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"Se vos falei de coisas terrestres, e não credes, 
como crereis, se vos .falar das celestiais?" 
(Jesus Cristo)]  

"O enorm déficit comercial e tecnológico brasileiro que foi ignorado 
de forma ão leviana em anos recentes não pode mais ser desprezado. 
O Brasil 

Iti 

 o pode prescindir de competências que permitam agregar 
valor de fato aos nossos produtos e serviços." 

(Arthur João Catto)2  

1  Bíblia Sagrada, Evangelho i e São João cap. 3, vers. 12, —100 A.D. 
2  Jornal da USP, 05 a 14/04/1 999, pág. 08. 



MEMOJRIAS DO SÉCULO XXI 
Por Max Gehringer3  

As previsões sobre o futuro estão quase sempre erradas. Mas quem disse 
que é para as passoas saberem o que vai acontecer com elas amanhã? 

Hoje é 2C de agosto de 2124, quarta-feira, que no Brasil agora chama 
Wednesday, já que o português foi oficialmente banido quando nos tornamos o 67'2  
Estado dos United Sta es of Wide America, em 2095. Teve quem não gostou, claro, 
principalmente depois que a Floresta Amazônica virou a Tropical Disney World, mas a 
maioria apoiou porque finalmente pôde tirar passaporte americano sem aporrinhação e 
passou a receber salári em dólar. 

É verdad 
que é meu caso, por is 
que eu só domino porq 

que muitos brasileiros ainda conservam um ranço xenófobo, o 
o este relatório está sendo escrito em nossa antiga língua-mãe, 
e nasci lá no distante 1980. 

Hz 144 nos, trabalho há 126, estou forte e saudável, mas já ouço 
insinuações de que mi ha carreira entrou no plano vegetativo. A vida corporativa do 
século XXII não é justa com o pessoal da sexta idade, como eu: basta a gente chegar 
aos 140, e começa a s r discriminado no trabalho... 

Os velho 
entraram no Mega Di 
apesar de quase mais 
dente, últimos resquíci 
zelosamente um ato d 
hoje, a ciência simplifi 
óvulo e espermatozóid 
acompanha uma Coc 
embrionário - cujo no 
desejada do genoma 
proteínas. Simples. E 
custos de alimentação 
birth?"  

tempos me dão saudade (uma de nossas poucas palavras que 
ionário Americano, como sinônimo para "senseless feeling"), 
ada ser como era. Por exemplo, eu nasci com unha, cabelo e 
s de nossa ascendência selvagem. E na juventude pratiquei 
nominado "sexual" para a reprodução da espécie, coisa que, 
ou muito: basta ir a qualquer McDonald's, comprar um kit de 
(o número 3 tem sido o preferido pelos consumidores, porque 

-Cola grátis) e inseri-lo num tubo plugado a um sistema 
e técnico é "tamagoshi". Aí, é só redigitar a configuração 
depois ir clicando os comandos para as cargas vitais de 

seis semanas, aparece a ficha fitoergométrica da criança, os 
e educação e a mensagem "Are you sure you want to give 

3 
Em 1999, no auge de uma carreira  bem-sucedida que o levou à direção de grandes empresas (Pepsi, Elma Chies e Pullman), 

MAX GEHRINGER tomou uma de4isão raríssima no mundo corporativo: abriu mão do poder e das mordomias de alto executivo 
para dedicar seu tempo a escrever e a lazer palestras pelo Brasil. Max escreve regularmente para VOCÊ s.a., Exame, Revista da 
Webl, Vip e Placar (todas publicad s pela Editora Abril). 

Recentemente, Max lançou seu s 
Max vêm de sua vivência prática 
auxiliar de faxina. O último: preside 

undo livro, Comédia Corporativa (Editora Campus). O humor e a sensibilidade dos textos de 
um mundo que ele conhece degrau por degrau: seu primeiro emprego, aos 12 anos, foi de 
te da Pullman. 



Meu filho mais novo, o 365A27W648, vulgo "8", agora deu de ser curioso 
e me perguntar porqu • no meu tempo as coisas eram tão complicadas. Eu tentei 
explicar para ele que o tal ato ia além da simples reprodução, que a gente sentia 
prazer em copular, e el fez aquela cara de nojo, típica de adolescente recém-saído da 
universidade. Mas, tud bem, ele tem só 4 anos, um dia talvez entenda melhor. 

Eu sei, e tou divagando, desculpem. Não é das reviravoltas da natureza 
que este relatório trata e sim das relações no trabalho. Meu hiperboss vai fazer uma 
apresentação no mês ue vem, em Urano - com o criativo título de "Como Enfrentar os 
Desafios do Século X II" -, e pediu minha colaboração. Ele quer mostrar às novas 
gerações a evolução d • interação entre empresas e funcionários ao longo dos últimos 
150 anos, desde a chamada "Era Jurássica Trabalhista" (1980-2020) até o 
aparecimento do "Hom • Pizza", no final do século XXI. E me escolheu porque eu vivi 
todas as etapas do p ocesso, além de ser o único por aqui que ainda sabe usar 
algarismos romanos. E tão, vamos lá: 

vam de manhã e iam para seu local de trabalho dirigindo um 
o, que funcionava queimando derivados do extinto petróleo, 
não sei bem por que esse nome, que significa "move-se por si 

assim. Mas a maior di 'cuidada era enfrentar o "trânsito", do latim transire, "ir para a 
mesmo", já que o tal v 'bulo só se movia sob comando humano e, algumas vezes, nem 

frente", e esse era exa mente  o problema, já que o trânsito quase nunca ia em frente, 
e daí originou-se uma rase de uso muito comum, "Atrasei por causa do trânsito", que 
literalmente significa " 'quei para trás porque fui para a frente". Ou seja, aquele povo 
era duro de entender. mais incrível é que, apesar de tanta confusão e contrariando a 
lógica, as pessoas ain conseguiam chegar ao que chamavam "local de trabalho". 

TRANSPORTE 
Os empregados acord 
veículo pesadão e le 
chamado "automóvel" 

LOCAL 
O sistema jurássico de 
"teamwork" para incen 
eram uma fonte de pra 
lugar onde os funcioná 
onde pessoas se am 
produzindo "document 
física de que as pess.  
imediatamente "arquiv 
ser localizados. Isso na 
que os atrasados do s 
conseguimos reduzir p 

trabalho era coletivo, e as empresas até usavam jargões como 
Var essas aglomerações, sem atentar para o fato de que elas 
leração de micróbios. O ponto de encontro era o escritório, um 
ios escreviam, daí a origem da palavra. Eram áreas enormes, 
toavam em cubículos e passavam a maior parte do tempo 

s", cuja principal finalidade era a de servir como evidência 
•s estavam ocupadas. Após produzidos, os documentos eram 
dos", de preferência em lugares onde nunca mais pudessem 
época tinha o mesmo nome de hoje, "burocracia". A diferença é 
culo XX faziam tudo com oito cópias, e nós, 150 anos depois, 
ra sete. 

INDIVIDUALIDADE 
O primeiro passo para 
office), uma sigla su 
confortável e produti 
conseqüências imedia 
"SoNo". O que obviam 

-oduádos, porque só  

erradicar o coletivismo inútil foi o "SoHo" (Small office, Home 
ida aí por 2000, que permitia aos funcionários trabalhar, 
amente, em suas próprias casas. No Brasil, uma das 
s do SoHo foi o aparecimento de uma variante esperta, o 

nte implicou num aumento brutal da quantidade de documentos 
assim os chefes acreditariam que seus funcionários estavam 



acordados em suas ca 
mundo sabe, significa 
um microchip em cada 
cardíaco até o nível de 
mais agradou às chefi 
emitir um choque elét 
documento. 

as. Depois do SoHo veio o "SoCo", aí por 2050. O "Co", todo 
hip office. Foi quando as corporações conseguiram implantar 

funcionário para controlá-lo 24 horas por dia desde o batimento 
atividade dos neurônios. Uma das características do SoCo que 
s - além do comando de "wake up call" - foi a possibilidade de 
Co remoto quando o funcionário atrasasse a remessa de um 

JORNADA 
Trabalha-se oficialmen 
reduzido para 100 min 
as inconveniências fisi 
-, dá umas 120 horas 
em estado de hiberna 
a tese de que no futur 
é que nunca consegui 
renda atual é a hora 
sábados. 

2 horas por semana, mas já há rumores de que a jornada será 
tos semanais. O que, tirando o tempo necessário para o sono e 
lógicas - que não sofreram alterações nos últimos 100 000 anos 
ciosas por semana. O professor Domenico De Masi, que vive 
o metafísica na Itália, afirma que isso é um absurdo, e defende 
trabalharemos 100 minutos por ano. Mas o problema, mesmo, 
os nos acostumar com o ócio. Por isso, nossa maior fonte de 

extra - fazemos, em média, 14 delas por dia, inclusive aos 

EFEITOS COLATERA 
Hoje, as megacorpora 
individual foi realmen 
ninguém, já que os " 
mundo ficou sedenta," 
executivos eram estre 
muitos suicídios (ou, e 
guru de administração 
estado gasoso, num 
causando uma como 
contato humano". !flori 
nisso ainda. 

Is 

ções vêm se questionando se essa troca do trabalho grupai pelo 
e um progresso. Primeiro, porque ninguém mais conhece 
legas" viraram imagens digitaliza das. Segundo, porque todo 
e engordou uma barbaridade. E terceiro porque os antigos 

sados, e os novos sucumbem à depressão, o que acarreta 
linguagem cibemeticamente correta, self alt+ctrl+del). O maior 
do século XXII - Tom Peters, vivendo confortavelmente em 
bo de ensaio - publicou recentemente um artigo que está 
o corporativa. Ele defende a tese de que "nada substitui o 
el, dizem seus fiéis admiradores, que ninguém tivesse pensado 

EMPREGO 
Conseguir um bom em 
as exigências para res 
médio de permanência 
habilidade para saltar 
fatores: experiência c 
manda. 

o rego hoje em dia não é difícil. O duro é se manter nele, porque 
fiados de curtíssimo prazo aumentam cada vez mais. O tempo 
um emprego é de 28 horas. Daí o conceito em moda ser o da 

e galho em galho, ou "businessbilidade", que se resume a três 
mica, formação galáctica e ser bem relacionado com quem 

SEXO 
As diferenças entre se os não são mais !imitantes para o preenchimento de um cargo. 
Não porque tenha aca ado a discriminação, mas porque acabaram os sexos. A antiga 
classificação "masculin /feminino/outros" caiu em desuso a partir do momento em que 
os assim chamados "h mens" e "mulheres" equilibraram seus níveis de testosteronas e 
estrógenos. A ambivalqncia chegou a tal ponto que hoje os dicionários só registram a 
palavra "testículo" com ô sinônimo de 'pequeno teste aplicado a estagiários". 



HIERARQUIA 
Nos tempos primitivos, 
por protecionismo. Ma 
a partir do momento 
Informações", pelo qu 
acoplado a um megaco  
acumulado pela espé 
dizendo que isso nos t 
atual é saber pensar 
"retrieve". Segundo a t 
nas chefias porque t 
balanceada de "instint 
antes, só que não me I 

s posições hierárquicas eram decididas ou por competência ou 
levava vantagem quem acumulava mais diplomas. Tudo mudou 
m que foi implantado o sistema de "Transferência Integral de 
I qualquer ser humano, quando completa 2 anos de idade, é 

putador Deep Blue e absorve, em 15 minutos, o conhecimento 
le nos últimos dez milênios. Tem aí uma novíssima teoria 
ans formou numa raça de esponjas, e que o grande diferencial 
or conta própria, em vez de enfiar o dedo no nariz e dar um 
oria, há uma minoria de pensantes que consegue se perpetuar 
m "Inteligência Psicoemocional", ou seja, uma combinação 
", "conhecimento" e "autocontrole". Eu acho que já ouvi isso 
mbro bem quando foL 

RELACIONAMENTO 
Os funcionários têm ab 
o conceito-chave do s 
restritos aos negóci 
contraproducentes, es 
aproveitar a liberdade: 
escondidos para pratic 
acaso que o maior be 
Ser Feliz Desde Que 

rtura para se comunicar fora do trabalho, desde que respeitem 
culo XXII: Lógica Absoluta, ou seja, os assuntos devem ficar 
s. Sentimentos e emoções, manifestações consideradas 
o proibidas desde 2104. Mas sempre tem quem não sabe 
osso maior problema social são os subversivos que se reúnem 
r o maior delito da atualidade: rir e contar piadas. Não é por 
-seller desta semana é o cibertexto de auto-ajuda "Você Pode 
inguém Saiba". 

INFERNET 
A arcaica Internet, um-
que hoje é citada com 
qual todos somos plu 
"subterrâneo", uma an 
caule, de onde saem 
Inquisição, cuja regra 
todos sabem, é Bill Gat 
o ACM. 

rede de comunicação que causou furor no fim do século XX, e 
exemplo de paranóia coletiva, foi substituída pela Internet, à 

ados logo ao nascermos. A palavra veio do latim infemus, 
logia a seu formato de raízes que alimentam o caule central. O 

para onde convergem todas as informações, é a Suprema 
"Todos somos iguais perante Deus". Sendo que Deus, como 
s. Embora corra por aí o boato de que quem manda, mesmo, é 

CONCLUSÃO 

Em meus 144 anos, vi 
previsões estavam se 
livro antigo, que já caiu 
foi escrito, há milhares 
que o homem nunca p 

o futuro ir acontecendo, e aprendi pelo menos uma coisa: as 
pre erradas. Acho que descobri o porquê. Outro dia achei um 
em desuso por ser a negação da lógica. De qualquer forma, lá 
de anos, que cada dia é diferente do outro, exatamente 'para 
sa descobrir nada sobre seu próprio futuro" (Eclesiastes 7.14). 



RESUMO  . 

A Ethern t se tornou um padrão aberto de conectividade e através do 
protocolo HSE (High peed Ethernet) pode se tornar o padrão mais popular dos 
fieldbuses. A Fieldbus floundation mapeou neste protocolo toda a tecnologia do padrão 
H1 confirmando a tenda ncia de que a Ethernet dominará também o chão de fábrica. 
Grande parte das aplic ções da rede HSE da Fieldbus Foundation necessitam de uma 
disponibilidade maior io que um sistema não tolerante a falhas pode fornecer. 
Usualmente é incorporada uma redundância protetora através da adição de 
componentes que não seriam necessários num sistema livre de falhas. O alicerce 
fundamental da redund ncia é a transparência operacional. 

Computa o reconfigurável é uma solução que combina processadores 
dedicados com nnennó ia, lógica e programação (hardware/software), permitindo a 
integração de sistemas em um único FPGA (Field Progrannmable Gate Array). Estes 
conceitos possibilitarão a implementação do algoritmo de redundância previsto pela 
norma HSE de forma t ansparente para o processador, e conseqüentemente para a 
aplicação do usuário. 

O propósi 
Ethernet de 100Mbp 
implementados os alg 
proposta é a definição 
através do estudo de a 
paradigmas de projeto• 
desafio para este trab 
fluxo de dados entre a 
transmissão são da or 
custo, complexidade e 

• deste trabalho é fornecer um hardware que tenha duas portas 
. Visa com isto fornecer um suporte para que sejam 
ritmos de redundância especificados pelo protocolo HSE. A 
e um hardware com dois controladores Ethernet de 100Mbps 
umas tecnologias de fabricação de componentes e de alguns 
e hardware. A forma de manipulação dos dados é um grande 

lho, que irá identificar a melhor alternativa para o controle do 
• portas Ethernet, uma vez que as velocidades envolvidas na 
em de 100 Mbps. A melhor alternativa deve levar em conta o 
esempenho da solução. 

  

A incorpor ção de tecnologias como HSE e Web aos equipamentos para 
automação e controle ndustrial fará com que as soluções para o chão de fábrica 
acompanhem e desfrut m das tendências tecnólogicas da Internet e ainda será uma 
porta aberta para a tão esejada interoperabilidade. 



ABSTRACT 

The Ethe 
Speed Ethernet (HSE) 
Fieldbus Foundation rr 
Ethernet. Many target 
higher availability of t 
provide. The Fieldbus 
of redundancy. That is, 
The fundamental unde  

net becomes an open connectivity standard and with the High 
rotocol can become the most used standard of fieldbuses. The 

apped ali the Layer 2 technologies from its H1 standard into 
pplications of Foundation Fieldbus HSE Network need to have 
e automation system than a non-fault tolerant system can 
oundation HSE approach to improving availability is by means 
it provides additional hardware to be used in event of a failure. 
inning of redundancy is operational transparency. 

Reconfig rabie Computing combines embedded processor with memory, 
logic and programmin to integrate systems in a Field Programmable Cate Array 
(FPGA). This will all w implementing the redundancy algorithms of Foundation 
specification transpare tly. 

This work will provide an hardware with two 100 Mbytes Ethernet port to 
support the implementi g the redundancy algorithms of Foundation specification. The 
focus is to define th hardware based on studying of some integrated circuit 
manufacturing technolo ies and some hardware design techniques. The challenge is to 
find the best way to exc ange information between the 100 Mbytes Ethernet controllers. 
The best solution must chieve low cost, low complexity and high performance. 

The use o technologies as HSE and Web in industrial automation devices 
is allowing the plant flo r solutions follow the Internet tendencies and can be the open 
door to the interoperabi ity. 
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I. INTRODUÇÃO 

A const 
dispositivos eletrônicos 
e custos mais baixos, 
velocidade de operaçã  

nte evolução da microeletrônica está disponibilizando 
ada vez mais velozes, com maior capacidade, menor consumo 

eixando para o projetista de hardware o desafio de equilibrar a 
dos sistemas e o grau de generalidade destes sistemas [1]. 

A veloci 
dos dispositivos com 
limitado de instruçõ 
microprocessadores q 
usuários de computad 
(Applications-Specific I 
aplicação e por isto se 
que os processadores 
um ASIC não poderá s 

e. 

II 

de dos dispositivos de uso geral pode ser lenta se comparada à 
aplicações específicas que executam apenas um conjunto 
s. Exemplo destes sistemas de uso geral são os 
e por esta característica atendem um grande número de 
r pessoal. Já os circuitos integrados conhecidos como ASIC 
tegrated Circuits), são desenvolvidos para uma determinada 
ornam menores, mais velozes e consomem menos energia do 
e uso geral. Por outro lado, o sistema implementado através de 
r modificado a um custo razoável após a conclusão do projeto. 

disponíveis dispositivos de alta capacidade lógica como os 
able Gate Arrays) e CPLD (Complex Programmable Logic 
um boa opção por se tratarem de circuitos de hardware que 
facilmente. Estes dispositivos são a alternativa natural para a 
• a serem implementados em `gate arrays' ou ASIC por suas 
gramação e alta flexibilidade, que aliadas ao uso intensivo de 
ronic Design Automation) possibilitam a redução do tempo de 
e redução dos custos envolvidos, propiciando uma redução do 

se colocar um novo produto no mercado. Só para se ter uma 
de um ASIC gira em torno de um milhão de dólares [67] e 

de mais ser modificado, enquanto os projetos para FPGA são 
ser reprogramados. O crescimento do mercado para estes 
anos confirma suas vantagens competitivas em relação a 

[3]. A utilização da característica de reprogramação destes 
ente denominada de Computação Reconfigurável. 

o Reconfigurável ainda é uma área em desenvolvimento onde 
eitos e técnicas tornam-se grandes desafios para os 

nte [10]. O enorme potencial para o desenvolvimento de 
e esta tecnologia seja bastante explorada nos próximos anos 
abalho visa explorá-la de modo bastante prático. 

lado, a tecnologia Ethernet cresce assustadoramente, na 
de produtos e serviços para a mesma são cada vez maiores. 
• proporcionadas pelo uso de uma tecnologia padronizada e 
comercialmente, as indústrias tem procurado levar a Ethernet 
ábrica. 

Hoje estã 
FPGA (Field Program 
Devices) que oferecem 
podem ser modificado 
prototipação de projeto 
características de repr.  
ferramentas EDA (Elec 
realização de um projet 
tempo necessário para 
idéia, o custo de projet 
depois de pronto não p 
mais baratos e pode 
dispositivos nos último 
outras tecnologias [2], 
dispositivos é generica 

Computa 
definir e validar con 
pesquisadores atualm 
aplicações fará com q 
[2], [6], [11], [12]. Este t 

Por outro 
medida de que a ofert 
De olho nas facilidade 
amplamente disponível 
para dentro do chão de 
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O propósi 
que tenha duas portas 
que sejam implementa 
HSE. A proposta é a 
100Mbps através do e 
de alguns paradigmas 
um grande desafio pa 
controle do fluxo de 
envolvidas na transmis 
em conta o custo, com 

Os fabric 
novos processadores 
possuem normalment 
padronizada, de mod 
conectados facilmente 

Na tenta 
monitoramento e contr 
de obter uma rede de 
necessidade a Fieldb 
Fieldbus (HSE) [31] 
redundantes a serem c 

• 

• 

• 

O ideal é 
e que a escolha de qu 
camada externa (seja 
estudo avançará no se 
de processamento cen 
reconfigurável (RPU). 
controladores o mais 
implementações suport 
para o circuito é mostr 

• 

iva de atender a uma demanda por maior robustez no 
le através da Ethernet vários esforços têm sido feito no sentido 
omunicação confiável e de alta velocidade. Para atender a esta 
s Foundation especificou o protocolo High Speed Ethernet 
o qual prevê a existência de equipamentos com portas 
nectados em redes redundantes [32]. 

ntes de processadores já têm disponibilizado comercialmente 
edicados para a comunicação em rede. Estes processadores 

um controlador Ethernet embutido, com uma interface 
a facilitar o desenvolvimento de produtos que possam ser 
uma rede Ethernet. 

o deste trabalho é estudar uma forma de fornecer um hardware 
Ethernet de 100Mbps. Visa com isto fornecer um suporte para 
os os algoritmos de redundância especificados pelo protocolo 
efinição de um hardware com dois controladores Ethernet de 
tudo de algumas tecnologias de fabricação de componentes e 
e projeto de hardware. A forma de manipulação dos dados é 
este trabalho, que irá identificar a melhor alternativa para o 

dos entre as portas Ethernet, uma vez que as velocidades 
ão são da ordem de 100 Mbps. A melhor alternativa deve levar 
lexidade e desempenho da solução. 

ue aplicação trabalhasse como se existisse apenas uma porta, 
I porta se usar num determinado instante fosse feita por uma 
m software ou em hardware). Na medida do possível nosso 
tido de criar uma interface o mais transparente para a unidade 
ral (CPU) através do uso de uma unidade de processamento 
idéia é também visualizar uma camada de interface com os 
enérica possível, que não descarte a hipótese de futuras 
ndo, por exemplo, FDDI e/ou ATM. O diagrama de blocos geral 
do na Figura 1. 

Esta RPU 
a ser utilizado ela dará 
um dispositivo lógico pr 

é colocada no diagrama geral, pois independente do paradigma 
muita flexibilidade ao hardware. Fisicamente será composta de 
gramável (PLD). 

No próximo capitulo serão abordados conceitos relacionados à 
conectividade Ethernet. Também serão feitas considerações quanto ao uso de Ethernet 
em ambientes industrias. Na parte final do capítulo será apresentado um sumário da 
norma do protocolo High Speed Ethernet da Fieldbus Foundation (fundação 
responsável pela padro ização do protocolo Fieldbus Foundation). Este protocolo está 
agora mapeando toda t cnologia do padrão H1 (também da Fieldbus Foundation) para 
Ethernet. 
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Fl ura 1- Diagrama em blocos do sistema a ser desenvolvido 

No capítu o 3 serão apresentados conceitos importantes de computação 
reconfigurável, além d algumas tecnologias envolvidas. Serão ainda identificadas as 
tendências tecnológica nesta área. Estas tecnologias oferecem o suporte necessário 
para se alcançar os o jetivos propostos por este trabalho, através de ferramentas, 
técnicas, linguagens e omponentes. 

No capitu 
falhas em sistemas, d 
componente do sistem 
um resumo da espec 
Fieldbus, uma vez q 
implementação da red 
aspectos da implement  

o 4 serão abordados tópicos relacionados com a tolerância à 
do ênfase na redundância de componentes deste sistema. O 
em questão será a rede Ethernet, e para isto será apresentado 
ficação de redundância do protocolo High Speed Ethernet 
e esta especificação norteará o escopo deste trabalho. A 
ndância não estará em foco, mas, serão abordados alguns 
ção para que a idéia do trabalho seja entendida naturalmente. 

A seguir, 
relação aos paradigm 
vantagens e desvan 
aplicabilidade. Através 
no desenvolvimento de 

Definido 
deste projeto. Os princi 
as ferramentas de des 
levantadas algumas po 
das arquiteturas será n 
das duas portas Ethern 
de alguns parâmetros 
custo do hardware (co  

o capitulo 5, serão apresentados alguns estudos realizados em 
s de projeto de hardware aplicáveis a este projeto, suas 
agens, análise de custo, desempenho, flexibilidade e 
estas análises poderá se escolher o paradigma que será usado 
te trabalho, dentro da disponibilidade de recursos. 

paradigma, o capítulo 6 detalhará os principais componentes 
ais componentes envolvem o hardware, o sistema operacional, 
nvolvimento e programação. A partir dai, no capitulo 7, serão 
siveis arquiteturas para implementação do hardware. O estudo 
sentido de encontrar uma melhor forma de manipular os dados 
t. A escolha da melhor arquitetura está relacionada à definição 
omo complexidade do software, complexidade do hardware, 

ponentes eletrônicos) e também com o desempenho. 
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O capítuk 8 estará mostrando todas as fases do projeto do hardware, 
assim como as dificuld des encontradas. Este capítulo terá uma abordagem bastante 
prática e tentará forn cer subsídios de estudo para novas implementações não só 
deste, mas também d4 outros projetos de hardware. Durante a fase de testes serão 
levantados vários resul ados que estarão validando o projeto. 

Final nn en , no capítulo 9 serão apresentados os resultados e as 
conclusões deste traba ho. Espera-se com este trabalho a consolidação de tecnologias 
emergentes além da c iação de um protótipo que possibilite a implementação destes 
padrões em definição para análise técnica e posterior validação. Espera-se ainda 
despertar o interesse ara tecnologias que têm surgido para acelerar o processo de 
desenvolvimento, mas ue devido ao alto custo iniciai não tem sido consideradas pelas 
indústrias nacionais co o formas alternativas no desenvolvimento de novos produtos. 
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2. CONECTIVIDADE ETHERNET 

2.1. Embedded Networking 

Nos próximos anos qualquer equipamento que manipula informação, 
controle ou medidas, tis como impressora, controladores industriais, equipamentos 
médicos, terminais de Venda, e medidores estarão conectados à Internet/Ethernet. 

