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“Nenhum cientista pensa com fórmulas.” 

Albert Einstein 



 

Resumo 
 

Devido à grande demanda da comunidade científica para o aumento da precisão em 

cálculos científicos, com redução no tempo de processamento e na potência dissipada pelos 

algoritmos em sua execução, estudos têm demonstrado que dispositivos especiais, como 

FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), que trabalham, em geral, como co-processadores, 

podem em muito ajudar nesta linha de pesquisa. Muito já foi implementado e testado, porém a 

limitação de se trabalhar com números inteiros, que possuem um intervalo reduzido de 

representação numérica, imposta pela arquitetura nativa dos FPGA, incentivaram os 

pesquisadores a procurarem alternativas de como aumentar a precisão na plataforma. 

Esta pesquisa voltou-se para o estudo e a adaptação do padrão aritmético IEEE 754, 

largamente utilizado em computadores comuns e DSPs, ambos com grande capacidade de 

representação numérica, para FPGAs. Desta forma, uma adaptação mais natural dos 

algoritmos já existentes, que precisam ser acelerados, seria possível com os novos recursos na 

nova plataforma. Esta flexibilidade oferecida pelo novo ambiente de desenvolvimento 

concebeu muitas alternativas de viabilidade do projeto, gerando assim, uma grande 

quantidade de Ip-cores (uma biblioteca de cores) que realizam a mesma tarefa, entretanto de 

maneiras diferentes. 

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver o algoritmo da transformada 

rápida de Fourier (FFT) em hardware, para FPGAs. Este software Ip-core, bastante utilizado 

em aplicação científicas, particularmente em processamento digital de sinais, foi desenvolvido 

utilizando operações aritméticas números de ponto flutuante, padrão IEEE 754, com uma boa 

adaptabilidade.  

No Ip-core desenvolvido todas as operações aritméticas complexas, que o algoritmo 

demanda, foram encapsuladas para futuras melhoras sejam facilmente implementadas. Isto 

permite que, caso algum novo core aritmético, com melhor qualidade, venha a ser 

desenvolvido, o mesmo poderá facilmente substituir um core existente. 

 

Palavras chaves: FPGA, FFT, Aritmética de Ponto Flutuante, Padrão IEEE 754 



 

Abstract 

 

Due the high demand from scientific community to increase the precision in scientific 

calculations, process time reduction and power dissipation by algorithm execution, studies 

have shown that special devices such as FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), working, 

as co-processors, can help in this research line. Much has been implemented and tested, but 

working with fixed numbers the limitation, which have a numerical limited range 

representation, imposed by the native architecture of the FPGA, encouraged researchers to 

search alternatives to increase the platform precision. 

This research is a study and an adaptation of the standard IEEE 754 arithmetic, widely 

used in computers and common DSPs, both with high numerical representation, for FPGAs. 

Thus, a natural adaption from the existing algorithms, which need to be accelerated, it would 

be possible with the new features in the new platform. The flexibility offered by the new 

development environment, generate more than one develop line, thereby generating many IP 

Cores (core library) performing the same task, though in different ways. 

This work main objective is to develop the fast Fourier transform (FFT) algorithm in 

hardware, for FPGAs. This  software Ip-core, widely used in scientific applications, 

particularly in digital signal processing, was developed using float-point arithmetic operations, 

IEEE 754 standard, with good adaptability. 

All the complex arithmetic operations, sued by the algorithm, were encapsulated for 

better implementation scalability in Ip-core development. This allows that if a new arithmetic 

core, with better quality, later developed, can easily replace the existing one. 

 

Key words: FPGA, FFT, Float-Point arithmetic, IEEE 754 standard 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Dispositivos lógicos reconfiguráveis, como os Field Programmable Gate Arrays 

(FPGA)[15], vêm apresentando uma grande evolução tecnológica, permitindo a 

integração de um grande número de portas lógicas e de módulos de processamento 

sofisticados (Microprocessadores, DSPs e memórias), alta velocidade e um baixo 

consumo de potência, de forma flexível, em um único dispositivo. 

