU está inativo (ctrl_or = 

‘Z’). O sinal fim = ‘1’ indica o término da reconfiguração. 
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Figura 14 - Diagrama de Tempo – Portas Lógicas E/OU 

 

 

2.4 Bluetooth 
 

 

Bluetooth [17][18] é um protocolo para comunicação digital, por meio de sinais de 

rádio, para curtas distâncias, visando uma comunicação universal, sem utilização de 

cabos, de forma robusta, com baixo consumo de potência e baixo custo. A idéia 

original de criar este padrão surgiu em 1994 pela empresa Ericsson, mas somente 

consolidou-se em 1998 quando cinco empresas: Ericsson, Nokia, IBM, Intel e 

Toshiba uniram-se formando o grupo SIG (Special Interest Group)  para desenvolver 

o protocolo que seria conhecido como Bluetooth. Atualmente milhares de empresas 

participam do grupo SIG. O nome dado ao protocolo é uma homenagem ao rei 

Harald Blatand “Bluetooth” II que no século X controlou os reinos da Dinamarca e 

Noruega. 

 

O padrão permite a transferência de voz e dados em tempo real, garantindo a 

proteção contra interferências e segurança dos dados transmitidos e recebidos. 
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Opera na banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) em torno de 2,4GHz. Utiliza 

múltiplas freqüências (frequency hopping), modulação GFSK (Gaussian Frequency 

Shift Keying) e transmissão de dados full duplex a uma taxa de símbolos de 1MS/s, 

por meio do esquema TDD (time-division duplex), sendo o canal dividido em janelas 

de 625 µs chamadas de slot. Em relação à potência de transmissão o protocolo é 

dividido em três classes: 

 

• Classe 1: potência máxima de transmissão 100mW – alcance de até 100 metros; 

• Classe 2: potência máxima de transmissão 2,5mW – alcance de até 10 metros; 

• Classe 3: potência máxima de transmissão 1mW – alcance de até 1 metro. 

 

A Figura 15 ilustra os diferentes blocos funcionais que compõe o sistema Bluetooth: 

a unidade de rádio, o controlador de enlaces e a unidade de suporte para 

gerenciamento de enlaces. As conexões podem ser ponto-a-ponto ou ponto-a-

multiponto, sendo que um canal compartilhado por um ou até oito integrantes ativos 

formam uma piconet. Um dos dispositivos assume como mestre e o(s) outro(s) como 

escravo(s). O mestre de uma piconet controla a seqüência de saltos e o escravo 

somente poderá transmitir em um slot caso o mestre o tenha endereçado no slot 

anterior. Piconets com áreas sobrepostas formam um scatternet, de acordo com a 

Figura 16. 

 

 

Figura 15 - Diferentes blocos funcionais em um sistema Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

Mestre 
Escravo

Figura 16 - (a) Piconets - um escravo; (b) multiescravo e (c) scatternet 
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O protocolo Bluetooth está organizado em uma pilha (Figura 17), e dividido nas 

seguintes camadas: rádio, banda base (baseband), LMP, L2CAP, SDP, REFCOM, 

AUDIO. O módulo de rádio situa-se no nível mais baixo, o nível físico, e tem a 

função de converter ondas eletromagnéticas em sinais lógicos e enviá-los para 

camadas superiores e vice-versa. A banda base (baseband) é a camada 

responsável por garantir a integridade (correção de erros) e segurança (autenticação 

e criptografia) dos dados enviados ou recebidos da camada física. O LMP (Link 

Manager Protocol) é um protocolo de controle responsável pelo gerenciamento e 

configuração das conexões da camada banda base. O L2CAP (Logic Link Control 

and Adaptation Protocol) é um protocolo de comunicação que realiza a interface com 

os protocolos de nível superior. O SDP (Service Discovery Protocol) é um protocolo 

que permite informar quais características e serviços estão disponíveis em um 

determinado adaptador Bluetooth. Finalmente, RFCOMM (Radio Frequency 

Communication) é o protocolo que realiza a interface entre um dispositivo serial e o 

protocolo L2CAP. 

RADIO

BASEBAND

LMP
L2CAP

SDPRFCOM

A
U

D
IO

Figura 17 - Camadas do protocolo Bluetooth 

 

2.4.1 Bluetooth Banda Base 
 

 

A camada física banda base atua como controlador de enlaces e é responsável pela 

criação das piconets. São descritos neste capítulo os seguintes elementos: 

 

• Acesso a enlaces Bluetooth (Bluetooth Link Access); 

• Tipos de Enlaces Bluetooth (Bluetooth Link Type); 

• Tipos de Pacotes Bluetooth (Bluetooth Packet Type); 
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• Estrutura do pacote Bluetooth; 

• Processamento do cabeçalho; 

• Processamento dos dados (Payload); 

• Detecção de erros; 

• Correção de erros e; 

• Branqueamento de dados (Whitening). 

 
 

2.4.1.1.  Acesso a enlaces Bluetooth (Bluetooth Link Access) 
 

 

As informações são trocadas nos canais utilizando pacotes. Cada pacote é 

transmitido em uma freqüência diferente. Um canal é representado por uma 

seqüência pseudo-aleatória de saltos por meio dos 79 canais de RF (disponíveis na 

faixa de freqüência de 2,4GHz). O canal é dividido em janelas de tempo e cada 

janela corresponde a uma das freqüências de RF. A taxa nominal de saltos é de 

1600 saltos/s. A seqüência é determinada pelo endereço do dispositivo mestre e é 

única dentro de um piconet. A fase é determinada pelo relógio (clock) do mestre. 

Todas as unidades do Bluetooth participantes de um piconet estão sincronizadas ao 

canal em tempo e em freqüência. As janelas de tempo são numeradas de 0 a 227-1 

ciclicamente de acordo com o relógio do mestre. O mestre inicia suas transmissões 

apenas em janelas de número pares, enquanto o escravo, nos ímpares. Os pacotes 

podem se estender por até cinco janelas. Mesmo em pacotes multi-janelas, a 

freqüência de RF deve ser mantida. A freqüência utilizada deriva do valor atual do 

clock do Bluetooth. A Figura 18 e Figura 19 ilustram a temporização dos pacotes. 

 

Escravo 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Janelas de tempo e troca de pacotes 
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Figura 19 - Pacotes multi-janelas 

 

2.4.1.2.  Tipos de Enlaces Bluetooth (Bluetooth Link Type) 

s tipos de enlaces entre dispositivos Bluetooth podem ser divididos em: 

• Enlace ACL (Asynchronous Connection Less): é uma conexão de comutação 

• nous Connection-Oriented): é uma conexão de 

 

 

 

 

O

 

de pacotes que se caracteriza pelo uso de canais virtuais que não possuem 

reserva de janelas de tempo. Cada pacote deve conter o endereço de destino 

sendo recebidos numa ordem não seqüencial. Este tipo de enlace envolve 

fragmentação do quadro de informações em pacotes transmitidos sobre o 

canal de comunicação.  

Enlace SCO (Synchro

comutação de circuitos que pode ser usada para transmissão de voz e dados. 

A conexão SCO pode suportar transferência de informação com determinadas 

restrições de tempo (isocrônica). 
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2.4.1.3.  Tipos de Pacotes Bluetooth (Bluetooth Packet Type) 
 

 

Existem diferentes tipos de pacotes que são usados para a comunicação dos 

enlaces ACL e SCO conforme Tabela 3.  

 
Tabela 3 - Tipo de Pacotes Bluetooth 

Segmento Código do tipo 
B3 B2 B1 B0 

Ocupação 
da janela 

Tipo de pacote na 
conexão SCO 

Tipo de pacote na 
conexão ACL 

1 

0000 
0001 
0010 
0011 

1 
1 
1 
1 

NULL 
POLL 
FHS 
DM1 

NULL 
POLL 
FHS 
DM1 

2 

0100 
0101 
0110 
0111 
1000 
1001 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Não definido 
HV1 
HV2 
HV3 
DV 

Não definido 

DH1 
Não definido 
Não definido 
Não definido 
Não definido 

AUX1 

3 

1010 
1011 
1100 
1101 

3 
3 
3 
3 

Não definido 
Não definido 
Não definido 
Não definido 

DM3 
DH3 

Não definido 
Não definido 

4 1110 
1111 

5 
5 

Não definido 
Não definido 

DM5 
DH5 

 

O pacote NULL transmite informação de controle utilizada para manter a 

sincronização e o controle dos dados do canal de Bluetooth. O tipo de pacote NULL 

não tem carga útil (payload). Payload refere-se a uma seção do pacote que contém 

informação do usuário atual como ilustrado na Figura 20. 

 
 

 

 

 

Figura 20 - Estrutura geral do pacote Bluetooth 

 

O pacote POLL também não possui carga útil (payload), mas necessita que o 

dispositivo escravo retorne um reconhecimento para o pacote. O pacote é utilizado 

pelo dispositivo mestre no piconet para sondar os dispositivos escravos. O pacote 

FHS (Frequency Hopping Synchronisation) é um pacote de controle especial 

utilizado durante o estabelecimento do enlace entre mestre-escravo. Os pacotes 
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FHS contém o endereço do dispositivo Bluetooth e a informação do relógio do tempo 

real da fonte. A informação é usada para sincronizar os dois dispositivos durante o 

estabelecimento da conexão. O payload do FHS inclui um campo de 16-bits CRC e 

uma codificação FEC 2/3. A descrição do campo do payload FHS é dada na Figura 

21. 

 

Figura 21 - Estrutura do pacote FHS 

 

O pacote DM (Data Medium rate) é utilizado em ambos os tipos de enlace para 

mensagens de dados e de controle. Os números 1, 2 e 3 indicam os números de 

slots ocupados. O pacote DM1 é utilizado pelo Link Manager para enviar 

informações de controle sobre as conexões ACL e SCO. O payload do pacote DM1 

contém acima de 144 bits de informação e um código CRC de 16 bits. O payload do 

pacote DM1 também é codificado com FEC (Forward Error Coding) a uma taxa de 

2/3.  

 

O pacote DH (Data High rate) é similar ao pacote DM, porém a informação da carga 

útil (payload) não passa pelo processo de codificação FEC 1/3. O pacote DH1 é 

utilizado para aumentar a taxa de transmissão de bits de informação sobre uma 

conexão com baixa taxa de erros. O pacote DH1 pode levar 224 bits de informação e 

um código CRC de 16 bits. 

 
 
2.4.1.4.  Estrutura do pacote Bluetooth 
 

 

A estrutura dos pacotes Bluetooth (Figura 22) é dividida em: 
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Figura 22 - Estrutura do pacote Banda Base 

 

• Código de acesso: O código de acesso (72 bits) é utilizado para detectar, 

sincronizar e identificar a presença de um pacote durante o processo de 

recepção.  O código de acesso possui 3 campos: preamble, palavra de 

sincronização e trailer. O preamble é composto de 4 bits, utilizados para 

detectar as bordas dos dados de recepção. O preamble é uma palavra de 

valor fixo 1010 ou 0101 que depende do primeiro bit da palavra de 

sincronização. O trailer é similar ao preamble que consiste em uma palavra de 

4 bits utilizada para sincronização do relógio adicional. O padrão de bits 

utilizado pelo trailer depende do último bit da palavra de sincronização. 

• Cabeçalho (Header): O pacote de cabeçalho (54 bits) possui a informação de 

controle associado com o pacote (Figura 23). O cabeçalho é dividido em 6 

campos e contém 10 bits de pacote e 8 bits de paridade. Após a codificação 

FEC 1/3 o comprimento total do cabeçalho passa para 54 bits devido à 

redundância tripla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Estrutura do cabeçalho do pacote 

 

• Carga Útil (Payload): Os dados podem variar desde zero até um máximo de 

2745 bits. O tamanho do código de acesso e o tamanho dos dados dependem 

do tipo de pacote. Os dados de um pacote seguem um formato geral, exceto 
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para o pacote tipo FHS. O cabeçalho possui um byte de comprimento como 

ilustra a Figura 24 e consistem de: cabeçalho, corpo dos dados e o código 

CRC (somente o pacote AUX1 não tem CRC). O cabeçalho especifica o canal 

lógico (L_CH), e o comprimento do payload (LENGTH), além de controlar o 

fluxo (FLOW). 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Estrutura do cabeçalho dos dados 

 

O processamento do bitstream tem a finalidade de controlar o processo de 

codificação dos pacotes, garantindo confiabilidade e segurança ao enlace.  

 

2.4.1.5.  Processamento do cabeçalho 
 

O processamento do cabeçalho consiste basicamente de três fases: 

• Acréscimo de 8 bits de paridade da verificação do erro do cabeçalho (HEC);  

• Processo de “scrambling”, reduzindo o nível DC (whitening) para aumentar a 

aleatoriedade dos bits; 

• Acréscimo de redundância tripla (FEC 1/3). 

 

A Figura 25 ilustra o processamento do cabeçalho durante transmissão e recepção. 

Na recepção, os processos inversos são realizados e a informação do cabeçalho é 

obtida novamente. 

 

 

 

 
 

Figura 25 - Processamento do cabeçalho do pacote Bluetooth  
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Em caso de falha da verificação do HEC um reconhecimento negativo (NAK) é 

enviado ao dispositivo transmissor, indicando que o pacote não se encontra em 

condições íntegras para ser aceito pelo dispositivo receptor e resultando na rejeição 

de todo o pacote. 

 

 

2.4.1.6.  Processamento dos dados (Payload) 
 

 

O processamento dos dados ou carga útil (payload) na transmissão consiste 

basicamente de quatro fases: 

 

• São adicionados bits de verificação de redundâncias cíclicas (CRC) à 

seqüência de dados (payload); 

• Os dados são cifrados para segurança; 

• Processo de “scrambling”, reduzindo o nível DC (whitening) para aumentar a 

aleatoriedade dos bits; 

• Acréscimo de redundância para a correção de erros com o esquema FEC 2/3. 

 

Somente os processos de whitening e de-whitening são obrigatórios para cada 

payload, os outros processos são opcionais e dependem do tipo de enlace 

habilitado. A  

 

Figura 26 ilustra o processamento dos dados durante transmissão e recepção. Na 

recepção, os processos inversos são realizados e a informação dos dados é obtida 

novamente.  

 

 

 

 Decriptografia

Criptografia

Figura 26 - Processamento dos dados do bitstream 
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2.4.1.7.  Detecção de erros 
 

 

O protocolo Bluetooth possui dois tipos de detecção de erro dos pacotes:  

 

• Para o cabeçalho pelo HEC (Header Error Check) que acrescenta bits de 

paridade para detecção de erro durante a operação de transmissão. A 

implementação do HEC é feita com um polinômio gerador de oitavo grau que 

assegura o nível necessário de detecção de erro; 

• Para os dados pelo CRC (Cyclic Redundance Check) que, assim como no 

HEC, acrescenta bits de paridade para detecção de erro durante a operação 

de transmissão, mas com uma ordem de polinômio muito mais alta (polinômio 

gerador padrão CRC-CCITT do décimo sexto grau).  

 

Pode-se também verificar o erro no endereço de destino por intermédio do código de 

acesso, adicionado à palavra código no transmissor. Desta forma, é possível 

assegurar que o pacote pretendido seja recebido no receptor, e evita-se a entrega 

de pacotes em endereços errados. O endereço do Bluetooth (BD_ADDR) é utilizado 

como valor inicial na camada banda base para todos os elementos de detecção de 

erros geradores de paridade.  

 

 

2.4.1.8.  Correção de erros 
 

 

Os algoritmos de correção de erro são complexos e têm a finalidade de corrigir os 

erros introduzidos quando os dados são transmitidos de modo corrompido. Dois 

esquemas de correção de erros são apresentados: 

 

• O algoritmo FEC 1/3 é implementado para proteger os bits do cabeçalho. O 

princípio do FEC 1/3 é transmitir três bits para cada um dos bits do cabeçalho. 

FEC 1/3 é executado para o cabeçalho inteiro, resultando em 54 bits 

codificados para os 18 bits não codificados;  



  42

   

  

• O algoritmo FEC 2/3 é aplicado à carga útil (payload) para obter os bits de 

redundância. Utiliza-se o código de Hamming (15, 10) para implementar o 

FEC 2/3, gerando e acrescentando 5 bits de paridade para cada 10 bits de 

informação.  

 

 

2.4.1.9.  Branqueamento de dados (Whitening)  
 

O branqueamento de dados (whitening) ou scrambling tem a finalidade de gerar uma 

seqüência de bits dos pacotes do protocolo Bluetooth com a finalidade de reduzir a 

elevada polarização DC. Esta elevada polarização DC ocorre quando bits altamente 

repetitivos são transmitidos. Este problema é comum em modo de transmissão serial 

de dados podendo gerar dados redundantes. A seqüência de bits transmitidos é um 

fluxo contínuo de “0” ou “1” binários que são modulados e transmitidos pela interface 

de rádio. O algoritmo de branqueamento coloca os dados em uma ordem aleatória 

para serem transmitidos, reduzindo assim o aumento da polarização DC. O 

branqueamento é realizado utilizando uma palavra comum ao transmissor e ao 

receptor (uma parte do valor do relógio do enlace) e os dados são transmitidos em 

uma ordem aleatória. Os dados branqueados são transmitidos e o processo reverso 

é realizado na recepção do dispositivo Bluetooth. A conversão é possível porque as 

unidades que se comunicam por meio do enlace Bluetooth estão sincronizadas com 

o mesmo valor de relógio.  