A conexã 
resultado de equipame 
irá causar um grande 1 

Esta con 
fechamento do ciclo de 
no crescimento do n 
equipamento na rede 
crescente de inovaçãe 
acontecido hoje em di 
para aplicações comer 
iniciais para estes equi  

de equipamentos na Internet e Ethernet já se tornou familiar. O 
tos inteligentes operando automaticamente numa rede aberta 
pacto na vida das pessoas. 

ão aberta é o que falta para se ter tudo junto e trabalhando no 
controle. Isto irá permitir uma melhora no custo, produtividade e 
ócio principal da empresa. Como o custo para se ter um 
ai de acordo com o volume, isto irá desencadear uma taxa 
e uma avalanche de novas aplicações e produtos, como tem 
com o mercado de computadores pessoais (PC5) e Internet 

iais e pessoais. Só que esta realidade ainda está nos estágios 
amentos dedicados (embedded). 

Os OEMs 
com aqueles que fore 
nova geração de serv 
formarem um sólido 
competitivas. Equipam 
significante redução n 
produtividade. Isto est 
ficarão para trás.  

estão se esforçando para melhorar. Os clientes irão trabalhar 
mais fácil para negociar. A Internet está trazendo toda uma 

ços on-line para vendas e suporte que permitirá aos OEMs 
elacionamento com seus clientes e fortalecer as barreiras 
ritos conectados à Ethernet/Internet permitirá aos OEM uma 
custo na área de venda e de suporte, além de melhorar a 
acontecendo rápido e os OEMs devem implementar isto ou 

As grand, 
realizadas são: 
. Melhores e rápidas 
• Arquitetura flexível 
• Escalabilidade que 
• Baixo custo de pro 

rápidos; 
• Competição entre f 

Existem 
porque ela permite ace 

s oportunidades aqui levantadas que agora podem ser 

ecisões por acesso universal aos dados; 
m interface comum; 

reserve os investimentos tecnológicos; 
riedade para novos desenvolvimentos altamente confiávies e 

rnecedores gera inovações e baixo custo. 

ultos benefícios na conexão a uma rede aberta. Primeiro 
so universal aos dados para uma melhor e mais rápida tomada 
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de decisão. Finalmente 
de chão de fábrica at 
controle. Uma rede ab 
investimentos do pas 
necessário jogar tudo f 
padrão em todo o mun 
padrão, os hubs são 
estão treinadas neles, i 

poderá se conhecer e ter total controle desde os equipamentos 
• os computadores gerenciais. Isto cria uma sólida linha de 
rta é um veículo para escalabilidade que permite preservar os 
ado. Com  padrões de rede proprietários, normalmente é 
r a quando se deseja algo novo. Como a rede aberta já é um 

oo, isto leva a um baixo custo de propriedade: o cabeamento é 
adrões, os protocolos são padronizados e muitas pessoas já 
to é, são replicáveis. 

A partir do 
volume, milhares de e 
negócios e isto, por su 
aberta é composta por 
alta velocidade através 
é uma LAN - Ethernet: 

Tudo isto 
tendências tecnológica 
seja oferecido em uma 

• O TCP/IP se definiu 
• A guerra das topolo 
• A tecnologia ASIC f 

conectividade Inter 
hardware viável par! 
têm sido feitos. 

Os equip. 
um baixo custo de con 
para o progresso deste 

momento que a rede aberta começa a ser instalada em grande 
presas desenvolvem pacotes de software para melhorar os 
vez, aumenta a competitividade e a taxa de inovação. A rede 

odos os equipamentos que estão conectados em uma rede de 
do mundo, 24 horas por dia em tempo real. Hoje a rede aberta 
Internet. 

está acontecendo como resultado da convergência de três 
as quais permitem que o padrão de serviços Internet/Ethernet 

'ase já consolidada, presente em todos os lugares: 

como o protocolo padrão de fato; 
ias que esta sendo liderada pela Ethernet 10/100; 
z grandes progressos na redução do custo do hardware para 
et/Ethernet, que agora está num patamar que tornou este 
uma maior variedade de equipamentos e maiores progressos 

mentos dedicados (embeddeci) são aqueles que necessita de 
ctividade para se tornarem viáveis. Os três maiores obstáculos 
ipo de solução são: 

• Custo: é necessária 
Internet/Ethernet se 
de um placa de red 
está numa faixa de 

• Complexidade da i 
vez que as empres-
em redes e neces 
redes. 

• Escalabilidade: est: 
potência, além de s 

que o custo para que um equipamento esteja disponível na 
a de US$10 a US$ 15 por nó (em grande escala) que é o custo 
- padrão. Hoje em dia, usando componentes padrões, o preço 
S$50 a US$100. 

plementação: ainda se é muito difícil para se implementar, uma 
s que projetam os equipamentos dedicados não estão focadas 
itam de produtos 'plug-and-play, ao invés de engenheiros de 

s produtos necessitam de uma larga variedade de MIPS ou 
rem de baixo consumo para equipamentos muito pequenos. 

O acesso 
esteja, será uma grano 

trabalho. A Internet é 
conjunto de hardware 

atuais. Este acesso po 
operar e suportar os e 
infraestrutura de baixo  

remoto em tempo real a um equipamento/nó, onde quer que ele 
e solução para as necessidades de tempo real dos negócios 

.sibilita a centralização da inteligência humana necessária para 
1 uipamentos. Deve ser Internet e Ethernet porque esta é uma 

custo, alto desempenho, e tem provado que pode fazer o 
o foco dos negócios e tecnologias atualmente, e através um 
software de padrão aberto, pode ser usada para transferência 

' 
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sponibilização de mecanismos de controle fáceis de se usar. 
número de usuários aumenta ainda mais as possibilidades 

de informações e na d 
Além disto, o crescent 
deste tipo de negócio. 

A Interne 
maiores funções sejam 

e as conexões modernas de rede farão com que cinco das 
radicalmente melhoradas: 

1. Facilidade de instak 
2. Automática moniton 

quando alguma cois' 
3. Transferência de da 

passos do processo 
4. Diagnóstico/reparo 

equipamento ou no 
5. Interface gráfica d--

necessidade 
:

necessidade de s 
conectado ao equip. 

ço do produto, tanto local quanto remotamente. 
ção do produto, através do envio de notificações ao usuário 
está errada. 

'os para programas em 'hosts' distribuídos para automação dos 

para ajudar a encontrar e resolver problemas com o 
eu funcionamento. 
usuário (GUI) usando um navegador Web para eliminar a 
escrever e projetar GUIs para cada computador/terminal 

mento. 

Qualquer 
pensando como utili 
oportunidades para p 
conectividade a uma 
assustadora e cara, q 
empreendido nesta áre 

companhia baseada em tecnologia que não está pelo menos 
ar Internet está perdendo a próxima grande onda de 
•dutos. Mas, até agora, desenvolver um equipamento com 
rede Ethernet, muito mais a Internet, tem sido uma tarefa 
e relativamente poucas companhias de alta tecnologia tem se 

2.2. Conexão : thernet para Automação 

Ethernet 
sistema de controle m 
simples de ser implem 
vez mais barata devido 

A Ethern 
aberto de conectividad 
(DOS) podem suporta 
como Profibus ou 
conectividade Etherne 
processo; o RS-232 do 

uma tecnologia importante, e que tem seu lugar no projeto do 
demo [13].  Para os especialistas é a tecnologia de rede mais 
ntada, por ser bem conhecida, além de estar se tornando cada 
a grande concorrência. 

t também oferece a possibilidade de um verdadeiro padrão 
-. Fabricantes de PLOs ou de sistemas de controle distribuído 
apenas determinadas redes de equipamentos de campo, tais 
ieldbus Foundation. Mas todos os fabricantes suportam 

que pode então se tornar a língua franca do controle de 
próximo milênio. 

Esta tecr 
anos 80 e foi adotada 
padrão 802.3. Desde e 
em todo mundo.  

ologia (Figura 2) foi inicialmente desenvolvida pela Xerox nos 
)elo Institute of Electrical and Electronic Engineer (IEEE) como o 
itão, ela se tornou o padrão dominante para redes locais (LANI5) 
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Figura 2 - Rascunho inicial da tecnologia Ethernet 

Basicamente, Ethernet define a camada física e a camada de conexão 
dos dados segundo' modelo de referência OSI/RM (Open System lnterconnect 
Reference Model) IesenvoIvido pela 150 (International Organization of 
Standardization). A Ornada física define os tipos de cabos, conectores e 
características elétrica*. A camada de conexão dos dados define o formato para o 
quadro Ethernet, o mét$do de verificação de erro e o método de endereçamento físico. 

É import nte entender que Ethernet é apenas um dos protocolos 
necessários para que ma LAN se torne operacional. Ethernet não pode ajudar uma 
mensagem encontrar s u caminho através de uma rede complexa, nem define como se 
realiza tarefas especí cas na rede, tais como transferir um arquivo, mandar uma 
mensagem eletrônica ou ler um bloco de registradores em um PLC. Para estes 
objetivos são necessários protocolos adicionais sobre a Ethernet. 

O grandei argumento contra Ethernet é que não existe uma garantia de 
quando um nó tem acsso à rede. Se a rede estiver ocupada, então um nó com uma 
mensagem terá que es erar, indiferente de quão importante seja esta mensagem. 

Ethernet chamada de não-determinística e para entender porque isto 
pode ser um problem , imagine um controlador PID (proporcional-integral-derivada) 
coletando dados de u transmissor de campo sobre um seguimento Ethernet. Para 
ajustar o laço PIO, u tempo de amostragem muito consistente é requerido e, na 
teoria, a Ethernet tradicional não pode garantir uma temporização consistente. Na 
prática, os atrasos na Ethernet são lineares e podem ser consistentemente mantidos 
abaixo de 2 milisseg4indos para uma rede levemente carregada e abaixo de 30 
milissegundos para urra rede muito carregada. Estes atrasos são inconseqüentes para 
a maioria das aplicaçõés de controle de processo. 

Numa re4ie de controle Ethernet, a principal preocupação deve ser em 
manter o nível de tráfeo baixo o bastante para que não haja colisões freqüentemente. 
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Várias evidênciasmo$ram que este conceito pode funcionar bem no campo. Na 
década passada, algur$s fabricantes de DCS (Distribuited Control System) usaram a 
Ethernet para a cominicação entre controladores. Eles apenas davam nomes 
comerciais a estes sistemas. Mais recentemente, fabricantes de PLC têm 
disponibilizado Ethernet  i/O baseados na estratégia de manter o nível de tráfego baixo 
o suficiente para que a probabilidade de atrasos significantes devido às colisões seja 
da mesma ordem dos atrasos devido aos ruídos. 

Um problema mais crítico é a necessidade de um padrão de conectores 
para o campo mais robustos. As mais comuns variações da Ethernet (1 OBase-T e 
lOOBase-T) usam o coector RJ-45 que não é adequado para o chão de fábrica, mas, 
ainda não existe uma aiternativa satisfatória. Como solução paliativa alguns têm usado 
o conector DB-9. Outra medida para contornar este problema pode ser a utilização de 
algum nível de redunqância. Desta forma, a redundância de rede (ou caminho) é 
visualizada como uma olução satisfatória. 

Uma das 
fraqueza: é muito fácil 
estratégia de projeto 
protegida do tráfego co 
o que é muito mais co 
controle e a rede come 
raramente é suficiente. 
para assegurar confian 

maiores forças da Ethernet pode também ser sua maior 
instalar e conectar-se a ela sem levar em consideração uma 
eculiar. Qualquer rede de controle deve ser segmentada e 
ercial para assegurar a confiança e o determinismo desejado, 

plexo do que se imagina. O simples fato de separar a rede de 
cial através de uma 'bridge', ou mesmo através de um servidor 
Então, estratégias de projeto bem analisadas são necessárias 
- às redes Ethernet de controle. 

Em 1998 
(hoje sendo chamada 
(rede de alta velocid 
segunda camada de s 
como 'scheduling', se 
permitirá desenvolver 
microprocessador. 

a Fieldbus Foundation concordou em usar a 'fast Ethernet' 
de HSE) como o protocolo de nível básico para sua rede H2 
de). A fundação está agora mapeando toda tecnologia da 
u padrão Hi para Ethernet, incluindo as características chaves 
iços de produtor/consumidor, e o modelo de objetos. Isto 
um 'stack' de protocolo que possa rodar em qualquer 

Este é u 
dos outros desenvolv 
outros sistemas simple 
Ethernet. Esta técnica 

projeto ambicioso e é muito mais complexo do que a proposta 
dores de equipamentos de campo para rede. A maioria dos 
mente planeja encapsular seus protocolos dentro de um quadro 
conhecida como 'tunneling'. 

2.3. Protocolo High Speed Ethernet Fieldbus 

O High peed Ethernet é uma parte formal da arquitetura do Fieldbus 
Foundation [24], e se á doravante identificado como HSE Fieldbus Foundation, ou 
simplesmente HSE. 
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Intra-HSE II' Network 

Intra-HSH Router 

Host Acc ss Pomos 

Publio Internet 
Hosi 

Sito (Private) 

Public II' Netwotk Domab 

Sito Bordei Router 

Intra-Sito Private IP Netwoek 
r 

HSE Bordei Router 

111 Segment 
Ho,t 

Ambiente HSE 

HSE Intranet 
Roto 

115H Segmeno 
Hosi 

DomainB 	 DomainC ~ain 1) 

.te -II 
Router (LD-2) 

me -H 
Roma (LD-I) 

O HSE r 
integra a tecnologia Hi 
empresa em redes int 
própria estrutura HSE 
três tipos de AN do HS 
e 'Ethernet Field Devic 

presenta a tecnologia central do Fieldbus Foundation que 
em nível de controle da planta e em nível de informação da 

mas. O ambiente HSE Fieldbus inclui quatro componentes, a 
três classes de sistemas finais (ou 1automation nodes', AN). Os 
Fieldbus incluem 'linking devices' (LD), 'gateway devices' (GO) 

s' (ED). 

O HSE ieldbus é baseado em padrões de comunicação aceitos 
internacionalmente (e s as derivações), sendo que os mais essenciais são: 

• Protocolo da camad 
• Protocolo da camad 
• Protocolo da camad 
• Protocolos da cam 

793) e User Datagr 

física - IEEE Std 802.3u e suas extensões 
de conexão dos dados - IEEE Std 802.2 
de rede - Internet Protocol Version 4 (lPv4, RFC 791) 

da de transporte - Transmission Control Protocol (TCP, RFC 
m Protocol (UDP, RFC 768) 

O HSE Fi ldbus pretende ser implementado como uma subrede IP dentro 
de uma intranet particul r do chão de fábrica. Como exemplo, a Figura 3 mostra quatro 
subredes Hi Fieldbus ('omain A, B, C, D) acopladas ao HSE através de dois Los (LD-
1 e LD-2). Dentro de uma planta industrial típica, pode existir vários destes LD 
acopladores de dom íni. M. 

Figura 3—Hierarquia do HSE Fieidbus Foundation 

Os segm 
roteadores IP intra-HS 
para as sub-redes HSE 
desejado. Sub-redes H 
isoladas da intranet ger 
route? HSE. Tudo isto 
níveis mais baixos de u 

ntos Hi são agregados às sub-redes HSE opcionalmente por 
Estes roteadores HSE definem domínios 'broadcasf e provê 

isolação de endereço e partição do domínio de controle quando 
E por sua vez agregam-se às 'intranets' HSE as quais são 
1 da planta (sub-rede IP particular da empresa) por um 'border 
junto, define o ambiente HSE Fieldbus, que envolve os três 
a infraestrutura de automação industrial. 
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A Figura 
HSE. Sistemas finais' 
segmenta HSE, ao n 
empresarial ou Internet 

mostra o ponto de acesso 'hosf disponível dentro do ambiente 
osf podem ser anexados em nível de sub-rede Hi, em nível de 
vel de intranet HSE, em nível de 'site' intranet, e a nível 

O HSE Fi 
equipamentos 'end-sy ,  
classe suporta um conj 
dentro de um ambiente  

• Idbus oferece interconexão e interoperação de três classes de 
tem' Fieldbus Foundation, ou 'automation nodes' (AN). Cada 
nto específico de serviços para comunicação e gerenciamento 
HSE: 

• Linking Device (LD) 
HSE. 

• Gateway Device (O 
(não HSE) à HSE. 

• Ethernet Field De 
medição) conectad. 

- um nó HSE para conexão de um ou mais segmentos Hi ao 

1) - um nó HSE para conexão de um ou mais redes diferentes 

ice (ED) - um nó HSE oferecendo aplicações (controle e 
s diretamente. 

Um 'host 
protocolos padrões IT 
HSE como um 'end-sy 

device' (HD) HSE suporta aplicações clientes que usam 
ara acessar AN HSE. Desta forma, um HD participa na intranet 
tem' Ethernet com acesso aos ANs. 

O ambie 
Foundation. O segmen 
de comunicação pré-
(VCR5). Para os VCR 
relações de comunica  

te HSE deve suportar os serviços de comunicação Fieldbus 
o 1-1111-111transfere informações entre equipamentos usando canais 
nfigurados chamados 'Virtual Communícation Relationships' 

• estão definidos três mecanismos para a realização destas 
• 1 

• Cliente/Servidor - u 
• Distribuição de Rei. 

um ou mais recepto 
• Produtor/Consumid 1 

receptores (subscri 

E estes 
mensagens 'Field Devi 
HSE, os nós suportam 

2.4. Considera 

Servidor responde a uma requisição do Cliente. 
tório (ou Source-Sink) - uma fonte envia uma mensagem para 
es (sink). 
r - um produtor envia uma mensagem para um ou mais 
er). 

mesmos três mecanismos são implementados usando 
e Access' (FDA) sobre uma rede Ethernet. Dentro do ambiente 
erviços de gerenciamento Fieldbus Foundation. 

ões Finais 

Apesar d; todas as vantagens do uso de uma rede aberta para o controle 
industrial, vale aqui res altar que tal solução cria o problema de segurança. 

11 



• Como impedir acesso indevido ao controle de uma planta? 
• Como ocultar infornjações vitais para a companhia? 

São pergilintas  como estas que devem estar em mente ao se projetar um 
sistema de controle b4seado numa rede aberta. Este discussão não será levantada 
neste trabalho e só est sendo colocada aqui como alerta. 

A grande otivação para este trabalho é exatamente o uso cada vez mais 
freqüente da Etherne na automação industrial, sendo que este ambiente além 
flexibilidade exige confi$bilidade. Com este trabalho estará se estudando uma forma de 
fornecer todos os serviços que rodam numa rede Ethernet de forma mais confiável, 
através da aplicação d4 conceitos de tolerância à falhas e computação reconfigurável. 
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3 COMPUTAÇÃO REC ONFIGURÁVEL 

  

  

Neste tr-
reconfigurável. Basica 
hardware com a flexibil 
diferenças básicas en 
Também será importa 
ferramentas à disposi 
fornecer um suporte te'  

balho serão empregados alguns conceitos de computação 
ente, computação reconfigurável combina a velocidade do 

dade do software [63]. Antes, torna-se necessário entender as 
re a computação tradicional e a computação reconfigurável. 
te conhecer as principais tecnologias envolvidas, técnicas e 
o. Todos estes tópicos serão abordados neste capítulo para 

rico para o entendimento da solução de hardware escolhida. 

3.1. Computaç o Tradicional 

Ao imple 
entre implementações 
sistemas, toma-se esta 
e outras em software 
hardware oferecem alt.  

entar um sistema computacional, tradicionalmente decide-se 
em hardware customizado (fixo) ou software. Em alguns 
decisão para cada sub-tarefa, alocando algumas em hardware 
em processadores de finalidade geral [38]. Os projetos em 
desempenho pois: 

• São customizados 
interpretação de in 
genérico. 

• São relativamente 
paralelismo. 

Já as i 
finalidade geral que in 
indicam quais operaçã 

ara o problema em particular - não há um overhead extra para 
truções ou circuitos extras para solucionar um problema mais 

rápidos devido à execução espacial com um alto grau de 

plementações em software exploram um processador de 
erpreta um determinado fluxo de dados como instruções que 
s deve realizar. Como resultado o software é: 

• Flexível - uma tar 
instruções numa me 

• Relativamente lento 
• Relativamente inefie 

tarefa a ser realizad 

fa pode ser mudada simplesmente trocando-se o fluxo de 
ária regravável. 

devido principalmente à execução temporal. 
lente, uma vez que os operadores podem ser inadequados à 

Cada nov 
de desempenho na e 
aplicação precisa ser r-
processadores. 

geração desses microprocessadores possibilita um aumento 
ecução das aplicações. Entretanto, na maioria dos casos, a 
compilada para melhor usufruir as novas características desses 
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Em impIenentações espaciais, cada operador existe em um diferente 
ponto no espaço (área do chip), permitindo que a computação explore o paralelismo e 
alcance uma alta taxa 41e transferência de dados e baixa latência. Em implementações 
temporais, um pequeno número de recursos computacionais é reutilizado ao longo do 
tempo, permitindo que a computação seja implementada de forma compacta. 

3.2. Computa o Reconfigurável 

  

Um recen 
é o uso de dispositi 
hardware configurável 
tornando possível obte 
inerentes a esta tecnol 
são os FPGAs. Os FF 
interligados por recurso  

e avanço nos esforços de obter maior poder de processamento 
os lógicos programáveis (PLDs). Estes dispositivos contêm 
iue pode ser reprogramado para a aplicação sendo executada, 

um desempenho comparável aos ASICs sem o custo e risco 
ogia. Os mais comuns dispositivos de hardware reconfigurável 
GAs contêm arranjos de blocos lógicos configuráveis (CLBs) 
s de roteamento [39],[40]. 

O princip 
introduzem uma classi 
realização de computa 
óbvio do paralelismo E 

Além disso, destaca-sE 
facilidade de programa 
minutos; o ciclo curto d 
mercado; o baixo cust  

l benefício dos dispositivos lógicos programáveis é que eles 
de dispositivos configuráveis pós-fabricação que suportam a 

ção espacial. Os dispositivos reconfiguráveis têm o benefício 
spacial, permitindo a realização de mais operações por ciclo. 
sua ótima flexibilidade em função da alta capacidade lógica; a 

ção pelo usuário final, que reduz o tempo de fabricação para 
projeto possibilita que o produto seja rapidamente colocado no 
do dispositivo e dos custos fixos do projeto. 

O usode  hardware reconfigurável pode ser classificado em três 
categorias [41]: 

• Lógica (em substitui 
• Coprocessadores (c 
• Computadores (pia 

CCM5). 

ção a outros dispositivos para uso em glue Iogic); 
Jips específicos para determinadas tarefas); e 
taformas de computação completamente reconfiguráveis - 

 

  

3.2.1. Arquitetuas 

Normalmnte um sistema de Computação Reconfigurável 	é 
implementado com múltiplos PLDs (geralmente FPGAs baseados em SRAM), os quais 
atuam como Unidades de Processamento Reconfiguráveis (APUs), acoplados a um 
computador hospedeiro (host) [42]. A junção de hardware dedicado com um 
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computador host para 
um conceito novo. U 
aceleradoras gráficas. 
requerem grande esfo 
próprio microprocessad 

celerar algumas tarefas computacional mente intensivas não é 
exemplo comum na indústria de PCs é o uso de placas 

orém, tais circuitos aceleradores para aplicações específicas 
de projeto e tipicamente usam mais área de silício que o 

r. 1 

O uso de 
com recursos de hard 
executada, e com a po' 

ardware reconfigurável torna possível juntar o computador host 
are mais flexíveis, melhores adaptados à aplicação sendo 

sibilidade de adaptar-se às versões novas de uma aplicação. 

O tipo de 
granulosidade da RPU 
implementação de sist: 
foram explorados e mu 
não é possível identific.  

nterconexão entre a RPU e o sistema hospedeiro e o nível de 
onstituem dois importantes aspectos a serem considerados na 
mas reconfiguráveis. Muitos pontos relativos a esses tópicos já 
tos ainda remanescem para pesquisa adicional. Porém, ainda 
r uma solução dominante para todos os tipos de aplicações. 

3.2.1.1. Acoplamento de RPUs com o Host 

O tipo de acopla 
um impacto grande no 
em um dos quatro 
apresentados em orde 

ento das RPUs com o sistema de computação existente tem 
custos de comunicação. O acoplamento pode ser classificado 
rupos listados abaixo e ilustrados na Figura 4, que são 
de custos de comunicação decrescentes [42]: 

• RPUs acopladas ao 
circuito comerciais. 

• RPUs acopladas ao 
• RPUs acopladas co 
• RPUs atuando como 

barramento de I/O do host. Este grupo inclui muitas placas de 
Iguns deles são conectados ao barramento PC] de um PC. 

barramento local do host. 
o coprocessadores. 
um datapath estendido do processador. 

3.2.1.2. Reconfiguraç 

PLDs re 
selecionada da lógica 
enquanto o restante do 

o Dinâmica 

onfiguráveis dinamicamente permitem que uma parte 
rogramável e dos recursos de roteamento sejam atualizados 
recursos continuam a funcionar [43],[44]. 

Como os 
intercalar execução e r 
ainda merece atenção 
de reconfiguração mai 
PLDs em um ambiente  

empos de configuração não são desprezíveis, a habilidade de 
configuração sem prejuízo do desempenho é uma questão que 
esforços de pesquisa. Com  a introdução de PLDs com tempos 
rápidos e suporte a reconfiguração parcial , é possível usar 

'e reconfiguração dinâmica. (RTR, Run-Time Reconfiguration). 
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Fi um 4 - Tipos de acoplamento de RPUs com o Sistema Host 

Um siste 
reconfiguração onde bl 
Figura 5 ilustra a recon 
ou tarefas. A tarefa A é 
alimentam a tarefa E 
saída são permanente 
alternam-se sob o cont 

a de reconfiguração dinâmica inclui pelo menos uma área de 
cos lógicos podem ser carregados em tempo de execução. A 
iguração dinâmica de um sistema composto de cinco circuitos 
uma função de entrada que alimenta as tarefas B, C ou D, que 
ue é a função de saída do sistema. As tarefas de entrada e 
ente residentes no PLD enquanto as três tarefas dinâmicas 
lede um sinal de Swap. 

A capacidade d reconfiguração dinâmica permite o compartilhamento ao longo 
de tempo de tarefas dif rentes, o que pode reduzir significativamente a área de silício 
exigida. Esta tecnologi torna possível o conceito de hardware ilimitado ou "Hardware 
Virtual" [42],[45],[46]. 	Este conceito é similar ao de memória virtual e está sendo 
adotado para permitir ue múltiplos conjuntos de configuração sejam armazenados 
para serem usados elas 	RPUs quando necessário. O hardware virtual é 
implementado por co partilhannento de tempo (time-sharing) de uma dada RPU, 
necessitando de um es alonador que é responsável pelas configurações, a execução e 
as comunicações entre as partições temporais. 
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FFIgura 5- Exemplo de reconfiguração dinâmica em PLDs. 