A complexidade dos sistemas que podem ser implementados vem desta forma 

aumentando proporcionalmente, o que justifica o crescente interesse do mercado e 

acadêmico no estudo de novas aplicações, principalmente científicas, que possam tirar 

proveito das características únicas deste dispositivo.  

A figura 1 mostra quanto poder computacional e de armazenamento de dados 

algumas destas novas áreas de aplicações demandam e ainda os grandes desafios 

computacionais que estão sendo enfrentados. 

 

 

Figura 1. Problemas computacionais e suas necessidades 

 

Alguns destes problemas requerem a execução de cálculos complexos com  

componentes como adicionadores e multiplicadores com ponto flutuante, FFT, etc. Este 

trabalho trata de um destes componentes largamente utilizados em problemas científicos, 
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a transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform - FFT) em uma arquitetura 

reconfigurável. A FFT é um algoritmo eficiente para calcular a transformada discreta de 

Fourier, que revolucionou o uso de polinômios trigonométricos, organizando o 

problema de forma em que, o tamanho da entrada de dados, usada pode ser facilmente 

fatorada em potências de dois. Esse método é de grande importância para várias 

aplicações, como resolução de equações diferenciais parciais e multiplicação de inteiros 

grandes [13]. 

O desenvolvimento deste projeto se enquadra no contexto de processamento de 

alto desempenho em arquiteturas reconfiguráveis. Estas arquiteturas apresentam 

vantagens, tais como, paralelismo intrínseco elevado, aumento de velocidade no 

processamento de controle e uma grande quantidade de pinos de E/S, além de padrões 

diferentes da tensão, taxas elevadas de transmissão e recepção de dados. Com esse 

conjunto de características, alguns processamentos de dados, principalmente aqueles 

com forte independência de dados, que são realizados de maneira seqüencial em 

arquiteturas von Neumann [16], podem ser realizadas de maneira muito mais eficiente, 

de forma paralela, em estruturas FPGAs [16]. Esta mudança de paradigma pode afetar 

sobremaneira o desempenho de aplicações, acelerando processos na ordem de dezenas a 

centenas de vezes. 

Com as características que os FPGAs apresentam, algoritmos especiais,  que 

necessitam de processamento massivo de dados possuem como alternativa interessante, 

plataformas baseadas nestes dispositivos. Contudo, a limitação da representação 

numérica tem sido um grande problema, pois os números inteiros não possuem uma 

capacidade de representação suficiente grande para realizar os cálculos com a precisão 

necessária. A solução encontrada para computadores de propósito geral foi o uso do 

padrão IEEE 754 [5], aritmética de ponto flutuante, padrão este que está sendo portado 

na implementação de funções também nos FPGAs [4], foco deste trabalho. 

 

1.1 Estrutura da dissertação 
 

Abaixo estarão listados sucintamente os tópicos abordados em cada capítulo 

escrito dessa dissertação: 
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No capítulo 2, será dada uma visão geral sobre FPGAs, suas aplicações, 

comparações com outras metodologias de desenvolvimento em circuitos integrados, 

vantagens e desvantagens, estrutura interna e um pouco sobre os métodos de 

desenvolvimento nesta plataforma. 

No capítulo 3, serão abordados os números de ponto flutuante segundo o padrão 

IEEE 754, um pouco sobre sua necessidade e história, e o surgimento do padrão. 

Também, serão expostos de maneira sucinta como é a representação numérica e a 

especial, tabelas com valores máximos e mínimos que podem ser representados pela 

notação, bem como, as operações de soma e multiplicação que ocorrem nesse padrão. 

No capítulo 4 será abordado a vida de Fourier, que descobriu a transformada de 

Fourier na versão continua e discreta, quem estudou e desenvolveu a FFT e também o 

processo de decomposição de uma DFT em várias em outras menores, que originou a 

FFT. 

No capítulo 5, os trabalhos relacionados serão apresentados e suas características 

mais importantes para o desenvolvimento desse trabalho de dissertação serão 

evidenciadas. 

No capítulo 6, o processo da criação da FFT para FPGA com ponto flutuante 

será apresentada, detalhando todo o processo de desenvolvimento utilizado, juntamente 

com o trabalho realizado. 