 

 

2.5 SystemC 

 

 

SystemC é uma biblioteca de classes voltada para a modelagem de hardware, 

construída sobre a linguagem C/C++ disponível no sítio da Open SystemC Initiative 

(OSCI) [2]. SystemC pode ser usada para a modelagem de hardware em vários 

níveis de abstração [37] [38], atendendo à necessidade de rápidas especificações 

executáveis que possam validar e verificar vários conceitos de sistemas. A Tabela 4 

descrita em [39] denota as vantagens da aplicação da linguagem SystemC. Se 

comparada à linguagem C/C++ ou Verilog[40]/VHDL[41], é a única que permite 
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combinar em uma mesma metodologia diversos níveis de aplicação: desde o nível 

de aplicação de Software embutido, até o nível mais baixo de Projeto RTL (Register 

Transfer Level). Os testbenches utilizados para testar projetos em altos níveis de 

abstração podem ser reutilizados em níveis mais baixos. 

 
Tabela 4 - Tabela Comparativa Linguagens x Aplicação. 

Linguagem Aplicação C/C++ SystemC Verilog/VHDL 
SW embutido Bom Muito Bom Não se aplica 

Projeto Nível de Sistema OK Excelente Muito fraco 
Verificação OK Bom OK 
Projeto RTL Não se aplica Bom Excelente 

 

SystemC apresenta um conjunto de objetos utilizados na modelagem generalizada 

da comunicação e do sincronismo dos sistemas e seus componentes. Tais objetos 

são os canais, as interfaces e os eventos [42] que permitem aos projetistas modelar 

a ampla faixa de tarefas de comunicação e sincronização encontrada no projeto de 

sistemas. Exemplos incluem sinais de HW, filas (FIFO, LIFO, filas de mensagem, 

etc.), semáforos, memórias, e barramentos [37].  

 

2.6 Considerações 
 

Neste capítulo apresentamos os conceitos básicos fundamentais necessários para 

compreensão desta dissertação. Foram descritos conceitos de computação 

reconfigurável e dinâmica, onde ressaltamos as vantagens, desvantagens e 

dificuldades do emprego e utilização de sistemas dinamicamente reconfiguráveis. 

Foram apresentadas as ferramentas e metodologias para implementação de projetos 

dinamicamente reconfiguráveis, como a metodologia de projeto modular 

desenvolvida pela Xilinx. As características da banda base do protocolo Bluetooth, 

fundamentais para o estudo de caso, e as vantagens da utilização da linguagem 

SystemC também foram descritas.   
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“Nunca ande pelo caminho traçado, 

pois ele conduz somente até onde 

os outros foram.”  

(Alexandre Graham Bell) 
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3 ESTADO DA ARTE E TRABALHOS CORRELATOS 
 
 
3.1 Metodologia de Projeto 
 

 

A metodologia de projeto apresentada por Mei [43] descreve um fluxo de projeto 

baseado na linguagem C para uma arquitetura que consiste de um processador e 

uma FPGA que pode ser reconfigurada dinamicamente para executar diferentes 

tarefas. A Figura 27 ilustra o fluxo de projeto proposto: o ponto de partida é a 

implementação C; as fases seguintes são realizadas no mesmo nível de abstração, 

permitindo a depuração e verificação do projeto; a fase final é a de implementação 

do projeto. O estudo de caso utilizado para testar a metodologia proposta foi um 

decoder MPEG-2, utilizando-se um processador LEON e uma FPGA XCV100. O 

principal problema é que muitas fases desse método são elaboradas manualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 27 - Fluxo de projeto baseado em C para ADRs 
 

Vasilko [44] propõe uma nova metodologia para sistemas, introduzindo uma nova 

taxonomia para os sistemas reconfiguráveis. Apesar das técnicas e metodologias de 
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projeto recentemente desenvolvidas, o projeto de sistemas dinamicamente 

reconfiguráveis ainda é uma tarefa difícil. O fluxo de projeto (Figura 28) é composto 

por duas fases: na primeira fase, a porção estática de um projeto é capturada e 

sintetizada usando técnicas de projeto convencionais. Durante a segunda fase do 

projeto, a parcela destinada a reconfiguração dinâmica é capturada na forma 

comportamental, para passar pelo processo de refinamento (particionamento, 

alocação, etc.). O autor sugere a possibilidade de redução significativa do número 

de iterações necessárias no fluxo de projeto. Em [45] Vasilko propõe implementar 

uma ferramenta para projeto de sistemas reconfiguráveis chamada Dynasty. A 

implementação é baseada na abstração de sistemas reconfiguráveis no sentido da 

utilização de uma planta-baixa temporal, que permite manipulação do projeto nas 

dimensões espacial e temporal. A ferramenta contém: 

• Visualizador do grafo de dados e controle (CDFG); 

• Navegador de estrutura e hierarquia do projeto; 

• Editor de controle de iterações e escalonador de configurações; 

• Gerador de planta-baixa 3D; 

• Editor de disposição e manipulação detalhada; 

 

 
Figura 28 - Fluxo de projeto proposto por Vasilko 

  



  47

   

  

 

Em [3] Hadley propõe uma metodologia de projeto para implementar sistemas com 

FPGAs parcialmente reconfiguráveis. Esta metodologia foi desenvolvida durante o 

projeto e implementação de RRANN2, uma rede neural artificial implementada em 

FPGAs. O objetivo geral dessa metodologia de projeto é maximizar o circuito 

estático e minimizar o circuito dinâmico. A metodologia maximiza o circuito estático 

particionando cuidadosamente a aplicação em blocos funcionais que são comuns 

para todas as configurações utilizadas para implementar a aplicação. Estes blocos 

representam as parcelas das configurações que se alteram e conseqüentemente 

podem ser implementadas no circuito estático, excluindo essas descrições do 

processo de reconfiguração. 

 

Em [46] Pelkonen et al. apresentam uma metodologia para modelar blocos 

dinamicamente reconfiguráveis no nível de sistema utilizando SystemC 2.0. O 

modelo de alto-nível está baseado em uma representação multi-contexto das 

diferentes funcionalidades que são mapeadas no bloco reconfigurável durante a 

execução. A metodologia de modelagem pode ser utilizada para fazer exploração do 

espaço de projeto para hardware dinamicamente reconfigurável. Esta metodologia 

apresenta algumas limitações específicas da linguagem SystemC, como por 

exemplo a necessidade de que todos os elementos estejam no mesmo componente  

e nível de hierarquia. 

 

 

3.2 Simulação da Reconfiguração Dinâmica 
 

 

Luk apresentou um método [47] de modelagem de sistemas dinamicamente 

reconfiguráveis baseado em pares casados de blocos de controle 

(multiplex/demultiplex) virtuais. Os blocos de controle selecionam e chaveiam os 

módulos dinâmicos e mutuamente exclusivos permitindo a simulação da 

reconfiguração. 

 

Vasilko M. e co-autores apresentaram um método [48] para simular a reconfiguração 

dinâmica baseado na criação de um novo sinal lógico que indica o estado virtual dos 
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elementos durante a reconfiguração. A técnica é modelada tendo em vista os 

elementos de armazenamento. Um novo sinal de valor ´V´ é adicionado a biblioteca 

VHDL std_logic. A propagação deste sinal na saída indica o efeito da reconfiguração 

dinâmica. Esta metodologia é similar a técnica DCS pela qual a saída dos módulos 

reconfiguráveis assumem o valor ´Z´ (alta-impedância) para indicar o estado inativo 

do processo de reconfiguração dinâmica. 

 

A principal desvantagem da utilização destas técnicas é a de não permitirem 

modelar e definir os exatos limites dos intervalos de reconfiguração dinâmica [11]. 

 

 

3.3 Reconfiguração Dinâmica - Redes Neurais 
 

 

A. Upegui, e co-autores apresentaram uma metodologia para utilizar reconfiguração 

dinâmica parcial para resolver o problema de busca de topologia de uma rede neural 

artificial sobre sistemas de hardware digital [7]. A evolução é executada on-line 

usando as propriedades de reconfiguração parcial das FPGAs Virtex-II. O genoma 

codifica a combinação das diferentes camadas, que depois de configuradas na 

FPGA, compõem uma rede neural. O tempo de execução do algoritmo genético é 

reduzido em função da execução em hardware. A conseqüência principal das 

características da reconfiguração dinâmica parcial é a estrutura modular, onde cada 

módulo se comunica unicamente com seus módulos vizinhos com a utilização de 

uma bus macro. Esta estrutura de comunicação da reconfiguração dinâmica 

combina adequadamente com a topologia de rede neural, onde cada módulo 

reconfigurável contém uma camada.  As entradas e as saídas da rede completa 

devem ser previamente fixadas, assim como o número das camadas e as conexões 

entre elas (número e sentido das conexões).  Enquanto cada camada pode ter 

qualquer tipo de conexão interna, as conexões entre elas são restringidas às 

camadas vizinhas. Para cada módulo, existe um conjunto de configurações 

possíveis. Um algoritmo genético simples é o responsável para determinar que 

configuração pode ser ativa.  
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3.4 Reconfiguração Dinâmica - Análise de Imagens e Vídeo 
 

 

P. Butel e co-autores apresentaram o projeto chamado “Design Methodology and 

Enviroment for Dynamic Reconfigurable FPGA” [49] o qual define um conjunto de 

ferramentas e metodologias associadas que mostram as seguintes características: 

particionamento manual ou automático de um projeto convencional, especificação 

das restrições dinâmicas, verificação da implementação dinâmica utilizando 

simulações, geração automática do controlador de reconfiguração em VHDL ou em 

linguagem C. O objetivo do projeto RECONF2 é construir um conjunto de bitstreams 

parciais, para reconfigurar parcialmente a FPGA utilizando um controlador externo 

ou a mesma FPGA. O fluxo de projeto para reconfiguração parcial da Xilinx, baseado 

no projeto modular disponível no software ISE 6.2 é utilizado para gerar o bitstream 

total, e os bitstreams parciais para os diferentes módulos dinâmicos. Foram 

desenvolvidas ferramentas e um conjunto de metodologias associadas que 

permitem: 

• Particionamento automático ou manual de um projeto convencional; 

• Especificação de restrições dinâmicas; 

• Verificação da implementação dinâmica utilizando simulações; 

• Geração automática do núcleo do controlador de configuração para 

implementações em VHDL ou C; 

• Gerenciamento do floorplanning dinâmico e diretrizes para implementação 

modular; 

 

Um exemplo da metodologia mostra a implementação de um console de vídeo 

completo usando dois geradores dos efeitos (A e B) ilustrados na Figura 29. As 

saídas alimentam um misturador de transição. O canal A alimenta a saída viva 

enquanto o operador estabelece o segundo (canal B) para um efeito novo, visível 

pela saída prévia. Utilizou-se uma plataforma do desenvolvimento de hardware 

dedicada baseada num dispositivo Virtex-II™ XC2V3000 com uma placa de 

adaptação PCI 64-bit. A implementação foi particionada em 3 módulos dinâmicos: 

cálculo de efeitos de vídeo A, cálculo de efeitos de vídeo B, e cálculo da saída do 

misturador. Os resultados intermediários e finais são armazenados em uma memória 
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SDRAM. O processamento deve funcionar em três vezes a velocidade do vídeo de 

modo que o tempo de processamento total permaneça invariável. O sistema obtém 

16 ms na reconfiguração e 4 ms no processamento de vídeo utilizando um relógio de 

50 MHz. 

 

Figura 29 - Console de efeitos de vídeo. 

 
 
3.5 Reconfiguração Dinâmica - Multimídia e Comunicações sem fio 
 

 

K. Masselos, e co-autores fizeram uma avaliação da idoneidade das plataformas de 

hardware reconfigurável comercialmente disponíveis para sistemas multimídia de 

comunicações sem fio [50]. Uma plataforma SOC heterogênea em parte 

reconfigurável é identificada como plataforma ideal de implementação. Diferentes 

casos foram identificados, e o processamento reconfigurável conduz para um bom 

balanço entre a eficiência da implementação e a flexibilidade nas realizações de 

sistemas multimídia de comunicações sem fio. Os sistemas de WLAN tais como o 

padrão IEEE802.11.a [51] e o HIPERLAN/2 [52] são utilizados como exemplos de 

cenários de reconfiguração na camada banda base. 
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3.6 Bluetooth  
 

 

Conforme relatado na seção 1.1 um estudo detalhado, que pode ser encontrado em 

[20], apresenta resultados promissores para a síntese lógica e física de duas 

partições de arquiteturas dinamicamente reconfiguráveis de um Controlador 

Bluetooth. Este estudo foi o ponto de partida deste trabalho. As demais 

implementações do Controlador Bluetooth encontradas na literatura são de caráter 

estático utilizando processadores e módulos de hardware específicos para a 

implementação do protocolo.  

 

 

3.7 Considerações  
 

 

As principais vantagens do trabalho em relação aos demais é permitir um 

refinamento gradual do projeto, e co-simulação de vários níveis de abstração 

possibilitando uma exploração dos resultados em busca do componente e 

configuração ideais. Além disso, pode-se definir com precisão o tempo de 

reconfiguração da aplicação durante a simulação da reconfiguração dinâmica em 

alto nível de abstração (SystemC). Com relação ao estudo de caso, o módulo de 

banda base do protocolo Bluetooth, podemos dizer que todos os outros modelos 

encontrados são estáticos e implementados em módulos de hardware específicos. 
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“A aprendizagem é um simples 

apêndice de nós mesmos, onde quer 

que estejamos, está também nossa 

aprendizagem.” 

(William Shakespeare)  
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4 METODOLOGIA DE PROJETO 
 

 

A metodologia de projeto proposta neste capítulo é uma extensão da metodologia 

apresentada por Aranda [20] para criar projetos dinamicamente reconfiguráveis.  

Neste capítulo apresentamos os aspectos principais do fluxo de projeto modular da 

Xilinx para sistemas parcialmente reconfiguráveis, a metodologia adaptada e as 

alterações elaboradas na metodologia que permitem explorar as dificuldades da 

condição temporal introduzidas pelo processo de reconfiguração. 

 

 

4.1 Fluxo da Metodologia de Projeto Modular 
 

 

A Metodologia de Projeto Modular da Xilinx [10] utilizada para sistemas parcialmente 

reconfiguráveis, descrita na seção 2.3.1, apresenta as seguintes características 

principais: 

 

• O fluxo de reconfiguração parcial (Figura 8) possibilita desenvolver projetos 

complexos de reconfiguração dinâmica de maneira distribuída (em módulos);  

 

• Os módulos podem ser implementados separadamente, por diferentes 

projetistas; 

 

• Quando os módulos são completamente independentes (somente o relógio é 

comum), não é necessária uma interface de comunicação. Porém, quando o 

módulo comunica-se com os outros, é necessário uma bus macro (Figura 7), 

que permite uma comunicação entre as partes fixa e reconfigurável, 

assegurando a troca de sinais entre os limites das áreas reconfiguráveis; 
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• O fluxo de projeto descrito em [10] para reconfiguração parcial baseado em 

módulos é dividido em duas etapas: Projeto funcional e síntese e Projeto 

modular. 

 

• Na primeira etapa (Projeto funcional e síntese) o líder do projeto descreve a 

hierarquia principal (TOP) do projeto e os membros da equipe descrevem 

cada um dos módulos. O projeto é particionado em módulos funcionais fixos 

e/ou reconfiguráveis e ocorre o escalonamento temporal dos módulos 

reconfiguráveis. Os módulos são sintetizados e gerados todos os arquivos 

necessários para a execução de projeto modular;  

 

• A segunda etapa (Projeto Modular) é dividida em três fases: Orçamento 

inicial, Implementação de módulos ativos e Montagem final. 

a) No Orçamento inicial ocorre a alocação de área para os módulos, a 

definição de parâmetros de desempenho e restrições de temporização; 

b) Na fase de Implementação os módulos são implementados 

separadamente. Ocorre o posicionamento, mapeamento, roteamento e 

geração dos bitstreams parciais de cada módulo (fixo ou reconfigurável); 

c) Na fase de Montagem final efetua-se o posicionamento, mapeamento e 

roteamento dos módulos de maneira unificada. O projeto é verificado para 

garantir que as bus macros estejam roteadas de maneira correta. No final 

é gerado o bitstream total do projeto. 

 

Maiores detalhes da Metodologia de Projeto Modular poderão ser obtidos na seção 

2.3.1 e no guia de referência [10]. 

 

 

4.2 Metodologia de Projeto Adaptada (Reconfiguração Dinâmica) 
 

 

O fluxo de projeto adaptado (Figura 30), desenvolvido por Aranda [20], para criar 

projetos dinamicamente reconfiguráveis é baseado no fluxo de projeto modular da 

Xilinx para reconfiguração parcial. Para implementação do fluxo de projeto utiliza-se 
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um compilador SystemC, um ambiente de co-verificação e co-simulação da 

Synopsys™ e das ferramentas da Xilinx. 

 

 
Figura 30 - Fluxo de Projeto Adaptado 

 

De acordo com a Figura 30, o fluxo inicia-se com a verificação funcional entre o 

modelo de referência (Golden Model - CoCentric System Studio®) e o modelo 

SystemC Não-RTL da aplicação (estrutura hierárquica, modular e não-particionada). 

A principal ferramenta utilizada durante a verificação funcional denomina-se 

testbench4. O modelo de testbench, proposto em [53], utilizando SystemC  pode ser 

verificado na Figura 31. Neste modelo, a operação do testbench é organizada por 

                                                 

  

4 Testbench: ambiente de simulação controlado onde são aplicados estímulos ao sistema digital. As 

respostas a estes estímulos são monitoradas e verificadas as consistências. 
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transações geradas em forma de estruturas no gerador, que são enviadas ao 

modelo de referência e ao Driver. No modelo de referência, os estímulos são 

processados no nível de sistema e os resultados são enviados em forma de 

estrutura ao Comparador. No Driver, a transação é transformada em uma seqüência 

de sinais de tempo que são transmitidas ao DUV (Design Under Verification). O DUV 

gera os resultados em forma de sinais, que são capturados pelo Monitor. O Monitor 

transforma estes sinais de volta em uma estrutura de dados e envia-os ao 

Comparador. Finalmente, os resultados são comparados, para verificar a 

consistência dos dados obtidos pelo DUV. 