O projeto 
problemas [47]: 

• particionamento da 
possam ser trocad 

• a busca de um esca 
• a determinação 

apropriadamente a f 

A questão 
capaz de manipular a 
oferecer (assim como 
remoção de tarefas, es  

de um sistema que explore essa possibilidade possui vários 

escrição em alto nível de um sistema em blocos (tarefas) que 
(carregadas e descarregadas) na área reconfigurável. 

onamento otimizado para esses blocos. 
e um conjunto de serviços que auxiliam a executar 
ncionalidade requerida. 

crucial nesta abordagem é a implementação de um controlador 
econfiguração de todas essas tarefas. Este controlador deve 
Sistemas Operacionais) serviços como o carregamento e 

alonamento de tarefas e gerenciamento dos recursos. 

A reconfi uração dinâmica tem sido proposta no projeto de alguns 
sistemas experimentais Um sistema operacional que auxilia a reconfiguração dinâmica 
de unidades funcionais proposto por Brebner [48]. A Universidade de Brigham Young 
tem usado computação reconfigurável para construir um computador com um conjunto 
de instruções dinâmic (DISC) [49], que efetivamente acopla um microprocessador 
com um PLD e de onstra o potencial da reconfiguração automática usando 
configurações armazen das. À medida que um programa é executado, o PLD requisita 
a reconfiguração se 	circuito designado não está residente. A arquitetura DISC 
permite que o projetist crie e armazene um grande número de configurações e as 
ative assim como um p gramador costuma chamar uma sub-rotina de software em um 
microprocessador. 

O' 
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3.2.2. Fluxo de Projeto de Sistemas Reconfiguráveis 

O proces 
longa e árdua. As ferra 
CCMs ainda estão nu 
simular a interação tio 
reconfiguração destas 
Figura 6.  

o de desenvolvimento de aplicações RTR pode ser uma tarefa 
entas de software para o desenvolvimento de aplicações para 

a fase prematura. Elas oferecem uma limitada capacidade de 
t1hardware e são incapazes de explorar as possibilidades de 
'lataformas [50]. Um fluxo de projeto típico é apresentado na 

Um dos 
desenvolver um co 
comportamental de alt 
escalonamento que m. 
criar de forma transpar 
para o host e os arq 
realizados para conve 
Java, em hardware, ma 
ambiente ideal de proj 
sistemas RTR entre os 
Berkeley estão sendo 
PLDs [55]. A partir do 
automaticamente uma 
para alcançar o melh 
desenvolvendo o projet- 

bjetivos principais da comunidade de pesquisa em RTRé 
pilador para máquinas CCM que aceite um modelo 
• nível e otimize a aplicação, provendo o particionamento e 
ximize a velocidade da aplicação [51],[52]. O compilador deve 
nte a implementação final completa com o código em software 
ivos de configuração dos PLDs. Alguns trabalhos têm sido 
er algoritmos escritos em linguagens de alto nível, como C e 
- esta ainda é uma tarefa muito difícil [42],[53],[541. Este seria o 
to e constitui um ponto crucial para a expansão do uso de 
esenvolvedores de software. Na Universidade da Califórnia em 
esenvolvidos sistemas que combinam microprocessadores e 
ódigo do programa, um compilador especial de software gera 
ombinação de instruções de máquina e configurações de PLDs 
r desempenho. Nesta linha de pesquisa o LCR-ICMC está 
ARCHITECT [56]. 

I I 

4 

4 

Especificação 

1  
Modelo Comportamental 

Particionamento 

-, odificação do Software 

7 

Compilação 

Codificação do Hardware 4-

(VHDLJFJDL, etc) 

Simulação 

'Ir  
Síntese 

Integração 
Host / Hardware 

Figura 6- Fluxo de Projeto de Sistemas RTR 
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3.2.3. Aplicaçõe 

Vários gr 
reconfigurável visando 
máquina para a tarefa 

pos de pesquisa têm construído sistemas de computação 
obter alto desempenho a baixos custos especializando a 

omputacional desejada [57],[58],[59]. Alguns exemplos são: 

• A arquitetura PR 
microprocessador. 
elemento reconfigur 

• Supercomputing R 
programáveis conh 
uma workstation e 
SPLASH tem sido 
genoma. 

• PAM (Programmabl 
a uma workstation. 
desempenho em 
acelerador PAM. 

SM que acopla um elemento programável com um 
ara cada aplicação, novas Instruções" são sintetizadas no 
vel que são projetadas para acelerar a aplicação. 
search Center construiu uma série de arranjos sistólicos 
cidos como SPLASH. Cada arranjo do SPLASH é acoplado a 
composto de um conjunto de FPGAs da Xilinx . A arquitetura 

uito utilizada para aplicações de comparação de sequências de 

Active Memories) é um arranjo de FPGAs da Xilinx acopladas 
om esta arquitetura foram obtidas significantes melhorias de 

uitas aplicações, realizando especializações apropriadas no 

Numeros 
devido à favorável rela 
as citadas têm sido ef 
incluindo: 

s outros sistemas têm sido e continuarão sendo construídos 
o custo/desempenho [60].  Máquinas reconfiguráveis tais quais 
tivamente empregadas em uma ampla gama de aplicações, 

• Operações binárias 
eficientemente e co 
avaliação de grand 
podem oferecer v 
microprocessadores 

- lógica reconfigurável pode realizar operações binárias muito 
substancial paralelismo. Quando as aplicações requerem a 

s e regulares operações binárias, máquinas reconfiguráveis 
ntagens significativas sobre a lógica fixa disponíveis nos 
típicos. 

• Aritmética - quan 
correspondem exa 
convencionais ou q 
levei, há um amplo 
alto desempenho. 

o as operações aritméticas requeridas pela aplicação não 
amente às fornecidas pela ALU/FPU dos processadores 
ando as operações admitem um alto grau de paralelismo bit-
spaço para especialização da lógica reconfigurável para obter 

• Encriptação/Decript 
de seqüências simp 
de dados. Entretant 
especializadas pod 
paralelismo e regula 

çâo e Compressão - estas aplicações requerem a realização 
es de operações lógicas e aritméticas em um grande conjunto 
tais operações não são nativas dos processadores. Máquinas 
m fornecer os operadores apropriados e fazer uso do 
idade da aplicação para alcançar um alto desempenho. 

• Comparação de se 
aplicação e especi 
estrutura, pesquisa 

ências e strings - pelo reconhecimento da estrutura natural da 
lizando uma máquina reconfigurável para tirar vantagem da 
ores têm obtido alto desempenho a baixos custos. 
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fas de ordenação apresentam naturalmente um paralelismo de 
Explorando este paralelismo, grandes tarefas de ordenação 

as eficientemente com redes de ordenação construídas com 

• Ordenação - as tar 
granulosidade fina. 
podem ser realiza' 
lógica reconfiguráv 1. 

• Simulação de Sist: 
requer a avaliação 
regulares de preci 
particulares de 
processadores de fi 

• Processamento de 
presente em mu 
extremamente côm 

mas Físicos - a simulação de fenômenos físicos geralmente 
repetidamente de variáveis de estado usando computações 
ão limitada. Máquinas especializadas para avaliar sistemas 
quações podem alcançar significante vantagem sobre 
alidade geral. 

Imagens - a granulosidade fina e o paralelismo bit-level 
tas aplicações de processamento de imagens tornam 
da a aceleração usando arranjos de granulosidade fina [61]. 

Um aspe' 
de computação reco 
processadores de fim. 
menor que o de aum 
níveis de desempenho  
menos para serem 
especializada apresent 
As aplicações aprese 
configurações de diver 
reconfigurável irá nece 
amostra demonstra u 
especialização da lógic 
trabalhos demonstram 
prazo.  

to comum nessas aplicações é que a utilização de um sistema 
figurável prover um desempenho bem superior ao dos 

lidade geral. O custo da lógica reconfigurável é tipicamente 
• ntar a capacidade do microprocessador. E comum observar 

de "supercomputadores" em sistemas que custaram muito 
ontados. Para várias aplicações a máquina reconfigurável 
o melhor desempenho já relatado por qualquer outra máquina. 

tadas foram construídas numa variedade de arquiteturas e 
.os tamanhos. Não pode-se concluir que uma única arquitetura 
-sariamente exibir ganhos de desempenho. Apesar de tudo, a 

claro potencial para aceleração do desempenho através da 
reconfigurável em uma grande variedade de aplicações. Estes 

que esta área tende a se desenvolver muito, a médio e longo 

3.3. Dispositiv s Lógicos Programáveis II 

Dispositiv 
configuráveis, usados 
volta de 1980, os P 

s lógicos programáveis (PLD5) são circuitos integrados 
ara implementar funções lógicas definidas pelo usuário. Já por 
s foram usados para integrar vários dispositivos de lógica 

discreta, sendo o proje o representado em termos de equações Booleanas. Hoje, PLDs 
de alta densidade são usados para integração em nível de sistema, e tem se tornado 
uma alternativa cada vez mais freqüente aos circuitos integrados para aplicação 
específica (ASIC) ou a s produtos padronizados para aplicação específica (ASSP) [68]. 

1 

II 

1 

O termo' 
que podem ser confi 

lógico programável" é aplicado a todos circuitos digitais lógicos 
II urados pelo usuário final, incluindo os simples dispositivos 
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PAL/GAL, os field-prog 
Estes dispositivos sã 
variedade na quantida 
diferenciarem também 
um alto grau de flexibili 
a lógica programável a 

CPLDs e 
estrutura de intercone 
comprimentos, coriect 
as células lógicas. Por 
linhas de metal contínu 

3.3.1. A Teenolo 

ammable gate arrays (FPGAs) e os complexos PLDs (CPLD5). 
oferecidos em diferentes arquiteturas, com uma grande 

1 e de elementos de memória para configuração, além de se 
o número de pinos para entrada e/ou saída. Os PLDs permitem 
'ade, que combinado com velocidade e riscos reduzidos tornam 
olução para as aplicações eletrônicas de hoje em dia. 

FPGAs possuem diferentes estruturas de interconexão. A 
ão segmentada dos FPGAs usam múltiplas linhas de vários 
1as por transistores de passagem ou 'anti-fuses', para conectar 
0 utro lado, a estrutura de interconexão contínua dos CPLDs usa 
s para fornecer a conectividade lógica entre as células. 

ia FPGA 

Um FPG 
pastilha com um grand 
de interconexão. Cada 
funções lógicas e/ou r-
Os recursos de interco 
como outros PLDs (P 
diferentes arquitetura 
granularidade variada, 
[6]. 

A arquite 
de blocos lógicos, se 
recursos de intercone 
capazes de realizar op 
na Figura 7.  

(Field Programmable Gate Array) [14] consiste de uma única 
arranjo de células configuráveis (ou blocos lógicos) e recursos 
élula contém uma capacidade computacional para implementar 

-lizar roteamento para permitir a comunicação entre as células. 
exão podem ser programados eletricamente pelo usuário assim 
ogrammable Logic Devices). As diversas opções apresentam 

diferentes estruturas de roteamento e blocos lógicos de 
• nde a aplicação determinará a escolha mais apropriada [4], [5], 

ra básica de um FPGA consiste de um arranjo bidimensional 
do que a comunicação entre os blocos é feita através de 
ão. A borda externa do arranjo consiste de blocos especiais 
rações de entrada e saída (1/0). Esta arquitetura pode ser vista 

A arquitet 
tecnologia de program. 
sua arquitetura de rote 
e a densidade das dif: 
que há uma melhor 
aplicação. 

ra de um FPGA é definida a partir de três aspectos: o tipo de 
ção utilizada, a arquitetura dos blocos lógicos e a estrutura de 
mento. Estes aspectos influenciam diretamente o desempenho 
rentes arquiteturas de FPGAs, entretanto não se pode afirmar 
:rquitetura e sim a mais adequada para uma determinada 

A capaci 
bloco lógico podem se 
propriedades destes c' 
principalmente o de 
capacidade de reprogr 
a escolha do dispositi 
implementação destes  

ade computacional e a configuração de roteamento para cada 
programadas via comutadores programáveis eletricamente. As 

mutadores tais como tamanho, resistência, capacitância, afetam 
empenho e definem características como volatilidade e 
mação que devem ser avaliadas na fase inicial do projeto para 
o. Basicamente existem três tipos de tecnologias usadas na 
omutadores programáveis: 
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Interconexão 
Programável Blocos de i/O 

CICIO O 

ocos Lógicos 

Figura 7- Arquitetura básica de um FPGA 

• SRAM (Static Ran 
passagem controla 

• Antifuse é original 
caminho de baixa r 

• Gate Flutuante, on 
usados nas memór 
PROM). 

As vanta 
através da Tabela 1. 

om Access Memory), onde o comutador é um transistor de 
o pelo estado de um bit da SRAM. 
ente um circuito aberto que quando programado forma um 

sistência. 
e o comutador é um transistor com 'gate flutuante' igual aos 
as EPROM (Erasable PROM) e EEPROM (Electrical Erasable 

ens e desvantagens de cada tecnologia pode ser comparada 

- 
TECNOLGIA / VANTAGENS DESVANTAGENS 	t 

SRAM R 
re 
de 
fat 

idamente 	reprogramável 	e 
uer apenas tecnologia padrão 
circuitos integrados para sua 
ricação 

Necessita 	de 	uma 	memória 
externa 	não 	volátil 	para 
configuração quando o circuito é 
ligado, e ocupa muito espaço 

Antif use 
a 

cal

pr 
qu 

Taanho reduzido, 	baixa 
acitância 	quando 	não 
gramado e a baixa resistência 
rido programado 

Não permite a reprogramação 

Gate Flutuante Caacidade 
ret3nção 
a pastilha 

de reprogramação e 
dos dados, mesmo com 
já instalada na placa 

Complicações 	no 	processo de 
fabricação 	e 	alem 	disso, 	a 
resistência 	dos 	comutadores 
ligados não atinge valores baixos 

Tabela - Vantagens e desvantagens das tecnologias dos comutadores 
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lassificar os FPGAs quanto ao bloco lógico, foram criadas duas 
idade fina e a granularidade grossa, sendo a primeira a 
s simples e pequenos e a segunda para os blocos mais 

A fim de 
categorias: a granula 
designante para bloc' 
complexos e maiores. 

O melhor 
contendo alguns transi 
NAND). A principal va 
quase sempre totalme 
número muito grande 
grande quantidade de t 
deste tipo de FPGA se  

exemplo para um bloco de granularidade fina seria um bloco 
tores interconectáveis ou portas lógicas básicas (por exemplo, 
agem no uso de blocos de granularidade fina é que estes são 
te utilizados. A desvantagem reside no fato de serem em um 
'evido à baixa capacidade lógica, requerendo, portanto, uma 
ilhas de conexão e comutadores programáveis. Um roteamento 
orna lento e ocupa grande área na pastilha. 

Já os bI
multiplexadores ou 1 
multiplexadores têm a 
número relativamente 
entradas necessitando 
Logo, a tecnologia 'an 
devido ao tamanho 
apresentam um alto 
inaceitavelmente grand 
que podem ser implem 
de entradas, essas f 
lógicos e são difíceis d  

cos de granularidade grossa geralmente são baseados em 
1 ok-up tables' (LUTs). Os blocos lógicos baseados em 
antagem de fornecer um alto grau de funcionalidade com um 

pequeno de transistores. No entanto, eles possuem muitas 
de muitos comutadores, o que sobrecarrega o roteamento. 

ifuse' é mais adequada para fabricação deste tipo de FPGA, 
eduzido dos comutadores. A vantagem das LUTs é que 
grau de funcionalidade e a desvantagem é que são 

-s para mais que cinco entradas. Apesar do número de funções 
entas aumentar muito rapidamente com o aumento do número 
nções adicionais geralmente não são utilizadas em projetos 
• serem manipuladas por uma ferramenta de síntese lógica. 

e 

A maiori 
seqüencial. Geralmen 
programação) às saíd. 
seqüencial não está 
roteamento programáv 

A arquite 
comutadores program 
interconexão das célul 
partir do modelo geral  

• dos blocos lógicos apresenta alguma forma de lógica 
e utilizam flip-flop tipo D que podem ser conectados (via 
s dos blocos combinacionais. Em alguns dispositivos, a lógica 
xplicitamente presente, e deve ser formada utilizando-se o 
1 e os blocos puramente combinacionais. 

ura de roteamento de um FPGA é a maneira pela qual os 
veis e segmentos de trilha são posicionados para permitir a 
s lógicas. As arquiteturas de roteamento podem ser descritas a 
presentado na Figura 8. 

O modelo
conexão que aparece 
conectividade das entr 
nos canais. A segunda 
os segmentos de trilh-
comutação e o bloco 
mesma estrutura. Nem 
apresentam uma est 
horizontais.  

) contém duas estruturas básicas. A primeira é o bloco de 
em todas as arquiteturas. O bloco de conexão permite a 

:das e saídas de um bloco lógico com os segmentos de trilha 
estrutura é o bloco de comutação que permite a conexão entre 
s horizontais e verticais. Em algumas arquiteturas, o bloco de 
'e conexão são distintos, em outras estão combinados numa 
todas as arquiteturas seguem esse modelo: há arquiteturas que 
utura hierárquica e outras que possuem somente canais 
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Uma impfrtante questão a ser considerada é se a arquitetura de 
roteamento permite quI se alcance um roteamento completo e, ao mesmo tempo, uma 
alta densidade lógica Sabe-se que usando um grande número de comutares 
programáveis torna-se fácil alcançar um roteamento completo, mas esses comutadores 
consomem área, que é desejável minimizar. Algumas pesquisas estabeleceram uma 
relação entre a flexibilidade da arquitetura de roteamento, a capacidade de roteamento 
e uso eficiente da área 5]. 

Bloco 
Lógico 

Pinos 	

ri 
Bloco 	 ei co 

de 
co e ao 
	Coflui.çlo 

Segmentas 
de trilhas 	 

Canal 
de 

roteamento 

'Di 

Trilha 

Figura 8— Modelo básico de uma arquitetura de roteamento de um FPGA 

3.3.1.1. Desenvolvi ento e Implementação de Projetos Usando FPGAs 

O proceso de projeto com FPGAs inicia-se com a descrição do projeto 
com um editor de equemático ou uma HDL. A tendência atual é intensificar a 
utilização de linguagejis de descrição de alto nível, principalmente a VHDL (VHSIC 
Hardware Description ..anguage) [7], [8], [9]. Em seguida são aplicadas ferramentas de 
síntese lógica para ofimização do projeto. As próximas etapas se encarregam do 
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mapeamento, posicion mento, roteamento do projeto e implementação através de uma 
unidade de programa •o. Podemos resumir o processo nos seguintes passos [4]: 

• Especificação e ent 
• Síntese lógica e ma 
• Posicionamento e r o 

• Verificação e Teste 
• Configuração/progr. 

ada do projeto 
eamento na tecnologia 
teamento 

mação do FPGA 

O 	pra jeti 
verificações durante i 
mapeamento, posicion 
possibilitando que o p 
em alto nível. Um sis 
consiste de vários prog 

.ta é responsável pela entrada inicial do projeto e pelas 
processo. As fases mais críticas como otimização lógica, 

mento e roteamento são realizados por softwares específicos, 
'jetista se concentre nas especificações do projeto e trabalhe 
ema típico EDA (Electronic Device Automation) para FPGAs 
amas interconectados como ilustra a Figura 9. 

A entrada 
com uma ferramenta g 
em uma linguagem d 
métodos de entrada de  

do projeto pode ser feita criando-se um diagrama esquemático 
áfica, ou usando um sistema textual para descrever um projeto 

descrição de hardware, ou com uma mistura desses dois 
projeto. 

Como a 
algoritmos são empreg 
área, atrasa, ou a co 
equivalente a uma mi 
quando se implementa  

lógica inicial não está geralmente numa forma otimizada, 
dos para otimizar os circuitos, manipulando-os para minimizar 
binação de área e atraso. Esse passo geralmente realiza o 
imização algébrica de equações booleanas e é apropriado 
m circuito em qualquer tecnologia [15]. 

Para tran 
de FPGA, a rede otimiz 
passo mapeia as equa 
otimizar, ou minimizar 
número de células lógi 
células lógicas é então 
uma localização espeo 
posicionamento geral 
necessárias [15].  

.formar as equações booleanas em circuito de células lógicas 
da alimenta um programa de mapeamento na tecnologia. Esse 
es em células lógicas, que também é uma oportunidade para 
número total de células requeridas (otimização de área) ou o 

as em caminhos críticos (otimização de atraso). O circuito de 
passado para um programa de posicionamento, que seleciona 
ífica no FPGA para cada célula lógica. Algoritmos típicos de 
ente tentam minimizar o comprimento total das interconexões 

O passo 
roteamento, que aloc. 
células lógicas posicio 
100% das conexões re 
sistema EDA alimenta 
FPGA.  

final do sistema de EDA é realizado pelo software de 
os recursos de roteamento do FPGA para interconectar as 
adas. As ferramentas de roteamento devem assegurar que 
ueridas são realizadas, e alcançadas. Finalmente, a saída do 
a unidade de programação que é utilizada pra configurar o 
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Síntese Wirelister 

representação 
Netlist 

Mapeamento 

Posicionamento e 
roteamento 

Entrada do Projeto 

de Descrição 
(HDLs) 

(como VHD...VeriIog,RUBY) 

Captura de Esquemático 
Linguagens 

de Hardware 

15 
striloqic; 

M2 
Dw& - 	FDC 

}NTITY Couflter 
PORTI dnP.rntN 

jut:XJt 

'¼RCITITECTURE 

st.dkoqic); 
CL  

r.ounter IS EN 
NAND2 

/ 

Configuração 
do FPGA 

Figura 9 - Sistema EDA para projetos com FPGAs 

3.4. Linguageii de Descrição de Hardware 

Uma lingagem de descrição de hardware (Hardware Description 
Language - HDL) é ima linguagem textual para representar o hardware. Existem 
várias disponíveis no mercado atualmente: VHDL, Verilog, AHDL, etc. 
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Neste tra 
Language), pois esta é 
II). Esta é uma linguag 
MAX+Plus II. AHDL 
condicional e funções p  

'alho será usada a AHDL (Altera Hardware Description 
linguagem disponível no software que será usado (MAX+Plus 

m modular e de alto nível que é completamente integrada ao 
uporta equações Booleanas, máquinas de estado, lógicas 
rametrizadas. 

Como a 
IEEE, será comentada 
quais também são válid 
linguagens são similare 

HDL é a mais importante de todas, pois foi padronizada pelo 
ais detalhadamente, mostrando seus principais conceitos, os 

's para a maioria das outras linguagens, uma vez que as outras 
• a VHDL 

3.4.1. Introduçã à Linguagem VHDL 

VHDL (V 
cada vez mais popul 
complexos tanto para 
usando VHDL podem 
em várias tecnologias 
utilizações. 

VHDL éu 
para descrever o com 
combina as seguintes c 

SIC Hardware Description Language) [16] está se tornando 
r como um modo de capturar circuitos eletrônicos digitais 
simulação como para síntese. Circuitos digitais capturados 
er facilmente simulados, são mais aptos a serem sintetizados 
e podem ser arquivados para futuras modificações e re- 

a linguagem de programação que foi desenvolvida e otimizada 
ortamento de circuitos e sistemas digitais. Desta forma, ela 
racterísticas: 

• Modelagem de sim 
descreverem (para 
componentes elet 
microprocessadores 
comportamento do 
das portas, e oper, 
simulação resultant 
maior (usando esqu 
sistema) para o proa 

• Entrada do projeto 
nível permitem qu 
programas para co 
eletrônicos complex 
do circuito ou para 
características úteis 
de representação 
programação, VHD 
sejam descritos. Is
inerentemente conc 

lação - VHDL possui muitas características apropriadas para 
um determinado nível de detalhe) o comportamento de 

ônicos, desde simples portas lógicas até completos 
Características da VHDL permitem que aspectos elétricos do 

ircuito (tais como 'rise and fali times' dos sinais, atrasos através 
ção funcional) sejam descritos com precisão. O modelo de 
pode ser usado como um bloco pré-definido em um circuito 

-mático, diagrama de blocos ou descrições VHDL em nível de 
ósito de simulação. 
Da mesma forma que as linguagens de programação de alto 

• complexos conceitos de projeto sejam expressos como 
putador, VHDL permite que o comportamento de circuitos 

's seja capturado de um projeto para uma síntese automática 
m sistema de simulação. Como Pascal, C e C++, VHDL inclui 
ara técnicas de projeto estruturado, e oferece um rico conjunto 
de dados e controle. Diferente destas linguagens de 
possui características que permitem que eventos concorrentes 

é importante porque o hardware descrito usando VHDL é 
rrente em sua operação. 

. 
1• 
II 
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• Teste - Um dos 
capacidade de capt 
forma comumente 
testes são descri 
saídas desejadas, q 

• Netlist - VHDL é u 
alto nível, mas tam 
diferentes ferrame 
linguagem estrutura 
linguagem 'netlisf. 

• Padrão - Foi adota 
significa que novas 
de entrada de pro' 
características de p 

ais importantes (e sub-utilizado) aspectos da VHDL é sua 
rar a especificação de desempenho para um circuito, em uma 
eferenciada como 'test bench', ou plano de testes. Plano de 
es VHDL dos estímulos ao circuito e suas correspondentes 
e verificam o comportamento do circuito através do tempo. 
a poderosa linguagem para desenvolvimento de projetos em 

ém é útil como uma forma de comunicação de baixo nível entre 
tas em um ambiente computacional. A característica de 
da VHDL permite que ela seja usada efetivamente como uma 

a como padrão pela comunidade de projetos eletrônicos, o que 
gerações de ferramentas continuarão suportando os métodos 
eto suportados atualmente, além de inerentemente atribuir 
rtabilidade e re-utilização aos projetos desenvolvidos. 