Finalmente no capítulo 7 apresenta as conclusões do projeto e sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2 FPGAs 
 

Um FPGA é um dispositivo semi-condutor que possui blocos lógicos e 

interconexões programáveis. Esse dispositivo permite a implementação de circuitos 

lógicos relativamente grandes que consistem de um arranjo desses blocos lógicos e 

interconexões, contidos em um único circuito integrado. Assim, ele pode ser utilizado 

para computação híbrida, onde parte da execução se dá em um processador tradicional 

controlado por software e outra parte em um processador programado exclusivamente 

para realizar determinada tarefa. 

Uma hierarquia de interconexões programáveis permite que os blocos lógicos de 

um FPGA sejam conectados à medida que são requeridos pelo projetista do sistema, de 

forma similar a uma protoboard. Esses blocos lógicos e interconexões podem ser 

programados após o processo de fabricação pelo usuário/projetista, de forma que o 

FPGA possa realizar a função lógica que se deseja. 

Os FPGAs são, geralmente, mais lentos do que seus concorrentes 

implementados por ASICs (Application-Specific Integrated Circuits), não suportam um 

projeto tão complexo quanto os suportados pelos ASICs e necessitam de mais potência. 

Todavia, eles apresentam várias vantagens, como um menor time to market, uma 

capacidade de ser reprogramado em campo com o objetivo de corrigir erros, e um 

menor custo de engenharia não-recorrente(NRE) [21].  

O surgimento dos FPGAs data dos meados da década de 80. De lá que o 

momento, os dispositivos têm alcançado um alto grau em densidade de portas, de alguns 

milhares a dezenas de milhares de portas lógicas. Um exemplo de FPGA com 28.8 mil 

portas lógicas é o dispositivo Virtex5 XC5VLX70T, da Xilinx [22], mostrado na figura 

2. 
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Figura 2. Plataforma Xilinx baseada no FPGA Virtex-5 

 

As diferenças primárias entre CPLDs e FPGAs estão em suas arquiteturas. Um 

CPLD apresenta uma arquitetura restrita que consiste de um ou mais arrays lógicos de 

somadores-multiplicadores, alimentando um número relativamente pequeno de 

registradores. Como conseqüência, eles possuem menos flexibilidade, mas têm a 

vantagem de atrasos mais previsíveis e uma proporção lógica/interconexão maior.  

A arquitetura dos FPGAs, por outro lado, é completamente baseada em 

interconexões. Isso possibilita que eles sejam mais flexíveis, mas também muito mais 

complexos de se programar. Outra diferença notável entre CPLDs e FPGAs é a presença 

nos FPGAs de funções embarcadas de alto nível (como adicionadores e multiplicadores) 

e memórias embutidas. 

Outra diferença importante é que muitos FPGAs modernos oferecem suporte 

para reconfiguração completa ou parcial no próprio sistema, permitindo que os projetos 

sejam modificados em tempo de execução, tanto para atualizações do sistema quanto 

para reconfiguração dinâmica, como uma parte da operação normal do sistema. Alguns 

FPGAs possuem a capacidade de reconfiguração parcial, que permite que uma porção 

do dispositivo seja reprogramada enquanto a outra continua executando normalmente 

[23]. 

Aplicações de FPGAs incluem DSPs (Digital Signal Processors), software-

defined radios (rádios implementados em software), sistemas de naves espaciais e de 
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defesa, prototipação de ASICs, imagem médica, visão computacional, reconhecimento 

de fala, criptografia, bioinformática, emulação de hardware computacional e uma 

crescente quantidade de outras áreas.  

Os FPGAs originalmente começaram como competidores dos CPLDs. À medida 

que seu tamanho, funcionalidades e velocidade aumentaram, eles começaram a dominar 

funcionalidades mais complexas, com possibilidades de implementar sistemas inteiros 

em chips (SOCs (System-on-Chip)) [21].  

A figura 3 mostra onde os FPGAs se encontram na produção de circuitos 

integrados. 