 

 

 

  

 

 

Modelo de Referência

 

Figura 31 - Modelo de testbench para SystemC 

 

Depois da verificação funcional, o modelo SystemC não-RTL passa por um processo 

de refinamento para obter um modelo SystemC RTL sintetizável (estrutura 

hierárquica, modular e não-particionada). Este processo é realizado para gerar o 

código HDL a partir do código SystemC. O processo de refinamento transforma a 

especificação abstrata em um modelo mais detalhado. Um modelo SystemC não-

RTL pode conter portos abstratos, que não são traduzidos prontamente para 

hardware. A verificação em SystemC é realizada novamente entre este modelo e o 

modelo de referência.  

 

A fase seguinte é a geração do código HDL (VHDL/Verilog), a ferramenta principal 

para processar SystemC RTL utilizada neste processo é o CoCentric SystemC 

Compiler® do fabricante Synopsys™, que permite realizar a síntese lógica de 

SystemC e traduzir SystemC RTL para código HDL RTL (nas linguagens Verilog ou 

Gerador 
de 

estímulos
MonitorDUV

Comparador

Driver 

Sinais de tempo 
Canais FIFO 
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VHDL).  A verificação do código HDL gerado deste modelo e o modelo de referência 

é realizada por intermédio da ferramenta de co-simulação CoCentric System Studio 

HDL CoSim® da Synopsys™. 

 

A próxima fase é a de processo de síntese lógica do código HDL gerado e verificado. 

Para isto empregam-se as ferramentas de síntese lógica ISE da Xilinx [10]. O fluxo 

de projeto modular apresentado na seção 2.3.1 é aplicado no código HDL. A última 

fase do fluxo inclui a verificação do protótipo na FPGA. 

 

 

4.3 Situação Problema 
 

 

Após análises do fluxo de projeto proposto por Aranda em [20] e [21], verificamos os 

seguintes problemas que prejudicam e retardam o desenvolvimento de um sistema 

dinamicamente reconfigurável: 

 

• Cada sistema dinamicamente reconfigurável apresenta particularidades, 

características ou restrições de projeto que podem ser proibitivas para a 

implementação de um sistema. Para obter resultados e soluções do espaço 

de projeto, havia a necessidade de aplicação de todo o fluxo de projeto 

modular para estimar os tempos de reconfiguração, área utilizada e disponível 

da FPGA. Este processo implica em atraso na análise da viabilidade do 

projeto e na definição do componente e configuração ideais para o sistema 

dinamicamente reconfigurável. A implementação do fluxo de projeto modular 

demanda tempo, sendo necessária a execução de diversas linhas de 

comando e estruturação do fluxo e distribuição de arquivos em diretórios 

específicos; 

 

• Mesmo efetuando todo o fluxo de projeto modular, não havia garantias de que 

o projeto do sistema dinamicamente reconfigurável estaria funcionando de 

acordo com as especificações de projeto, porque não existia a possibilidade 

de testar e simular o funcionamento global do sistema. Este problema ocorre 

em virtude da existência de alguns portos em comum de interligação dos 
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módulos reconfiguráveis. Somente seria possível a simulação global do 

sistema, com a isolação dos portos dos módulos inativos no momento da 

reconfiguração dinâmica.   

 

Estes dois problemas foram evidenciados durante o desenvolvimento do estudo 

de caso: Controlador Bluetooth dinamicamente reconfigurável.  

• Na primeira situação, qualquer análise de componente demandava tempo 

porque era necessária a compilação do modelo SystemC RTL para 

aplicação de todo o fluxo de projeto modular visando estimar os tempos de 

reconfiguração, área utilizada e disponível da FPGA.  

• No segundo problema, somente seria possível a simulação da partição TX, 

e depois da partição RX. Não era possível simular em SystemC RTL os 

dois contextos em um único processo. Os módulos de interface do 

Streamproc utilizam os mesmos portos para a configuração 

Streamproc_RX e Streamproc_TX, causando conflito nos sinais dos 

módulos que deveriam estar inativos durante a reconfiguração.  

 

 

4.4 Extensão da Metodologia de Projeto (Reconfiguração Dinâmica) 
 

 

Para solucionar os problemas mencionados anteriormente, propomos uma extensão 

da metodologia, adicionando elementos e tarefas ao fluxo de projeto anterior 

proposto por Aranda [20]. Este fluxo de projeto é baseado no fluxo de projeto 

modular da XILINX e em técnicas de projetos de alto nível em SystemC5. Utiliza-se a 

ferramenta da Synopsys™ CoCentric Studio®  e o compilador SystemC  para  

possibilitar a co-verificação e co-simulação dos projetos, resultando desta forma, em 

um modelo verificado, simulado e adaptado ao projeto modular da XILINX. 

 

 
5 A linguagem SystemC foi escolhida porque permite combinar em uma mesma metodologia diversos 

níveis de aplicação: desde o nível de aplicação de Software embutido, até o nível mais baixo de 

Projeto RTL (Register Transfer Level). Outra linguagem poderia ser adotada. 
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A metodologia de projeto de sistemas dinamicamente reconfiguráveis deve seguir o 

fluxo proposto na Figura 32 e o roteiro a seguir: 

1. O primeiro passo é criar, simular e verificar o modelo estático SystemC não-

RTL do projeto. A verificação deve ser feita em comparação com o modelo de 

referência (Golden Model); 

 

2. O próximo passo é criar um modelo estático sintetizável SystemC RTL da 

abstração anterior. Este modelo deve ser testado e verificado (com o modelo 

de referência), para que possa ser particionado e escalonado visando a 

reconfiguração dinâmica. O modelo pode ser verificado por meio de 

testbenches desenvolvidos em SystemC; 

 

3. Uma vez particionado e escalonado o modelo estático em tantas soluções 

dinâmicas quanto forem convenientes, devem-se efetuar os mesmos testes e 

verificações do conjunto de soluções (partições) com o modelo de referência. 

Os modelos podem ser verificados por meio de testbenches desenvolvidos 

em SystemC. Nesta fase não há a possibilidade de efetuar as simulações das 

condições de reconfiguração e troca de contextos; 

 

4. A próxima fase é a de inserção das chaves de isolação (Figura 13), descritas 

na seção 2.3.3, que possibilitam as simulações das condições de 

reconfiguração e mudança de contextos. O modelo SystemC RTL DCS é 

criado. Os testbenches anteriores devem ser adaptados com a inclusão dos 

elementos da reconfiguração dinâmica e os modelos verificados novamente 

com o modelo de referência; 

 

5. Com as características dos componentes obtidas nos datasheets (número de 

slices, CLBs, frames, clock de reconfiguração, etc...), é possível, por exemplo, 

calcular a área e tempo de reconfiguração estimados, conforme equações 

eq.(1) e eq.(2): 

 

 



  60

   

  

                                                

Áreaslices = No
CLBs x 4    (1)6 

treconfig. = Bitstream7
parcial / freq.reconfig. (2) 

 

6. As informações de tempo de reconfiguração e freqüência de reconfiguração 

devem ser inseridas no modelo SystemC RTL DCS para simulação do tempo 

global do sistema; 

 

7. A partir das simulações é possível obter os dados de tempo global da 

aplicação, e/ou freqüência mais adequada para operação do sistema, visando 

atender aos requisitos da especificação. Os componentes, partições e 

condições mais apropriadas poderão ser inseridos no fluxo de projeto modular 

da Xilinx; 

 

8. O modelo RTL SystemC deve ser convertido para VHDL ou Verilog para 

execução do fluxo de projeto modular da Xilinx, por intermédio da ferramenta 

CoCentric SystemC Compiler® do fabricante Synopsys™. O modelo deve ser 

co-simulado em comparação com o modelo de referência novamente; 

 

9. O fluxo de projeto modular deve ser implementado conforme descrito nas 

seções 2.3.1.2. e 4.1, com os componentes validados na exploração de 

espaço de projeto executada anteriormente; 

  

10. Após a síntese, outras informações obtidas (freqüência máxima de síntese, 

bitstream parcial, etc...) devem ser consideradas na exploração de espaço de 

soluções, e o modelo SystemC RTL DCS deve ser verificado novamente; 

 

11. A partir da exploração das soluções encontradas pode-se definir o 

componente e configuração ideais que deverão ser sintetizados e 

implementados na FPGA para o projeto adequado do sistema dinamicamente 

reconfigurável. 

 
6 Cada CLB é formado por 4 slices. 
7 Bitstream parcial refere-se ao tamanho em Kbytes da coluna reconfigurada, obtidos por meio de 

estimativas extraídas do datasheet ou da execução de síntese lógica. 
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Figura 32 - Extensão do Fluxo de Projeto 

 

Esta metodologia não se aplica somente ao estudo de caso, mas pode ser 

generalizada para qualquer sistema dinamicamente reconfigurável modelado em 

SystemC e que apresente a necessidade de exploração rápida do espaço de 

projeto, em função das restrições impostas pela especificação (particionamento, 

temporal, área, etc...), e/ou necessidade de validar o tempo global do sistema. 
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4.5 Controlador da Reconfiguração Dinâmica 
 
 
Todo projeto dinamicamente reconfigurável necessita de um controlador de 

reconfiguração. Este controlador pode ser implementado de diversas formas, 

utilizando hardware ou software e em diversos níveis de complexidade [54] [55] [56].  

 

Há dois tipos de controladores de reconfiguração dinâmica:  

1) Sistema dinamicamente reconfigurável: quando o controlador da 

reconfiguração encontra-se fora da FPGA. 

2) Sistema auto-reconfigurável dinamicamente: quando o controlador está 

internamente na FPGA. 

 

Conforme descrito em 2.2.3 há os seguintes modos de configuração da FPGA que 

podem ser utilizados: 
a) Modo Boundary Scan ou JTAG. 
b) Modo SelectMap. 

c) Modo Master-Serial. 

d) Modo Slave-Serial. 

e) Modo ICAP. 

  

O controlador desenvolvido em Software permite a implementação de complexos 

algoritmos de controle, mas nem sempre alcança o desempenho de um controlador 

em hardware. Quando o controlador de reconfiguração é implementado em software, 

o processo de reconfiguração é controlado por um computador, a FPGA pode ser 

classificada como uma forma especial de co-processador. A Figura 33 ilustra como a 

reconfiguração pode ser realizada em um programa sendo executado no 

microprocessador.  
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Figura 33 - Diagramas do sistema de reconfiguração mediante software 

 

Caso utilize um computador pessoal, as rotinas de reconfiguração da FPGA podem 

ser desenvolvidas em Linguagem C. A Xilinx apresenta em [57] uma técnica 

eficiente, utilizando software para reconfigurar FPGAs das famílias Virtex , Virtex-II e 

Spartan usando um microprocessador, um CPLD e memória não volátil (Figura 34). 

J.Williams, em [58], apresenta um sistema auto-reconfigurável dinamicamente em 

software. O controlador é elaborado sobre um núcleo de linux embutido dentro do 

processador Microblaze da Xilinx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Microprocessador 

Memória
Utilizada para 
armazenar o bitstream 
de configuração 

Figura 34 - Configuração Modo SelectMAP 

 

Quando o controlador é implementado em hardware, o processo de reconfiguração 

normalmente é feito por uma máquina de estados (FSM). Caso o sistema seja 

dinamicamente reconfigurável, a máquina de estados é implementada em um CPLD 

ou em outra FPGA que executará o processo de reconfiguração da FPGA 

dinamicamente reconfigurável. Se o sistema for auto-reconfigurável dinamicamente, 

a máquina de estados é implementada na parte estática da FPGA, e a 

reconfiguração é executada em conjunto com uma memória que armazena os dados 

da reconfiguração. A Xilinx apresenta, em [59], um exemplo para configurar uma 

FPGA utilizando um CPLD e uma EPROM paralela (Figura 35). Um controlador 
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desenvolvido em hardware auto-reconfigurável, sem recursos a dispositivos de 

controle externos é proposto em [60] e [61]. Outra implementação de controlador de 

reconfiguração do tipo auto-reconfigurável dinamicamente utilizando o porto ICAP é 

proposta em [62].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35 - Configuração da FPGA por intermédio de um CPLD e uma memória. 

 

 

4.6 Recursos Utilizados 
 

 

Os recursos utilizados para desenvolvimento da dissertação foram: 

 

• Computador pessoal com Linux Suse 9.0; 

 

• Licença da Synopsys™ CoCentric Studio® e da biblioteca de referência de 

CoCentric Studio®; 

 

• SystemC e biblioteca de verificação de SystemC (SCV); 

 

• Ferramentas Xilinx ISE (Integrated Software Environment). 
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4.7 Considerações 

 
 
Neste capítulo foram abordadas as adaptações elaboradas na metodologia de 

Projeto Modular da XILINX. O fluxo de projeto e o roteiro da metodologia foram 

apresentados. A metodologia proposta apresenta as seguintes características: 

• Visa à verificação e validação de cada fase do projeto, assim como o sistema 

completo; 

• Validação funcional e temporal da reconfiguração dinâmica, com simulação 

de estados e troca de contextos; 

• Refinamento gradual do projeto com simulação e testes do modelo em 

SystemC (em diferentes níveis de abstração) contra um modelo de referência 

(Golden model); 

• Permite a exploração do espaço de resultados, em busca do componente e 

configuração ideais para sistemas parcialmente reconfiguráveis.  

 

As formas de implementação e tipos de controladores da reconfiguração dinâmica 

também foram descritos e ilustrados. Além disso, foram listados os recursos 

utilizados para desenvolvimento da Metodologia. A metodologia apresentada na 

seção 4.4 e o controlador da reconfiguração descrito na seção 4.5 (modo 

SelectMAP) são utilizados no capítulo 5.  
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“Duvidar de tudo ou crer em tudo 

são duas soluções igualmente 

cômodas, que nos dispensam, 

ambas, de refletir.” 

(Henri Poincaré) 
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5 ESTUDO DE CASO: CONTROLADOR BLUETOOTH 
 
 

Neste capítulo descrevemos dois tipos de implementações do controlador Bluetooth: 

estática e dinâmica. A implementação estática dos módulos do controlador Bluetooth 

foi desenvolvida pelo projeto Brazil IP. Nesta dissertação foi utilizado, como estudo 

de caso, o módulo PACKETPROC do Controlador Bluetooth. As motivações e 

justificativas para a escolha deste modelo para estudo de caso estão descritas na 

seção 1.1. Este modelo foi alterado visando a satisfazer aos requisitos dos sistemas 

dinamicamente reconfiguráveis e aos parâmetros da especificação do protocolo 

Bluetooth. A restrição de tempo das janelas (slot de 625µs) do pacote é um fator 

importante que motivou e originou a necessidade da exploração de espaço do 

projeto de sistemas dinamicamente reconfiguráveis. A implementação dinâmica foi 

elaborada em dois tipos de particionamentos temporais: HEADER/PAYLOAD 

(cabeçalho/carga útil) e TX/RX (transmissão/recepção). Os componentes alvos 

utilizados para desenvolver estas duas partições foram as FPGAs das famílias 

VIRTEX-II e VIRTEX-4 da XILINX. A inclusão de chaves de isolação nos modelos 

dinâmicos permite a simulação dos módulos do sistema e análise das vantagens e 

desvantagens de cada panorama. 

 

 

5.1 Implementação Estática 
 

 

A implementação estática dos módulos do controlador Bluetooth foi desenvolvida 

pelo projeto Brazil IP [15] e inclui todas as funções necessárias para estabelecer 

enlaces assíncronos, na camada banda base da especificação do protocolo 

Bluetooth. O código SystemC desenvolvido pelo projeto Brazil IP possui uma 

estrutura hierárquica e não sintetizável, que passou por um processo de refinamento 

de acordo com o fluxo de projeto descrito na seção 4.4. O objetivo deste processo 

de refinamento foi criar uma descrição SystemC RTL que possa ser convertida para 

linguagem HDL. Devido ao grau de complexidade da camada Banda-base foram 
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projetados, desenvolvidos, implementados e verificados diversos módulos e sub-

módulos independentemente.  

 

A Figura 36 ilustra como o sistema está organizado hierarquicamente. Os módulos 

do sistema realizam basicamente as seguintes operações: 

• BASEHW: integra todo o adaptador de Bluetooth, fornecendo a interface 

(AMBA APB) para o processador (LEON) que realiza as operações das 

camadas superiores;  

• SRAM: Memória de interface com o processador; 

• ACCESSCTR: Transferir informações entre os módulos SRAM e 

PACKETBUFFER;  

• PACKETBUFFER: Memória interna do adaptador Bluetooth; 

• PACKETPROC: Temporização dos pacotes do (STREAMPROC); 

• STREAMPROC: Compor e decompor os pacotes; 

• FEC e CRC: Correção e detecção de erros (PAYLOAD);  

• FHEC: Correção e detecção de erros (HEADER); 

• CIPHER8: Criptografia dos dados; 

• WHITE: Redução de polarização do nível DC; 

• BTCLOCK: Sincronização dos relógios; 

• CORR: Correlação dos pacotes no adaptador de canal e transmissão do 

código de destino (Access Code). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Esquema do Bluetooth Brazil IP 

  

                                                 
8 O módulo CIPHER é o único opcional e não foi utilizado nesta dissertação. 
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As descrições de cada módulo, de acordo com a especificação do protocolo 

Bluetooth [17], utilizados no PACKETPROC estão detalhadas nas seções 5.1.1 a 

5.1.9.  

 
 
5.1.1 Módulo CRC  
 

 

A especificação do protocolo Bluetooth [17] define o polinômio gerador de grau 16, 

G(D)= D16 +D12 +D5 +1, para calcular o código sobre a carga útil (PAYLOAD). Um 

registrador de deslocamento LFSR 16-bit é utilizado para a geração do CRC (Cyclic 

Redundancy Check), de acordo com a Figura 37. 

 

 

Figura 37 - Polinômio gerador CRC 

 

O gerador CRC utiliza uma palavra de inicialização UAP (Upper Address Part). A 

Figura 38 caracteriza o estado inicial do LFSR (Linear Feedback Shift Register). 