VHDL foi 
pesquisa de um circuit 
de Defesa dos Esta 
confrontaram com a tar 
gerenciar problemas n 
engenheiros. Dispondo 
claro que melhores e m 
desenvolvidos.  

esenvolvida nos anos 80 como um 'spin-oft de um projeto de 
integrado de alta velocidade, patrocinado pelo Departamento 
s Unidos. Durante o programa VHSIC, pesquisadores se 
fa de descrever circuitos de larga escala (para aquela época) e 
projeto de grandes circuitos que envolviam várias equipes de 

de ferramentas para projetos 'gate-levet apenas, logo se tornou 
is estruturados métodos e ferramentas de projeto deveriam ser 

Para res 
companhias - IBM, 
Departamento de Def 
método de descrição 
da VHDL (versão 7.2) t 

Em 1986 
foi feito em 1987 dep 
uma equipe de repre 
resultante, IEEE 1076-
síntese vendido hoje e 
lançada em 1994, e 
características da lingu 

Iver este desafio, uma equipe de engenheiros de três 
Texas lnstruments e lntermetrics - foi contratada pelo 
sa para completar a especificação e implementação do novo 

projeto baseado em linguagem. A primeira versão publicada 
rnou-se disponível em 1985. 

IEEE recebeu a proposta para padronizar a linguagem, o que 
is que substanciais melhoras e modificações foram feitas por 
entantes comerciais, acadêmicos e do governo. O padrão 
987, é a base para praticamente todo produto de simulação e 
dia. Uma versão melhorada da linguagem, IEEE1 076-1993, foi 

s fabricantes de ferramentas estão adicionando estas novas 
gem a seus produtos. 

e 

Embora o 
existem alguns aspe 
completamente numa 
identicamente usando 
fato de que VHDL su 
problema da caracter 
comumente usadas e 
depois que o IEEE 107 
melhorar o VHDL com 
padronizados, mas le 
eletrônicos complexos  

padrão IEEE 1076 defina completamente a linguagem VHDL, 
tos da linguagem que são difíceis de serem escritos 
descrição de projeto portável (que possa ser simulada 

erramentas de diferentes fabricantes). O problema origina do 
orta muitos tipos de dados abstratos, mas não endereça o 
zação de sinais de intensidades diferentes ou condições 

simulações tais como 'unknows' e alta impedância. Logo 
-1987 foi adotado, os fabricantes de simuladores começaram a 
ovos tipos de sinais (através do uso de tipos enumerados, não 
ais) para permitir que seus clientes simulassem circuitos 
orretamente. Isto causa problemas porque as descrições de 
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projetos feitas usando 
ambientes de sim ulaçã 

um simulador são freqüentemente incompatíveis com outros 
Rapidamente VHDL tornou-se uma linguagem não padrão. 

Para resolver este problema de tipo de dados não padronizados, outro 
IEEE. Este padrão, número 1164, define um pacote padrão 

ra um tipo padronizado de dados de nove valores que é 
ndard logie packageÇ ou algumas vezes MVL9 (mult!valued 
adrões IEEE 1076-1987 e IEEE 1164 juntos formam o padrão 
nte usado nos dias de hoje. 

padrão foi adotado pel 
contendo definições p 
referenciado como 'st 
Iogic, nine values). Os 
completo VHDL largam 

VHDL é 
para o projeto de circuit 
nos quais VHDL pode 
como uma alternativa a 

O diagra 
incluindo síntese e si 
ASICs. A chave para 
lembrar a importância 
deve ser iniciado tão lo  

ma linguagem de programação de propósito geral otimizada 
s eletrônicos. Desta forma, existem muitos pontos do processo 
ajudar: especificação, captação, simulação, documentação e 
s editores esquemáticos e às linguagens proprietárias. 

a apresentado na Figura 10, mostra um processo simplificado 
ulação, para um ou mais CIs logicamente programáveis ou 
ntender o processo e entender como melhor usar VHDL é 
o desenvolvimento do plano de teste. Este desenvolvimento 
o os requisitos gerais do sistema sejam conhecidos. 

rocesso simplificado para projeto de Cis logicamente programáveis 

A linguag 
depois de ser capturad 
uma ferramenta que g 
código fonte VHDL 
permitindo que sua fu 
uma ferramenta de sínt 
específico (device map  

m VHDL será usada para as entradas do projeto (design entry): 
por um sistema, ou usando um editor de texto ou através de 

re VHDL a partir de uma representação gráfica de alto nível. O 
ode ser a entrada para simulação (functional simulation), 
cionalidade seja verificada, ou ser passado diretamente para 
se (syntesis) para implementação em um tipo de componente 

ing). 

Quanto a 
testes em VHDL pode 
funcionais e as restriçõ 
descrito usando um 
informação de estímulo 

desenvolvimento dos testes (test deve!opment), o plano de 
er criado para garantir que o circuito atenda as especificações 
s de tempo (timming simulation). Este plano de testes pode ser 
ditor de texto, ou pode ser gerado por outras formas de 
de teste, tal como um gráfico em forma de ondas. 
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Uma mell'or utilização da VHDL ocorre quando se usa uma estrutura 'top-
down' para o projeto. Um real aumento da produtividade ocorrerá depois de superado o 
aclive maior da curva de aprendizagem e quando já tiver acumulado uma biblioteca de 
componentes VHDL re utilizáveis. A re-utilização de projetos torna-se natural devido à 
facilidade de se constr ir e de se usar as bibliotecas dos módulos VHDL mais usados e 
então, a escrita de códi!o portável será um reflexo natural. 

VHDL tor 
EDA e nas tecnologia 
aumentar a chance d-
necessidade de re-en 
circuitos para novos tu 
método padrão para as 

3.5. Considera 

a mais rápido o processo de desenvolvimento em ferramentas 
de gravação de Cl. O uso de uma linguagem padrão pode 
estar sempre usando as ferramentas mais avançadas sem a 
rar as descrições do circuito. A capacidade de redirecionar 
os de componentes também será melhorada pelo uso de um 
entradas do projeto. 

ões Finais 

Neste tr 
configuração dos mod 1 
na Seção 7.4. Pode 
categoria lógica, ou sej 
A arquitetura escolhid. 
barramento local, conf e  

:balho a computação reconfigurável será aplicada na 
s de operação do hardware desenvolvido, conforme mostrado 
e classificar o hardware reconfigurável deste trabalho na 

:, a RPU será usada em substituição outros dispositivos lógicos. 
para a interconexão com a CPU será a RPU acoplada com o 
rme pôde ser observado na Figura 1. 

Apesar d 
ela não será abordad 
trabalho. O mesmo 
reconfiguração dinâmi e 
para a programação 
(esquemático) juntame 
da RPU a ser usada. 

Será usa  

crescente tendência em usar a reconfiguração dinâmica, aqui 
para evitar maiores complexidades no desenvolvimento do 
e aplica a VHDL, que seria ideal num hardware com 
a ou num hardware com funções mais especializadas. Assim, 
da RPU será usada a descrição em forma de esquema 
te com a linguagem de descrição AHDL, própria do fabricante 

o como RPU um PLD com as seguintes características: 

• Programação na própria placa, usando a porta JTAG. 
• Além da capacid:de de retenção da programação mesmo desligando o 

equipamento. 

Estas c,: racterísticas darão maior flexibilidade e desempenho 
respectivamente, porta to, passarão a ser requisitos do projeto. 
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4. ETHE' ET COM TOLERÂNCIA A FALHAS 

Uma vez 
suporte determinado n 
conceitos relacionados 

que este trabalho se propõe a fornecer um hardware que 
vel de tolerância a falhas, torna-se necessário fornecer alguns 

este assunto. 

4.1. Tolerânci a Falhas 

Um siste 
funcionando corretame 
esta característica sã 
tolerante a falhas, isto 
ter informação suficien 
em operação normal d 
rede tolerante a falhas 
apresentam as seguint 

• Confiabilidade - é 
período de tempo; 

• Manutenção 'on-lin 
Degradação suave 
serviço útil, mesmo 

• Operação a prova d 
• Disponibilidade - é 

intervalo de tempo. 

a computacional deve ser confiável, ou seja, deve continuar 
te, mesmo na presença de falhas [70]. Sistemas que possuem 
denominados sistemas tolerantes a falhas. Se o sistema é 

mplica que o sistema pode detectar o erro quando ele ocorrer, 
sobre a falha para corrigir seu impacto no sistema e colocá-lo 

ntro de um período de tempo aceitável. Um exemplo de uma 
á foi projetado no ICMC-USP [21]. Sistemas tolerantes a falhas 
5 características essenciais: 

grau de sucesso que um sistema atinge dentro de um certo 

- capacidade de correção da falha sem interrupção do serviço; 
- consiste no fato do sistema continuar fornecendo algum 
urante a ocorrência de falhas; 
falhas - continuidade da operação mesmo diante de falhas; 
a probabilidade do sistema estar operacional dentro de um 

Em siste 
técnicas que assegura 
sejam percebidas pelo 
uma vez que não foi 
razão para isto é qu 
Conseqüentemente, té 
conseqüências das fal  

as que requerem alta confiabilidade normalmente usam-se 
que as falhas sejam evitadas ou eliminadas antes que elas 

sistema [22]. Um certo nível de abstração se faz necessário, 
rovado que um alto nível de confiabilidade seja suficiente. A 

sistemas complexos sempre irão conter falhas residuais. 
nicas que possibilitem ao sistema tolerar a ocorrência e as 

as são requeridas. 

Todas as 
dos elementos do siste 

edidas de tolerância à falhas dependem da utilização eficiente 
a e podem ser obtidas por redundância protetora. As técnicas 
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que utilizam esta redu dância podem ser classificadas de diferentes maneiras; uma 
possível classificação i F  entifica as estratégias por: 

• Detecção de erro; 
• Avaliação do dano; 
• Recuperação a part r do erro; 
• Tratamento da falh 

Num det 
partes diferentes do si 
nem sempre é possív 
pela constituição de ca 
Enquanto o ponto de e 
qual as outras estratég 
interações entre elas. 
particular da estrutura  

rminado sistema, a estratégia particular usada pode variar em 
tema, e em tempos diferente durante sua operação. Por isso, 
fazer uma identificação positiva dos elementos responsáveis 

a estratégia usada em uma dada técnica de tolerância à falhas. 
trada é sempre a detecção de um estado de erro, a ordem na 

as são conduzidas podem variar, e ainda podem existir muitas 
este modo, qualquer identificação irá depender de uma visão 

o sistema. 

z I 

4.1.1. Redundân ia Protetora 
Usualme 

e algoritmos, que são r 
num sistema que pos 
pode ser utilizada num 
componente. 

te é incorporada no sistema através da adição de componentes 
dundantes no sentido de que eles não podem ser necessários 

a garantidamente ser livre de falhas. Redundância no tempo 
istema, por exemplo, fazendo uso repetido de um determinado 

Redundã cia estática (ou mascarante) é a redundância introduzida para 
mascarar ou esconder s efeitos do componente falho, de modo que a falha não tenha 
impacto sobre o ambie te no qual o componente está envolvido, tem sido diferenciada 
da redundância dinâmi a na qual um componente é usado para indicar que a saída 
daquele componente está errada. Na realidade esta distinção não está muito 
relacionada com o ti o de estratégia utilizada, mas, com a maneira na qual a 
redundância é incorpor da na estrutura do sistema. 

4.1.1.1. Detecção de rro 

O ponto 
detecção de um estad 
o controle desempenh 
critérios: 

1. Ser baseado some 
provê; 

2. Assegurar uma ab 
especificação; 

3. Ser independente d 

e início para todas as técnicas de tolerância a falha é a 
errôneo que pode conduzir o sistema a uma falha. Idealmente, 
do pelo mecanismo de detecção de erro deve satisfazer a três 

te na especificação do serviço que o sistema supostamente 

oluta precisão do procedimento do sistema com relação à 

próprio sistema. 

1 
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Se este controles forem desenvolvidos, implementados e 
complementados por um meio apropriado de recuperação a partir dos erros 
detectados, então nent uma falha simples de um componente ou de um algoritmo irá 
causar a falha do sis ema. Na prática, estes controles rigorosos não podem ser 
conseguidos. 

4.1.1.2. Avaliação do dano 

Quando um erro é detectado, outras partes do sistema podem ser 
suspeitas e não apenas aquela em que o erro foi descoberto. Devido ao provável 
atraso entre a ocorrência da falha e a detecção de suas conseqüências, informações 
inválidas podem ter s do propagadas pelo sistema. Desta forma, antes de uma 
recuperação a partir dc erro, pode ser útil tentar avaliar a extensão do dano que tem 
sido causado ao estadc do sistema. 

Avaliação do dano é sempre baseada numa idéia prioritária para uma 
maior ou menor extenso. A avaliação pode ser baseada somente na idéia prioritária 
ou pode ser acrescida 'elo próprio sistema, adotando técnicas exploratórias para tentar 
determinar a extensão do dano. Cada aproximação pode envolver confiança na 
estrutura do sistema p.;  ra determinar qual atividade do sistema deveria ter seguido a 
ocorrência da falha. 

4.1.1.3. Recuperação a Partir do Erro 

Recupera :o da conseqüência de uma falta envolve a transformação de 
um estado errôneo e i consistente num estado válido através do qual o sistema pode 
continuar a prover o se iço específico. Duas estratégia de recuperação do erro podem 
ser identificadas: 

1. 'Backward Error R;covery' - Recuperação de erro fornecida a um sistema e 
envolvendo a restau ação de um estado prévio do sistema (ou parte do sistema); 

2. 'Forward Error Rec. ery' - O próprio sistema fazendo um maior uso do seu estado 
de erro atual para o 'ter um outro estado. 

O objetivo das duas estratégias é conseguir um estado no qual é 
esperado que seja livr: de erros. Uma estratégia 'reset' é usada alguma vezes para 
fornecer uma recupera Co de erro na qual o estado corrente é descartado e substituído 
por um estado predefini.o. 

4.1.1.4. Tratamento d: Falha 

O aspecto de tolerância à falhas que é chamado de tratamento de falhas 
assume todas as ativi»ades anormais do sistema para assegurar que ele continue 
fornecendo seu serviço específico, mesmo sabendo da presença da falha. Deste modo, 
técnicas para localizaoio, reparo ou para ignorar uma falha estão dentro desta 
classificação. 
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4.2. Redundâ$ia em Sistemas de Automação 

As carac 
monitoração e controlo 
fábricas através do mur 

O sistem 
falha. Este sistema f 
conectado às unidadeE 
todos) em uma planta 
uma falha do sistema 
sistema inerentemente 
eliminadas.  

erísticas sofisticadas da geração atual dos sistemas de 
de planta têm garantido a aceitação destes sistemas em 

do [23]. 

de controle mostrado na Figura 11 possui um único ponto de 
lha totalmente se uma parte do hardware (o computador 
de monitoração e controle) falha. Se algum dos processos (ou 
ão críticos, ou se o custo de uma parada na produção devido 

alto, deve ser incorporada redundância ao sistema. Em um 
edundante, interrupções devidas à falhas de equipamentos são 

Figura 11 -Sistema de cont ole 

Através 
computadores (usand 
sistema. Numa aplica 
conectado às unidades 
comunicação com os e 
clientes de exibição de 
ser exibido e processa  

a distribuição das tarefas do processo em dois ou mais 
uma LAN) pode-se aumentar a velocidade e eficiência do 
o simples, como a mostrada na Figura 11, o computador 

de monitoração e controle torna-se o servidor, dedicado para a 
uipamentos de controle, enquanto os outros computadores são 
informações. Então um cliente solicita ao servidor um dado a 
ste dado localmente. 

Para ofe -cer redundância, um segundo (standby) servidor pode ser 
adicionado, também d-dicado para a comunicação com os equipamentos de controle 
da planta. Se o servi.or primário falha, a requisição do cliente é chaveada para o 
servidor secundário. 
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O servido 
senão ambos terão qu 
dobrando a carga na r 
servidor primário comu 
servidor secundário, p 
comunicação com o 
servidor primário falho 
reparado e retorna ao 
e continua seu papel c 

secundário não deve duplicar as funções do servidor primário, 
comunicar com os PLCs (controladores lógicos programáveis), 
de PLC, e reduzindo o desempenho. O ideal é que apenas o 
ique com a rede PLC e que este também comunique com o 
ra atualizá-lo continuamente com o estado da planta. Se a 
rvidor primário é interrompida, o secundário assume que o 
e passa a operar no lugar deste. Quando o servidor primário é 
erviço, ele lê o estado da planta através do servidor secundário 
mo servidor primário. 

ode se dividir as tarefas do servidor em algumas sub-tarefas 
como: 

• 1/0 (entrada/saída); 
• Alarmes; 
• Curvas de tendênci:; 
• Relatórios 

Cada u a destas tarefas pode gerenciar seu banco de dados 
independentemente, d- forma que a redundância de cada uma delas possa ser 
manipulada diferente ente. Pode-se ainda adicionar ao sistema um servidor de 
arquivos dedicado que entralize os bancos de dados e as telas de apresentação. Isto 
garantiria a continuida.e mesmo em caso de falha do servidor primário, conforme 
mostra a Figura 12. 

Figura 12— Sistema com redundância de servidor 
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Esta confiuração garante o funcionamento do sistema no caso de falha 
de um dos servidores, contudo, uma falha na LAN pode derrubar o sistema. Uma 
segunda LAN e um segundo servidor de arquivos pode assegurar a estabilidade do 
sistema no caso de ocorrer uma falha na rede. 

Para uma máxima estabilidade pode se conectar unidades paralelas 
(PLCs) para o mesmo equipamento de campo, mostrado na Figura 13. Qualquer 
componente de hardware neste sistema pode falhar sem interromper a monitoração e 
controle da planta. Este nível de redundância é diretamente desejado pela parte 
centralizada do processamento. 

Figurais —Sistema completamente redundante 

4.3. Redundância High Speed Ethernet 

Muitas das aplicações da Rede HSE Fieldbus Foundation necessitam ter 
uma disponibilidade do sistema de automação maior do que um sistema não tolerante 
a falhas pode fornecer 25]. Enquanto espera-se que uma rede HSE seja aplicável para 
o controle e monitoramento da maior parte de uma planta industrial, não se pretende 
usá-la em aplicações críticas, no aspecto de segurança. 
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O alicerc 
que significa que a r 
comunicando. Apesar 
que estão operacional 
ser visíveis para que ei 
operando corretament: 

A especif 
que serão tratados nos 
• Redundância de re' 
• Redundância de eq 

fundamental da redundância é a transparência operacional, 
dundância não é visível para as aplicações que estão se 
isto, para as aplicações de diagnóstico, tanto os equipamentos 
ente transparentes, como os que estão em operação devem 
s possam confirmar que os componentes redundantes estejam 

ação da Fie!dbus Foundation prevê dois tipos de redundância 
tópicos seguintes: 
e (ou caminho); 
ipamento. 

4.3.1. Redundá 

Deseja-s 

ia da LAN HSE 

com esta redundância: 

• Maximizar o uso da 
• Fornecer caminhos 

LAN. 
• Fornecer transpar: 

aplicações HD. 
• Permitir que os e 

necessárias para q 
• Permitir a co-existê 

tecnologias comerciais disponíveis. 
alternativos para a comunicação entre os equipamentos na 

nela operacional aos Virtual Field Devices (VFD5) e às 

'uipamentos sejam construídos apenas com configurações 
e eles operem em todos os tipos de LAN HSE. 
cia com equipamentos não HSE. 

Adicional 
considerações: 

ente, a redundância da LAN HSE faz as seguintes 

• Nenhuma falha loc 
perda total da com 

• Num sistema em f 
equipamentos é ac 

• Cada equipamento 
falha detectada: nã 4' 

• Cada equipamento 
equipamentos. De 
conhecimento para 

lizada no caminho de comunicação ou num VFD pode causar a 
icação. 
ncionamento, o status do caminho de comunicação entre os 
ssado contínua e sistematicamente. 
na rede detecta falhas e toma ações corretivas baseadas na 
existe um "gerente de redundância" central. 

egularmente distribui sua visão do status da LAN para os outros 
te modo, cada equipamento pode manter uma base de 
ma detecção inteligente da falha e uma tomada decisão. 

A especif cação divide a topologia das redes High Speed Ethernet três 
tipos: 
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LO - Linking 
Device 

IID - Host 
Device 

4.3.1.1. Tipo N-1 - N n Fault Tolerant 

Uma red não tolerante a falhas, tipo N-1 (Figura 14), possui conectados 
apenas equipamentos om portas simples e não possui uma LAN tolerante a falhas. 

Figura 14— Rede tipo N-1 

4.3.1.2. Tipo N-2A - ual LAN 

As redes ipo N-2A (Figura 15) consiste de duas LANs independentes. Os 
equipamentos podem er conectados às duas LANs, usando portas HSE diferentes 
para cada uma, ou pooem ser conectados a apenas uma das LANs, sendo que neste 
caso eles só poderão se comunicar com os equipamentos que estiverem na mesma 
LAN. As duas LANs n. precisam ser idênticas e não existe conectividade entre elas. 

4.3.1.3. Tipo N-213 - 

As rede 
capacidades embutida 
falhas não serão esp 
implementadas nas c 
única, um equipament 
outros equipamentos.  

ingle Fault Tolerant LAN 

tipo N-213 (Figura 16) consistem de uma LAN que possui 
de tolerância a falhas. O grau e os mecanismos de tolerância a 

cificados. Os mecanismos de redundância da LAN HSE são 
adas superiores destas LANs. Como o Tipo N-28 é uma rede 
pode ser conectado usando uma porta e ter acesso a todos os 
topologia da LAN não é restrita. 
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LD - Linking 
Device 

HD - Host 
Device 

LD - Linking 
Device 

RD - Host 
Device 

Figura 15- Rede tipo N-2A 

Figura 16- Rede tipo N-213 
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Todos os 
de LAN, enviam e re 
contém um resumo do 
são transmitidas peno' 
permitirá que os equipE 

Cada eq 
visibilidade da rede. E 
para a transmissão p. 
escolha de qual porta (' 

4.3.2. Equipame 

equipamentos que estão aptos a participarem da redundância 
ebem mensagens de diagnóstico (diagnostic messages) que 
3tatus da rede visualizada pelo equipamento. Estas mensagens 
licamente pelo equipamento por cada uma de suas portas e 
rnentos atualizem suas 'Network Status Table'. 

iipamento manterá em sua 'Network Status Table' sua 
ta tabela será usada para ajudar na escolha de qual porta usar 
a um determinado endereço de destino, como também para 
u portas) usar para recepção de transmissões 'multicast'. 

tos Redundantes HSE 

Existe u 
para os equipamentos. 
ser redundante repres 
especificamente projet 
levado para detectar e 
falhas, sincronização 
equipamentos. 

a ampla faixa de capacidades de redundância a ser definida 
De um lado, pode-se ter um equipamento não projetado para 
ntando este papel. Por outro lado, pode-se ter equipamentos 
:dos para operações redundantes que minimizem o tempo 
ecuperar a partir de uma falha. Os mecanismos de detecção de 

recuperação dependerão do grau de acoplamento destes 

Um equip 'mento redundante HSE é um conjunto de equipamentos HSE 
que possuem operada nalmente as mesmas capacidades. Quando todos estão em 
funcionamento, um é o •rimário e os outros são os secundários. O primário participa da 
operação do sistema, e quanto que o secundário é responsável por assumir o papel do 
primário em caso de f.lha, ou quando for diretamente direcionado a fazer isto. Todos 
eles são acessíveis pe a rede para propósitos de diagnóstico. Os equipamentos num 
conjunto redundante possuem seus próprios endereços IP, um para cada porta, e não 
existe troca de endereces IP entre os equipamentos na ocorrência da falha. 

A redund 
A detecção da falha n 
primário original retor 
secundário. Três tipos 

4.3.2.1. Tipo D-1 - Li 

ncia do equipamento é independente da redundância da LAN. 
primário faz com que o segundo assuma seu lugar. Quando o 
a a um estado operacional, ele retorna ao sistema como 
e equipamentos são previstos pela norma: 

coupled 

Os equio 
redundância embutido, 
equipamento. A detecç 
de configuração. O se 
primário falhe. Contudo 
permitir visibilidade pau  

amentos tipo D-1 não possuem suporte específico para 
mas podem assumir o trabalho no caso de falha do outro 

ao da falha e o chaveamento são controlados por uma aplicação 
undário não é configurado, nem possui um PD-Tag até que 
é atribuído a ele um endereço IP por um servidor DHCP para 
diagnóstico. 
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4.3.2.2. Tipo D-2 - Lo•' sely coupled 

Os equip. entos tipo D-2 não possuem mecanismos de sincronização, 
detecção de falhas o recuperação entre primário e secundário fornecida pelo 
fabricante. O secundária possui PD-Tag e informações de configuração para permitir 
uma resposta às falhas ais rápida. A detecção da falha e o chaveamento também são 
controlados por uma ap icação de configuração. 

4.3.2.3. Tipo D-3 - Ti 

Os equip 
redundância embutido. 
equipamentos redund 
equipamento. Este tip 
detecção de falhas e 
resposta às falhas ain 
dedicado de comunica 
monitoração sejam troc  

htly coupled 

:mentos tipo D-3 são construídos com mecanismos de 
Este tipo permite que o fabricante desenvolva conjunto de 
ntes que apareçam para o sistema como um único 
de equipamento possui mecanismos de sincronização, de 

e recuperação fornecidos pelo fabricante, o que permite uma 
mais rápida. Esta sincronização é feita através de um canal 

-o entre o primário e o secundário de modo que informações de 
;das. 

A Figura 17 ilustra os diferentes tipos de equipamentos que podem estar 
disponíveis para siste as redundantes. Os conjuntos redundantes estão ilustrados 
como pares. A linha sue erior mostra todos os equipamentos que possuem porta única 
para LAN, enquanto qu- a linha inferior mostra os equipamentos com duas portas para 
LAN. 

Type D-1 
Device 

Type D-1 
Device 

                            

                            

                            

  

Type D-2 
Device 

  

Type D-2 
Device 

    

TypeD-3 
Device 
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Typ D-2 
Device 

  

Type D-2 
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TypeD-3 
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Type D-3 
De vice 

 

                            

                            

Figu a 17— Tipos de equipamentos redundantes HSE 
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4.4. Implemen . ção 

Dos tipos de redundância previstos pela norma da Fieldbus Foundation 
[32] (de rede e de equ pamento) estará sendo abordado somente a redundância de 
rede, por ser mais ger 1, uma vez que a redundância de equipamento pode ser feita 
através de mecanismos que dependerão de cada fabricante. 

4.4.1. Compone tes Chaves 

Uma me 
resumo da saúde e d 
equipamento numa r 
diagnóstico em cada 
através das mensagen' 
equipamentos. Estas m 
estado da rede (NST -  

sagem de diagnóstico é uma mensagem que contém um 
• estado da rede do ponto de vista do equipamento. Todo 
-de redundante transmite periodicamente mensagens de 
ma de suas interfaces. Cada equipamento pode reconhecer, 
recebidas, a ausência de mensagens de diagnóstico de outros 
-nsagens permitirão que o equipamento atualize sua tabela de 
etwork Status Table). 