 

 

Figura 3. Produção de CIs 

 

Os FPGAs podem ser utilizados em aplicações de qualquer área, e especialmente 

com algoritmos que possam fazer uso do paralelismo massivo oferecido por sua 

arquitetura. No escopo deste trabalho, o foco é dado ao suporte fornecido por FPGAs na 

área de aplicações cientificas. 

 

2.1 Arquitetura do FPGA 
 

Um FPGA é composto de três componentes básicos: blocos lógicos, chaves de 

interconexão e blocos de entrada e saída. Sua estrutura pode ser vista na figura 4, com 
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exceção dos blocos de entrada e saída que se localizam nas extremidades da malha. Na 

figura também são mostrados os blocos C e S que, respectivamente, conectam os blocos 

lógicos e diminuem o espaço entre as conexões dos blocos. 

 

Figura 4. Arquitetura de FPGA genérica 

 

Os blocos lógicos são formados, em geral, por uma tabela de busca, também 

chamada LUT (Lookup Table), multiplexadores e flip-flops. Um exemplo de bloco 

lógico, como mostrado na figura 5, possui quatro entradas, uma saída e um sinal de 

relógio. 
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Figura 5. Elementos de um bloco lógico programável 

 

Famílias modernas de FPGAs podem incluir funcionalidades de alto nível 

diretamente no silício. Ter essas funções comuns embutidas no silício reduz a área de 

elementos lógicos necessários e dá a essas funções uma velocidade maior, se comparado 

à construção das mesmas funcionalidades a partir de primitivas. Exemplos dessas 

funcionalidades incluem multiplicadores, microprocessadores, blocos genéricos de 

DSPs, processadores embarcados, lógica de entrada e saída de alta velocidade e 

memórias embutidas. A figura 6 mostra a arquitetura padrão de um bloco DSP para 

FPGAs. 

 

 

Figura 6. Bloco DSP em FPGA 
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2.2 Desenvolvimento em FPGA 
 

O fluxo atual e ferramentas para desenvolvimento de projetos com FPGAs 

permitem a especificação destes projetos da descrição esquemática até a 

comportamental. Esta última através de linguagens HDL como VHDL, Verilog, 

SystemC, SystemVerilog, etc. 

Em um típico fluxo de desenvolvimento, um desenvolvedor de uma aplicação 

para FPGA irá verificar a cada passo de síntese do projeto, seu comportamento, através 

de processos de validação (testbenches, simulação) até a geração final do bitstream. 

Inicialmente a descrição RTL (Register Transfer Level) em uma HDL é simulada 

através da criação de testbenches para simular o sistema e observar os resultados.  

Após a validação, o projeto é mapeado (síntese lógica) para a arquitetura alvo, 

gerando-se uma netlist, uma descrição em nível de portas lógicas. Uma nova simulação 

com temporização é executada para garantir que a síntese ocorreu sem erros e dentro 

das características temporais previstas.  

Finalmente, o projeto é devidamente posicionado e roteado nos blocos lógicos e 

canais de roteamento do FPGAs (síntese de layout, place-and-rote). Uma nova 

simulação pode ser feita antes da geração do bitstream final, responsável pela 

programação da FPGA.  

A figura 7 mostra o processo de síntese de código VHDL ou esquemático para 

um FPGA. 
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Figura 7. Processo de síntese 

 

O usuário irá validar o mapeamento, assim como os resultados do place-and-

route através de análise de tempo, simulação e outras metodologias de verificação. Uma 

vez que o projeto e o processo de validação estão finalizados, um arquivo binário de 

programação (bitstream) é gerado para configurar o FPGA. 

Como tentativa de reduzir a complexidade de desenvolvimento em linguagens 

de descrição de hardware, que são consideradas muitas vezes equivalentes em 

complexidade à linguagem assembly, novas linguagens, como SystemC [24], 

combinando linguagens de alto nível com modelos de concorrência, para permitir ciclos 

de desenvolvimento de projetos mais rápidos para FPGAs.  