Depois da inicialização, os dados são deslocados começando com o bit menos 

significativo (LSB). A leitura do conteúdo do registrador é realizada da direita para a 

esquerda, após a leitura do último bit deslocado dentro do LFSR. 

 

 

Figura 38 - Estado inicial do LFSR no CRC 
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Na Figura 39, podemos observar os pinos de conexão do módulo CRC. Para cada 

novo pacote de dados, o LFSR interno do módulo deve ser ativado pelo 

STREAMPROC. O funcionamento do módulo CRC ocorre da seguinte forma: 

1. Um pulso no pino start ativa o funcionamento do módulo. O módulo 

comunica-se com a memória do controlador de enlace PACKETBUFFER para 

carregar os dados de ativação UAP (Upper Address Part).  

2. Os pinos pb_ce e pb_config habilitam e configuram o PacketBuffer. 

3. O pino pb_dout efetua a leitura serial dos dados de ativação até que ocorra 

um pulso no pino pb_ready.  

4. A finalização do processo de ativação ocorre quando o sinal done é ativado.  

5. Os bits de dados são lidos por meio do pino di (começando pelo bit menos 

significativo).  

6. No final do fluxo de bits, o pino sw assume o valor zero, e o módulo coloca o 

“checksum” no pino do (começando pelo bit menos significativo). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Módulo CRC 

Durante a recepção, um código CRC de 16 bits em zero é obtido quando não são 

detectados erros nos bits da carga útil (PAYLOAD). Quando são detectados erros 

nos bits, o código CRC enviado ao STREAMPROC é diferente de zero. 

 
 
5.1.2 Módulo FEC  
 

 

A especificação do protocolo Bluetooth [17] define que o módulo FEC realize a 

geração e verificação do FEC 2/3 para os dados (PAYLOAD). Um LFSR (Linear 
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Feedback Shift Register) implementa o polinômio gerador FEC G(D)= D5 +D4 +D2 

+1, conforme Figura 40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Polinômio Gerador FEC 2/3 

 

Durante a transmissão, os códigos de redundância são acrescentados aos bits da 

carga útil (PAYLOAD). Assim, para cada 10 bits de carga útil, o módulo FEC 

acrescenta um código de 5 bits utilizando o esquema FEC 2/3. O cálculo do código 

de redundância é feito com um registrador de deslocamento implementado com um 

codificador hamming 10,5. Caso o número de bits a codificar seja inferior a 10, este 

número é completado adicionando-se zeros à seqüência de bits. 

 

Na Figura 41 podemos observar os pinos de conexão do módulo FEC. O 

funcionamento do módulo FEC, durante a transmissão, ocorre da seguinte forma: 

1. O módulo é ativado pelo STREAMPROC mediante um pulso no sinal start. 
2. A operação a ser realizada é indicada por intermédio da ativação do sinal enc 

(enc = ‘1’).  

3. Quando o processo de ativação estiver finalizado, o módulo muda o estado do 

sinal done.  

4. Os dados são lidos por meio da entrada di (iniciando pelo bit menos 

significativo). 

5. Com o sinal enc ativado, durante 10 pulsos de relógio, os dados são lidos e 

produzidos 5 bits de “checksum” (começando pelo bit menos significativo).  

6. Se o sinal enc não estiver ativado, os dados são lidos durante 15 pulsos de 

relógio e na saída um valor de 10 bits é enviado.  
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Obs.: Este é o único módulo que não se comunica com o PACKETBUFFER 

porque os registradores são inicializados com o valor “zero”. 

 

  

 

 

 

 

Figura 41 - Módulo FEC 

Durante a recepção, o processo inverso é realizado, e é possível obter um código 

com as seguintes características: 

• Um código de zeros se a seqüência estiver livre de erros; 

• Um código de erro conhecido, que permite identificar e corrigir o erro; 

• Um código de erro desconhecido, que é apresentado ao STREAMPROC para 

que este registre a falha. Quando o módulo FEC encontra erros que não pode 

corrigir, o receptor solicita um pedido de retransmissão. 

 
 
5.1.3 Módulo FHEC 
 

 

Este módulo implementa o FEC 1/3 e o HEC (Header Error Check) em um único 

módulo. Esses dois processos são desenvolvidos para detecção e correção de erros 

nos bits do cabeçalho dos pacotes (HEADER). Na Figura 42, podemos verificar os 

pinos de conexão do módulo FHEC.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Módulo FHEC 
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O funcionamento do módulo FHEC ocorre do seguinte modo: 

1. Um pulso no sinal start ativa este módulo;  

2. O módulo solicita o valor de UAP ao PACKETBUFFER por meio dos pinos 

pb_ce e pb_config. O pino pb_do recebe o UAP; 

3. O sinal done muda de estado, quando o processo de ativação termina; 

4. Os dados são lidos por meio do pino din; 

5. Caso o sinal enc esteja ativo, os 10 bits de cabeçalho são lidos. Caso 

contrário são lidos os 54 bits do cabeçalho codificado FHEC. 

6. No final do processo, a saída é lida por meio do pino dout. Se um processo 

de codificação for executado, a saída será os 54 bits do cabeçalho codificado 

FHEC. Caso o processo não ocorra, a saída será um pacote de 10 bits, com a 

bandeira de erro nHEC ativa. 

 
 
5.1.4 Módulo WHITENING 
 

 

O Whitening de dados gera uma seqüência de bits utilizada para cifrar os pacotes do 

protocolo Bluetooth, com o intuito de reduzir a polarização DC. O código “whitening” 

é gerado utilizando o polinômio: G(D) = D7 +D4 +1 (Figura 43), associado à função 

EXOR. O cabeçalho e os dados do pacote passam pelo “scrambling” antes que eles 

sejam codificados (FEC). No receptor, o pacote recebido é decodificado (FEC), 

depois passa pelo “unscrambling”. O LFSR é ativado pela sincronização com o 

relógio mestre Bluetooth.  

 

 

 

 

D4

Figura 43 - Polinômio Gerador “Whitening” 
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Na Figura 44, podemos verificar os pinos de conexão do módulo WHITE. O 

funcionamento do módulo WHITE, durante a transmissão, ocorre da seguinte forma: 

1. Um pulso no sinal start, proveniente do STREAMPROC, ativa o módulo; 

2. O valor de UAP é solicitado ao PACKETBUFFER por meio dos pinos pb_ce 
e pb_config; 

3. O valor de UAP é recebido por meio do pino pb_do; 

4. O sinal done muda de estado, quando o processo de ativação finaliza; 

5. Depois da ativação, o módulo gera os bits de “scrambling”, enquanto a 

entrada ce estiver ativa.  

Durante a recepção o processo inverso é realizado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Módulo Whitening 

 
 
5.1.5 Módulo STREAMPROC 
 

 

O módulo STREAMPROC é o processador do stream, e consiste de uma máquina 

de estados complexa, que compõe e interpreta os pacotes, gerenciando os módulos 

de processamento de bits. A máquina de estados do módulo STREAMPROC tem 

internamente 5 sub-máquinas de estado que são: 

 

• Ativação dos módulos (init_stm) 

• Codificação do cabeçalho (encode_header_stm) 

• Decodificação do cabeçalho (decode_header_stm) 

• Codificação dos dados (encode_payload_stm) 

• Decodificação dos dados (decode_payload_stm) 
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Durante a transmissão, o módulo STREAMPROC divide-se em duas etapas: de 

configuração e de composição. O funcionamento do módulo STREAMPROC ocorre 

do seguinte modo: 

1. Na etapa de composição, o STREAMPROC acessa o PACKETBUFFER para 

ler o cabeçalho (HEADER) do pacote a ser enviado; 

2. Seleciona os módulos do primeiro nível que necessitam ser chamados, 

dependendo do tipo de pacote; 

3. Na etapa de configuração, o STREAMPROC configura os módulos dando-

lhes acesso ao PACKETBUFFER; 

4. Controla e comanda os módulos para realizarem os procedimentos de 

configuração; 

5. Depois da configuração, o STREAMPROC fica aguardando até o 

PACKETPROC indicar o início da transmissão, e a partir deste momento, 

inicia a composição do pacote. 

6. Processa o cabeçalho com os módulos FHEC e o WHITE; 

7. Processa a carga útil (PAYLOAD) com os demais módulos. 

 

Já durante a recepção, as seguintes etapas são realizadas pelo módulo 

STREAMPROC: 

1. Configura os módulos de acordo com a informação obtida sobre o enlace 

Blueetooth estabelecido; 

2. Determina quais dos módulos necessitam de configuração e permite que eles 

acessem o PACKETBUFFER; 

3. Aguarda a identificação do pacote; 

4. Interpreta o cabeçalho (HEADER) com os módulos FHEC e WHITE; 

5. Interpreta a carga útil (PAYLOAD), utilizando os módulos CRC, FEC e 

WHITE; 

6. Identifica por intermédio dos indicadores de erro se o pacote foi interpretado 

com sucesso; 

7. Caso o pacote não seja interpretado com sucesso, o STREAMPROC notifica 

a camada superior sobre a falha para que um pedido de retransmissão seja 

efetuado. 
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Na Figura 45, podemos verificar os pinos de entrada e saída do módulo 

STREAMPROC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 - Módulo STREAMPROC 

O diagrama de blocos básico do módulo STREAMPROC está ilustrado na Figura 46. 

Este diagrama pode ser visto, com maiores detalhes (fluxograma), no Apêndice A. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Diagrama de blocos do STREAMPROC 

 
 
5.1.6 Módulo PACKETPROC 
 

 

O módulo PACKETPROC sincroniza as operações realizadas pelo módulo 

STREAMPROC, indicando os tempos de configuração, geração e interpretação de 

cadeias de bits. O PACKETPROC integra as duas operações do módulo BASEHW, 
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fazendo a transmissão e recepção. As operações realizadas pelo módulo são as 

seguintes: 

1. Realiza uma etapa de configuração, lendo os estados do enlace do 

PACKETBUFFER e indicando a necessidade de configuração dos módulos 

STREAMPROC e CORR; 

2. Quando o salto de freqüência ocorre, o PACKETPROC realiza uma operação 

que pode ser de transmissão ou recepção; 

3. Na transmissão, indica ao módulo CORR a necessidade de envio da palavra 

de sincronização;  

4. Após a finalização da tarefa do módulo CORR, indica ao STREAMPROC para 

enviar o pacote que se encontra armazenado dentro do PACKETPROC; 

5. Na recepção, indica ao CORR para realizar a procura pela palavra de 

sincronização; 

6. Quando o módulo CORR encontra a palavra, indica ao STREAMPROC para 

adquirir os bits do canal e realizar a interpretação do pacote; 

7. Caso não seja identificada nenhuma palavra de sincronização dentro um 

determinado período, o PACKETPROC fica aguardando até uma próxima 

configuração. 

 

 

5.1.7 Módulo PACKETBUFFER 
 

 

O módulo PACKETBUFFER é a memória interna de operação do protocolo 

Bluetooth. Este módulo apresenta as seguintes funcionalidades: 

1. Armazena todas as informações de configuração dos módulos que se 

encontram dentro do PACKETPROC;  

2. Possui uma interface em que cada módulo pode indicar a informação de que 

necessita; 

3. Após o recebimento da informação, envia-a serialmente para o módulo que a 

solicitou. 

 

 

 



  78

   

5.1.8 Módulo BTCLOCK 
 

 

O módulo BTCLOCK tem como função gerar sinais de relógio e controle para a 

sincronização do circuito. Ele atua como referência de temporização para todos os 

demais módulos do Bluetooth e nele concentra-se a maior parte das tarefas de 

distribuição de sinais de controle. A Figura 47 representa os pinos de entrada e 

saída do módulo BTCLOCK.  

 
 

 

 

 

 

Figura 47 - Módulo BTCLOCK 

 
 
5.1.9 Módulo CORR  
 

 

O módulo CORR realiza as operações relacionadas ao código de acesso dos 

pacotes Bluetooth. Na transmissão, é responsável pela formação e envio do código 

de acesso (access code) formado pela palavra de sincronismo do dispositivo. Na 

recepção, tem como função verificar se a palavra de sincronismo (syncword) de um 

pacote refere-se ao próprio dispositivo Bluetooth, dando uma indicação por flag em 

caso positivo. A Figura 48 ilustra os pinos de entrada e saída do módulo CORR. 
 

  

 
 
 
 

 

Figura 48 - Módulo CORR 
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5.2 Implementação Dinâmica 
 

 

Nesta dissertação, utilizamos duas diferentes partições, desenvolvidas em [20], com 

o intuito de aplicar a metodologia de projeto de sistemas dinamicamente 

reconfiguráveis proposta. A partir das características de cada módulo do sistema e 

do comportamento global, é possível estipular as condições que definem as 

mudanças entre os contextos e estabelecer uma partição temporal do sistema. A 

estrutura do processador de pacotes (PACKETPROC), desenvolvida pelo projeto 

Brazil IP, sofreu as seguintes modificações (Figura 49) para possibilitar este 

particionamento: 

• Eliminação da estrutura hierárquica em função da necessidade de uma 

separação modular para realizar o particionamento funcional no caso da 

reconfiguração dinâmica; 

• O código não sintetizável foi codificado novamente em um nível RTL 

sintetizável que possibilita a conversão para as linguagens VHDL [41] ou 

Verilog [40]; 

• O módulo CIPHER não foi utilizado por se tratar de um módulo opcional no 

processamento dos dados da carga útil (PAYLOAD) e devido ao seu grau de 

complexidade;  

Figura 49 - Diagrama de blocos do módulo PACKETPROC 
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• A partir do código SystemC RTL da implementação estática, foi desenvolvida 

uma representação em SystemC RTL para cada uma das partições [20]; 

• A verificação destes novos códigos foi feita utilizando testbenches 

desenvolvidos em SystemC. Estes testbenches foram desenvolvidos tendo 

como referência os testbenches do projeto Brazil IP [15]; 

• Com o modelo particionado e devidamente verificado, é possível inserir as 

chaves de isolação (Figura 13), descritas na seção 2.3.3, para criar um novo 

modelo SystemC RTL DCS e gerar o código HDL por intermédio da 

ferramenta CoCentric Studio® da Synopsys™; 

• Novos testbenches foram desenvolvidos em SystemC, para o modelo 

SystemC RTL DCS, com a finalidade de co-simular novamente o código com 

o modelo de referência; 

• O novo modelo SystemC RTL DCS é co-simulado com diferentes variáveis 

(componente, freqüência de operação, tamanho do porto de reconfiguração, 

freqüência de reconfiguração), e a partir da extração de seus resultados é 

possível uma exploração em busca do componente e configuração ideais 

para os requisitos exigidos pelo projeto de sistemas parcialmente 

reconfiguráveis. 

 

Nas seções 5.2.1 e 5.2.2, são descritas as partições HEADER/PAYLOAD e TX/RX. 

Na seção 5.2.3, ocorre a descrição do Controlador da Reconfiguração utilizado para 

controle da arquitetura dinamicamente reconfigurável da banda base do protocolo 

Bluetooth. No capítulo 6, são apresentados os resultados e análises obtidas da co-

simulação do modelo SystemC RTL DCS. 

 

 

5.2.1 Partição HEADER/PAYLOAD 
 

 

A partição HEADER/PAYLOAD (cabeçalho/carga útil), proposta em [20] e [21], foi 

desenvolvida em SystemC RTL DCS, com a inclusão de chaves de isolação, para 
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simular os efeitos da reconfiguração dinâmica. Esta partição separa os módulos em 

dois cenários: 

1. Cenário 1: 

• Durante o processamento do cabeçalho (HEADER) o módulo FHEC está 

ativo. Os módulos CRC e FEC estão, neste momento, inativos (Figura 50); 

Figura 50 - Cenário 1 – cabeçalho (HEADER) 

 

2. Cenário 2: 

• No processamento da carga útil (PAYLOAD) os módulos CRC e FEC 

estão ativos e o módulo FHEC está inativo (Figura 51). 

Figura 51 - Cenário 2 – carga útil (PAYLOAD) 

Conforme verificado na seção 2.4, o canal do protocolo Bluetooth é dividido em 

janelas de 625µs chamadas de slot. A Figura 52 ilustra os processos necessários 

para a janela de transmissão e recepção da partição (HEADER /PAYLOAD). Nota-se 

que o tempo do slot não pode ser superior a este valor de 625µs. Portanto a partir da 

restrição na especificação do protocolo Bluetooth eq.(3), obtemos a eq.(4), que 

possibilita por meio de simulações, verificar se o tempo de reconfiguração atende às 
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restrições impostas pelo protocolo. Cabe ressaltar que esta partição 

(HEADER/PAYLOAD) necessita de dois processos de reconfiguração em cada slot 

(Figura 52). 

 

tslot ≤ 625µs         (3) 

tprocess.HEADER + treconfig. + tprocess. PAYLOAD + treconfig. ≤ 625µs  (4) 

 

 

625us 625us

TX RX

Reconf. Reconf. Reconf. Reconf.
Processo 
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Processo 
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Processo 
Payload
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Payload

625µs 625µs 

 

   

 

 

 
Figura 52 - Processo de Reconfiguração HEADER/PAYLOAD 

 

Na Figura 53, temos o fluxograma do STREAMPROC HEADER/PAYLOAD. O novo 

modelo criado utiliza uma adaptação da técnica chamada DCS (Dynamic Circuit 

Switching) [11][12] em SystemC – RTL, que permite a simulação das arquiteturas 

FPGAs-DR no nível de sistemas. A arquitetura, o diagrama de interligações e os 

portos de entrada e saída do novo modelo podem ser observados no Apêndice B. 