Cada equ pamento mantém na tabela de estado da rede (NST) a sua 
visualização da rede. E ta tabela é usada para identificar qual interface usar quando for 
transmitir para um de erminado endereço e também qual interface usar para a 
recepção de transmissi es 'multicast A NST é construída através das mensagens de 
diagnóstico recebidas - seu conteúdo é refletido nas mensagens de diagnósticos 
enviadas. 

sagem 'unicast' é enviada por apenas uma interface do 
ipa da rede redundante. Mensagens enviadas para endereços 
r enviadas pelas duas interfaces, mas as mensagens de 
ens de anunciação devem ser enviadas pelas duas interfaces. 

unciação são mensagens que informam na rede que o 
ionando. O equipamento avalia sua NST e seleciona uma 
reço de destinatário específico, e esta é então designada por 

Interface de Transmissao Selecionada. 

Em algumas topologias de rede, uma mesma mensagem 'multicast' 
operacional pode ser recebida em cada uma das interfaces de um mesmo 
equipamento. Se um ecjuipamento tem duas interfaces, então ele pode ser configurado 
para usar a NST para selecionar uma interface de recepção (Interface de Recepção 
Selecionada) para mnsagens 'multcast' operacionais, reduzindo com isto suas 
interrupções e sua carga no processamento de mensagens. 

Cada me 
equipamento que parti' 
'multicast' podem s-
diagnóstico e as mens.  
As mensagens de a 
equipamento está fun 
interface para um end 
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Cada int 
associada a um únic 
endereço IP usar para 
Um destes serviços irá 
Interface) para todas a  

ríace de um equipamento numa rede redundante deve ser 
endereço IP. Aplicações remotas podem determinar qual 

comunicar com o equipamento através de serviços especiais. 
etornar sempre o mesmo endereço IP (Endereço IP em Uso da 
consultas, independente de qual interface recebeu a consulta. 

4.4.2. Modelo 

A partir 
especificação, usando 
usando a linguagem U 

dos estudos da norma iniciou-se o modelamento da 
ara isto o software IRational Rose. O modelo será desenvolvido 
L (Unified Modeling Language). 

A Figura 
Redundancy) conform: 
definirá a interface com 
hardware, na medida q  

8 mostra a classe da entidade Redundância de Rede (LAN 
definida pela norma da Fieldbus Foundation [32]. Esta classe 
o mecanismo de redundância e ajudará no desenvolvimento do 
e dará uma boa noção dos recursos necessários. 

A Tabela 
interna da mesma (priv 

2 mostra os atributos da classe que fazem parte da interface 
te). 

Attributes Description 
port LAN assiqned port. 
MaxDevindex Maximum device index allowabie. 
MaxNumDilf Defines the Max Message Number Difference. 
aginqTime Defines the Aqinci Time. 
MsgversionNurnb r Defines the messaqe version number. 
Flags Defines the LAN Reclundancy Flaqs attribute. 
interval Defines the Diagnostic Messaqe Interval attribute. 
state controis the LRE state (Closed or Open). 
Time Contains lhe system time when the Diagnostic Message is received. 
msgNumber Defines the message number that will be present in the trailer of it 

Oiaqnostic Message sent by the HSE device. 
hsLockList This semaphore protects the access to the Iist that contains the 

Network Status Table. 

Tabela 2 . Atributos da classe Redundância de Rede 
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CLre 
Grom EAN) 

port: HSE.3ORT 
maxDSndex:.tjJNSIGNEDt6 = O 

4maxNum Dili: UNSIGNED8 - O 
4agingiime: UNS2NED32 -0 
4msgVersionNümber: UNSIGNED32 -O 
4flags : UNSIGNED8_I0 
4intervaI : UNSlGjJED2 =0 

etate : UNSIGNEDS= LAN_CLOSED 
4ime : HSESYS11ME 
64~msgNumber: UNSIGNED32 -0 
4lisLockList: HSEMAPH 

SCLreØ 
4SetAssignmentlnho 
'Get!nforrnation() 
%Putinformation() 
4GetStatisicsØ. 
4DiagnosticMeisâgeØ: 
4Corn.etDowriward() 
4ftQingTrmeEpirationo 
4DiagnosflcinteMIE,çirationQ 
4updateEndpdiritQ. 
4DupiicateDSrfde?Q 
4DuIicatePdTag () - 

4UpdateNetStatusTabl() 
4UpdateNetStatus Rowo 
4BuiidNetStatudEntry0 
4updateflcwllnbFrom Interface 
41ipdateseiectedíntertaceØ 
4SendDlagMs9(.) 
4GetItfStatus() 
4DestroyEp() 
4CIearAssignmentlnto() 
4CheckEntriõsAgainstAging1ime 
4ErrorTokpm O 

Figura 18- Classe Redundância de Rede 

A descri ;o de cada um dos métodos desta classe está sendo mostrada 
na Tabela 3. Estes mé odos (ou operações) compõem a interface externa (public) do 
mecanismo de redun'ância. A maioria destas operações serão abordadas no 
desenvolvimento dos ai. orítmos (Seção 4.4.3). 
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Operatlon name Description 
CLre LRE constructor. 
SetAssignmentlnfo This routine is called by the SMK to set new values for LAN Redundancy Port, 

Device Index and Max Device Index. Returns True if LAN Redundancy Port is 
acceptabie. 
Note: ali the above pararneters must be in Network Byte Order. 

Getinformation Treats the LAN Redundancy Get Informatlon service. 
Putinformation Treats the LAN Redundancy Sei information service. 
GetStatistics Treats the LAN Redundancy Get Statistics service. 
DiagnosticMessage Treats the LAN Redundancy Dlagnostic Message service. 
ConveyDownward Compõe a interface pública de acesso a um cliente. Sentido é assumido da 

rede HSE para Hi. 
AgingTimeExpiration Friend routine that is called wtien the Aging Time expires. 
DiagnosticlntervalExpiratio Friend routine that is called when the Diaqnostic Messaqe lnterval expires. 
UpdateEndpoint This operation updates lhe LAN endpoint if the 'ipv6'  contains a new value. 

Returns False ii the 'ipve' is not 
new ar the new endpoint is not ak. 

DupllcateDevindex Checks duplicate device index and retuma True if this condition is found. 
DuplicatePdTag Checks duphcate pd tag and retums True li this condition is found. 
UpdateNetStatusTable This operation updates de Network Status Table. 
UpdateNetStatusRow This operation updates an entry in the Network Status Table. 
BuildNetStatusEntry This operation bulida an entry for the Network Status Table based on 

parameters of the received Diagnostic Message. 
UpdateRcvdinloFrominterf. This operation updates an existing entry with the information received on 

interface A ar B. 
UpdateSelectedlnterface This operation updates the selected path in lhe Network Status Table for the 

entry. 
SendDiaqMsg Builds and publishes a Diaqnostic Messaqe on the HSE network. 
GetltfStatus This operation scans the network status table and 1111$ in the interfaces' status 

in the diagnostic message. 
DestroyEp This operation destroys the LHE endpoints related to the LHE due a SM Clear 

Address service. 
Note: the parameter 'type' can be ITF A, ITF B ar ALL ITF. 

ClearAssignmentlnfo This routine is caliod by the SMK to clear assignments for LAN Redundancy 
Entity. At this moment, the LRE wiil destrny ali lis endpoints and wait for a new 
set assignment info request to reestablish itself. Retums True if ali endpoint 
were destroyed ok. 

CheckEntriesAgainstAging ime This operation updates lhe Network Status Tabie based on the expiration of 
Aging Timer. 

ErrorToArpm Primitive exchanged between the ARPM (refered to as session) and SMPM. 
it is used to convey selected Communication errara reported by the sacket 
model to a desiqnated AAPM. 

Tabela 3 - Membros da Classe Redundância de Rede 

4.4.3. Algoritmo 

Aqui será 
falhas de caminho (r 
mensagens de diagnós 
envia um par de mens. 
cada período de temp 
diagnóstico em uma int 
Em uma 'single LAN', 
interfaces. Se um equi 
outra interface antes d: 
ele registra uma falha 
equipamento que está 

apresentados alguns conceitos do algoritmo de detecção de 
de). Para isto será usada uma aproximação de pares de 
icos. Cada equipamento que participa de uma rede redundante 
gens de diagnóstico (uma em cada uma de suas interfaces) a 
(Tp). Cada equipamento, quando recebe uma mensagem de 

-rface, espera pela outra mensagem do par na outra interface. 
os equipamentos recebem ambas as mensagens nas duas 

'amento não recebe a segunda mensagem de diagnóstico na 
receber mais mensagens de diagnóstico na mesma interface, 

a linha da tabela de estados da rede (NST) correspondente ao 
nviando as mensagens. Veja a Figura 19. 

4' 
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Figura 19- Pares de Mensagens de Diagnóstico 

Na prática, o equipamento que está recebendo as mensagens compara o 
número de série da úI ima mensagem recebida na outra interface com o número de 
série da mensagem que ele acabou de receber. Se a diferença for maior do que a 
maior diferença permitida (este valor é configurado), uma falha é registrada. 

Por exemplo, considere o fluxo das mensagens de diagnóstico observado 
através do equipamento Device 3 na Figura 20. Este equipamento mantém uma tabela 
de estados da rede com informações dos equipamentos Device 1, Device 2 e Device 4. 
Numa mensagem de diagnóstico cada equipamento envia sua visualização dos 
equipamentos a ele conectado em adição a outras informações de estado (endereço da 
interface de origem, 'device index', etc-). 

Device Device Device Device 
2 3 4 

A 	B A 	B A 	B A 	B 

X t LAN A 

LAN B 

Node 3; Interface A partiai failure; can recolve, but not transmlt 
Node 4: Interface B complete faiiure. 

Figura 20- Sistema Exemplo 

Usando as três primeiras colunas da tabela de estados de rede ilustrada 
na Tabela 4, o equipamento Device 3 envia uma mensagem de diagnóstico pela 
interface A como [OK, OK, OK, OK] e para interface B como [OK, OK, OK, XJ. 
Similarmente, o equipamento Device 1 envia sua visualização dos equipamentos 
Device 2, Device 3 e Device 4 como [OK, X, OK, OK] para a interface A e como [OK, 
OK, OK, X] para a interface B. O estado visualizado pela interface A e B do 
equipamento Device 3 à mostrado na Tabela 4. Note que a linha para o próprio Device 
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3 é preenchida baseada no teste do próprio equipamento, e como neste caso não 
existe um teste, todas as informações de estado aparecem como Ok. 

M agens de Diagnóstico Recebidas Estado Informado Extraído das 
Mensagens de Diagnóstico 

Device lÊ R 
1 

bidas na 
terface A 

Recebidas na 
Interface 8 

Device 3 Recebido 
na Interface A 

Device 3 Recebido 
na Interface 8 

R 
Int 

cebidas da 
rface ÂJB 

Recebidas da 
Interface AtÍB 

Recebidas da 
Interface AJBt 

Recebidas da 
Interface At/B 

1 OK/X X/OI( X/X XIOK 

2 

4 

OKJX 

OK/X 

X/OK 

XIX 

X/X 

XIX 

X/OK 

XIX 

* Note que todos os estado 
interface A não são ouvida 

cruzados serão "X" para uma LAN dual. Isto é, mensagens originadas na 
na interface B e vice-versa. 

Tabe a 4 -Exemplo da Tabela de Estados da Rede para o Device 3 

4.5. Considera ões Finais 

O coração 
Estados da Rede (NST 
Esta implementação d 
trabalho. Os conceitos 
do hardware leve em c 
necessário a esta imple 

do algoritmo de redundância é a interpretação da Tabela de 
mas outro ponto muito importante é a manutenção da mesma. 
ve  estar presente no software e está fora do escopo deste 
termos foram aqui apresentados apenas para que a definição 

inta os recursos que serão necessários e forneça todo suporte 
entação. 

A redund, 
norma, portanto, não fo 
do uso da própria porta 

ncia de equipamentos ainda não está sendo abordada pela 
comentada. Contudo ela poderá até ser implementada através 

Ethernet, da porta serial ou do canal H1 (fieldbus). 

A redund 
Protetora, sendo que a 
que haja substituição o 
deste trabalho, signific 
seja, tenha duas portas  

ncia de rede será feita então através de Redundância 
artir da detecção de uma falha será reportado um alarme para 
manutenção do equipamento problemático. O que, no escopo 
fornecer um hardware que suporte redundância de rede, ou 

Ethernet rodando a 100 Mbps. 
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5. PARADIGMAS ESTUDADOS 

A caminh 
hardware a ser utilizad 

do objetivo proposto iniciaram as pesquisas do paradigma de 
no desenvolvimento deste trabalho. 

5.1. System-on chip 

Desde o 
níveis de integração. 
sistemas, incluindo cu 
curtos, maior desemp 
dispositivos, esta inte 
realizadas por múltiplo 
com mais capacidade. 
como o ZFx86 da ZF 
[71]. 

Este des 
técnicas de projeto 
Automation (EDA). 

nício, os sistemas digitais têm progredido em direção a altos 
alta integração oferece vários benefícios para o projetista de 
tos de desenvolvimento mais baixos, ciclos de projeto mais 
nho e geralmente menor consumo de potência. No nível de 
ração tem sido alcançada pelo acúmulo de funções, antes 
componentes individuais, por dispositivos de alta densidade e 
ais sistemas têm sido denominados SOC (System-On-a-Chip), 
inux Devices que integra um PC completo em um único chip 

nvolvimento tem sido acelerado pelo avanço das ferramentas e 
e circuitos integrados, conhecidas por Eleotronic Device 

5.1.1. EDA 

Este é o 
do avanço no processo 
todos os circuitos ne 
pastilha. Esta capacid 
indústria de automaçã 
novas metodologias 
mudança de paradigm 
antes de 1998, com vá 

Itimo paradigma no projeto de circuitos integrados e é resultado 
de fabricação. Isto está permitindo que os projetistas coloquem 
essários para sistemas eletrônicos completos numa única 
de, por sua vez, é resultado do esforço desempenhado pela 

do projeto de circuitos eletrônicos (EDA) para estabelecer 
ara o projeto de circuitos integrados [17]. Mas nenhuma 
é fácil. Algumas destas mudanças foram colocadas em prática 

ias tomadas de atitudes: 

1. A formação do grup 
2. Novas ferramentas 
3. Verificação formal; 

de trabalho Virtual Socket Interface (VSI) Alliance; 
ara o projeto integrado de hardware e software; 
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4. Otimização de proje o no nível de transferência por registro (register-transfer levei, 
RTL); 

5. Completa integração do projeto físico com a síntese lógica. 

As tendê das das novas ferramentas, padrões e métodos continuam 
avançar no sentido de sue o projeto seja feito com um alto nível de abstração, ou seja, 
saindo do nível de t -nsistores e portas lógicas no passado, para o nível de 
transferência por regist • hoje em dia, e para o nível de sistema no futuro. A Figura 21 
mostra a migração entr estas metodologias de projeto. 

ATM 	a%'nchrorous tran,4r mcde 	MPEG = Mo.ing Pictures Experts Group 
ir =i r*ciloctua I  proper' 	 SRM = staticRAM 

Figura 21 - Evolução dos métodos de projeto 

Este novo método de projeto, mostrado na Figura 22, é a única forma 
para desenvolver gra ides sistemas em uma única pastilha com um ciclo de 
desenvolvimento curto. O projeto inicia ao nível de sistema através da reutilização de 
componentes funcional incluindo processadores programáveis, funções de mistura de 
sinais, e software. O primeiro passo é identificar e adquirir componentes que executam 
as funções desejadas e que são comumente chamados de intelectual property (IP). 
Um verdadeiro sistema numa pastilha terá pouca ou nenhuma lógica separada dos 
componentes funcionais. 

Muitas ccmpanhias hoje em dia oferecem ferramentas no nível de 
sistemas para o projeto de hardware e software simultaneamente. Para a realização 
deste tipo de projeto, os projetistas passarão por diversos processos: descrição; 
correção da funcionalidade do sistema independente da arquitetura; divisão do código 
em hardware e softwa e; síntese do código para obter a netlist' no nível de portas 
lógicas; verificação do hardware/software. 

Como o termo indica, o projeto integrado de hardware/software (HW/SW) 
permite que os engenheiros de software iniciem a integração das funções de software 
com o hardware que irá suportá-lo sem esperar por um protótipo. No escopo de projeto, 
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as interfaces HW/SW raramente são testadas juntas para verificação de consistência e 
precisão antes da fase ie prototipação. Mas, tem crescido a demanda por ferramentas 
que façam a ligação etdre  os dois ambientes de desenvolvimento, de modo que os 
erros de interface seja -ri detectados e a funcionalidade dos dois segmentos sejam 
verificadas ainda nos primeiros ciclos do projeto. 

Viftiai components 

Figura 22 - System on-chlp 

O projeto de componentes para re-utilização é um pré-requisito para a 
conclusão com sucesso do desenvolvimento de sistemas numa pastilha (SOC). Estes 
sistemas dependem fortemente do reuso de blocos funcionais, o que coloca o projetista 
de frente com dois prcblemas: onde conseguir estes componentes, e como verificar 
que eles trabalham junts da forma desejada. 

Para resolver questões de disponibilidade e de verificação, as 
companhias EDA estãc investindo no mercado de IP. Na primeira metade de 1998, os 
produtos e ferramentEs IP registraram o maior crescimento no faturamento, em 
porcentagem para as indústrias EDA. Hoje poucas companhias possuem tempo e 
recurso para projetar todos os componentes necessários para uma dada aplicação. 
Grupos de projeto freqüentemente reutilizam componentes que já foram posicionados, 
roteados, e verificados. Estes são chamados de 'hard blocks' ou 'hard IP', mas, 
devido ao fato deles não poderem ser facilmente portados para tecnologia menores e 
poucos deles terem a documentação necessária, a maioria não pode ser reutilizada. 
Projetar blocos para reuso é um passo essencial na era do sistema numa pastilha 
(SOC). 

Embora c 'hard IV não seja muito flexível, ele é confiável e pode na 
maioria das vezes proporcionar um desempenho melhor do que os chamados 'soft IV. 
Soft IP' é fornecido como uma descrição de hardware no nível de transferência em 

registros. Inclui um modelo de simulação, plano de teste, scripts de síntese, e 
possivelmente algumas informações de layout. Geralmente, se o componente 'soft' 
possui informações de ayout, ele é chamado de 'flrm biock'. 
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Quando o projetistas resolvem usar componentes 'harcT, 'firm' ou 'soft', 
eles já deparam com o problema de suprimento: não existem blocos projetados para 
reuso. Projetar um bloc para reuso pode ser mais demorado quando ele será usado 
em apenas um projeto, mas, pode economizar tempo e dinheiro caso contrário. Um 
componente projetado para reuso necessita ser facilmente incorporado em vários 
projetos e ser portável p ra as diversas tecnologias de processo. 

Os proble 
e formatos padrão, est 
Mais de 165 companhi 
1996.0 conselho ASIC 
semicondutores e fund 
também é uma contrib 
destes processos de 
projetistas nos gerencia  

as atuais de reuso de IP, incluindo direito legal de propriedade 
o sendo resolvido pela Virtual Socket Interface Alliance [35]. 
s EDA e IP fazem parte da VSI Alliance, que foi formada em 
a Silicon Integration Initiative (S12), formado por fabricantes de 
do em 1988, assim como a CAD Framework initiative Inc, 
ição para padronização de formatos e práticas. No decorrer 
adronização, mais ferramentas irão surgir para ajudar os 
ento de IP. 

Devido a' aumento da densidade de portas e dos 'shrinking feature 
sizeë, grandes projeto. sofrem com problemas de temporização e consumo. Para 
ajudar na solução des es problemas, as ferramentas EDA devem fornecer análise 
detalhada de temporiz. ção, consumo, e confiabilidade em grandes projetos, e não 
devem levar muito tem *o para fazer isto. 

Os circui 
planejamento de projet 
síntese lógica. A união 
projeto, como o posici 
além do fato de que 
gerenciáveis, e pode s 
fácil. 

os desenvolvidos necessitam usar uma combinação de 
de alto-nível, e uma forte consistência entre o Iayout físico e a 
da síntese lógica com os níveis de detalhes mais baixos do 

namento e o roteamento, diminui as iterações do processo, e 
roblemas descobertos nas iterações iniciais tornam-se mais 

conseguir a temporização desejada de maneira muito mais 

Para siste 
praticamente todos os 
sério. Projetar a fonte 
razoavelmente fácil. O 
a menos que a relaçã 
choque com esta meta. 

as que necessitam de confiabilidade e portabilidade, ou seja, 
equipamentos eletrônicos, o consumo é um problema muito 
e alimentação de um circuito integrado usualmente sempre foi 
ralmente os projetistas procuram trabalhar com baixa potência, 

custo-benefício entre desempenho, tamanho e consumo se 

Em adição aos esforços da VSI Alliance, as companhias EDA estão 
publicando padrões pa as novas implementações em IP e blocos reutilizáveis. Mas, o 
efetivo reuso de grand-s blocos IP requer metodologias de projeto que garantam a 
criação de blocos co procedimento previsível, e que possam ser otimizados para 
área, velocidade e con.umo, além de serem integrados com confiança. 

Com as 
estão sendo feitos no 
desenvolvidas para at 
escala, de circuitos 
submicron, como por  

ovas metodologias e ferramentas em mãos, grandes avanços 
rojeto de sistema numa pastilha. Em 1998, ferramentas foram 
nder as necessidades de alto nível de projetos de grande 
ais complexos, assim como aos problemas do nível de 
exemplo, manipulação da convergência de temporização, 
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gerência de consumo redução de ruído, e integridade do sinal. Agora, estas 
ferramentas estão ava çando na solução dos problemas de baixo nível, e num maior 
suporte das companhi..s EDA para ajudar na mudança de paradigma no projeto de 
circuitos integrados. 

Com ba 
abordagem SOC. O e 
Ethernet em um único 
redundância. Com  est. 
interface para uma CP 
linguagem de descrição  
de hardware através d 
permitiriam a re-utiliza $ 
executam a função do  

e nestes conceitos, foram desenvolvidas pesquisas na 
tudo foi feito no sentido de se colocar dois controladores 

chip, juntamente com toda lógica necessária para suporte da 
solução, o hardware se resumiria a um chip que teria uma 
genérica. O desenvolvimento deste Cl seria feito usando a 

VHDL, associando conceitos relacionado ao reuso de módulos 
utilização de interfaces padronizadas [35]. Estes mecanismos 

;o de módulos já implementados, por outras empresas, que 
ontrolador Ethernet. 

Como o d 
complexo, a pesquisa f 
disponível no mercado  
duplicação do módulo 
foram encontrados dois 

senvolvimento de um controlador Ethernet seria algo bastante 
1 i feita no sentido de encontrar um núcleo controlador Ethernet 
• para que de posse dele seria então feito o trabalho de 
e criação das interfaces necessárias. Através de pesquisas 
fornecedores do núcleo controlador Ethernet [36],  [20]. 

O núcleo FEM (Controlador de Acesso para Mídias Fast Ethernet) 
implementa o protocolo MAC Ethernet de acordo com a especificação IEEE 802.3 Fast 
Ethernet. O MAC tem ma interface independente de mídia (Mil) padrão para conexão 
em qualquer interface EHY. O FEM é satisfatório tanto para operação a 10 Mbits/s 
quanto para operações a 1 OoMbits/s. 

O projeto ompletamente modular do núcleo facilita a utilização em cada 
tipo de aplicação para . gregar valor e adicionar características distintas. 

O núcleo é fornecido em código fonte VHDL ou Verilog completamente 
sintetizada em RTL pa. Transmissor e Receptor 802.3. O diagrama de blocos de um 
deles é mostrado na Fgura 23. Ele atende recomendação da VSI Alliance versão 1.0 
[35] para um Compone te Soft Virtual. Isto é alcançado através de uma especificação 
detalhada e compreen-1veI, um documento com a teoria de operação, uma interface de 
usuário bem definida bem modelada, um plano de teste programável, complacénte 
com Ethernet, compilaao e scripts de síntese. 

Principais características: 

• De acordo com a e 
• Suporta equipamen 
• Projeto compacto 

roteadores; 
• Suporta operações 
• Várias informações 
• Retransmissão flexí 
• Transmissão de qu. 

ecificação ISO/IEC 8802.3 de 1996; 
os PHY de 10 e 100 Mbits baseados em Mil; 
e modular, ideal para aplicações multiportas, 'switch' e 

haif duplS e 'fui! dupieic; 
-statísticas nos quadros transmitidos e recebidos; 
ei de quadros ou característica de abortagem; 
dros pequenos por 'padding'; 
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DATA (I,0) 
STAWLDAT 
DAT4LV ALI 
DAT&$TRO 
LAST..DATA 
VALIDJt 

KND_OPJUI 
STATVS_VAI 
STAIISTK3_ 

MAC ÃDDRLSS 
LONG_FR.AME_ 
BITSI6 
PULL_DUPLEX 
RECRIVEREN 

de quadros grandes e característica de recepção de até 4096 • Opcional transmissã 
octetos; 

• Interface lndepende 
• Interface para transf 
• Barramento de dad 
• VHDL completamen 
• Sintetizado no Syno 
• Scripts de síntese di 
• Lógica única de 'cio 
• Atende a especifica 
• Disponível um comp 
• Projeto modular que 

te de Mídia (Mil) para conexão com a camada PHY; 
rência de dados como 'host' simples; 

s da interface 'Host'configurável (8 ou 16 bits); 
e sintetizável em RTL; 
sys, Mentor Autologic II e Exemplar; 
ponibilizados como o núcleo; 
k'completamente síncrona; 
o para Componente Soft Virtual da VSl; 

eensivo plano de testes programável pelo usuário; 
facilita a adequação ao projeto do usuário. 