Com o objetivo de simplificar o desenvolvimento de sistemas complexos em 

FPGAs, é fundamental  também a utilização de bibliotecas de funções complexas pré-

definidas para acelerar o processo de desenvolvimento. Esses circuitos pré-definidos são 

comumente chamados de núcleos de propriedade Intelectual (IP-cores), módulo ou 

função a ser adicionada em um projeto. Estes são disponibilizados por empresas 

especializadas. 
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Muitos destes circuitos são também disponibilizados em comunidades de 

desenvolvedores, como a OpenCores.org [25], normalmente gratuitos, e liberados sob 

GPL (General Public License) ou BSD (Berkeley Software Distribution). Durante a 

implementação deste projeto, um gerador de código VHDL foi utilizado para geração de 

IP-Cores de aritmética de ponto flutuante. 
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3 ARITMÉTICA DE PONTO-FLUTUANTE 
 

Devido à grande dificuldade dos computadores representarem com números 

inteiros valores muito grandes ou com grande precisão, uma notação especial teve que 

ser desenvolvida para representar esses números. Assim, a aritmética de ponto flutuante 

foi introduzida no meio computacional para elucidar este problema. 

Entre 1970 e 1980, um grupo formado por cientistas e engenheiros de diferentes 

empresas de computação realizou um trabalho intenso na tentativa de encontrar um 

padrão de representação dos números, que deveria ser adotado por todas as indústrias na 

construção de seus computadores. A necessidade desta padronização tinha como 

principal objetivo de uniformizar os resultados obtidos por um mesmo programa 

computacional executado em diferentes máquinas [17]. 

Esta discussão teve início em 1976, e este grupo de trabalho ficou conhecido 

como IEEEp754, pois foi organizado pelo Institute for Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE). Entre os fabricantes estavam Apple, Zilog, DEC, Intel, Hewlett-

Packard, Motorola e National Semiconductor. O prof. William Kahan liderava o grupo 

de cientistas e pelo trabalho desenvolvido neste projeto, recebeu o prêmio Turing Prize 

em 1989 [17]. 

Deste intenso e importante trabalho surgiu o padrão IEEE754 [5], recomendado 

pelos institutos ANSI (American National Standard Institute) e IEEE. Nele encontram-

se às normas a serem seguidas pelos fabricantes de computadores e construtores de 

compiladores de linguagens científicas, ou de bibliotecas de funções matemáticas, na 

utilização da aritmética binária para números de ponto flutuante. 

As recomendações são relativas ao armazenamento de dados numéricos, 

métodos de arredondamento, tratamento de casos de underflow e overflow, formas de 

realização das quatro operações aritméticas básicas e implementação de funções nas 

linguagens de programação. 

A grande vantagem deste padrão é permitir uma maior portabilidade dos 

programas numéricos e criação de novos tipos de dados a fim de resolver problemas 

conhecidos como “mal condicionados”, erros induzidos por arredondamentos em 

operações aritméticas com números de grandezas muito diferentes, que contribuem para 
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que a computação numérica forneça resultados errôneos, mesmo quando são utilizados 

métodos matematicamente corretos. 

 

3.1 Padrão IEEE 754 
 

A base de representação utilizada pelo padrão é a binária (b = 2). As operações 

devem ser executadas em precisão estendida com uso de dígitos de guarda e expoente 

deslocado (δ). O uso do expoente deslocado, também chamado bias, tem por objetivo 

eliminar o sinal do expoente, por exemplo, se m= –127 e M=127, valores do expoente, 

(δ deve ser igual a 127), de forma que a variação de expoente seria de 0 a 254. 

Desta forma o número fica representado como a figura 8 mostra: 

 

 

Figura 8. Formato Padrão 

 

O primeiro dígito (d1) é diferente de zero para assegurar a unicidade de 

representação, e manter sempre a precisão máxima suportada pela mantissa. Esta forma 

é a chamada forma normalizada. O valor zero não pode ser normalizado e tem 

representação especial, com mantissa nula (todos os dígitos iguais a zero) e expoente o 

menor possível (m–1).  

No padrão este primeiro dígito, para economia de espaço na representação, é 

omitido. Porém, ao ser utilizado para realizar as operações aritméticas ele é incluído, 

operado e novamente omitido no resultado, ficando assim normalizado. 