Foram utilizadas 32 chaves de isolação, 15 portos de entrada e 21 portos de saída.  
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Figura 53 - Fluxograma STREAMPROC HEADER/PAYLOAD 
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Para desenvolvimento do modelo SystemC RTL DCS, todos os tipos de dados bool 

dos portos interligados nas chaves de isolação foram alterados para dados do tipo 

sc_logic e os do tipo sc_uint<8> para dados do tipo sc_lv em função da necessidade 

de incluir dois novos estados fundamentais para a simulação da reconfiguração 

dinâmica: o estado de alta impedância (‘Z’) e o estado desconhecido (‘X’). Um novo 

testbench foi desenvolvido para verificar o código com o modelo de referência, 

utilizando a ferramenta SystemC. 

 

 
5.2.2 Partição TX/RX 

 
 

Como na partição anterior, a partição TX/RX (transmissão/recepção), proposta em 

[20] e [21], foi desenvolvida em SystemC RTL DCS, com a inclusão de chaves de 

isolação, para simular os efeitos da reconfiguração dinâmica. Esta partição separa 

os módulos em dois cenários: 

 

1. Cenário 1: 

• Processamento da transmissão (TX). Utiliza-se o módulo 

STREAMPROC_TX (Figura 54); 

Figura 54 - Cenário 1 – Transmissão (TX) 
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2. Cenário 2: 

• Processamento da recepção (RX). Utiliza-se o módulo 

STREAMPROC_RX (Figura 55). 

Figura 55 - Cenário 2 – Recepção (RX) 

Conforme discutido nas seções 2.4 e 5.2.1, o canal do protocolo Bluetooth é dividido 

em janelas de 625µs chamadas de slot. Nesta partição, o tempo do slot também não 

pode ser superior a este valor de 625µs (conforme Figura 56 e eq. (3)). A eq.(5), 

associada a variável obtida na simulação, possibilita extrair o tempo máximo de 

reconfiguracão permitido para o processamento dos pacotes dentro de uma janela 

do protocolo. Por meio de simulações, verificamos se o tempo de reconfiguração 

atende às restrições impostas pela especificação do protocolo Bluetooth. Nesta 

partição (TX/RX) pode-se observar que há a necessidade de apenas um processo 

de reconfiguração (Figura 56). 

 

tslot ≤ 625µs (3) 

tprocess.HEADER+PAYLOAD + treconfig. ≤ 625µs (5) 

  

 
Figura 56 - Processo de Reconfiguração STREAMPROC TX/RX 

4 1 2 3 
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Na Figura 57, temos o fluxograma do STREAMPROC TX/RX. Um novo modelo foi 

criado utilizando a técnica DCS (Dynamic Circuit Switching) [11][12] em SystemC – 

RTL, que permite a simulação das arquiteturas FPGAs-DR no nível de sistemas. A 

arquitetura, o diagrama de interligações e os portos de entrada e saída do novo 

modelo podem ser observados no Apêndice C. A partição de um módulo central e 

gerenciador (STREAMPROC) resultou em uma quantidade maior de bus macros 

nesta partição em relação à partição anterior (HEADER/PAYLOAD), culminando em 

uma complexidade maior para a inclusão das chaves de isolação (268% chaves de 

isolação a mais). No total, foram utilizadas 118 chaves de isolação, 16 portos de 

entrada e 12 portos de saída. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 - Fluxograma STREAMPROC TX/RX 

Para desenvolvimento da partição SystemC RTL DCS, todos os tipos de dados bool 

dos portos interligados nas chaves de isolação foram alterados para dados do tipo 

sc_logic e os do tipo sc_uint<8> para dados do tipo sc_lv em função da necessidade 

de incluir dois novos estados fundamentais para a simulação da reconfiguração 

dinâmica: o estado de alta impedância (‘Z’) e o estado desconhecido (‘X’). Um novo 

testbench foi desenvolvido para verificar o código com o modelo de referência, 

utilizando a ferramenta SystemC. 
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5.2.3 Controlador da Reconfiguração 
 
 
O controlador da Reconfiguração Dinâmica utilizado nesta aplicação, foi por meio do 

porto de configuração SelectMap (descrito nas seções 2.2.3 e 4.5). Este modo de 

controlador da reconfiguração foi escolhido por se tratar de um modo paralelo de 

reconfiguração, mais eficiente para esta situação que requer um tempo de 

reconfiguração menor.  O controlador foi desenvolvido e testado em VHDL. Seu 

código foi alterado para SystemC, o que possibilitou sua inclusão no modelo 

SystemC-RTL desenvolvido do controlador Bluetooth. No apêndice H encontra-se a 

descrição SystemC RTL do controlador da reconfiguração. 

 

A Figura 58 representa os pinos de entrada e saída do Controlador da 

Reconfiguração associados a uma memória ROM9 (256x8) para armazenamento 

dos Bitstream. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 58 - Controlador da Reconfiguração 

 

A utilização deste porto de reconfiguração SELECTMAP permite que, na família 

VIRTEX-4, o porto possa ser reconfigurado com 32 bits10 [63], ao invés de 8 bits 

(VIRTEX-II), possibilitando uma reconfiguração quatro vezes mais rápida em relação 

à outra família de FPGAs.  

 

 

  

                                                 
9 A memória ROM não foi implementada em SystemC. 
10 No modo SelectMAP 32-bit, os dados devem ser configurados nos portos  D0 à D31. 
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5.3 Considerações 

 

 
Neste capítulo, analisamos a aplicação da Metodologia de Projeto de Sistemas 

Dinamicamente Reconfiguráveis em um estudo de caso: Controlador Bluetooth 

dinamicamente reconfigurável. A restrição temporal da janela do slot (tslot ≤ 625µs) 

imposta pela especificação do protocolo Bluetooth implica na necessidade de uma 

exploração de espaço para analisar a viabilidade de utilizar um sistema 

dinamicamente reconfigurável para esta aplicação. O particionamento funcional e 

temporal do controlador Bluetooth foi realizado em dois modos: 

• Partição (HEADER/PAYLOAD), que necessita de dois processos de 

reconfiguração para transmissão ou recepção dos pacotes 

• Partição (TX/RX), que necessita de apenas um processo de 

reconfiguração por modo de operação. 

 

Os modelos desenvolvidos, testados e co-simulados a partir das duas partições são 

avaliados e apresentados no capítulo 6 em diferentes componentes de dois tipos de 

famílias (VIRTEX-II e VIRTEX-4). Na seção 5.2.3, foi apresentado e analisado, 

também, o Controlador da Reconfiguração Dinâmica utilizando o porto SelectMAP 

da FPGA com 8 e 32 bits de dados para reconfiguração. 
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“Numa época de mentiras 

universais, dizer a verdade é um ato 

revolucionário.”  

(George Orwell) 
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6 RESULTADOS E ANÁLISES 
 
 
6.1 Implementação Estática 
 
 
Durante a implementação estática, foi possível a análise, teste e simulação dos 

módulos CRC, FHEC, WHITE, FEC e STREAMPROC utilizando testbenches 

dirigidos escritos em SystemC desenvolvidos a partir da especificação do protocolo 

Bluetooth pelo projeto Brazil IP [15].  

 

Na Figura 59 estão algumas formas de onda características do STREAMPROC e do 

módulo CRC visualizados por intermédio da ferramenta GTKWAVE11. A parte 

superior do gráfico indica o tempo de simulação em ns. Os gráficos das formas de 

onda da transmissão e recepção do módulo STREAMPROC podem ser vistos, com 

maiores detalhes, no Apêndice D. 

Figura 59 - Formas de Onda STREAMPROC  

 

Por meio das ferramentas SystemC e GTKWAVE obtivemos os seguintes tempos de 

simulação (utilizando a freqüência padrão do protocolo de 16MHz): 

• Tempo do processamento do STREAMPROC na transmissão = 169,09µs 

• Tempo do processamento do STREAMPROC na recepção = 167,45µs 

• Tempo total para transmitir e receber os pacotes = 336,54µs 

 

  

                                                 
11 GTKWAVE é uma ferramenta de simulação, que visualiza formas de ondas, desenvolvida pelo APT 

group da Escola de Ciência da Computação da Universidade de Manchester. 
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Podemos verificar que os tempos de processamento da implementação estática, 

tanto na transmissão, quanto na recepção, atendem à especificação do protocolo 

Bluetooth: tslot ≤ 625µs. 

 

A partir das equações: eq.(4) e eq.(5), e considerando a pior situação de 

processamento (tprocess. = 169,09µs), podemos obter os tempos máximos 

estimados que possibilitariam a reconfiguração de acordo com a especificação do 

protocolo do controlador Bluetooth: 

 

1. Partição HEADER/PAYLOAD: 

tprocess.HEADER + treconfig. + tprocess. PAYLOAD + treconfig. ≤ 625µs (4) 

2 x treconfig + 169,09µs ≤ 625µs 

∴ treconfig ≤ 227,95µs 

 

2. Partição TX/RX: 

tprocess.HEADER+PAYLOAD + treconfig. ≤ 625µs  (5) 

 treconfig + 169,09µs ≤ 625µs 

∴ treconfig ≤ 455,91µs 

 

A partir dos tempos obtidos, sem considerar a influência do tamanho do bitstream, e 

do tipo de componente, podemos verificar preliminarmente que a partição TX/RX é 

mais eficiente, para fins de tempo de reconfiguração, que a partição 

HEADER/PAYLOAD. 

 

 

6.2 Partição HEADER-PAYLOAD  
 

 

A partição explicada na seção 5.2.1 foi implementada, testada e simulada utilizando 

testbenches dirigidos escritos em SystemC desenvolvidos a partir da especificação 

do protocolo Bluetooth, para o modelo RTL DCS SystemC.  

 



  91

   

Por meio da utilização da ferramenta GTKWAVE, podemos observar as formas de 

onda obtidas (Figura 60) e os seguintes sinais para o componente da família Virtex-II 

XC2V250: 

1. A configuração inicial da FPGA com Bitstream de 195Kbytes em 3,9ms; 

2. Sinais dos módulos estáticos STREAMPROC e BTCLOCK; 

3. Sinais dos módulos dinâmicos FHEC (partição HEADER) e CRC (partição 

PAYLOAD); 

4. Sinais do controlador da reconfiguração.  

 

Durante a reconfiguração, os sinais dos módulos sendo reconfigurados estão em 

nível lógico desconhecido (‘X’) e após a reconfiguração, os sinais dos módulos 

inativos passam para alta impedância (‘Z’). Nota-se que o módulo FHEC está ativo 

somente durante o processo do cabeçalho (HEADER). Já durante o processo da 

carga útil (PAYLOAD) o módulo CRC é ativado. As 32 chaves de isolação incluídas 

têm papel fundamental para possibilitar a simulação destes contextos. O módulo 

BTCLOCK foi adicionado para ilustrar que, durante a reconfiguração, os módulos 

estáticos continuam operando independentemente da reconfiguração. No Apêndice 

E, temos as formas de onda detalhadas do STREAMPROC partição 

HEADER/PAYLOAD para o componente XC2V250 da XILINX utilizando a freqüência 

padrão do protocolo Bluetooth de 16MHz.  

 

 
Figura 60 - Formas de Onda STREAMPROC HEADER/PAYLOAD 
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6.2.1 Dispositivo VIRTEX-II 
 

 

Após simulações e síntese física dos módulos estáticos e reconfiguráveis, três 

componentes da família Virtex-II foram testados: XC2V250, XC2V500 e XC2V1000. 

A escolha dos componentes ocorreu em função de dois critérios: 

1. Menor componente possível para alocar os módulos (resulta em menor 

tempo de reconfiguração). 

2. Maior componente possível que atenda às especificações de reconfiguração 

(resulta em maior área disponível para alocar outros módulos). 

 

Para comprovar o primeiro critério, deve-se calcular a área reservada para os 

módulos estáticos e dinâmicos da FPGA e verificar se atende à área obtida na 

síntese física. O segundo critério é atendido por meio de simulações do modelo RTL 

DCS SystemC da partição desenvolvida, verificando se os tempos obtidos atendem 

às restrições impostas pela especificação do protocolo Bluetooth. 

 

A área da FPGA (em slices) e os tempos de reconfiguração (em µs) foram 

calculados das equações eq.(1) e eq.(2) respectivamente, com a inclusão dos dados 

obtidos nos datasheets12 e dos dados extraídos da síntese física. Para a família 

Virtex-II foi utilizado o máximo clock de reconfiguração possível segundo as 

especificações do fabricante: 50MHz, e o porto de configuração SelectMAP de 8 

Bits. Todos os dados obtidos e calculados estão apresentados na Tabela 5. 

 

Áreaslices = No
CLBs x 4      (1)13 

treconfig. = Bitstreamparcial / freq.reconfig.                 (2) 

 

• XC2V250 ⇒ Matriz = 24 linhas x 16 colunas = 384 CLBs 

   Áreaslices = 384 x 4 = 1536 Slices  

   Bitstreamparcial = 16KBytes (2 colunas) 

   treconfig. = 16x103/50x106 = 320µs 

 
12 Dados extraídos da página 2 do datasheet Virtex-II 1.5V Field-Programmable Gate Arrays [28]. 
13 Cada CLB é formado por 4 slices. 
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• XC2V500 ⇒ Matriz = 32 linhas x 24 colunas = 768 CLBs 

   Áreaslices = 768 x 4 = 3072 Slices  

   Bitstreamparcial = 21KBytes (2 colunas) 

   treconfig. = 21x103/50x106 = 420µs 

 

• XC2V1000 ⇒ Matriz = 40 linhas x 32 colunas = 1280 CLBs 

   Áreaslices = 1280 CLBs ⇒1280 x 4 = 5120 Slices  

   Bitstreamparcial = 24KBytes (2 colunas) 

   treconfig. = 24x103/50x106 = 480µs 

  
Tabela 5 - Resultados – HEADER/PAYLOAD – Virtex-II 

 HEADER/PAYLOAD – VIRTEX-II  
Componente XC2V250 XC2V500 XC2V1000 

Área Total da FPGA (slices) 1536 3072 5120 
Número de colunas 16 24 32 

Colunas Reconfiguradas 2 2 2 
Área Reservada para os Módulos 

Estáticos (slices) 1344 2816 4800 

Área Reservada para os Módulos 
Reconfiguráveis (slices) 192 256 320 

Área dos Módulos Estáticos 
(slices) 837 (62%) 837 (29%) 837 (17%) 

Área dos Módulos 
Reconfiguráveis (slices) 162 (84%) 162 (63%) 163 (50%) 

Bitstream Parcial  16KBytes 21KBytes 24KBytes 
Tempo de Reconfiguração  320µs 420µs 480µs 
Clock de Reconfiguração 50MHz 

SelectMAP 8 Bits 
 

 

De acordo com os cálculos anteriores, os três componentes atendem ao primeiro 

critério, porque possuem área necessária para alocar todos os módulos (estáticos e 

reconfiguráveis). A porcentagem de área da tabela representa a quantidade de área 

ocupada da área reservada para os módulos. Quanto ao critério de tempo de 

reconfiguração, o componente com melhor desempenho é o XC2V250. Analisando 

as restrições do tempo de processo do protocolo Bluetooth, constatamos que o 

tempo de reconfiguração (320µs) e a quantidade de reconfigurações (duas por 

janela de tempo) impossibilitam o processo total em tempo inferior ao da janela do 
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protocolo de 625µs (Figura 61), tornando nestas condições, inviável o 

particionamento HEADER/PAYLOAD para o componente XC2V250 – clock 16MHz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 - Restrição no Processo de Reconfiguração HEADER/PAYLOAD 
 

Verificamos a possibilidade de aumentar a freqüência de operação do controlador 

Bluetooth para permitir um processamento mais rápido. Este aumento de freqüência 

está limitado à freqüência máxima permitida de operação obtida na síntese dos 

módulos. Foram realizadas simulações dos demais componentes, utilizando o 

modelo RTL DCS SystemC, com dois tipos de freqüência: 16MHz - padrão do 

Bluetooth e 45MHz – freqüência máxima de operação após a síntese física, 

conforme Tabela 6 e gráfico da Figura 63. 
 

Tabela 6 - Tempo Total – HEADER/PAYLOAD – Virtex-II 

 Tempo Total (µs) 
Clock Bluetooth  XC2V250 XC2V500 XC2V1000 

16 MHz 811,19µs 1012,79µs 1133,75µs 
45 MHZ 691,68µs 889,68µs 1008,48µs 

    
Área Total da FPGA (slices) 1536 3072 5120 

Bitstream Parcial 16KBytes 21KBytes 24KBytes 
Tempo de Reconfiguração  320µs 420µs 480µs 
Clock de Reconfiguração 50MHz 

SelectMAP 8 Bits 
 

 

Os resultados mostram que para diversos componentes da família VIRTEX-II 

(XC2V250, XC2V500 e XC2V1000), mesmo aumentando a freqüência de operação 

do Bluetooth para o máximo permitido pela arquitetura, não seria possível o 

processamento da transmissão ou recepção em tempo inferior ao da restrição de 

625µs. Desta forma, somente com a melhoria e utilização de outras técnicas de 

reconfiguração, componentes ou arquiteturas dinamicamente reconfiguráveis seria 

possível reduzir este tempo de reconfiguração para este tipo de partição. 
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Como exemplo, apresentamos a simulação do componente XC2V250 (Figura 62), 

utilizando a freqüência padrão de 16MHz. Podemos verificar a seqüência de 

ativação dos módulos e os vetores de teste utilizados.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initial Load - OK 
t = 3931704 ns 
uap = 01000111 
t = 3932901 ns 
StreamProc encoding test ... 
Header - Load - OK 
tv = 000001010000010000000011000000100000000100101110000000000100011011 
Packet Header = 0100011011 
SP_IT_INIT 
White Initialization 
FHEC Initialization 
t = 4258170 ns 
START: header Encoding 
Reconfiguration State Payload (Encode) 
t1 = 4312728 ns 
Payload - Load - OK 
CRC Initialization 
FEC initialization 
White Initialization 
START: PAYLOAD Encoding 
Reconfiguration State Header (Decode) 
t2 = 4744089 ns 
Header - Load - OK 
i = 480 
t = 5067657 ns 
r  = 111010000000011 000000001010110 111111100011100 110101010110111 001100011000110 
111111010010101 100110011011010  111111000111111000111000000000111111000111111111000000 
rv = 100010000000110 010001100001101 001101100000101 111000000010000 011110000110000 
110100010000000 100110100101110  111111000111111000111000000000111111000111111111000000 
TEST OK! 
uap = 01000111 
StreamProc decoding test ... 
SP_IT_INIT 
White Initialization 
FHEC Initialization 
t = 5070744 ns 
START: Header Decoding 
Reconfiguration State Payload (Decode) 
t3 = 5126499 ns 
Payload - Load - OK 
CRC Initialization 
FEC initialization 
White Initialization 
START: PAYLOAD Decoding 
Reconfiguration State Header (Encode) 
t4 = 5558868 ns 
Header - Load - OK 
i = 481 
t = 5882121 ns 
tv = 000000000000000000000101000001000000001100000010000000010010111000000000 0100011011 
r  = 011011000011011100000101000001000000001100000010000000010010111001111001 0100011011 
HEADER = 0100011011 
nHEC = 0 
nCRC = 0 
t = 5882121 ns 
SystemC: simulation stopped by user. 
 