DATA (tS; 
STAI%T_T 
DAt&A 
VALI 1331 
NOJUT 
IJI4DERU 

DATAfiTRQ 
FRA%IZ_I.CN 
ENDJJF_TX 
STAT ULVA 
STATNTICS 

LONa ERAME 
BITSJÕ 
EULL_DUPLEX 
TX%IITF1RENU 

a. 
ES 

11 

OR 

TXD(3q) 

TX.EN 

TXKR 

COL 

CR$ 

Tx-CLx 

Figura 23- Diagrama do Blocos do CS-1100 

RXD(3:O) 

RXI3V 

RXER 

'XCI.,' 

Esta sol 
abordagem para o tra 
código fonte é da orde 
para uso do netiist é d 
tem sido desenvolvido 
órgão de pesquisa), n 
solução teve que ser a  

ção, apesar de se apresentar como uma ótima forma de 
alho, se tornou inviável pelo custo. A licença com acesso ao 

de U$ 100.000,00 (cem mil dólares), enquanto que a licença 
ordem de U$ 20.000,00 (vinte mil dólares). Como este projeto 

de forma independente (não financiado por uma empresa ou 
o se dispunha de recursos para aquisição deste módulo, esta 
andonada. 
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5.2. Computaç o Tradicional 

Por outro 
devido a pressões dc 
sistemas. Em particula 
carga de manter a 
microprocessadores e c 

A soluçã 
muitos produtos e fabri 

ado, a necessidade de flexibilidade de projeto têm aumentado 
mercado e constantes mudanças de especificações dos 

, dois tipos de componentes programáveis têm suportado a 
flexibilidade e aumentar a integração dos sistemas: os 
s dispositivos lógicos programáveis (PLD5). 

atual para incluir num produto conexão à rede significa que 
antes são necessários: 

• Processador; 
• Controlador Ethern 
• Controlador de DM 
• Controlador de me 
• Servidor Web; 
• RTOS; 
• Além de um PLD p 

A aborda 
microprocessador e o 
placa aos component 
aparentemente ser a 
de dispositivo. Com  a 
na comunicação dos 
também é melhorado. 
com  os baixos requisit 4,  

ória; 

ra lógica adicional. 

em tradicional no projeto de sistemas é a combinação de um 
tros dispositivos em uma placa, atribuindo-se as funções da 
s mais adequados para realizá-las. Apesar desta abordagem 
ais natural, ela ignora as vantagens da alta integração em nível 
Ita integração em nível de dispositivo, a eliminação de atrasos 

omponentes melhora o desempenho. O consumo de potência 
Finalmente, há redução de custos de manufatura associados 
s de testes e inventário. 

5.3. Processa ores Dedicados 

Já que 
sistemas, faz sentida
Processadores dedic 
padronizados para 
Entretanto, cada um 
flexibilidade e elevado 

s processadores estão presentes em praticamente todos os 
combiná-los com outras funções em um único dispositivo. 

dos (embedded processors) , assim como ASICs e produtos 
plicações específicas (ASSPs) adotam esta abordagem. 

dessas alternativas apresenta deficiências como falta de 
tempo de projeto, principalmente no caso de ASICs. 
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- In ti:r5' pfiu.it 

NL1 Or Gran.pOS- orriorksR1tS 

NET + 

t  
Hctware 

Usando a 
apresenta como uma 
para disponibilizar um 
indústria. Esta solução 
DMA, sistema operaci 
Através de OEM, perm 
e a um baixo custo. 

tecnologia system-on-silicon (system-on-chip), NET+Works se 
olução completa (embedded), com todo hardware e software 
conexão Ethernet/Internet para produtos de diversos tipos de 

integra processador AIIM, controlador Ethernet, controlador de 
na! (FITOS), drivers e servidor Web em um único produto. 
e que o desenvolvimento de produtos seja melhor, mais rápido 

NET+Wo s é uma solução alternativa (à tradicional) que já está 
disponível no merca.o. Esta solução já é um grande avanço em termos de 
complexidade, custo e escalabilidade. Todo o hardware e software necessário já vem 
integrado em um único .roduto de baixo custo. 

NET+ orks Architecture 

Figura 24- NET+Works Architecture Overvlew 

Este produto torna a Internet TCP e a conectividade Ethernet fácil de se 
implementar e num beixo custo. A arquitetura NET+Works, mostrada na Figura 24, 
disponibiliza não apenas o hardware necessário para a conexão, mas também todo o 
software, incluindo FITOS, drivers e aplicações de rede. 

O coração deste produto (NET+Works) é o ASIC personalizado baseado 
no processador AIIM, chamado de NET+ARM, o qual é a base para a plataforma de 
hardware. 

O NET+Works se completa com o pacote de software chamado NET+OS. 
Este pacote inclui: 

a 
o 
F 
T 
w 
A 
R 
E 

II 
A 

D 
w 
A 
R 
E 
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• API (Application Prcgramming Interfaces) para todas as funções; 
• NET+Services, incl$indo: Web Server (HTTP), Internet mali (POP3 e SMTP), 

transferência de dados (FTP), gerenciamento (SNMP e HTTP) e instalação (Bootp, 
DHCP e Telnet). 

• NET+Protocois: TC, UDP, RARP, ICMP, PPP, IGMP. 
• ATOS: pSOS+, VxWorks  ou ThreadX 
• NET+Drivers com $digo fonte. 

Esta famíia é então uma solução completa para conectividade Ethernet, e 
quando acoplado com 
para adicionar Etherne 
solução permite uma g 

HY e memórias, contém todo hardware e software necessário 
Internet a maioria dos projetos de produtos eletrônicos. Esta 
nde economia no tempo de projeto. 

Novas te 
e/ou conjunto de instru 
Apesar de ambiciosas 
variedade de aplicaçõ 
Mudando-se a arquitet 
mudar também. A m 
recuperação de falhas 
resultar em um sistem 
caso de um conjunto 
depender de ferrament 
do código, tornando su 
de desenvolvimento. 
instruções reconfiguráv 
verificação de tais siste  

nologias de microprocessadores que oferecem arquiteturas 
;es reconfiguráveis estão sendo pesquisadas e desenvolvidas. 
em seus objetivos de prover operação otimizada para uma 
s, estas abordagens são problemáticas em vários pontos. 
ra do microprocessador significa que o código de boot deve 

ioria dos sistemas conta com um código de boot fixo para 
instabilidade. Introduzindo um código de boot mutável pode 

que não pode se recuperar de falhas durante a operação. No 
de instruções customizadas, o uso de tal processador irá 
s de desenvolvimento proprietárias, eliminando a portabilidade 
arquitetura dependente do processador e limitando as opções 
inalmente, a introdução de arquiteturas e/ou conjunto de 
is adiciona muitas camadas de complexidade ao processo de 
as. 

5.4. PLD com ürocessadores embutidos 

Devido a limitações das outras alternativas, o próximo passo na 
evolução da integraço de sistemas deve ser a combinação de processadores 
dedicados e lógica prgramável [61]. Além de oferecer todas as vantagens da alta 
integração, as soluções baseadas em PLDs com processadores embutidos também 
provêem vantagens únicas para o projetista de sistemas devido a extrema flexibilidade 
da lógica programáve'. Esta flexibilidade permite que o projetista não somente 
desenvolva um produtol num tempo mais curto, mas também explore diferentes opções 
de particionamento paro entregar a melhor combinação (software/hardware) no produto 
desenvolvido. 
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PLDs con 
uma liberdade sem pre 
em software e quais de! 
forma de periféricos e 
capacidades de PLDs 
em nível de component 

processadores embutidos oferecem ao projetista de sistemas 
cedentes para determinar quais funções devem ser executadas 
vem se beneficiar de implementações em hardware dedicado na 
•u elementos de co-processamento. A Tabela 5 compara as 
ntegrados com processadores embutidos com outras soluções 
es para a integração de sistemas. 

ASICs ASSPs PLDs com Processadores Embutidos 
Nível de Inteqraç5g _jAIto. MQCIêIWJO Afta 
Custo de Desenvolvimento Alto Baixo Baixo 

a flfadL 	nE 
Requisites de Volume de Produ.  
F1õbllIdMSbÕ orÕletO 

çâo Alto 
UüiEZZiCZ 

Baixo Baixo - 	j[flfl 
Tempo de Desenvolvimento (TI iie to market) Longo 	Moderado Curto 

Tabela Comparação de soluções para desenvolvimento de hardware 

  

Um dos 
embutidos é a extraord 
que requerem menos 
centenas de MIPS, ca 
Excalibur da Altera é u 
tanto a capacidade 1 

desempenho e facilida' 
da Altera oferece core 
programável [37]. Pos 
atender os requisitos 
aplicações. Esta solu 
desenvolvimento que 
para projeto de hardwa  

maiores desafios em oferecer PLDs com processadores 
nária gama de aplicações potenciais. Por um lado, há sistemas 
1 ue 10 MIPS; em outro extremo há sistemas que demandam 
&a um necessitando diferentes graus de flexibilidade. A linha 
a solução que cobre este intervalo de necessidades provendo 

e configuração dos dispositivos lógicos programáveis e o 
e de uso dos processadores embutidos [62]. A linha Excalibur 
de processadores RISC otimizados especialmente para lógica 

uindo tanto soft cores como hard cores, esta linha é capaz de 
'e flexibilidade e desempenho de uma grande variedade de 
:0 é suportada por um completo conjunto de ferramentas de 
utomatizam o processo, incorporando metodologias familiares 
e e software (código em C/C++). 

5.4.1. Soft Core 'os 

O proces 
configurável com um c 
32 ou 16 bits. Tendo 
NIOS é otimizado para 
de desempenho. Inicial 
Altera, este processad 
portas (EP20K200E). 
significando que há um 
Vários periféricos já e 
timers, contadores, U 
controladores de acess  

ador embutido NIOSTM  é um soft core de um processador RISC 
njunto de instruções de 16 bits e um datapath selecionável de 
ido desenvolvido especificamente para lógica programável, o 
ocupar uma reduzida área do PLD e pode prover até 50 MIPS 

ente sendo destinado para a família de dispositivos APEX da 
'r ocupa apenas 12% da área de um dispositivo de 200 mil 

família APEX já possui dispositivos com 1,5 milhão de por

o 	

tas, 
• infinidade de recursos disponíveis para o restante do sistema. 
.tão disponíveis e em desenvolvimento para o NIOS, como 
RT, PIO, controladores de disco, 10/100 Ethernet MAC e 
a SDRAM. 
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Multi-Processor 
Micro-Coded System 

r_ 	_ 

High-Perfonnnce 	Custom 
Embedded Proõessor 	DSP 

teoR San 
Availabi. 

1' 

APEX EP20K200E 

APEX EP20KI00E 

As possitilidades para o processador embutido NIOS são bem amplas; 
por exemplo, sistema*  DSPs podem ser desenvolvidos com a adição de itens como 
filtros FIIR, osciladores FFT. A eficiência de uso do dispositivo possibilita também que 
múltiplas instâncias d4 processador possam ser usadas para aplicações de alto 
desempenho que req(ierem implementações com múltiplos processadores, como 
mostra a Figura 25. 

APEX EP2OKI000E 

Figura 25- Flexibilidade  e escalablildade dos processadores embutidos NIOS. 

O proces 
faça o balanço entre c 
em projeto de proces 
permanece o mesmo, 
software padrões de m 

5.4.2. Hard Cor 

ador NIOS pode ser parametrizado, permitindo que o usuário 
sto e desempenho, sem a necessidade de ser um especialista 
adores. Apesar da configuração, o conjunto de instruções 
possibilitando o uso de ferramentas de desenvolvimento de 
rcado como compiladores C/C++. 

s AIIM e MIPS 

As solu.i 
processadores da A• 
processadores em fiar' 
da Altera, resultando 
desempenho e manten 
existentes para estes . 
um dispositivo com u 
processador, estes disl 
on-chip, cache, UART E 

desempenho, capacida  

•es Excalibur da Altera com hard core são baseadas nos 
M Limited e MIPS Technologies. A implementação desses 
cores foi otimizada para a integração com a arquitetura APEX 
m processadores que podem atingir centenas de MIPS de 

'o a compatibilidade com as ferramentas de desenvolvimento já 
rocessadores. A figura 5 apresenta um diagrama de blocos de 

hard core de processador embutido. Além do hard core do 
ositivos também incluem implementações otimizadas de RAM 
barramento para interface externa. Estes dispositivos oferecem 

le de memória e densidade de portas comparável aos ASICs. 
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teriam& 
Bus 

Interface 
Pedernal 
Devim 

Ori-CnIp 
RAM 

JTAWDebugill—r—et ~ft 
Architecture 

Serial Port 
	 UART 

a 26- Diagrama em blocos do hora core Excalibur ARPAIMIPS Figu 

Embaddad Noras*, Core 	Prograinntable Logic Coro 

No futur 
opcionalmente de aco 
Ethernet MAC, ATM P 
etc. Isto tornará mais a 
Altera amortizará o cus  

, a Altera pretende adicionar outros módulos funcionais 
do com o interesse do usuário, como por exemplo 10/100 
ocessor, SDRAM controller, IIC Master/Slave, USB Controller, 
essível o custo da Propriedade Intelectual (IP), uma vez que a 

o na venda dos componentes. 

Apesar d 
uma vez que a linha 
para comercialização n 
trabalhar com um proc 
sistema operacional e  

sta solução ter muitos aspectos positivos ela foi abandonada, 
calibur com o processador ARM ainda não estava disponível 
momento das definições do rumo do trabalho e o interesse era 

assador mais genérico para dar mais liberdade na escolha do 
o ambiente de desenvolvimento. 

5.5. Considera Ições Finais 

Consider ndo todos estes fatores optou-se por desenvolver o trabalho 
baseado na arquitetur NET+Works, usando o módulo processador NET+40 (Figura 
27), uma vez que seu hardware é baseado num processador ARM, cuja arquitetura 
está sendo muito utiliza, a nos dias atuais para projeto de equipamentos embutidos. Os 
detalhes dos componedtes desta arquitetura serão comentados no Capítulo 6. 
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Figura 27 - Módulo processador NET+40 

Apesar 
dependente do proc 
dependência do fabri 
desenvolvimento e 
desenvolvimento de e 
Thread X (Express Lo 
Inc.).  

as limitações em trabalhar com uma arquitetura que é 
ssador, necessidade de ferramentas proprietárias e a 
ante do chip, esta família trabalha com ferramentas de 
sistemas operacionais consagrados no mercado de 
uipamentos embutidos. O sistema operacional usado será o 
ic, Inc.) e o ambiente será o Multi2000 (Green HilIs Software, 
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6. COMPONENTES Do SISTEMA 

Cw?torn m. 
ti 

Após todo estas pesquisas e estudos, criou-se a base necessária para a 
escolha dos principal componentes do sistema. Aqui será feita uma descrição 
detalhada destes com sonentes para que a filosofia do trabalho fique bem clara. Os 
outros componentes s-rão definidos após a escolha da arquitetura. A escolha da 
arquitetura será feita n. Capítulo 7. 

6.1. NET+ARM 

O produto NET+ARM provê todo o hardware necessário para a conexão 
em rede, exceto a interface física para a Ethernet e as memórias (RAM e ROM). Por 
outro lado já vem com portas seriais e paralelas, uma memória compartilhada ENI 
(embedded networking interface) e um barramento I/O de propósito geral para conexão 
em hardware de controle. A Figura 28 mostra a arquitetura deste componente numa 
aplicação genérica. 

NET+ARMN Hardware Architecture 

Figura 28- NET+ARM Hardware Architecture 

Os benefícios do NET+ARM incluem seu alto desempenho, 
escalabilidade, compatibilidade de pino e função (dentro da família), compatibilidade de 
software, e baixa complexidade para o projeto e desenvolvimento de produtos. Isto 
simplifica a migração uma vez que diminui o tempo de desenvolvimento. 
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É importa 
disponível para a aplica 
CPU separada, uma ve 
Para uma aplicação qi 
necessária. O NET+AR 
a uma CPU de apiic. 
específico, o chip dispo
conexão com quaisqw 
como mestre como es 
ser usados para tran 
processador. 

hte notar que a maior parte da capacidade do processador fica 
ção do usuário. A maiorias dos OEMs não irão precisar de uma 

que o NET+ARM tem uma capacidade substancial disponível. 
e exige muito recurso computacional, outra CPU poderá ser 

M trabalha bem como um processador 'front-end i/O' conectado 
ção pelo barramento da ENI. Para interface com hardware 
nibiliza uma estrutura de barramento de propósito geral para a 
r periféricos necessários para a aplicação. Ele funciona tanto 
ravo do barramento, enquanto que os canais de DMA podem 
ferência de dados em alta velocidade, sem sobrecarga do 

Esta arqu 
reduzir o consumo, red 
aplicações embutidas. 

tetura foi desenvolvida para otimizar o desempenho na rede, 
zir 'footprint' de RAM/ROM para que o custo torne viável para 
stes são os principais componentes do chip NET+ARM: 

1 

• Processador RISC 
• Completo MAC Eth 
• Cache integrado de 
• Controlador de Me 
• Suporte para a tecn 
• Controlador de DM 
• 2 portas Serial/SCC 
• Porta paralela 1284 
• Suporte HDLC com 
• Suporte SPI para IE 
• Controlador de barr. 
• Gerador de clock e 
• 24 pinos programáv 
• 4 pinos com interrus 

2-Bit ARM7TDMI 
rnet 101100 (suporta lOBaseT e lOOBaseT) 

ória 
logia DRAM síncrona 
com 10 canais 

nicação síncrona 
E 1451.2 

mento 
mers 
is de i/O 

ção programada 

O núcleo 
auto desempenho e ba 
no armazenamento d: 
(reduced instruction se 
Através da integração 
o DMA, controlador 5 

componente de baixo c 

'este chip é o processador ARM 7, o qual foi escolhido por seu 
xo consumo. Além disto, o ARM 7 oferece ganhos significantes 
programa sobre a maioria dos processadores, tanto RISC 
computer) quanto CISC (complex instruction set computer). 

o MAC Ethernet 101100 no processador NET+ARM, junto com 
e memória e temporizadores, possibilitaram a criação do 
sto. 

A tecnolo 
desempenho, baixo cu 
vantagem arquitetural 
mercado. Através de u 
ARM podem oferecer 
possibilitando uma expl 

Pia do RISC ARM 32-bit possui um equilíbrio átimo entre alto 
to, pequeno tamanho, e consumo eficiente. A mais significante 
os produtos ARM é sua MIPS por Watt, que é a menor do 

baixo custo por MIPS de processamento, os processadores 
produtos com os preços mais competitivos de sua classe, 
'são virtual dos novos produtos de consumo. 
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•32-BkData 
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• Sig and Linde Endian Stççwt 

Dada a gr Lnde vantagem em termos de integração, foi feita uma análise 
de custo e desempen io com um processador conhecido e usado em aplicações 
semelhantes. O resulta o é mostrado na Tabela 6: 

NET+40 1960 
Desempenho 31 MIPS 18 MIPS 
Custo U$ 25,00 U$ 40,00 

Tabela 6- NET+ARM versus 1960 

Um dos 
arquitetura Thumb. Est 
reduzido conjunto de i 
Isto permite que o pr 
performance do chip A 
megabit requerem RA 
largura de banda sufici 
componentes do ctiip 
usado.  

aiores resultados desta arquitetura tem sido a extensão para a 
extensão emprega uma técnica simples que disponibiliza um 

struções tanto com o núcleo Thumb quanto com o ARM7TDI. 
jetista de sistemas de 16-bit e 32-bit tenha acesso a toda 
M 32-bit ao custo de um sistema de 16-bit- Operações a 100 
de 32-bit, porque a configuração de RAM de 16-bi não possui 
nte. A Figura 29 mostra um diagrama de blocos dos módulos 
ET+ARM, mais especificamente o NET+40 que estará sendo 

E+1 5/40 Module Biock Diagram 

S''pons 
• ROM 
•Flash 
•EE~ 
• SEAM 
•SDRAM 
• MEDO ORAM 
• 2WASyte A.ddross Spaca 

General Ptopoau 
111 Inpudtiitpti 

SO/d nparataly 

Figura 29— Diagrama de Blocos dos Módulos 
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O chip Nfl+ARM pode ser usado em qualquer produto que requisite 
serviços de uma LAN Ethernet. Este chip pode interfacear com outro processador 
usando o padrão IEEE 1284, usando registradores ou usando a interface para RAM 
compartilhada. Ele ainda disponibiliza todas as ferramentas indispensáveis para 
qualquer aplicação de rede. 

A Figura 30 mostra um hardware típico usado numa aplicação de rede, 
onde a aplicação espscífica do produto usa o processador RISC interno ao chip 
NET+ARM. 

IEEE 1284, 
Shared RAM, 

Registes- 
Thinnet 	1 0/lOOBaseT 	Serial 	Mode lOBaseT 

$ 	 $ 

lOBaseT 
Xcvr 

Thinnet 
Xcvr 

s  

1 OOBaseT 
Xcvr 

RS232 
Xcvr 

--E- 

16646 16646 
Xcvr 

Ethe .et  Mil 

NET+ARM Chip 

System Bus 8/16/32 

1 	 

$  
RAM Memory 

256Kx32 
App lication 

Specific 
Hardware 

Figura 30- NET+ARM Chip Hardware Biock Diagram 

7 

64 

Flash M mory 



A Figura 31 mostra a especificação dos pinos para o chip NET+ARM. 
Este é um dos pontos importantes deste produto, uma vez que a linha abrange uma 
grande faixa de topologias com diferentes valores de tensão, mas mantém a interface 
de software e a pinagem do chip. Isto permite mudar entre os diversos chips da família 
dentro de um mesmo p 'ojeto, sem alteração de hardware e software. 
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6.2. NET+OS 

Enquanto o projeto de hardware produz uma solução de baixo custo, é o 
NET+Works software c ue representa o mais importante papel no projeto de sistemas 
embutidos OEM. O NE T+Works se completa com o software representado na Figura 
32: 

NET+Wo ks Software Architecture 

Figura 32 . NET+Works Software 

Este pac e inclui: 

• API (Application Pr 
• NET+Services, ind 

transferência de da 
DHCP e Telnet). 

• NET+Protocols: TC 
• FITOS: pSOS+, Vx 

A Figura 
Cada nível do softwar 
tem sido aprovado no 
do software mais diret 
acesso necessário às  

gramming Interfaces) para todas as funções; 
indo: Web Server (HTTP), Internet mail (POP3 e SMTP), 
os (FTP), gerenciamento (SNMP e HTTP) e instalação (Bootp, 

UDP, RARP, ICMP, PPP, IGMP 
orks ou ThreadX e NET+Drivers com código fonte. 

3 mostra uma visão mais detalhada do NET+Works Software. 
começando dos drivers e passando pelas aplicações de rede, 

ampo e otimizado para ambientes embutidos. Para tornar o uso 
um conjunto de APIs foram desenvolvidas, as quais, permite o 
rias funcionalidades do software. 
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Figura 33 - NET+Works Software em Camadas 

O conjunto de APIs atende a todas as funções requeridas pelos 
programas de aplicação. O uso destas APIs acelera o desenvolvimento da aplicação e 
permite que os esforços sejam direcionados para as funcionalidades da aplicação. 

A seguir temos alguns exemplos do poder e do escopo das APIs que 
estarão sendo usadas: 

• HTTP: permite ao equipamento apresentar sua própria página HTML. Estas páginas 
podem ser usadas para controlar, monitorar, corrigir, ou mesmo para fazer 
propaganda do produto. Permite que sejam usadas as interfaces gráficas dos 
navegadores. 

• FTP: permite a criação de arquivos ou a concatenação de dados num arquivo. 
Pode-se enviar ou receber dados com a transferência sendo iniciada no 
equipamento ou em outro computador. 

• Mail: através de um endereço e uma mensagem, esta API encaminha a mensagem 
para a caixa postal apropriada. 
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6.3. MAX 300 A 

Os dispo 
da Altera e combinam 
baseada numa conexã 
array blocks - LAB5). E 
uma estrutrua contín 
programável (program 

itivos da família MAX 3000A são baseados na arquitetura MAX 
o baixo custo com o alto desempenho [34]. Esta arquitetura é 

de alto desempenho entre os blocos de arranjos lógicos (logic 
tes LABs consistem de 16 arranjos de macrocélulas, unidas por 
a de roteamento, chamada de arranjo de interconexão 
able interconnect array - PIA). 

Figura 34- Diagrama de Blocos do MAX3000A 

Cada macrocélula pode ser configurada individualmente, tanto para 
operações de lógica seqüencial quanto para lógica combinacional. A maioria das 
funções lógica podem ser implementadas diretamente numa macrocélula, e através 
dos expansores pode se implementar funções muito mais complexas usando 
macrocélulas do mesmo LAB. Estes expansores asseguram que a lógica foi 
sintetizada com a menor quantidade de lógica possível para obter a melhor velocidade. 
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Figura 35- Macrocélula do MAX3000A 

Esta arq itetura facilmente integra múltiplos dispositivos, incluindo PAL, 
GAL, MACH e pLSI. inda fornece corrente para dispositivos 3.3V programáveis no 
próprio sistema (in-sys em programmability - ISP) através de uma interface JTAG (Joint 
Test Action Group). 

Esta car-cterística permite que a programação do PLD possa ser feita 
após a montagem da 'laca, permitindo que atualizações do hardware sejam feita no 
campo. Veja os modos possíveis de programação destes dispositivos na Figura 36. 

Montagem Desprogransaclb Programação in-System Reproqramacáo no Campo 

J 
.... . 

- 

Não há manipulação do • Fácil prototipação • Permite atualizações no 
componente • Suporta mudanças durante campo 

as fases de fabricação e teste 
- 
• Pode-se melhorar o sistema 

fácil e rapidadmente 

Figura 36— Fácil atualização 
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Righ-Level 
Design 
Entry 

6.4. MAX+Pltá II 

O software de desenvolvimento MAX+PLUS II em conjunto com outras 
ferramentas suporta todas fases de um projeto SOPC (system-on-a-programmable-
chip) [64]. O ambiente de desenvolvimento MAX+PLUS II integra projeto, síntese, 
roteamento e verificação em um ambiente. 

Design Compilation Verification & Programming Design Entry 
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Mentor Graphics 
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Viewlogio 
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Figura 37 — Projeto usando o MAX+Plus II 

O projeto 
metodologias de entrar 

pode ser especificado de várias formas, usando as principais 
2 de projeto: 

• VHDL 
• Verilog HDL 
• Esquemático 
• Altera Hardware Dtription Language (AH DL) 
• Formas de onda 
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MAX+PLUS II permite que mudanças sejam implementadas 
eamentos podem ser programados no dispositivo através da 
rmitindo que os testes sejam feitos direto na placa, dando mais 

O softwar 
rapidamente. Novos ro 
interface JTAG (ISP), p 
flexibilidade ao projeto. 

6.5. Considerações Finais 

O PLD s 
reprogramação na pl 
componente ideal, pret 
de pinos de 1/0 e macr 

A soluçá' 
dará um suporte de so 
aplicações de teste, ap 

rá o coração deste projeto, e devido a sua característica de 
ca, dará muita flexibilidade ao circuito. Na escolha do 
nde se trabalhar com o dispositivo que tenha maior capacidade 
células. 