A fórmula geral que representa um número no padrão é a seguinte: 

)2(*).1(*)1( δ−−= es fX  

O padrão IEEE 754 recomenda os seguintes números de bits, de acordo com a 

precisão usada. A expressão (N = s + e + f) corresponde ao tamanho da palavra em bits. 

• Precisão simples: s = 1, e = 8, f = 23 (+ 1 escondido), N = 32 bits. 
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)2(*).1(*)1( δ−−= es fX  δ = 127 

• Precisão simples estendida: s = 1, e >=11, f>=32, N>=43 bits. 

)2(*).0(*)1( δ−−= es fX  δ = 127 

• Precisão dupla: s = 1, e = 11, f = 52 (+ 1 escondido), N = 64 bits. 

)2(*).1(*)1( δ−−= es fX  δ = 1023 

• Precisão dupla estendida: s = 1, e >=15, f>=64, N>=79 bits. 

)2(*).0(*)1( δ−−= es fX  δ = 1023 

 

Abaixo está um exemplo de uma transformação de um número de precisão dupla 

para a base decimal, para melhor entender este padrão: 

 

0 10000000000 1100110000000000000000000000000000000000000000000000 

 

00)00000000000000000000000000000000000000001100110000.1(2)1( 102310240 −−=X  

2000)00000000000000000000000000000000000000001.100110001(=X  

103.59375)(=X  

Nota-se pela quantidade de zeros que a mantissa no exemplo possui que uma 

maior precisão de valores decimais pode ser representado valendo-se desta notação, 

assim minimizando o erro que a soma entre os números de grandezas diferentes gera. A 

tabela 1 mostra os valores máximos, mínimos e a precisão que está representação pode 

assumir a partir do valor do expoente, no caso de uma precisão simples. 
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Tabela 1. Valores Máximos, Mínimos e Precisão 

Expoente Valor Mínimo Máximo Precisão 

0 1 1.999999880791 1.19209289551e-7 

1 2 3.99999976158 2.38418579102e-7 

2 4 7.99999952316 4.76837158203e-7 

10 1024 2047.99987793 1.220703125e-4 

11 2048 4095.99975586 2.44140625e-4 

23 8388608 16777215 1 

24 16777216 33554430 2 

127 1.7014e38 3.4028e38 2.02824096037e31 

 

3.1.1  Underflow e Overflow 
 

A representação de números em ponto flutuante não permite uma identificação 

tão imediata dos limites de representação. A figura 9 apresenta a faixa de valores 

considerando o padrão IEEE 754.  

 

 

Figura 9. Underflow e Overflow para precisão simples 

 

Como mostra a figura, podem ocorrer situações onde a capacidade de expressão 

do formato não é suficiente para representar um número com a precisão desejada. 
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Podem ocorrer situações de overflow e underflow. Overflow é a situação na qual a 

mantissa é muito grande, não sendo possível mantê-la de forma normalizada. Underflow 

é a situação inversa, a mantissa é tão pequena, muito próxima a zero, que é impossível 

armazená-la. 

 

3.1.2 Configuração Especial de Bits 
 

Durante as operações aritméticas entre dois números no padrão, o resultado 

alcançado pode ficar fora dos limites da representação do padrão. Geralmente isto 

ocorre quando uma divisão por zero, um overflow ou underflow acontece. Para 

solucionar este problema uma exceção é gerada e os dados podem ser tratados pelo 

sistema, sem causar prejuízo às operações. 

Além dessas representações especiais, o padrão IEEE 754 permite números 

desnormalizados, que são números com expoente igual a (m – 1) e zeros no início da 

mantissa. Caso alguma operação gere um número com essas características citadas, ele 

não será normalizado após sua operação. A figura 10 abaixo mostra a configuração 

especial que isso acontece. 