Figura 62 - Simulação HEADER/PAYLOAD – Virtex-II 
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Figura 63 - Resultados HEADER/PAYLOAD – Virtex-II 

 

 

6.2.2 Dispositivo VIRTEX-4 

 

 

Da mesma forma que simulações com componentes da família Virtex-II, foram 

realizadas simulações e estimativas com seis componentes da família Virtex-4: 

XC4VLX15, XC4VLX25, XC4VLX40, XC4VLX60, XC4VLX80 e XC4VLX100. A partir 

destas simulações obtivemos os dados que possibilitaram os cálculos para análise 

dos tempos de reconfiguração. 

 

A área da FPGA (em slices) e os tempos de reconfiguração (em µs) foram 

calculados das equações eq.(1) e eq.(2) respectivamente, com a inclusão dos dados 

obtidos nos datasheets14. A freqüência máxima de reconfiguração da família Virtex-4 

é de 100MHz [64] e o porto SelectMAP utilizado foi de 32 Bits. 

 

                                                 

  

14 Dados extraídos da página 1 do datasheet Virtex-4 Family Overview [29] e da página 87 do 
datasheet Virtex-4 Configuration Guide [63]. 
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Como exemplo, apresentamos a simulação do componente XC4VLX25 (Figura 64). 

Podemos verificar a seqüência de ativação dos módulos e os vetores de teste 

utilizados.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starting StreamProc test ... 
Initial Load - OK 
t = 2525418 ns 
uap = 01000111 
t = 2526615 ns 
StreamProc encoding test ... 
Header - Load - OK 
tv = 000001010000010000000011000000100000000100101110000000000100011011 
Packet Header = 0100011011 
SP_IT_INIT 
White Initialization 
FHEC Initialization 
t = 2710764 ns 
START: header Encoding 
Reconfiguration State Payload (Encode) 
t1 = 2765448 ns 
Payload - Load - OK 
CRC Initialization 
FEC initialization 
White Initialization 
START: PAYLOAD Encoding 
Reconfiguration State Header (Decode) 
t2 = 3055689 ns 
Header - Load - OK 
i = 340 
t = 3238137 ns 
r  = 111010000000011 000000001010110 111111100011100 110101010110111 001100011000110 
111111010010101 100110011011010  111111000111111000111000000000111111000111111111000000 
rv = 100010000000110 010001100001101 001101100000101 111000000010000 011110000110000 
110100010000000 100110100101110  111111000111111000111000000000111111000111111111000000 
TEST OK! 
uap = 01000111 
StreamProc decoding test ... 
SP_IT_INIT 
White Initialization 
FHEC Initialization 
t = 3241224 ns 
START: Header Decoding 
Reconfiguration State Payload (Decode) 
t3 = 3296979 ns 
Payload - Load - OK 
CRC Initialization 
FEC initialization 
White Initialization 
START: PAYLOAD Decoding 
Reconfiguration State Header (Encode) 
t4 = 3588228 ns 
Header - Load - OK 
i = 341 
t = 3770361 ns 
tv = 000000000000000000000101000001000000001100000010000000010010111000000000 0100011011 
r  = 011011000011011100000101000001000000001100000010000000010010111001111001 0100011011 
HEADER = 0100011011 
nHEC = 0 
nCRC = 0 
t = 3770361 ns 
SystemC: simulation stopped by user. 
 

Figura 64 - Simulação HEADER/PAYLOAD – Virtex-4 
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Áreaslices = No
CLBs x 4   (1)15 

treconfig. = Bitstreamparcial / freq.reconfig.  (2) 

 

• XC4VLX15 ⇒ Matriz = 64 linhas x 24 colunas = 1536 CLBs 

Áreaslices = 1536 x 4 = 6144 Slices  

  Framescoluna  = 3600/24  (config.) + 140 (não config.) = 290 frames 

  Bitstreamparcial = (290 x 41)/1024 Kwords = 11,6 Kwords x 4 = 46 Kbytes 

 treconfig. = 46x103/100x106 = 464µs (SelectMAP – 8 bits)  

treconfig. = 464x10-6/4 = 116µs (SelectMAP – 32 bits) 

 

• XC4VLX25 ⇒ Matriz = 96 linhas x 28 colunas = 2688 CLBs 

Áreaslices = 2688 x 4 = 10752 Slices  

  Framescoluna  = 6022/28  (config.) + 234 (não config.) = 449 frames 

  Bitstreamparcial = (449 x 41)/1024 Kwords = 18 Kwords x 4 = 72 Kbytes 

 treconfig. = 72x103/100x106 = 719µs (SelectMAP – 8 bits)  

treconfig. = 719x10-6/4 = 180µs (SelectMAP – 32 bits) 

 

• XC4VLX40 ⇒ Matriz = 128 linhas x 36 colunas = 4608 CLBs 

Áreaslices = 4608 x 4 = 18432 Slices  

  Framescoluna  = 9548/36  (config.) + 376 (não config.) = 641 frames 

  Bitstreamparcial = (641 x 41)/1024 Kwords = 26 Kwords x 4 = 104 Kbytes 

 treconfig. = 104x103/100x106 = 1040µs (SelectMAP – 8 bits)  

treconfig. = 1040x10-6/4 = 260µs (SelectMAP – 32 bits) 

 

• XC4VLX60 ⇒ Matriz = 128 linhas x 52 colunas = 6656 CLBs 

Áreaslices = 6656 x 4 = 26624 Slices  

  Framescoluna  = 13868/52  (config.) + 536 (não config.) = 803 frames 

  Bitstreamparcial = (803 x 41)/1024 Kwords = 32 Kwords x 4 = 128 Kbytes 

 treconfig. = 128x103/100x106 = 1285µs (SelectMAP – 8 bits)  

treconfig. = 1285x10-6/4 = 321µs (SelectMAP – 32 bits) 

 

 
15 Cada CLB é formado por 4 slices. 
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• XC4VLX80 ⇒ Matriz = 160 linhas x 56 colunas = 8960 CLBs 

Áreaslices = 8960 x 4 = 35840 Slices  

  Framescoluna  = 18290/56  (config.) + 710 (não config.) = 1036 frames 

  Bitstreamparcial = (1036 x 41)/1024 Kwords = 41,5 Kwords x 4 = 166 Kbytes 

 treconfig. = 166x103/100x106 = 1660µs (SelectMAP – 8 bits) 

treconfig. = 1660x10-6/4 = 415µs (SelectMAP – 32 bits) 

 

• XC4VLX100 ⇒ Matriz = 192 linhas x 64 colunas = 12288 CLBs 

Áreaslices = 12288 x 4 = 49152 Slices  

  Framescoluna  = 24184/64  (config.) + 948 (não config.) = 1326 frames 

  Bitstreamparcial = (1326 x 41)/1024 Kwords = 53 Kwords x 4 = 212 Kbytes 

 treconfig. = 212x103/100x106 = 2123µs (SelectMAP – 8 bits) 

treconfig. = 2123x10-6/4 = 530µs (SelectMAP – 32 bits) 

 
Tabela 7 - Resultados – HEADER/PAYLOAD – Virtex-4 

 Tempo Total (µs) 
Componente XC4VLX15 XC4VLX25 XC4VLX40 XC4VLX60 XC4VLX80 XC4VLX100

Área Total da FPGA 
(slices) 6144 10752 18432 26624 35840 49152 

Número de colunas 24 28 36 52 56 64 
Colunas Reconfiguradas 1 1 1 1 1 1 
Área Reservada para os 

Módulos Estáticos (slices) 5888 10368 17920 26112 35200 48384 

Área Reservada para os 
Módulos Reconfiguráveis 

(slices) 
256 384 512 512 640 768 

Área dos Módulos 
Estáticos (slices) 837 (14%) 837 (8%) 837 (4,5%) 837 (3,2%) 837 (2,3%) 837 (1,7%) 

Área dos Módulos 
Reconfiguráveis (slices) 163 (64%) 163 (42%) 163 (32%) 163 (32%) 163 (25%) 163 (21%) 

Bitstream Parcial 46KBytes 72KBytes 104KBytes 128KBytes 166KBytes 212Kbytes 
Tempo de 

Reconfiguração 116µs 180µs 260µs 321µs 415µs 530µs 

Clock da 
Reconfiguração 100MHz 

SelectMAP 32 Bits 
 

Conforme dados obtidos na Tabela 7, todos os componentes possuem área 

necessária para alocar os módulos (estáticos e reconfiguráveis). Quanto ao critério 

de tempo de reconfiguração, o componente com melhor performance é o XC4VLX15 

com 116µs de tempo de reconfiguração. Foram realizadas simulações com os 

demais componentes utilizando o modelo RTL DCS SystemC na freqüência de 

16MHz - padrão do Bluetooth, conforme Tabela 8 e gráfico da Figura 65. 
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Tabela 8 - Tempo Total – HEADER/PAYLOAD – Virtex-4 

 Tempo Total (µs) 

Clock Bluetooth  XC4VLX15 XC4VLX25 XC4VLX40 XC4VLX60 XC4VLX80 XC4VLX100 

16 MHz 401,49µs 532,54µs 693,82µs 814,78µs 1006,30µs 1238,14µs 
        

Área Total da 
FPGA (Slices) 6144 10752 18432 26624 35840 49152 

Bitstream 
Parcial 46KBytes 72KBytes 104KBytes 128KBytes 166KBytes 212KBytes 

Tempo de 
Reconfiguração  116µs 180µs 260µs 321µs 415µs 530µs 

Clock da 
Reconfiguração  100MHz 

SelectMAP 32 Bits 
 

Os resultados mostram que dois componentes da família VIRTEX-4 (XC4VLX15 e 

XC4VLX25), atendem à restrição de 625µs imposta pela especificação do fabricante 

Bluetooth, comprovando a eficiência destes componentes para esta partição, 

principalmente em função de dois motivos:  

1. Os componentes utilizam clock de reconfiguração de 100MHz; 

2. O SelectMAP pode ser configurado com 32 Bits. 

 

 
Figura 65 - Resultados HEADER/PAYLOAD – Virtex-4 
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6.3 Partição TX-RX 
 

A partição explicada na seção 5.2.2 foi implementada, testada e simulada utilizando 

testbenches dirigidos escritos em SystemC desenvolvidos a partir da especificação 

do protocolo Bluetooth, para o modelo RTL DCS SystemC .  

 

Com a utilização da ferramenta GTKWAVE, podemos observar as formas de onda 

obtidas (Figura 66) e os seguintes sinais para o componente da família Virtex-4 

XC4VLX80: 

1. A configuração inicial da FPGA com Bitstream de 3040Kbytes em 7,6ms; 

2. Sinais dos módulos estáticos FHEC, CRC, FEC, WHITE e BTCLOCK; 

3. Sinais dos módulos dinâmicos STREAMPROC_TX e STREAMPROC_TX, 

representados pelas interfaces com os módulos estáticos FHEC, CRC, 

FEC e WHITE, que estão ativos no momento da transmissão ou no 

momento da recepção; 

4. Sinais do controlador da reconfiguração; 

5. O processo de reconfiguração com Bitstream parcial de 166Kbytes em 

415µs. 

 

Durante a reconfiguração, os sinais dos módulos reconfigurados estão em nível 

lógico desconhecido (‘X’) e após a reconfiguração, os sinais dos módulos inativos 

passam para alta impedância (‘Z’). Nota-se que os sinais de interface entre o módulo 

STREAMPROC os módulos FHEC, CRC, FEC e WHITE, correspondentes a 

transmissão, estão ativos somente durante o processo de transmissão (TX), os 

demais sinais correspondentes a recepção estão desativados (alta impedância). No 

processo de recepção ocorre o efeito inverso, os sinais referentes a transmissão 

estão desativados e os demais ativos. As 118 chaves de isolação adicionadas foram 

fundamentais para a simulação dos contextos de reconfiguração dinâmica. O módulo 

BTCLOCK foi incluído para ilustrar que durante a reconfiguração os módulos 

estáticos continuam operando independente da reconfiguração. No Apêndice F 

temos as formas de onda detalhadas do STREAMPROC partição TX/RX para o 

componente XC4VLX80 da XILINX utilizando a freqüência padrão do Bluetooth de 

16MHz. 
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Figura 66 - Configuração Inicial STREAMPROC TX/RX 

 

 
Figura 67 - Formas de Onda STREAMPROC TX/RX 

 

 

6.3.1 Dispositivo VIRTEX-II 

 

 

Do mesmo modo que para a partição HEADER/PAYLOAD, foram realizadas 

diversas simulações e síntese física de componentes da família Virtex-II para a 

partição TX/RX.  
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Como exemplo, apresentamos a simulação do componente XC2V250 (Figura 71) 

para a partição TX/RX, utilizando a freqüência padrão de 16MHz. Podemos verificar 

a seqüência de ativação dos módulos e os vetores de teste utilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XC2V250 – TX/RX 
 
In process: PacketBuffer2.PB2_PACKETBUFFER.stm @ 0 s 
WARNING: Default time step is used for VCD tracing. 
WARNING: Default time step is used for VCD tracing. 
t (initial load) = 3931704 ns 
uap = 01000111 
 
StreamProc encoding test ... 
test 0 
tv = 000001010000010000000011000000100000000100101110000000000100011011 
Packet Header = 0100011011 
White initialization 
FHEC initialization 
CRC initialization 
White initialization 
Start TX: Header Encoding 
Start TX: Payload Encoding 
Reconfiguration State RX 
t (TX) = 4098969 ns 
 
r  = 111010000000011 000000001010110 111111100011100 110101010110111 001100011000110 
111111010010101 100110011011010  111111000111111000111000000000111111000111111111000000 
 
rv = 100010000000110 010001100001101 001101100000101 111000000010000 011110000110000 
110100010000000 100110100101110  111111000111111000111000000000111111000111111111000000 
TEST OK! 
 
RX - Load - OK 
uap = 01000111 
 
StreamProc decoding test ... 
White Initialization 
FHEC Initialization 
CRC Initialization 
White Initialization 
t (RX LOAD) = 4588416 ns 
STtart RX: Header Decoding 
Start RX: Payload Decoding 
 
tv = 000000000000000000000101000001000000001100000010000000010010111000000000 0100011011 
r  = 011011000011011100000101000001000000001100000010000000010010111101111001 0100011011 
HEADER = 0100011011 
nHEC = 0 
nCRC = 0 
 
Reconfiguration State TX 
t (RX) = 4751460 ns 
TX - Load - OK 
i = 641 
t (TX LOAD) = 5235993 ns 
 
SystemC: simulation stopped by user. 
Figura 68 - Simulação TX/RX – Virtex-II 
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A área da FPGA (em slices) e os tempos de reconfiguração (em µs) foram 

calculados das equações eq.(1) e eq.(2) respectivamente, com a inclusão dos dados 

obtidos nos datasheets16 e dos dados extraídos da síntese física. A freqüência 

máxima de reconfiguração da família Virtex-II é de 50MHz e o porto SelectMAP 

utilizado foi de 8 Bits. 

 

Áreaslices = No
CLBs x 4    (1)17 

treconfig. = Bitstreamparcial / freq.reconfig.  (2) 

 

• XC2V250 ⇒ Matriz = 24 linhas x 16 colunas = 384 CLBs 

   Áreaslices = 384 x 4 = 1536 Slices  

   Bitstreamparcial = 24KBytes (4 colunas) 

   treconfig. = 24x103/50x106 = 480µs 

 

• XC2V500 ⇒ Matriz = 32 linhas x 24 colunas = 768 CLBs 

   Áreaslices = 768 x 4 = 3072 Slices  

   Bitstreamparcial = 31KBytes (4 colunas) 

   treconfig. = 31x103/50x106 = 620µs 

 

• XC2V1000 ⇒ Matriz = 40 linhas x 32 colunas = 1280 CLBs 

   Áreaslices = 1280 CLBs ⇒1280 x 4 = 5120 Slices  

   Bitstreamparcial = 38KBytes (4 colunas) 

   treconfig. = 38x103/50x106 = 760µs 

 

Neste caso, o processo de transmissão ou recepção necessita de apenas uma 

reconfiguração e o tempo de reconfiguração estimado na melhor condição, 

XC2V250 em [20], é de 480µs (Figura 69). Desta forma, o tempo de processamento 

terá que ser inferior a 145µs para satisfazer às restrições de tempo de janela do 

protocolo Bluetooth. Os dados obtidos, que possibilitaram os cálculos para análise 

dos tempos de reconfiguração, estão ordenados na Tabela 9. 