NET+Works permitirá uma rápida prototipação do projeto e 
tware muito grande, permitindo uma rápida implementação de 
s concluídos os testes de hardware. 
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7. DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA 

Depois qu-  foi definido que iria se trabalhar com dois módulos NET+40, o 
que em outras palavra significa duas CPUs, surgiu o problema de como realizar a 
comunicação entre as suas CPUs. Algumas alternativas foram então estudas: 

7.1. Memória ual-Port 

Neste mo.o, cada CPU rodaria um programa independente. Cada CPU 
teria: 

Barramento de dados; 
Barramento de end:reços; 

• ROM 
• RAM 

A comunica Co entre as duas CPUs seria feita por uma memória tipo RAM, 
[30] cujo acesso seria eito por um barramento compartilhado, o qual seria controlado 
pelo PLD, para garan ir que apenas uma CPU acesse a dual-port por vez. Um 
diagrama de blocos simplificado deste modelo pode ser visto na Figura 38: 

BUS A 
	

BUS B 

Figura 38- Arquitetura Dual Port 

Esta é uma solução que traz complicações para o hardware, 
principalmente relacionadas com o controle de acesso à memória dual-port. Por outro 
lado, dá liberdade ao desenvolvimento do software, de modo que o tratamento dos 
dados e a comunicação sejam implementados sem maiores dependências entre o 
hardware e o software. 
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Em termo de software esta é a solução mais fácil para ser desenvolvida. 
A partir do momento que o controle de acesso à memória compartilhada for 
implementado, as CP 's trocarão dados simplesmente através de escritas e leituras 
nesta memória. 

7.2. Mestre/Es ravo 

O NET+A ' M pode ser usado na configuração Mestre/Escravo [28]. Nesta 
configuração, os perif: ricos do NET+ARM Escravo podem compartilhar o mesmo 
espaço de endereça ento. Desta forma, pode-se facilmente integrar os MACs 
Ethernet, as portas sejais, etc. Esta forma de operação é mostrado de um modo 
simples na Figura 39. 

BUS 	 BUS 

Figura 39- Arquitetura Mestre/Escravo 

Este foi • modelo adotado com base, num primeiro momento, para o 
desenvolvimento deste trabalho, por ser o modelo apresentado pelo fabricante do chip 
num Application Note. s  grande vantagem deste modelo é a presença de apenas uma 
CPU (uma vez que a • utra está desabilitada), o que significa que haverá apenas um 
software rodando. A C OU mestre terá acesso a todos os periféricos da CPU escrava. 

Ao se est dar esta arquitetura, verificou-se que ela exigiria que o sistema 
operacional que fosse rodar na CPU mestre (única em funcionamento) possuísse driver 
para dois controladore. Ethernet operando simultaneamente. Como este driver para 
dois controladores aind- não está disponível comercialmente no NET+OS, isto tornou-
se uma das grandes d- vantagens deste modelo. 
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7.3. Memória 4ompartilhada via ENI 

NET+ARM 
(Master) 

Dois siste 
[26]. O NET+ARM Mesi 
de dados para o NET 
mestre. Depois de tudo 
ele fosse uma memória 
conexão é mostrado na  

nas NET+ARM podem ser conectados usando a interface ENI 
re usa seu barramento de dados para inicializar a transferência 
•ARM Escravo, o qual usa sua ENI para trocar dados com o 
configurado, o mestre pode comunicar com o escravo como se 
estática de 64Kbytes. O circuito adicional necessário para esta 
Figura 40. 

r 

D[31:16]   xceiver 
bidir 

(245) 

A[17:1] 

	

1 	 

	

4 	 

	

1 	 

PD[15:O] 

PBRW(dir) 

PEN 

mo- 

RJW Data 
Bus 

CSx 

PACK 

ENI 

1 	 

BCLK 

TA 

NET+ARM 
(Siave) Figura 40— Circuito para conexão via ENI 

Este modelo usa uma porta específica da CPU para troca de informações. 
E o melhor modelo, pois, permite a utilização da capacidade das duas CPUs sem 
adição de muitos componentes físicos ao sistema, nem mesmo componentes lógicos, 
uma vez que este tipo de acesso já está disponível no NET+ARM. A Figura 41 mostra 
o diagrama de blocos para esta arquitetura. 
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BUS B 

Figura 41 - Arquitetura EM Shared RAM 

7.4. Hardware Reconfigurável 

O projeto 
todos os modelos de 
tomada depois que ca 
da programação do PL 
poderá se passar de u 
Um sumário de cada u  

ntão seguiu no caminho de criar um hardware que suportasse 
rquitetura estudados, de forma que esta decisão pudesse ser 
a uma destas soluções estiverem mais familiarizadas. Através 

(aqui chamado de MPC - Memory and Peripheral Controlier) 
modo para o outro, usando a mesma plataforma de hardware. 
destes modos pode ser visto na Tabela 7. 

MODOS CONFIGURAÇAO COMUNICAÇÃO DESCRIÇÃO 

A 2 CPU 
2x1 00M13 Independente Não haverá comunicação entre as CPUs, e ter-

se-á duas portas Ethernet independentes 

1 CPU 
2x1 00MB Mestre/Escravo 

A CPU B (Slave) estará desabilitada, funcionando 
apenas como um segundo controlador Ethernet. 
O sistema terá um software único rodando na 
CPU A (Master), sendo que o driver Ethernet 
deverá suportar dois controladores. 

C 2 CPU 
2x100MB ENI Shared RAM 

Cada CPU terá o seu software. Neste modo a 
CPU B (ENI Master) tem acesso à SDRAM da 
CPU A (ENI Siave) pela EM, o que possibilitará a 
troca de dados. 

D 2 CPU 
2x1 00M13 Dual Port Memory 

Software 	independente 	com 	a 	comunicação 
sendo feita pela memória dual-port, cujo acesso 
será controlado pelo FPGA. 

Tabela 7- Modos de operação 

Com isto oi elaborado o diagrama de blocos mostrado na Figura 42. Este 
digrama serviu tanto e base para o esquema elétrico quanto para a pesquisa de 
componentes. 
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8. PROJETO DO HARDWARE  

Após o 4studo das tecnologias envolvidas, iniciou-se o projeto do 
hardware que envolve v 'rias fases: 

1. Escolha do paradigr4ia a ser utilizado (Capítulo 5) 
2. Definição da arquite ura (Capítulo 7) 
3. Requisitos do projet 
4. Projeto do circuito el trico 
5. Fabricação e monta em da placa 
6. Programação do PL 
7. Testes 
8. Validação do sistem 

Todas es as fases, que ainda não foram abordadas, serão descritas 
detalhadamente nas pr ximas seções. 

8.1. Requisitos do projeto 

Os principais requisitos deste projeto são [27], [29]: 

• CPU 
Dois módOlos processadores NET+40 . 

• FPGA 
Usar um PGA que possa ser reprogramado na própria placa através de 

um conector JTAG. Ser usado um PLD da família MAX3000A [34]. 

• ROM 
Usar um memória tipo Flash para armazenamento do programa do 

usuário, e usar outra hemória  tipo SRAM, mas alimentada por bateria que possa 
manter os dados de co figuração. 

• RAM 
Especificar uma RAM onde se possa rodar toda a aplicação (código e 

dados), para que o processo de 'debug' seja simplificado. 

• E2PROM Serial 
Uma memória pequena para armazenar alguns parâmetros de 

configuração, como endereço IP, máscara de subrede, etc... 
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I 

I 

• BOOT 
Uma menória tipo Flash (ou E2PROM) para armazenar um programa 

monitor com algumas c*racterísticas  básicas: 

1. Rodar setup 
2. Configurar porta Eth 
3. Inicializar conexão T 
4. Chegar e/ou gravar 1 
5. Executar o programo  

ernet 
C P/l P 
)rograma aplicativo na ROM 
que na ROM 

• Porta JTAG da CPU 
Criar um 

Circuit Emulator) para 'c 
placa funcionar pela pri 

• Porta JTAG do FPG 
Criar um 

poderá ser alterada na 

• Porta serial 
Usar a p 

ajudará muito o 'debug' 
comunicação. 

nector para esta porta, para permitir o uso de um ICE (In 
ebug' do hardware e do software. Isto é essencial para fazer a 
ieira vez. 

onector para esta porta, pois, assim a programação do FPGA 
rópria placa. 

rta serial para o envio de mensagens de diagnóstico. Isto 
dada a facilidade oferecida pelo NET+Works para este tipo de 

• Porta Ethernet 
Como o 1 

hardware duas portas 
(CPU com um controla 

• Canais Fieldbus 
Os canal 

classificado com um Li 

bjetivo é de se implementar a redundância, deve-se ter neste 
thernet. Para se conseguir isto deverá ser usado dois NET+40 
or Ethernet embutido). 

fieldbus permitiram que o equipamento desenvolvido seja 
king Device HSE. 

8.1.1. Pesquisa 'e componentes 

Foi feita u 
projeto. Dentre os comi
fabricantes para facilita 
componentes eletrônico  
componentes utilizado 

a pesquisa de componentes que atenderiam aos requisitos do 
onentes necessários foram pesquisados equivalentes de vários 
a aquisição. Esta pesquisa foi feita através de fornecedores de 
s na Internet [72], [73], [74]. A Tabela 8 descreve os principais 
neste projeto. 
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DESCRIÇÁ. FABRICANTE CÓDIGO 

IC 3256 EPLD-208 LOGIC C L 10 ns (PQFP 158) ALTERA EPM3256AQC208-10 

SDRAM 4x512kx32 3.3V lOns 43MHz (TSOPII86) MICRON 
HYUNDAI 

NEC 
TOSHIBA 

MT48LC2M32B2TG-7 
11Y57V653220BTC-7 

iPD4564323G5-A70-9JH 
TC59S6432CFFL-70 

SRAM 512kx8 3.3V 70 (TS0P1132) TOMBA 
HITACHI 

HYUNDAI 
MitSUBISHI 
SAMSUNG 
CYPRESS 

TC55V4000ST-70EL 
HM62W85 1 2BLfl-5 
11Y62V8400ALT2-70 
M5M5V408BTP-70L 
KM68V4000BLT-7L 
CY621 48VLL-7OZIT 

Dual Port— SRAM 256kx16 3. V 12ns (TS0PII44) ALLIANCE SEMICONDUOR 
HITACHI 
CYPRESS 

AS6UA25616-70TC 
HM62V 1 62SSBLTr-7SL 

CY621 4ÓVLL-70ZI 
10.461 6V4000CL-7L 
M5MV41 6BTP-70L 

SAMSUNG 
MITSUBISHI 

FLASH lMx 16 3.3 Vil1 (TSOP4S) INTEL 
ATMEL 

AMD 
MITSUBISHI 

ST MICROELECRONICS 
FUflTSU 

TE28FI60C3TA70 
AT49BVI614T-70 TI 
A.in29LV 1 6OBT-7OEC 
M5M29GT 1 6OBVP-80 
M29WI60BT-90N6T 

MBM29LV1 60-TE7O-TN 
FLASH 5I2kx 163.3V 1 s(FSOP4S) INTEL TE2817I60C3TA70 

Serial EEPROM SPI 1K 8 3.3 V (SO8) ATMEL 
MICROCHIP 
CATALYST 

XIRCOR 
ST MICROELBCÇRONICS 

AT2508ON-IOSC-2.7 
25LCO8OSN 

CAT25C08-2.5 TE 13 
X25097-S 2.7 

M95080-WMN6T 
IC HC245 8 bit BUS TRAN VER (SSO20) TEXAS INSTRUMENTS CD7411C245DB 

IC 232 Line Driver/Receiver S232 3.3 V (5016) ANALOG DE VICE 
MAXIM 

INTERSIL 

ADM3202ARW 
MAX3232ESE 

1CL32321B 
IC 793 Adjustable ji? Superviso Circuit 3.3V (5016) MAXIM MAX793TCSE 

IC DS1501 Watchdog Timeke- 'er 3.3V (TS0P28) DALLAS DSI501EW 
IC 10/100 PHY MII 3.3 (MQFP80) LUCENT LU3X3IF'F-J80-DB 
IC TRANSFORMER 1 0 BASE DC OASIS 

PULSE 
XMS0105 

111012 
Regulator LDO 1.2 A 3.3 V MICREL 

NATIONAL 
M1C2904A33BY 
LM39401S -3.3 V 

Lithium lon Battery 213A 3 e V (1200mA/h) PANASONIC 
DURACEL 

BR-2/3A 
DL-2/3A 

Oscillator Ceramic 5 ii (32M11z) ECLII-'i ECK 
FOX 

EC2600-flS-32.000M 
1`4100-32.000M 

Crystal 25MHz 1 OPPM FOX FPX25OF-20 

IC NET+ARM 4032 bit RISC C 'li 50MHz (QPF-208) NET Siicon NETA-40-5 

Tabela 8- Lista dos Principais Componentes 
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8.1.2. Projeto do mecanismo de inicialização 

Para inicilização desta placa serão usado basicamente dois métodos. 
Independente do mod usado para inicialização, o FPGA deve ser previamente 
programado num dos modos de operação desejado de acordo com a Tabela 7. 

8.1.2.1. Conector JTAG da CPU 

Este conetor será usado para escrever um programa na RAM através de 
um emulador disponível comercialmente. Este procedimento será muito útil durante a 
fase de testes e/ou deb g, quando serão freqüentes as alterações no software. 

8.1.2.2. Mémoria de oot 

Após o d;senvolvimento (e estabilidade) do programa básico que servirá 
para dar vida à placa erá gravada uma memória tipo flash (com este programa) que 
dará a partida na pla.a e fará a configuração inicial. Este programa também será 
responsável pela escrit.; do programa aplicativo na ROM. 

8.2. Programa ao do PLD 

O aspecto 
pinos de 1/0 e a capac 
importante foi a capaci
Foram relacionados toe
da família MAX 3000A 
Para definir qual sinal 
software da Altera, o M 

principal na escolha da capacidade do FPGA foi o número de 
dade lógica disponível para programação. Outro aspecto muito 
ade de programação na própria placa através da porta J-TAG. 
os os pinos necessários e então escolhido um modelo, dentro 
(da Altera) [32], que atendesse às necessidades do projeto. 
ria ficar em qual pino, foi usado o roteamento automático do 
x Plus II, após o término da programação inicial do FPGA. 

o 

A partir d. definição do mapa de memória (Tabela 9) pôde-se iniciar o 
desenvolvimento das áquinas de estado para posterior programação. 
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FUNCTION CPU CHIP SELECT 
HARDWARE
ADDRESS 

FLASI-f :csp(MOST 	! 000000 
0FF FFFI 

RESERVED 
1000000
1 FF FFFF 

NQRA 	' ÔSO (MUStE) zoç000ct 
2FF FFF t 

RESERVEI) 3000000 
5FF FFFF 

SDRAM 051 (MUST BE) 6000000
7 FF FFFF 

Hl-11 -3 

Cb2 (SUGGESTION) 00 
8FF F'FE 

H1-MODEM-2 
H1-11 -1 
H1-MODEM-0 

RESERVED 9000000 
9FF FFFF 

IMB Á) 
CS3!(SILI(àÓESTION) 

k. 

A00 0000 
AOF FFFF 

IMB(buffer) A1 0 0000 
A1FFFFF 

RESERVED B00 0000
BFFFFFF 

RTC e outros - COO .9Q0 
CFPFFFP 

RESERVEI) DOO 0000
DFF FFFF_ 

REGISTERS CS4(SyGGESTIONh E8FFIFF 

EFE MODULE F80 0000
F8F FFFF 

DMA MODULE F90 0000
F9F FFFF 

ENI MODULE FAO 0000
FAF FFFF 

GEN MODULE FBO 0000
FBF FFFF 

MEM MODULE FCO 0000
FCF FFFF 

SER MODULE FUO 0000
FDFFFFF 

CACHE RAM FDO 0000
FDF FFFF 

INTERNAL ASIC 
REGISTER 

FF00 0000 
FFFF FFFF  

Tabela 9-Mapa de memória 

8.2.1. Máquinas de estado 

descritas as máquinas de estado mais importante do projeto: Aqui será 
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Máquina de estados: z" 	(0100k - bclk) 

Estados: WaitAds(00), ?.cs1(01) 
Acs2 (11) e Aos] (10) 

A) (I/TS & 03 & w/r) 
8) I/brstlast 

OS - CSRAM 3 CSFLASH 

Máquina de estados: y 	(clook 	Ibclk) 

Estados: y-0, yl 

A) z - Aos] 
B) z - Aosl 1 Aos2 1 WaitAds 

Y * (Z--WaitAds) /BWE[3. .0] 	/be[] 

8.2.1.1. Escrita em Memória 

Os sinais BWE[3..O] são necessários para os acessos de escrita na flash 
ou na RAM. Esses sinais são gerados a partir dos sinais /BE[3..O] da CPU [33]. A 
máquina Y, que auxilia a máquina Z, trabalha na borda invertida do clock para 
economizar wait-states. 

.-31.25ns---, 

El-' 
Ei-' 

Acsl 	Acs2 
a 

) 	O o o 

Aras Mil 
a 

Mia 

o 

Mil 

o 

Mis 

o 

Mia 

o 

WatMs Ace 
a 

o 

MiE 

o 



o 09 

Escrita: 
STATUSO[bit0O10 Flip-flop T taggle  

8.2.1.2. Reset Watch 

Cada esc 
DO=O) provoca toggle 
periodicamente pela C a 

no chip MAX793. Escrit  

ita RESETWDG=O (ou seja, escrita em 0xE300000 com o bit 
a linha WDG do DF51. Esse procedimento, que deve ser feito 
U, faz com que ocorra refresh no contador de watchdog contido 
s RESETWDG=1 não têm nenhum efeito. 

Máquina de estados: wdg (flip-flcp tipo T) 

Estados: O, 1 

A) (!dO & wdgcs) 

wdgcs OxE300000 

8.2.1.3. Registro de stados 

RESET 

. wdg 

Existem q 
STATUS2 e STATUS3 
PLD REGISTERS. Ca 
endereço e terá uma f  

Cai 

statusO chip selec  

atro registros de estados, denominados STATUSO, STATUS1, 
Todos eles estão dentro da região OxExxxxxx composta pelo 
a registro de status terá o seu chip select num determinado 
ção determinada. 

O registro STATUSO é acessado pelo endereço OxE400000. 

acessos de leitura 
DO = ausência/presença do umper bootflash (btlash) 
Dl = ausência/presença do umper factory init (Ifactinit) 
D2 = ausência/prese iça do umper simulate (Isimulate) 
D3 = estado do tlip-flop que guarda o estado de /IMBRDV 
04 = estado da tensão da bateria em relação a VBATL (=3V) 
05 = estado da tensão da bateria em relação a VBATLL(=2.5V) 
06 = estado do flip-fIop para identificação do cartão (ainda no usado) 
07= FREE 

Flip-flop: "statuscsO' 

Estados: O (idie) e 1 (active) 

A) (CSSTATtJSO & I/TS) 
3) !/TA 

RESET 

CSSTATUSO = (a27 & a26 & a25 &! 4 & 1a23 & a22 & 1a21 & 1a20); -. REGIÃO oxE400000, read only 
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o statusi chlp select 

O registro STATUS1 é acessado pelo endereço OxE500000. Este registro 
tem a função de ler os valores dos switches. 

acessos de leitura 
DO 	Switch FLAGAO conectado em Vcc ou GND (bflash) 
Dl = Switch FLA CAI conectado em Vcc ou GND 
02- Switch FL4GA2 conectado em Vcc ou GND 
D3 	Switch FLAGA3conectado em Vcc ou GND 
D4 	Switcl, FLAOBO conectado em Vcc ou GND 
05 - Switch FLAGBI conectado em Vcc ou GND 
D6 - Switch FLAG82 conectado em Vcc ou GND 
D7 = Switch FLAGB3 conectado em Vcc ou GND 

Fiip-flop: nstatuscsln 

Estados: O (idie) e 1 (active) 

A) (CSSTATUS1 & !/TS) 
E) !/TA 

RE5ET 

 

CSSTATUSI -(a27 & a26 &a25 & !a24 & !a23 & a22 & 1a21 &a20); -, REGIÃO OxE500000. read only 

o status2 chip select 

O registro STATUS2 é acessado pelo endereço OxE600000. Este registro 
tem a função de mostrar o valor da versão do EPLD. 

acessos de leitura 
DO = Versão 
Dl = Versão 
D2 = Versão 
03= Versão 
D4 = Versão 
05 = versão 
06 Versão 
D7 = Versão 

Flip-flop: "statuscs2" 

Estados: O (idie) e 1 (active) 

A) (CSSTATUS2 & i/TS) 
E) !/TA 

RESET 

 

CSSTATU82 - (a27 &a26 &&25 & 1a24 & !a23 &922 &a21 & !a2O); -4 REGIÃO OxE600000, read only 
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8.2.1.4. Comandos Rset 

o Reset Chip Select 

ratos - O 

/ C 	a' 
RESET 

Fiip-fiop: erstcs 

Estados: O (idie) e 1 (active) 

A) (CSRST & !/TS) 
B) i/TA 

CSRST 	- (a27 & a26 & 	& !a24 & a23 & !o.22 & !c21 & 1a20); -REGIÃO OxES00000, wriIe ouly 

o Máquina de estad' 'stq' 

A máquina de estados 'stq' diz como a Cpu será levada ao estado de 
RESET. 

Máquina de estados: stq" 

Estados: 	waitO(0O), 
waitl(01), 
wait2(11) 
rst(10), 

A) (ratas & 1d1 & dO) 
B) (rstcs & dl & dO) 
C) (rEtas & ((dl & IdO)t(ldl ai dO)t(idl & dO))) 
D) (ratos & 1d1 & do) 
E) (rstcs & ((dl & idO)t(Jdl a dO)S(dl & do))) 
F) (!/reset) 

3V3 

D 

3V3 

/RESET 	
150 

/HAMCS 

10K 

IRSTRTC 

fl MSTINT 

/IRSTCMD 

VtXRM 
BAU 

RESET 
011 

WVG wol 	 MIDO 

A4R 	 /tOWLINE 

—C Iq. 
o 

aval pFi 	 /CE OIJT 

	  /CE IN 
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• Descrição do com 

Para que 
estados 'stq' na seqüê 
em OxE8xxxxx, respeit 

1. escrita em OxE8xxxxx c 
2. escrita em OxE8xxxxx e 
3. escrita em OxE8xxxxx e 
4. escrita em OxE8xxxxx c 

rido RESET 

CPU entre no modo RESET é preciso percorrer a máquina de 
cia A—,B—>D. Isso é conseguido a partir de sucessivas escritas 
rido-se os seguintes valores para DO e Dl: 

m 00=0 e 01=0 -, garante que a máquina stq partirá do estado 'waitO' 
m 00=1 e 01=0 -4  conduz 'stq' ao estado 'waiti' através do caminho 'A' 
m D01 e 01=1 - conduz 'stq' ao estado 'wait2' através do caminho 'B' 
m D0=1 e Dl =0 - conduz 'stq' ao estado 'rst' através do caminho 'D" 

8.2.2. Programa, 

Para a p ogramação foi utilizada a linguagem AHDL. Os sinais foram 
divididos em grandes b ocos funcionais. O diagrama hierárquico (Figura 43) mostra de 
forma esquemática a- dependências e o local de utilização dos diversos blocos 
funcionais do projeto. 

dflOfldual j —e.--.rregsmux:811 —®rre938:89 
9df 	 tdf 

	)csgenlBO :794 3 
tdf 

—.dp—ctrí:768Pb  
tdf 

>74541:689W  
df 

'74541: 721 
gdf 
	>74541:700 

gdf 

—.div3 :6464 
fdf 

—'netarmbug :645 
9df 

	netarmbug :644 
gdf 

Figura 43' Diagrama hierárquico 
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O bloco 
sinais do barramento d 
entrada (com auxilio d 
são gerados sinais de 
transferências em mod 
outro barramento etc. 

sgenlOO (Figura 44) é responsável pela interface de alguns 
CPU com outros dispositivos do sistema. A partir dos sinais de 
decodificadores, maquinas de estado, registros internos, etc) 

"chip select", "output enable", "write enable", sinalização para 
"BURST" (rajada), linhas de controle, sinais para interface com 

SAO L? 	 .po 

.a /OEA L__.) 
st, 	MdEA 

IWPOT 
	 cc 
ii(V O? 

O?.  

01 

sis 	$TE.AA 

510 RM/A C 	 

t, FBRDV o? 

B2 

D3 

F 
F 
F 
F 

MI 
Mmu 

AMOBIFFCS 
&9LEUL--r---5 JREAD 
wput  

tnpitt 
~Phy  

itt 

	1 	).t.IBOE 
L____.> M.RITE 
r> jRSTCI,C 

RUNAIOLD 

c FORCE 

No bloco 
Através dele, a CPU pi 
linhas CS[7..0],  aciona 
"output enable", coloca 
lidos trazem informaçõ: 

rregmux (Figura 45) são implementadas as portas de leitura. 
de ler bytes mapeados no seu espaço de endereçamento. As 
as pelo bloco csgenlOü, selecionam o byte e geram o sinal de 
do o byte desejado no barramento de dados da CPU. Os bits 

s de várias partes do sistema. 
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osqen 100 

FCSO 

'eta 

/053 

'ORA 

flS 

/7.. 

'ttn 

n'o 

fIE 

/0= 

BOLK 

RE5ET 

FORDY 

FLAOO 

FLAG1 

FLAG2 

FLAC3 

/BFkfl 5H 

/51 HULATE 

ZBFLASMOS 

FLRSl4CS 

	

/0 AMO 	 

FSWEC3. .0] 

	

1HBCARD0 	 

IRE RD 

/1 MOR OPOR 

IFBCSED. .0] 

	

flEM 	 

1 1400E 

FURITE 

	

FRSTOHU 	 

RUN/I4OLD 

FORCE 

	

Um. 	 