 

 
16 Dados extraídos da página 2 do datasheet Virtex-II 1.5V Field-Programmable Gate Arrays [28]. 
17 Cada CLB é formado por 4 slices. 
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Tabela 9 - Resultados – TX/RX – Virtex-II 

 TX/RX – VIRTEX-II  
Componente XC2V250 XC2V500 XC2V1000 

Área Total da FPGA (Slices) 1536 3072 5120 
Número de Colunas 16 24 32 

Colunas Reconfiguradas 4 4 4 
Área Reservada para os Módulos 

Estáticos (slices) 1152 2560 4480 

Área Reservada para os Módulos 
Reconfiguráveis (slices) 384 512 640 

Área dos Módulos Estáticos 
(slices) 586 (50%) 586 (23%) 586 (13%) 

Área dos Módulos 
Reconfiguráveis (slices) 383 (99%) 383 (75%) 385 (60%) 

Bitstream Parcial  24KBytes 31KBytes 38KBytes 
Tempo de Reconfiguração  480µs 620µs 760µs 
Clock de Reconfiguração 50MHz 

SelectMAP 8 Bits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 69 - Restrição no Processo de Reconfiguração STREAMPROC TX/RX 

 

Conforme explicado em 6.2.1, é possível aumentar a freqüência de operação do 

controlador Bluetooth para permitir um processamento mais rápido. Este aumento de 

freqüência está limitado à freqüência máxima permitida de operação obtida na 

síntese dos módulos. Foram realizadas simulações com os demais componentes 

utilizando o modelo RTL DCS SystemC e dois tipos de freqüência: 16MHz - padrão 

do Bluetooth e 45MHz – freqüência máxima de operação após a síntese física, 

conforme Tabela 10 e gráfico da Figura 70. O gráfico representa as curvas 

características de área ocupada x tempo de reconfiguração + tempo de 

processamento. 

    

 

  



  106

   

 
Tabela 10 - Tempo Total – TX/RX – Virtex-II 

 Tempo Total (µs) 
Clock Bluetooth XC2V250 XC2V500 XC2V1000 

16 MHz 647,57µs 788,69µs 929,81µs 
45 MHz 535,66µs 673,90µs 812,50µs 

    
Área (slices) 1536 3072 5120 

Bitstream Parcial 24KBytes 31KBytes 38KBytes 
Tempo de Reconfiguração 480µs 620µs 760µs 
Clock de Reconfiguração 50MHz 

SelectMAP 8 Bits 
 

 

 
Figura 70 - Resultados TX/RX – Virtex-II 

 

Os resultados mostram que, para diversos componentes da família VIRTEX-II 

(XC2V250, XC2V500 e XC2V1000), a única configuração que atende aos requisitos 

da restrição de 625µs seria a do componente XC2V250 a uma freqüência de clock 

do controlador Bluetooth de 45MHz. Assim, teríamos que utilizar um buffer que 

armazene os dados, e posteriormente transmití-los a um sistema de rádio na 

freqüência padrão do protocolo Bluetooth (16MHz). 
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6.3.2 Dispositivo VIRTEX-4 
 

 

Do mesmo modo que para a partição HEADER/PAYLOAD, foram realizadas 

diversas simulações e síntese física de seis componentes da família Virtex-4: 

XC4VLX15, XC4VLX25, XC4VLX40, XC4VLX60, XC4VLX80 e XC4VLX100.  

 

A área da FPGA (em slices) e os tempos de reconfiguração (em µs) foram 

calculados das equações eq.(1) e eq.(2) respectivamente, com a inclusão dos dados 

obtidos nos datasheets18 e dos dados extraídos da síntese física. A freqüência 

máxima de reconfiguração da família Virtex-4 é de 100MHz e o porto SelectMAP 

utilizado foi de 32 Bits. 

 

Áreaslices = No
CLBs x 4    (1) 19 

treconfig. = Bitstreamparcial / freq.reconfig. (2) 

 

• XC4VLX15 ⇒ Matriz = 64 linhas x 24 colunas = 1536 CLBs 

Áreaslices = 1536 x 4 = 6144 Slices  

  Framescoluna  = (3600/24) x 2 col.  (config.) + 140 (não config.) = 440 frames 

  Bitstreamparcial = (440 x 41)/1024 Kwords = 17,6 Kwords x 4 = 70 Kbytes 

 treconfig. = 70x103/100x106 = 704µs (SelectMAP – 8 bits)  

treconfig. = 704x10-6/4 = 176µs (SelectMAP – 32 bits) 

 

• XC4VLX25 ⇒ Matriz = 96 linhas x 28 colunas = 2688 CLBs 

Áreaslices = 2688 x 4 = 10752 Slices  

  Framescoluna  = 6022/28  (config.) + 234 (não config.) = 449 frames 

  Bitstreamparcial = (449 x 41)/1024 Kwords = 18 Kwords x 4 = 72 Kbytes 

 treconfig. = 72x103/100x106 = 719µs (SelectMAP – 8 bits)  

treconfig. = 719x10-6/4 = 180µs (SelectMAP – 32 bits) 

 

 
18 Dados extraídos da página 1 do datasheet Virtex-4 Family Overview [29] e da página 87 do 
datasheet Virtex-4 Configuration Guide [63]. 
19 Cada CLB é formado por 4 slices. 
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• XC4VLX40 ⇒ Matriz = 128 linhas x 36 colunas = 4608 CLBs 

Áreaslices = 4608 x 4 = 18432 Slices  

  Framescoluna  = 9548/36  (config.) + 376 (não config.) = 641 frames 

  Bitstreamparcial = (641 x 41)/1024 Kwords = 26 Kwords x 4 = 104 Kbytes 

 treconfig. = 104x103/100x106 = 1040µs (SelectMAP – 8 bits)  

treconfig. = 1040x10-6/4 = 260µs (SelectMAP – 32 bits) 

 

• XC4VLX60 ⇒ Matriz = 128 linhas x 52 colunas = 6656 CLBs 

Áreaslices = 6656 x 4 = 26624 Slices  

  Framescoluna  = 13868/52  (config.) + 536 (não config.) = 803 frames 

  Bitstreamparcial = (803 x 41)/1024 Kwords = 32 Kwords x 4 = 128 Kbytes 

 treconfig. = 128x103/100x106 = 1285µs (SelectMAP – 8 bits)  

treconfig. = 1285x10-6/4 = 321µs (SelectMAP – 32 bits) 

 

• XC4VLX80 ⇒ Matriz = 160 linhas x 56 colunas = 8960 CLBs 

Áreaslices = 8960 x 4 = 35840 Slices  

  Framescoluna  = 18290/56  (config.) + 710 (não config.) = 1036 frames 

  Bitstreamparcial = (1036 x 41)/1024 Kwords = 41,5 Kwords x 4 = 166 Kbytes 

 treconfig. = 166x103/100x106 = 1660µs (SelectMAP – 8 bits) 

treconfig. = 1660x10-6/4 = 415µs (SelectMAP – 32 bits) 

 

• XC4VLX100 ⇒ Matriz = 192 linhas x 64 colunas = 12288 CLBs 

Áreaslices = 12288 x 4 = 49152 Slices  

  Framescoluna  = 24184/64  (config.) + 948 (não config.) = 1326 frames 

  Bitstreamparcial = (1326 x 41)/1024 Kwords = 53 Kwords x 4 = 212 Kbytes 

 treconfig. = 212x103/100x106 = 2123µs (SelectMAP – 8 bits) 

treconfig. = 2123x10-6/4 = 530µs (SelectMAP – 32 bits) 
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Como exemplo, apresentamos a simulação do componente XC4VLX80 (Figura 74) 

para a partição TX/RX. Podemos verificar a seqüência de ativação dos módulos e os 

vetores de teste utilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XC4LX80 
 
WARNING: Default time step is used for VCD tracing. 
WARNING: Default time step is used for VCD tracing. 
t (initial load) = 7666407 ns 
uap = 01000111 
 
StreamProc encoding test ... 
test 0 
tv = 000001010000010000000011000000100000000100101110000000000100011011 
Packet Header = 0100011011 
White initialization 
FHEC initialization 
CRC initialization 
White initialization 
Start TX: Header Encoding 
Start TX: Payload Encoding 
Reconfiguration State RX 
t (TX) = 7833609 ns 
 
r = 111010000000011 000000001010110 111111100011100 110101010110111 001100011000110 
111111010010101 100110011011010  111111000111111000111000000000111111000111111111000000 
 
rv = 100010000000110 010001100001101 001101100000101 111000000010000 011110000110000 
110100010000000 100110100101110  111111000111111000111000000000111111000111111111000000 
TEST OK! 
 
RX - Load - OK 
uap = 01000111 
 
StreamProc decoding test ... 
White Initialization 
FHEC Initialization 
CRC Initialization 
White Initialization 
t (RX LOAD) = 8257662 ns 
STtart RX: Header Decoding 
Start RX: Payload Decoding 
 
tv = 000000000000000000000101000001000000001100000010000000010010111000000000 0100011011 
r  = 011011000011011100000101000001000000001100000010000000010010111101111001 0100011011 
HEADER = 0100011011 
nHEC = 0 
nCRC = 0 
 
Reconfiguration State TX 
t (RX) = 8420580 ns 
TX - Load - OK 
i = 576 
t (TX LOAD) = 8839593 ns 
 
SystemC: simulation stopped by user. 

 

Figura 71 - Simulação TX/RX – Virtex-4 
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Tabela 11 - Resultados – TX/RX – Virtex-4 

 Tempo Total (µs) 

Componente XC4VLX15 XC4VLX25 XC4VLX40 XC4VLX60 XC4VLX80 XC4VLX100

Área Total da FPGA 
(slices) 6144 10752 18432 26624 35840 49152 

Número de colunas 24 28 36 52 56 64 
Colunas Reconfiguradas 2 1 1 1 1 1 
Área Reservada para os 

Módulos Estáticos 
(slices) 

5632 10368 17920 26112 35200 48384 

Área Reservada para os 
Módulos 

Reconfiguráveis (slices) 
512 384 512 512 640 768 

Área dos Módulos 
Estáticos (slices) 586 (10%) 586 (5.6%) 586 (3.3%) 586 (2.2%) 586 (1.7%) 586 (1.2%) 

Área dos Módulos 
Reconfiguráveis (slices) 383 (75%) 383 (99%) 383 (75%) 383 (75%) 383 (59%) 383 (50%) 

Bitstream Parcial 70KBytes 72KBytes 104KBytes 128KBytes 166KBytes 212KBytes 
Tempo de 

Reconfiguração  176µs 180µs 260µs 321µs 415µs 530µs 

Clock da 
Reconfiguração  100MHz 

SelectMAP 32 Bits 
 

 

Conforme dados obtidos na Tabela 11, todos os componentes possuem área 

necessária para alocar os módulos (estáticos e reconfiguráveis). Quanto ao critério 

de tempo de reconfiguração, o componente com melhor performance é o XC4VLX15 

com 176µs de tempo de reconfiguração. Foram realizadas simulações com os 

demais componentes utilizando o modelo RTL DCS SystemC na freqüência de 

16MHz - padrão do Bluetooth, conforme Tabela 12 e gráfico da Figura 72. 
 

Tabela 12 - Tempo Total – TX/RX – Virtex-4 
 Tempo Total (µs) 

Clock Bluetooth  XC4VLX15 XC4VLX25 XC4VLX40 XC4VLX60 XC4VLX80 XC4VLX100 

16 MHz 340,01µs 345,05µs 425,69µs 486,17µs 581,93µs 697,85µs 
        

Área da FPGA 
(Slices) 6144 10752 18432 26624 35840 49152 

Bitstream 
Parcial 70KBytes 72KBytes 104KBytes 128KBytes 166KBytes 212KBytes 

Tempo de 
Reconfiguração  176µs 180µs 260µs 321µs 415µs 530µs 

Clock da 
Reconfiguração  100MHz 

SelectMAP 32 Bits 
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Os resultados mostram que cinco componentes da família VIRTEX-4 (XC4VLX15, 

XC4VLX25, XC4VLX40, XC4VLX60 e XC4VLX80), atendem à restrição de 625µs 

imposta pela especificação do fabricante Bluetooth, comprovando a eficiência destes 

componentes para esta partição, principalmente em função de dois motivos já 

explicados anteriormente:  

3. Os componentes utilizam clock de reconfiguração de 100MHz; 

4. O SelectMAP pode ser configurado com 32 Bits. 

 

 
Figura 72 - Resultados TX/RX – Virtex-4 

 

 

6.4 Análise de Área 
 

A partir dos resultados obtidos na exploração de espaço [65] (Tabela 13), podemos 

verificar nos gráficos da Figura 73 e Figura 74, duas soluções válidas20 para a 

partição HEADER/PAYLOAD e seis soluções válidas para a partição TX/RX.  

 

                                                 
20 Solução válida significa que atende aos parâmetros mínimos de alocação de área simulados na 

síntese física. 
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Estes gráficos representam a porcentagem de slices utilizados e a porcentagem de 

slices disponíveis na FPGA, para os módulos estáticos e dinamicamente 

reconfiguráveis. Por exemplo, na Figura 73, somente 8,0% dos slices disponíveis 

para os módulos estáticos do componente XC4VLX25 foram utilizados, o que 

permite alocar outros módulos funcionais (IP-Cores) na área destinada aos módulos 

estáticos. 
 

Tabela 13 - Análise de Área – Bluetooth 

 

 

  
Figura 73 - Análise de Área – HEADER/PAYLOAD 
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Na Figura 74, verificamos que existem seis soluções válidas e que podem ser 

utilizados componentes da família Virtex-II e Virtex-4. A aplicação da metodologia de 

projeto permite a exploração de espaço e possibilidades de escolha da melhor 

solução que atenda às características do projeto (custo, performance, versatilidade 

para alocar outros IP-cores, etc...). 

 
Figura 74 - Análise de Área – TX/RX 

 

 

6.5 Considerações 
 

 

Neste capítulo, efetuamos a análise e simulação da implementação estática, partição 

HEADER/PAYLOAD e TX/RX, com a finalidade de obter soluções em busca do 

componente e configuração ideais da exploração de espaço [65]. A Figura 75 ilustra 

um resumo das soluções encontradas e podemos notar: 

1. Foram encontradas 8 solucões:  

• 1 solução para a partição TX/RX com o componente Virtex-II XC2V250, 

utilizando uma freqüência de 45MHz de operação; 

  

•  2 soluções para a partição HEADER/PAYLOAD com os componentes 

Virtex-4 XC4VLX15 e XC4VLX25, utilizando a freqüência padrão do 

protocolo Bluetooth de 16MHz; 
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• 5 soluções para a partição TX/RX com os componentes Virtex-4 

XC4VLX15, XC4VLX25, XC4VLX40, XC4VLX60 e XC4VLX80, utilizando a 

freqüência padrão do protocolo Bluetooth de 16MHz. 

2. Verificamos que com a utilização dos componentes da família VIRTEX-4 não 

há a necessidade de aumentar a freqüência de operação do Bluetooth e as 

duas partições funcionam em mais de um componente; 

3. O tempo de reconfiguração do VIRTEX-4 ≅ 8 vezes mais rápido em relação 

ao tempo de reconfiguração do VIRTEX-II; 

4. No melhor caso (considerando área e recursos), o componente VIRTEX-4 – 

XC4VLX80 possui uma área 23 vezes maior e 544 I/Os a mais que o 

componente da família VIRTEX-II - XC2V250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 75 - Resultados Bluetooth 
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“Não quero que minha casa seja 

cercada por muros de todos os lados 

e que as minhas janelas estejam 

tapadas. Quero que as culturas de 

todos os povos andem pela minha 

casa com o máximo de liberdade.” 

(Mahatma Gandhi) 



  116

   

  

7 CONCLUSÕES 
 
 
7.1 Considerações Finais 
 
 
Os sistemas dinamicamente reconfiguráveis são soluções promissoras para diversas 

aplicações e sistemas devido ao seu potencial de redução da área do silício. Poucas 

metodologias e ferramentas foram desenvolvidas para facilitar a implementação 

destes sistemas. A metodologia sugerida em [20] apresentava as seguintes lacunas, 

que impossibilitavam efetuar simulações com eficiência e agilidade: 

1. A Metodologia não permitia uma exploração rápida do espaço de projeto, 

sendo necessária aplicar toda Metodologia de Projeto Modular para analisar a 

viabilidade da utilização de um componente. 

 

2. Não havia a possibilidade de testar e simular o contexto global no nível 

SystemC RTL, ou seja, a metodologia permitia somente a simulação  

independente de cada configuração dos módulos (contexto A, B, C, etc...), 

sem a inclusão das condições de reconfiguração. Por exemplo: 

• Para o estudo de caso do controlador Bluetooth somente seria possível a 

simulação da partição TX, e depois da partição RX. Não era possível 

simular em SystemC RTL os dois contextos em um único processo. Os 

módulos de interface do Streamproc utilizam os mesmos portos para a 

configuração Streamproc_RX e Streamproc_TX, causando conflito nos 

sinais dos módulos que deveriam estar inativos durante a reconfiguração.  

 

Diante destas dificuldades, surgiu a necessidade de criarmos novos caminhos e 

expandirmos a metodologia de projeto de sistemas dinamicamente reconfiguráveis, 

com a inclusão de tarefas e elementos que solucionem os problemas supracitados. 

Esta metodologia de projeto proposta combina a metodologia de Projeto Modular da 

Xilinx com técnicas de projeto de alto nível utilizando SystemC, com o intuito de 

verificar e validar os sistemas.   
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Os modelos implementados no fluxo foram criados progressivamente a partir de um 

modelo de alto nível não-RTL até atingirmos um modelo RTL DCS SystemC. Este 

modelo foi composto por meio da inclusão das chaves de isolação e da utilização do 

compilador SystemC. A aplicação da metodologia no modelo RTL DCS SystemC 

permite solucionar os problemas e preencher as lacunas abertas na metodologia 

anterior, sendo possível: 

1. Refinar gradualmente o projeto e explorar com agilidade o espaço dos 

resultados, em busca do componente e configuração ideais para sistemas 

parcialmente reconfiguráveis. Por meio de simulações em alto nível, 

estimativas e cálculos, extraímos informações de tempo de reconfiguração, 

área disponível, área ocupada, tamanho do bitstream, entre outros. Estas 

informações limitam e filtram o número de componentes e soluções válidas, 

evitando o gasto de tempo desnecessário com a aplicação da Metodologia de 

Projeto Modular e síntese física do sistema em questão para todos os 

componentes. 