	

STOTUSCSU 	 

STATUSOSL 

5TATUSCS2 

STMTUSCS3 

RUNHOLOOS 

FORCE OS 

IMRFAILCS 

'"TeOR 

'a 

Figura 44 Bloco csgenlOO 

csA2 

si csAa r) 	 
T SA4 L__) 	 

/ÏSA 

	r> ISFLASHCS 

	i 	, MLCSA 
AAMCS 

PUT 	.)MeI3.Oi 
1 	> IMBCARDCS 

	r> iFBCS[ 3)3] 
ffiffi 

3LttPtft 	O DT)R 

STATUSCS1 
STATUSCS2 

RUNHOIIJCS 
FORtXCS 
tvIBFALCS 

RTCCS 

ST 

A13I.24 
STATUSCSO 

jI6fAJL 
li?P itt I___.> MG 

Aj27.161 O 	 
àBEAL3..01 O 	 

s BQMA L__) 	 



rresIfltIX 
$TAI1JSCSO 

STPUSCS1 

STAIIJSCS2 

RUNHOLDCS 
FOES  
tvWPLCS 

/CE 

tflssh  

Flactlnftch 	LD 	- - 
	/Mcthtch 

/sknuete  
AJDV 
VOATLL 

	

ai VBATLL 	CD 	 
o'• VBATL 

	

V6ÂTL 	 

P • Program Version 

RLNMOLD 

FORCE 

AMBFAL 

	( 	> DA(31..241 

ODY 

FLAOÂO 
FLAGAI  
FLAGA2 
FLAGA3 
FLA080 
FLAGOI  
FLAOB2 
FLAGB3 

e 	 

e 	 

IAA 

050 
05S 
C52 
053 
054 
055 
as' 
057 
'DE 

DOE O] 

Do(a) 
DCC 3] 
DCC 41 
DO(S) 
00(63 
00(73 

Da(a) 
Da(a) 
DaCE] 
D1C3] 
Da(43 
D'ES] 
01(6] 
01(7] 

02(0] 
02(1] 
02(2] 

D2(3] 

.2E4] 
02(23 
02(4] 
02(71 

03(01 
03(a] 

03(2] 
05(3] 

D3[C] 
03(5] 
03(63 
03(7] 

04 E 03 

..Lei 

D6E O] 

07 E O] 

DOUTC7 .0) 

Figura 48- Bioco rregsrnux 

Já o bloc dp_ctrl (Figura 46) fará o controle de acesso à memória dual 
port, cuidando então dste tipo comunicação. 
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dp_c t ri. 
LtTP Ult ~DE (3. . 101 

DPOE 

flPWE 

,OPcs 

AO E 
'USOS 
'nOS 
flOE 

'SUSAODOE 
FOUSCTRLOE 

stuck VCC 

&tp [jit 

U'TP LItC 
L(tP 1 	L.> IDPCS 

PIM 	L,_> DAOE 
wtpIft.  

»Lt9LITC 

L>aOE 
	> jBUSADDOE 

	r> .eUSCTROE 

WW 
irrp ut  
utptrrc 

44 
trrp &t 

JDBOE 

VSO 

Figura 46- Bloco dp_ctrl 

E finalmer?te  alguns sinais de interrupção externa (Figura 47) deverão ser 
compatibilizados com aCPU. 

»UTPLITC PCAI 

PCA2 

INTERRLJPTS 

)RSTINT 

tONTFB 	j 	>-4 

NTROI 

rie 

;51 

 	ft POlt  2iXI'1TPHYA 	1 	 
13D(tJTPft1B 	1) 	 

LÇTPLÇTI PCA3 

L1.__> ,DPSE[3..O] 
iDPOE 

	> /AOE 

Figura 47- interrupções externas 

A Figura 48 mostra os sinais de entrada e saída do FPGA. 

Depois de definida e programada as funcionalidades básicas, foi feito um 
roteamento automático para definir as posições dos pinos para a conclusão do circuito 
elétrico. Com  este roteamento automático poderá se obter uma utilização otimizada do 
PLD. 
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a 
0Y 

VBAII. 

asi 

FI.AGBI 

RA0E2 

FUGB3 

1ff 

ffDC 

P2 

80 
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c,l 
80fl 

A1 

ao 

Figura 48- Sinais do entrada o saída 
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8.3. Circuito elétrico 

O circuito elétrico foi desenvolvido usando o software da Protel 
International Limited, o Design Explorer 99 SE (Versão 6.5.2, Service Pack 5), cuja tela 
pode ser vista na Figura 49. Todo esquemático do circuito elétrico pode ser visto na 
Seção O. 

Figura 49- Tela do Protel 

Usando este mesmo ambiente de desenvolvimento foi feita então o lay-
out da placa que passou pelas seguintes fases: 

8.3.1. Definição das camadas da placa 

Decidiu-se criar uma placa de 6 camadas para facilitar a circulação dos 
sinais. Esta decisão foi baseada numa sugestão do fabricante do módulo processador 
NET+40. Um visão geral da distribuição das camadas da placa pode ser vista na Figura 
50. 
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Camadas perior — 

i8  camada nterna — 

2 camada ntema —, 

3 camada nterna —, 

4Q camada nterna -. 

Camada nferior —+ 

Posicionamento dos componentes 

Terra (ONO) 

Sinais diversos 

Sinais diversos 

vcc (3V3) 

Capacitores de desacoplamento 

Figura 50- Distribuição das camadas da placa 

8.3.2. Posiciona ento dos componentes 

Para o po 
possível, pela sua func 
Figura 42. O objetivo 
componentes inter-reta 1 
já comentado, os comp 
de 'debug' e análise d 
liberdade com relação 

Icionamento os componentes foram separados, na medida do 
onalidade, obedecendo o diagrama de blocos apresentado na 
disto foi tornar o roteamento mais fácil, uma vez que os 
ionados foram colocados o mais próximo o possível. Conforme 
nentes foram posicionados na camada superior para facilidade 
s sinais elétricos durante os testes, e principalmente devido à 
o tamanho da placa. 

8.3.3. Roteamen 

O roteam 
desenvolvimento, mas, 
conclusão das ligaçõe 
melhorar algumas liga 
aparência mais limpa. 

1 

rito foi feito usando o roteamento automático da ferramenta de 
o software conseguiu concluir somente 99,4% das ligações. A 

teve que ser feita manualmente. Aproveitou-se então para 
4es feitas automaticamente para deixar a placa com uma 

O lay-out a camada superior da placa pode ser visto na Figura 51. 

8.4. Produção 

A produção da placa envolveu três fases que serão descritas nas seções 
seguintes: 
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Terminacj. a disposição dos componentes e roteamento da placa foi feito 
uma conferência, o a quivo foi enviado para um fabricante de placa de circuito 
impresso. A empresa •ue fabricou a placa é a CadService, em Campinas - SP. O 
custo de confecção da placa foi doado pela Smar Equipamentos Industriais Ltda, em 
apoio a este projeto. 



8.4.2. Aquisição os componentes 

Os princi 
amostras, e a outra p 
enviados como amo 
fornecimento envolve i 

Após a c 
placa. 

ais componentes foram requisitados aos fabricantes como 
rte foi doada pela Smar. O fato dos componentes terem sido 
as causou maior demora na aquisição. Além disso, o 

portação o que torna o processo ainda mais demorado. 

egada da maioria dos componentes iniciou-se a montagem da 

8.4.3. Montage 

A monta 
Desenvolvimento Eletr 
projeto e alguns erro 
contornados de algum 

Mesmo f 
placa, iniciou-se a fas 
tempo previsto. 

em da placa foi feita no laboratório do Departamento de 
nico da Smar. Foram detectados algumas pequenas falhas de 

no layout da placa. Mas todos problemas puderam ser 
forma, o que permitiu que se avançasse no projeto. 

Itando alguns componentes para a montagem completa da 
de testes para que pudesse se concluir o trabalho dentro do 

8.5. Testes Mo ulares 

a 

Após a m 
fase de testes. Esta é 
validando partes do sis 

Devido a 
comentados novament 

ntagem de grande parte dos componentes, pode-se iniciar a 
ma fase muito importante, pois, os testes modulares já estarão 
ma. 

sta validação, alguns dos resultados aqui apresentados serão 
no próximo capítulo, onde será feita a conclusão do trabalho. 

Para os t tes, foi montada a bancada mostrada na Figura 52, que consta 
de: 
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• Fonte alimentação. 
• Osciloscópio digital. 
• ICE (In Circuit Emul :tor) Debugger para acesso ao modulo processador via JTAG. 
• Cabo serial 232. 
• Cabo Ethernet. 
• Cabo byte-blaster p :ra programação do PLD. 

Figura 52- Bancada de testes 

Também nesta fase de preparação foram configurados os arquivos de 
configuração do NET+OS, para adaptar as características que são dependentes do 
hardware desenvolvido. As principais alterações observadas foram relacionadas ao 
clock do sistema, pois, o NET+OS estava baseado num clock de 18.432MHZ e este 
projeto está usando um oscilador de 32MHz. Houveram também alterações quanto ao 
uso das portas seriais e paralelas. 

8.5.1. Geração do Chip-select 

O primeiro passo nos testes foi a simulação funcional no MAX+Plus II 
para determinar se es:avam sendo gerados os chip-selects necessários para acesso 
às memórias. A Figura 53 mostra uma cópia da teta de simulação. 
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liOn. 	.On. MO.. 1.Onu CW Ons "On. ITOns ma.. flOnn 	I.M. 
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Figura 53—Tela de simulação dos chip-selects 

Pode-se bservar que tantos os chip-selects (/CSAO e /CSA2) estão 
sendo ativados, como t mbém o sinal de reconhecimento da transmissão (/TAA). 

8.5.2. Gravação 

Através cl 
do PLD (Figura 54) e 
blaster). 

oPLD 

programa MAX+Plus II foi realizada a compilação do programa 
ambém a gravação via conector JTAG (usando o cabo byte- 

Figura 54-Tela de compilação do PLD 
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A tela da 'rogramação pode ser vista na Figura 55. Como o resultado foi 
positivo, pode-se verificar que parte do circuito já estava funcionando, principalmente 
relacionada ao circuito 'e alimentação e reset. 

Figura 55- Tela da programação do PLD 

8.5.3. Comunica ão com a CPU via ICE 

Antes de se prosseguir foram verificados alguns sinais importantes como 
alimentação e clock. 

Então, atr avés de um programa exemplo que acompanha o ambiente de 
desenvolvimento do 50 ftware (Figura 56), pode se criar uma aplicação para os testes 
de comunicação. 

Figura 56- Ambiente de desenvolvimento do MULTI 2000 
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A aplica 
um dos módulos proc 
RAM. Mas esta escrit 
escrita dos registros 
principalmente curto na 
feitos alguns testes de 

o foi então compilada, e usando o ICE Debugger conectou-se a 
ssadores da placa e iniciou o download do programa para a 
do programa na memória (download) foi interrompida após a 
o módulo processador. Foi detectada falhas de montagem, 
soldagem dos componentes. Corrigidos estes problemas foram 
scrita na memória usando a ferramenta de debug (Figura 57). 

CCD>'-script c: \ netos\cpua2 .bcd (setup) 
Dovnload Optïons: te,ct data 
deí9y vlua Is noS O. 
mcisnite! 1oiat Oxfl000000 • 0x40042SOO suceeeded. 
oairStclongan OxYY000008 - 0x06000000 ucctedtd. 
.t,ai.vrlte: lang at,OxFT0000ZS . 0 0000000succeeded. 
it,vriei long at OxP7000030 - 0x00000000 ucceedd. 
m.tttb: ing.t O0,!C00000 - 0,xOOCà006sucdeeded. 
isitritt: tanAD 

 
0xflC00010 • 0x02000004 succaeded. 

at,vtitei lon at OxTCobOt4 - ox?FEOO2flDsuocadd. 
ne,atltè: loba at OXTFCQ0020 0x0000022C au000edØ. 
s.&avrlte: lonq an OxflC000ZI - OXFT00007Q st1cceedd. 
unIc; løng tt OxY,YCÇ3Oà3b - DaO3000000 suo edeo 
me.1t; cngat pxTFC04034 - 0x7F000SD8 succeeded. 

Itez lona  at oxflcoqolo - 0c92000004 -succeedd. 
avilte: long tt OZFFCÇ0030 - O?0000022D sudceeded. 

tnite: Lona St OxFFCO693d 0x03000000 succe&U. 
dalay vúlua Ia nau 1. 
opur t aoi 03(00000003. 
çxioutioh o! ícrtpt 	:\uflpa\opua2.ocd Complete. 
bco> ..ea,vrlte long P)0 0xíot9foro 
aeuiütte, Loha,.t 0800000000 -0xT0J0f0rO sucoeeded. 

aeareàd ;ç'g  0.9 
1 mt.tead long ao 03c00000000 - 0cYÕY07O70 aubeedad. 

CC» natIte ioug 3.100 CxaaSSeaSS 
atktivrite long ao 0y00000100 - OxLÃSSiISS euccaedad. 
CC» acsaread lohg Calou 
aemread: lõfsg ao 0x00000100 - O,cflSSflSSrn,ocebded. 
OCO>1  aesvrlte iong OxJ000 0x33cc3ca 
anIt: 10h9t 0x04091000 •'OX33CCS3CC succeeded. 
CC»> se4 lonq 0090Õ 
rtrabd: lana a 0x00001000 - 0x33CC3YCC succeeded. 
CC»> 

Figura 57- Teste de escrita em memória 

Aqui são mostrados como exemplo apenas duas escritas, mas, na 
realidade foram realizEdos vários testes para garantir que não havia mais curto nas 
linhas de endereço, nem nas de dados. Como as escritas e leituras foram corretas, 
pôde-se então realizar uma escrita completa do programa na memória da placa. A 
Figura 58 mostra uma tela com a progressão desta escrita. 

Estes testes foram repetidos para o outro módulo processador, 
conseguindo desta forma validar grande parte do sistema. 
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Figura 58- Escrita do programa na memória da placa 

8.5.4. Comunie ção Serial 

Os teste 
pela porta serial, pois 
uma vez que ela pode 
mas, principalmente 
endereço IP, máscara 

O grand 
sistema (32MHz) com 
cálculos para obten 
projeto. Os cálculos fo  

então avançaram para as portas de comunicação. Iniciou-se 
ela é muito importante para o ambiente de desenvolvimento, 
er usada para mandar informações do programa em execução, 

orque ela é usada para configurar os parâmetros IP, como 
e subrede e gateway padrão. 

problema para a serial foi casar a freqüência utilizada para o 
s taxas de transmissão padrão. Foram então desenvolvidos os 

o da maior taxa de transmissão padrão possível para este 
am baseados na seguinte fórmula [33]: 

bit — rate = 
FxTAL 

2 * 5 * 16 * (divisor + 1) 

Onde: 
• Bit_rate é a taxa d 
• F,ÇI-AL é a freqüênci 
• Divisor é o valor a 
• O número 16 repre 

transmissão desejada. 
do sistema. 

er armazenado no registro de configuração da serial. 
enta do modo que está sendo usado (assíncrono) 
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115200 0.73611 73.6% 13.2% 
57600 2.47222 157% 13.2% 
38400 4.20833 4.17% 132% 
28800 5.94444 15.7% 0.80% 
14400 12.88888 6.84% 0.80% 
9600 19.83333 4.17% 

 

Isolando divisor desta fórmula pode-se chegar a seguinte equação: 

divisor = 	FXTAL  
2 *5 * 16 * bit - rate 

O erro na transmissão pode ser calculado a partir da seguinte fórmula: 

erro = 
bit-  rateObddO - bit - ratedflll40  

bit - ratedeseiedo  

Os cálculos foram então desenvolvidos a partir da taxa de transmissão de 
115200 bps e os resultados, para um FXTAL = 32MHz, foram resumidos na Tabela 10. 

Tabela 10- cálculo das taxas padrões possíveis 

Notou-se que abaixo de 28800 bps conseguia-se uma baixa taxa de erro 
nas transmissões. Noto u-se que para taxas mais baixas os erros eram menores, então, 
nesta fase de teste, configurou-se o software do PC e software da placa para 
transmissões a 1200 bps. Colocando o canal Ai do osciloscópio no pino de 
transmissão do conecto r DB-9 da placa pode-se obter a forma de onda mostrada na 
Figura 59. 
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Figura 59- Visualização do uma transmissão no osciloscópio 

A seguir oi alterada a configuração para 9600 bps e recompilada a 
aplicação de teste. Está aplicação foi descarregada na placa via ICE e então, através 
do Hyper Terminal do Windows pôde-se configurar o endereço IP, a máscara de 
subrede e o gateway padrão (Figura 60) permitindo então que os testes da 
comunicação Ethernet fossem realizados. 

NET+W0RKS Versi 
(c) 	2000, 

ÀPFLICATXON: 

.mTwOnx INTERPA42 
IP sddreas on 
LAN interface's 
'9 acidreas of 

HARDWARE PARÀXETERS: 
Serial channelH  

HARDWARE PARAXETflS: 
Titia board'. 
Titia board's MhC 
Aftsr board ist  

Press eny kay in 

n 1.00 
NzTsilicon, Inc. 

Serial - Klingsr 

PAPA1TERS: 
LAN La 192 	68 164.200 

aubnet nask is 255.255.255.0 
kinf..1t gateway to otiter networks is 192.160.164.1. 

will use a baud rata nf 9600 

+nifl ntber is 01091974 
Address is 0:40:af:b:3.:30 

reset, start-up code .dll wait 10 seconde 

10 aeconds te change these settings. 

• 

Q Wa 	 J 
Figura 60- Configuração dos parâmetros IP 
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8.5.5. Comunica ao Ethernet 

Para esteteste foi compilado um dos programas de exemplo da 
plataforma de desenv*lvimento (NAHTTP), o qual implementa um servidor Web e 
permite então que seja 

t/isualizados 
 os 'frames' recebidos e transmitidos pela placa. 

Para esta visualização utilizou-se o software Microsoft Network Monitor, 
cuja tela principal pod: ser vista na Figura 61. Note que o total de 'frames' Ethernet 
capturados nesta aplica'-o foram 105 incluindo recepção e transmissão. 

Figura 61 - Tela Inicial do Network Monitor 

Ao se visu;lizar estes frames (Figura 62) pode-se ver o tipo de protocolo 
de cada um, de onde e 'ara onde foi enviado, e ao se selecionar um frame individual, 
pode-se ver suas part-s componentes, como cabeçalho Ethernet, cabeçalho lP, 
cabeçalho TCP e finalmnte os dados transmitidos (Figura 63). 
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Figura 62 - Visualização dos frames 
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Figura 63 - Estrutura e composição de um trame 
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Através c1a análise de vários frames, pode-se verificar que a comunicação 
Ethernet deste módulo processador estava funcionando o que permitiu então rodar as 
aplicações que estarãc sendo mostradas no Capítulo 9. 

8.6. Considerações Finais 

Através d s testes modulares pode-se validar grande parte do projeto: 

  

o Programação do PL 
• Escrita nas memória 
• Escrita na memória 
• Comunicação serial 
• Comunicação Etheri 

ID 
s RAM das duas CPUs 
NVRAM (que está fazendo o papel de ROM para a CPU A) 

as duas CPUs. 
het na CPU A 

Como foi hostrado,  até o momento somente foi possível deixar um das 
portas Ethernet funcionndo. O funcionamento da outra porta ainda requer um pouco 
mais de tempo para loclização e correção da falha. 

É import..nte salientar que o funcionamento da segunda porta é 
fundamental para a vali.ação completa do sistema, mas a falta e os atrasos de alguns 
componentes impossibi itaram o avanço dos testes. 
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9. CONCLUSÃO 

Este trabalho se mostrou mais complexo do que o previsto inicialmente, 
pois, as fases do projeto eram relativamente longas: projeto do circuito elétrico, 
programação do PLD, fabricação da placa, aquisição de componentes e os testes. 
Todas estas fases serviram de aprendizado do processo de desenvolvimento de um 
hardware, uma vez que esta não era uma área muito familiar para o aluno de mestrado, 
pois o mesmo era da á ea de desenvolvimento de software. 

Uma foto da placa desenvolvida pode ser vista na Figura 64. 

Figura 64- Foto da placa desenvolvida 
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9.1. Contribuièões 

Várias atitidades  foram realizadas para alcançar o objetivo proposto, mas 
a principal contribuição lfoi o aprendizado de metodologias avançadas para o projeto de 
hardware. Pôde-se tarrbém analisar tecnologias emergentes e sua aplicabilidade para 
a indústria nacional. Dve-seressaltar aqui, a flexibilidade que pode ser obtida em 
sistemas reconfiguráves, representando isto uma grande vantagem arquitetural, pois, 
as alterações podem s  feitas mais rapidamente. 

Uma aplk 
utilização da tecnologia 
da incorporação de um 
leque muito grande de 
comercial (ou doméstio.  
que está sendo aqui 
tecnologia e poderá ser 

Apesar d 
completa da placa o 
características inovado 
seção seguinte.  

ação que passou a ser explorada por este trabalho foi a 
Web para equipamentos embutidos, que pode ser feito através 
servidor Web no equipamento. Este tipo de solução criará um 
pesquisas, uma vez que conceitos consolidados na Ethernet 

serão validados para a Ethernet industrial. O equipamento 
esenvolvido será uma Ótima plataforma de teste para esta 
aproveitado em trabalhos futuros. 

atraso de alguns componentes ter atrasado a montagem 
sistema já em funcionamento permitiu explorar diversas 
s em sistemas embutidos que estarão sendo mostradas na 

4' 

9.2. Resultado 

O sistema de desenvolvimento vem com um utilitário que possui três 
componentes básicos (Igura 65), a saber 

• FTP Download - trarsfere o programa imagem do PC para aplaca. 
• Conversor HTML - converte páginas HTML em arquivos C que podem ser 

compilados com a aplicação. 
• Gerador de aplicaçõ:s -cria uma aplicação padrão, com alguns recursos básicos já 

incluídos. 

Figura 65- NET+OS UtIily 
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Para exemilificar esta idéia, foi compilado o programa NAHTTP que é um 
programa para teste do ervidor Web (ou servidor HTTP). 

107 

Estes util tários permitiram que fossem realizados testes de alto nível na 
porta Ethernet que est tva funcionando. 

Foi complada uma aplicação chamada NAFTPROM, que nada mais é do 
que um exemplo de implementação de um servidor de FTP. Esta aplicação foi 
carregada na memória do equipamento através ICE Debbuger. Uma vez que ela estava 
rodando na ROM, es-a aplicação faz com que o equipamento sela capaz de se 
comunicar com o software FTP Download (que é um cliente FTP) permitindo que uma 
nova aplicação seja escrita na memória ROM da placa, conforme mostrado na Figura 
66. 

Figura 66- FTP Downioad 

Desta for 
software (ou firmware, 
consagradas pelo merc 

Já o conv 
HTML em código C. E 
firmware. Isto permite 
normalmente, usando f 
convertidas e incorpora 
páginas podem ser ace 
lugar, seja na Internet s  

a, o equipamento passa a ser capaz de fazer a atualização do 
mais especificamente) via Internet, usando ferramentas já 
do através do uso de um protocolo padrão como o FTP. 

rsor HTML (Figura 67) é uma aplicação que converte páginas 
tas páginas convertidas podem ser compiladas junto com o 
ue as páginas que estarão no Servidor Web sejam criadas 
rramentas próprias para isto, e depois estas páginas sejam 
as ao projeto. Uma vez incorporada ao equipamento, estas 
sadas através do endereço IP do equipamento, em qualquer 
ja na lntranet. 



 

ï'dJe O, .t '1*çro,,,It Ir, 

 

tllI9tI68.I64.2W/ramItta 

Figura 67- Conversor HTML 

Após come !lado este programa foi descarregado na placa desenvolvida, e 
usando o navegador In -rnet Explorer (da Microsoft) pôde-se visualizar e interagir com 
a aplicação em execuçao (Figura 68) acessando o endereço IP que foi configurado na 
placa: 192.168.164.200 

NET+Works IITTP Server Test 
Pa.ge 1 

fliis paga is a atafi paga developed uMag FrontPage Editos Liciuded xi this paga are text, irnages and rdçs 
to oer pagas. 

image Teu 

Figura 68- Servidor Web sendo executado 

Com a e -cução destes aplicativos na placa desenvolvida, pode se 
validar grande parte 'o projeto. Como a uma das portas Ethernet não estar 
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funcionando até o m 
desenvolvimento do m 
uma das portas estiver 
Ethernet Fieldbus prop' 

)mento da redação desta dissertação, isto impossibilitou o 
canismo para manter esta aplicação acessível mesmo quando 
com problemas. Devido a este fato, a redundância High Speed 
sta no Capítulo 4 não pôde ser testada. 

Entretanh , os testes modulares realizados validaram em parte este 
projeto. Acredita-se qu e após o funcionamento do segundo controlador Ethernet 100 
Mbps, a validação do 1H SE ocorrerá sem problemas. 

Todas as tecnologias abordadas neste trabalho e assimiladas pelo aluno 
possibilitaram a pub!ic ção de dois trabalhos permitiram que fossem escritos dois 
artigos [75], [76] que serão apresentados em outubro de 2001 num congresso 
internacional de renom na área de automação industrial no Brasil. 

9.3. Futuro 

Durante 1 desenvolvimento deste trabalho notou-se que os avanços 
tecnológicos nesta áre que estão surgindo a cada momento. Algumas promessas são 
listadas para que sejami motivadoras de novas pesquisas: 

• NET+150 (NETSilicn) - Módulo processador com dois controladores Ethernet 
embutido, além de im desempenho muito maior do que o NET+40 usado neste 
trabalho. A disponiblização comercial deste chip será um excelente avanço para a 
arquitetura aqui abo Jada. 

• Linha Excalibur (Alt 3ra) - Através do uso de um núcleo processador ARM, um 
processador que tE m sido muito bem aceito devido a sua relação custo / 
desempenho, esta linha de componentes será um excelente campo para 
continuação desta p esquisa, principalmente na abordagem de sistemas em uma 
única pastilha. 

• A incorporação de tecnologias como HSE e Web aos equipamentos para 
automação e control e industrial fará com que as soluções para o chão de fábrica 
acompanhem e des Frutem das tendências tecnólogicas da Internet e ainda será 
uma porta aberta pai a a tão desejada interoperabilidade. 

', pesquisadores da Hewlett-Packard estão desenvolvendo 
o de 2010 baseados em FPGA, de modo que o usuário possa 
Je seu computador de acordo com a sua aplicação. Eles estão 
de ferramentas que simplificarão o processo de programação 
ualquer usuário médio possa reprogramá-lo de acordo com as 
para ele. Eles querem lazer para os FPGAs o que os 
a a Internet. Torna-los vastamente acessíveis" [67]. 

"A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo." 
(Peter Drucker) 

Além dist 
computadores para o ar 
configurar a arquitetura 
construindo um conluntc 
de um FPGA, para que  
mudanças necessárias 
navegadores fizeram pa 
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APÊNDICE 

A - Esquema 41étrico do Projeto 

apenas de modo ilustr ivo, uma vez que pelo tamanho da página o nome dos sinais 
As páginak que compõe o esquemático deste projeto serão mostrada aqui 

não são visíveis. As portas fieldbus são omitidas propositalmente em respeito à 
propriedade industrial. 4s figuras estão organizadas da seguinte forma: 

Figura 69 - Diagrama d Blocos do Hardware 
Figura 70- Módulo proc ssador NET+40 (CPU A) 
Figura 71 - Módulo processador NET+40 (CPU B) 
Figura 72 - Controle de Acesso a Memórias e Periféricos (PLD) 
Figura 73 - Memórias 
Figura 74- PMU + PBI - RTC + IMBI 
Figura 75 - Portas Ethernet 
Figura 76- Dual port + Bus switch 
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Ao meu amigo Morghan. 
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