 

2. Simular e validar os sistemas dinamicamente reconfiguráveis no nível RTL 

SystemC. É possível a simulação global do sistema e cenários 

dinamicamente reconfiguráveis, com a inclusão de chaves de isolação. A 

chave de isolação quando ativa conecta a entrada à saída. No estado inativo 

o módulo encontra-se desconectado (alta impedância). Este estado (‘Z’) de 

alta impedância permite que os módulos reconfiguráveis conectem-se a 

outros sem problemas de conflitos de sinais. 

 

As principais dificuldades para criação deste modelo RTL DCS SystemC foram: 

1. A necessidade de alterar todos os dados de tipo bool dos portos interligados 

nas chaves de isolação para dados do tipo sc_logic; e os dados do tipo 

sc_uint<8> para dados do tipo sc_lv. Esta necessidade ocorre em função da 

inclusão de dois novos estados fundamentais para a simulação da 

reconfiguração dinâmica: o estado de alta impedância (‘Z’) que desativa o 

porto e o estado desconhecido (‘X’) que simula a reconfiguração.  
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2. O desenvolvimento de um novo testbench (baseado nos anteriores), com a 

inclusão do controle e dos estados de reconfiguração, para verificar o código 

com o modelo de referência, utilizando a ferramenta SystemC. 

 

Esta metodologia não se aplica especificamente ao estudo de caso, mas pode ser 

generalizada para qualquer sistema dinamicamente reconfigurável modelado em 

SystemC e que apresente a necessidade de exploração rápida do espaço de 

projeto, em função das restrições impostas pela especificação (particionamento, 

temporal, área, etc...), e/ou necessidade de validar o tempo global do sistema. 

 

Outra contribuição desta dissertação envolve o estudo de caso: Controlador 

Bluetooth Dinamicamente Reconfigurável. A necessidade de encontrar soluções 

para as restrições impostas pela especificação do protocolo Bluetooth, 

principalmente a de que o tempo do slot seja inferior a 625µs, motivaram e 

impulsionaram o desenvolvimento da metodologia explicada anteriormente. 

 

O sistema apresenta duas soluções (partições) dinâmicas: HEADER/PAYLOAD e 

TX/RX. Nove diferentes FPGAs dinamicamente reconfiguráveis da XILINX foram 

simuladas: três da  família Virtex-II e seis da família Virtex-4. Duas freqüências de 

operação foram consideradas: a de 16MHz (padrão do Bluetooth) e a de 45MHz 

(máxima freqüência obtida após a síntese física dos módulos).  

 

As simulações permitiram a validação do sistema global para as duas partições e 

freqüências de operação. Os resultados da exploração de espaço [65] mostram que 

dos nove componentes simulados, seis possibilitam implementar o controlador 

Bluetooth e atender aos requisitos de projeto. Os seis componentes resultam em oito 

soluções válidas21 (33% das soluções testadas): duas para a partição 

HEADER/PAYLOAD e seis para a partição TX/RX. Das soluções válidas, extraímos 

os seguintes resultados referentes a tempo de reconfiguração: 

• Variou de 116µs a 160µs para a partição HEADER/PAYLOAD com 

componentes da família Virtex-4; 

 
21 Solução válida significa que atende às restrições de projeto impostas pela especificação. 
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• O tempo de reconfiguração é de 480µs para a partição TX/RX com o 

componente XC2V250 da família Virtex-II; 

• Variou de 176µs a 415µs para a partição TX/RX com componentes da 

família Virtex-4. 

 

Podemos ainda analisar os aspectos relativos à área utilizada, disponível e recursos. 

Como por exemplo, temos que a área efetivamente utilizada (% de slices) dos 

componentes válidos: 

• Variou de 8% a 14% para a partição HEADER/PAYLOAD com 

componentes da família Virtex-4; 

• A área utilizada é de 50% para a partição TX/RX com o componente 

XC2V250 da família Virtex-II; 

• Variou de 1,7% a 10% para a partição TX/RX com componentes da família 

Virtex-4. 

 

Ainda com relação à área e recursos (considerando as soluções válidas), o 

componente XC4VLX80 supera todos os demais: possui uma área 23 vezes maior e 

544 I/Os a mais, que o componente XC2V250. Esta área disponível, destinada aos 

módulos estáticos, pode ser utilizada para alocar outros módulos funcionais (IP-

Cores).  

 

Além destes resultados, concluímos que com a utilização dos componentes da 

família VIRTEX-4 não há a necessidade de aumentar a freqüência de operação do 

Bluetooth e as duas partições funcionam em mais de um componente. A eficiência 

da família Virtex-4, relacionada a reconfiguração, se deve aos seguintes motivos:  

1. O clock de reconfiguração é de 100MHz. Nos componentes da família Virtex-

II o clock máximo é de 50MHz. 

2. O porto de reconfiguração SelectMAP pode ser de 32 Bits. Nos componentes 

da família Virtex-II o porto de reconfiguração SelectMAP pode ser 

configurado somente com 8 Bits.  

 

Estes motivos possibilitam obter tempos de reconfiguração até 8 vezes mais rápidos 

em relação aos tempos de reconfiguração da família VIRTEX-II. 
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7.2 Trabalhos Futuros 
 

 

Um dos principais trabalhos futuros necessários é o de aplicar a metodologia de 

projeto proposta, para desenvolvimento e implementação de outras aplicações, a fim 

de validar a precisão e verificar a eficiência, vantagens e deficiências do método. 

Outros fabricantes, componentes e recursos de reconfiguração também devem ser 

submetidos a testes. 

 

Utilizar e analisar os softwares PlanAhead e  Early-Access (EA) Partial 

Reconfiguration Software para ISE 8.1.01i 22[66], baseado no fluxo de reconfiguração 

parcial [4], que oferecem as seguintes vantagens: 

1. Não há mais a necessidade de reconfigurar uma coluna inteira da FPGA. O 

fluxo do Early-Access (EA) Partial Reconfiguration permite reconfigurar 

parcialmente qualquer tamanho retangular da FPGA (Figura 76). 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 76 - Região Parcialmente Reconfigurável (RPP) 

 

2. O novo fluxo permite que sinais (rotas) básicos de projeto cruzem uma região 

parcialmente reconfigurável sem a necessidade de utilização de bus macro.  

 

3. A ferramenta da XILINX ISE 8.1.01i agora suporta a família Virtex-4 para 

sistemas dinamicamente reconfiguráveis. 

 

  

                                                 
22 Para ter acesso a área restrita para download de softwares, documentação técnica e projetos de 
referência, o usuário deve-se cadastrar no site: 
http://www.xilinx.com/xlnx/xil_entry2.jsp?sMode=login&group=prealounge
Após o acesso concedido, os usuários devem acessar a página de acesso restrito: 
http://www.xilinx.com/support/prealounge/protected/index.htm 

http://www.xilinx.com/xlnx/xil_entry2.jsp?sMode=login&group=prealounge
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Estas vantagens geram as seguintes expectativas de possibilidades de melhora na 

performance de sistemas dinamicamente reconfiguráveis: 

• A primeira vantagem possibilita tempos menores de reconfiguração, já que a 

área a ser reconfigurada será menor. Outros dispositivos poderão ser 

alocados nas áreas livres que anteriormente eram destinadas a 

reconfiguração da coluna. 

• A segunda vantagem permite simplificar o processo de construção de 

sistemas dinamicamente reconfiguráveis reduzindo o número de bus macros 

e melhorando o desempenho de tempo.  

• A última vantagem permite a utilização de uma família de FPGA (VIRTEX-4) 

mais eficiente nos quesitos de reconfiguração que a VIRTEX-II, com o dobro 

da freqüência de clock e com a possibilidade de configurar o SelectMAP para 

32bits. Outra característica interessante da família Virtex-4, é que as bus 

macros permitem a ligação dos sinais da direita-para-esquerda, da esquerda-

para-direita, de cima-para-baixo e de baixo-para-cima, possibilitando uma 

flexibilidade23 maior para desenvolvimento de projetos dinamicamente 

reconfiguráveis. 

 

Para complementar o Estudo de Caso do Controlador Bluetooth Dinamicamente 

Reconfigurável, é necessário ainda, implementar, testar e validar as partições 

simuladas em uma placa de prototipagem com os componentes da família Virtex-II e 

Virtex-4. Somente com a validação é possível obter os tempos de reconfiguração do 

sistema com precisão. A validação do sistema em uma placa de prototipagem é uma 

das etapas necessárias para a implementação de um Soft-Core Dinamicamente 

Reconfigurável. Além disso, é necessário o teste em hardware do Controlador da 

Reconfiguração utilizando os dois modos da interface SelectMAP (8 Bits e 32 Bits). 

 

Outra área de estudos promissora é a de avaliação do consumo de energia de 

sistemas dinamicamente reconfiguráveis. É necessário comparar as vantagens de 

consumo de energia obtidas com a reconfiguração em relação aos sistemas 

 
23 A família Virtex-II permite somente a ligação dos sinais da direita-para-esquerda e da esquerda-

para-direita. 



  122

   

  

estáticos. Outra comparação necessária é a das diferenças de consumo de energia 

dos sistemas dinamicamente reconfiguráveis em componentes e famílias distintas. 
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APÊNDICE G – Descrição SystemC RTL da Chave de Isolação 
 
//--------------------------------------------------------------------- 
// Microelectronics Laboratory, University of São Paulo 
// SystemC description of Isolation Switch 
//--------------------------------------------------------------------- 
// File Name : isolation_switch_lv.h 
// Department : LME-USP 
// Author : John Esquiagola 
// email : jedward@lme.usp.br 
// Release : Leandro Kojima 
// email : lkojima@lme.usp.br 
//--------------------------------------------------------------------- 
// First release of isolation switch 
// chave_isolacao.v 
// Luiz Brunelli - Federal University of Paraiba 
//--------------------------------------------------------------------- 
 
#include "isolation_switch_lv.h" 
 
void isolation_switch_lv::proc_switch(){ 
 
 //switch(reconf){ 
  if (reconf == SC_LOGIC_0) 
      b = a; 
  else if (reconf == SC_LOGIC_1) 
   b = "X"; 
  else if (reconf == SC_LOGIC_X) 
   b = "Z"; 
  else if (reconf == SC_LOGIC_Z) 
   b = "Z"; 
 } 
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//--------------------------------------------------------------------- 
// Microelectronics Laboratory, University of São Paulo 
// SystemC description of Isolation Switch 
//--------------------------------------------------------------------- 
// File Name : isolation_switch_lv.cc 
// Department : LME-USP 
// Author : John Esquiagola 
// email : jedward@lme.usp.br 
// Release : Leandro Kojima 
// email : lkojima@lme.usp.br 
//--------------------------------------------------------------------- 
// First release of isolation switch 
// chave_isolacao.v 
// Luiz Brunelli - Federal University of Paraiba 
//--------------------------------------------------------------------- 
 
#include "isolation_switch_lv.h" 
 
void isolation_switch_lv::proc_switch(){ 
 
 //switch(reconf){ 
  if (reconf == SC_LOGIC_0) 
      b = a; 
  else if (reconf == SC_LOGIC_1) 
   b = "XXXXXXXX"; 
  else if (reconf == SC_LOGIC_X) 
   b = "ZZZZZZZZ"; 
  else if (reconf == SC_LOGIC_Z) 
   b = "ZZZZZZZZ"; 
} 
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APÊNDICE H – Descrição SystemC RTL do Controlador da Reconfiguração 
 
//--------------------------------------------------------------------- 
// Microelectronics Laboratory, University of São Paulo 
// SystemC description of implemetation to control the VIRTEX SelectMap port 
//--------------------------------------------------------------------- 
// File Name : ctrl_reconf.h 
// Department : LME-USP 
// Author : Leandro Kojima 
// email : lkojima@lme.usp.br 
// Date  : 2006/11/08 
// Release : Leandro Kojima 
// email : lkojima@lme.usp.br 
//--------------------------------------------------------------------- 
// First release of SelectMap port 
// tb_con_ROM.v 
// John Esquiagola - USP 
//--------------------------------------------------------------------- 
// RELEASE HISTORY 
// VERSION    DATE           AUTHOR                    DESCRIPTION 
// 
//--------------------------------------------------------------------- 
 
#include "systemc.h" 
 
SC_MODULE(ctrl_reconf){ 
 
 
 sc_in<bool> clk; 
 sc_in<sc_logic> startkey, reset_ctrl, init, busy, done; 
 sc_out<sc_logic> donekey, ce_m, prog, cclk, cs, wr; 
 sc_out<sc_lv<21> > address; 
 sc_out<sc_lv<3> > m; 
 
 int state; 
 int state_next; 
 sc_int<21> addr; 
 
 void proc_ctrl(); 
 void mem(); 
  
 SC_CTOR(ctrl_reconf){ 
  SC_METHOD(proc_ctrl); 
  sensitive_pos << clk; 
  sensitive_neg << reset_ctrl; 
  } 
 }; 
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//--------------------------------------------------------------------- 
// Microelectronics Laboratory, University of São Paulo 
// SystemC description of implemetation to control the VIRTEX SelectMap port 
//--------------------------------------------------------------------- 
// File Name : ctrl_reconf.h 
// Department : LME-USP 
// Author : Leandro Kojima 
// email : lkojima@lme.usp.br 
// Date  : 2006/11/08 
// Release : Leandro Kojima 
// email : lkojima@lme.usp.br 
//--------------------------------------------------------------------- 
// First release of SelectMap port 
// tb_con_ROM.v 
// John Esquiagola - USP 
//--------------------------------------------------------------------- 
// RELEASE HISTORY 
// VERSION    DATE           AUTHOR                    DESCRIPTION 
// 
//--------------------------------------------------------------------- 
 
#include "ctrl_reconf.h" 
 
#define state_0  0 
#define state_1  1 
#define state_2  2 
#define state_3  3 
#define state_4  4 
#define state_5  5 
#define state_6  6 
#define state_7  7 
#define state_8  8 
 
void ctrl_reconf::proc_ctrl(){ 
 
if (reset_ctrl == sc_logic_1) state = state_0; 
else state =  state_next; 
 
switch(state){ 
case state_0: 
 addr = "000000000000000000000"; 
 address = "000000000000000000000"; 
 m= "110"; 
 cs = sc_logic_1; 
 wr = sc_logic_1; 
 prog = sc_logic_1; 
 ce_m = sc_logic_0; 
 donekey = sc_logic_0; 
 if (startkey == sc_logic_1){ 
 state_next = state_1; 
 } 
 else {    
 state_next = state_0; 
 } 
 break; 
 
case state_1: 
 cs = sc_logic_1; 
 wr = sc_logic_1; 
 prog = sc_logic_0; 
 ce_m = sc_logic_0; 
 donekey = sc_logic_0; 
 state_next = state_2; 
 break; 
 
case state_2: 
 cs = sc_logic_1; 
 wr = sc_logic_0; 
 prog = sc_logic_1; 
 ce_m = sc_logic_0; 
 donekey = sc_logic_0; 
 state_next = state_3; 
 break; 
 
case state_3: 
 cs = sc_logic_0; 
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 wr = sc_logic_0; 
 prog = sc_logic_1; 
 ce_m = sc_logic_1; 
 donekey = sc_logic_0; 
 addr = addr + 1; 
 address = addr; 
 if (done == sc_logic_1){ 
 state_next = state_4; 
 } 
 else {   
 state_next = state_3; 
 } 
 break; 
 
case state_4: 
  cs = sc_logic_0; 
 wr = sc_logic_0; 
 prog = sc_logic_1; 
 ce_m = sc_logic_1; 
 donekey = sc_logic_1; 
 state_next = state_5; 
 break; 
 
case state_5: 
 cs = sc_logic_1; 
 wr = sc_logic_1; 
 prog = sc_logic_0; 
 ce_m = sc_logic_0; 
 donekey = sc_logic_0; 
 if ((init != sc_logic_1)&&(done == sc_logic_0)){ 
 state_next = state_6; 
 } 
 else {  

state_next = state_5; 
 } 
 break; 
 
case state_6: 
 cs = sc_logic_1; 
 wr = sc_logic_0; 
 prog = sc_logic_1; 
 ce_m = sc_logic_0; 
 donekey = sc_logic_0; 
 if (init == sc_logic_1){ 
 state_next = state_7; 
 } 
 else { 

state_next = state_6; 
 } 
 break; 
 
case state_7: 
 cs = sc_logic_0; 
 wr = sc_logic_0; 
 prog = sc_logic_1; 
 ce_m = sc_logic_1; 
 donekey = sc_logic_0; 
 addr = addr + 1; 
 address = addr; 
 if (init == sc_logic_0){ 
 state_next = state_0; 
 } 
 else { 
 if (done == sc_logic_1){ 
 state_next = state_8; 
 } 
 else { 

state_next = state_7; 
 } 
 } 
 break; 
 
case state_8: 
  cs = sc_logic_0; 
 wr = sc_logic_0; 
 prog = sc_logic_1; 
 ce_m = sc_logic_1; 
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 donekey = sc_logic_1; 
 state_next = state_5; 
 break; 
 
default: 
 m= "110"; 
  cs = sc_logic_1; 
 wr = sc_logic_1; 
 prog = sc_logic_1; 
 ce_m = sc_logic_0; 
 donekey = sc_logic_0; 
 break; 
} 
} 
 
void ctrl_reconf::mem() { 
 
if (state == state_3) { 
 addr = addr++; 
 address = addr; 
 } 
} 
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