 

 

Figura 10. Números Desnormalizados 

 

A tabela 2 abaixo mostra os valores especiais e de fronteira que um número de 

precisão simples pode representar após as operações. Os valores especiais de precisão 

dupla são similares aos dos simples, por esse motivo não foram apresentados neste 

trabalho. 
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Tabela 2. Valores Especiais 

Tipo  Sinal  Expoente  Exp+δ Expoente  Mantissa  Valor 

Zero Positivo 0  -127  0  00000000  0000000000000000000  0.0 

Zero Negativo 1  -127  0  00000000  00000000000000000000000  −0.0 

Um  0  0  127  01111111  00000000000000000000000  1.0 

Menos Um 1  0  127  01111111  00000000000000000000000  −1.0 

Menor número 
desnormalizado 

0/1  -127  0  00000000  00000000000000000000001  

45

126

23

104.1

2

2

−

−

−

×±
≈

×±

 

Número 
desnormalizado 
central 

0/1  -127  0  00000000  10000000000000000000000  

39

126

1

1088.5

2

2

−

−

−

×±
≈

×±

  

Maior número 
desnormalizado 

0/1 -127  0  00000000  11111111111111111111111  

38

126

23

1018.1

2

)21(

−

−

−

×±
≈

×−±

 

Menor número 
normalizado 

0/1 -126  1  00000001  00000000000000000000000  

38

126

1018.1

2
−

−

×±
≈±

 

Maoir número 
normalizado 

0/1 127  254  11111110  11111111111111111111111  

38

127

23

104.3

2

)22(

×±
≈

×−± −

 

Infinito 
Positivo 

0  128  255  11111111  00000000000000000000000  +∞ 

Infinito 
Negativo 

1  128  255  11111111  00000000000000000000000  −∞ 

Not a number  0/1 128  255  11111111  diferente de zero NaN 

 

A figura 11 mostra de maneira gráfica a faixa de valores que podem ser 

representados usando este padrão, incluindo os valores especiais, que a tabela acima 

apresentou. 
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Figura 11. Valores possíveis do IEEE 754 

 

3.2 Operações Aritméticas 
 

Dado dois números, A e B, representados na forma )2(*).1(*)1( δ−−= es fX . 

As operações aritméticas entre eles são realizadas obedecendo às regras descritas a 

seguir. 

Como arredondamentos são feitos após cada operação aritmética, as operações 

de adição, subtração, divisão e multiplicação não são associativas nem distributivas, ao 

contrário de quando usadas com números reais  

As aritméticas de ponto flutuantes mais modernas, como é o caso do IEEE, 

adotam os chamados números subnormais com a intenção de melhorar as aproximações 

nos casos de underflow. Neste caso fazem parte da aritmética de ponto flutuante os 

números formados com a mantissa não normalizada e o mínimo expoente, oriundos das 

operações. No caso da figura 12 abaixo, tem-se um acréscimo de números na aritmética. 

 

 

Figura 12. Acréscimo na aritmética 

 

A seguir serão apresentados exemplos de como se realiza as operações da 

soma/subtração e multiplicação de números de ponto flutuante. Estes foram descritos, 
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pois serão utilizados durante a implementação deste trabalho. Contudo, o padrão aborda 

também a divisão e a raiz quadrada. 

 

3.2.1 Soma e Subtração 
 

Para executar uma soma ou subtração entre os números A e B, que estão no 

padrão IEEE, uma seqüência de passos sempre são seguidos para gerar o resultado 

desejado segundo o padrão. Esta seqüência de passos, de modo simplificado, está 

descrita a seguir: 

 

• Recebe os números A e B; 

• Escolher o número com menor expoente entre A e B e deslocar sua mantissa 

para a direita um número de dígitos igual à diferença absoluta entre os 

respectivos expoentes; 

• Colocar o expoente do resultado igual ao maior expoente entre A e B; 

• Executar a adição/subtração das mantissas e determinar o sinal do resultado; 

• Arredondar o valor do resultado, se necessário; 

• Verificar se houve exceção (overflow ou underflow); 

• Normalizar o valor do resultado, se necessário; 

• Devolve o resultado final. 

 

O exemplo abaixo demonstra a operação de soma ou subtração de dois números 

de ponto flutuante: 

 

+
0010.12

1001.12
2

4

×
×

 

 

Passo 1: Obter o número com o maior expoente e subtraí-lo de menor expoente. 
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24 2,2 == SL ee , então dif =  4 - 2 = 2 

 

Passo 2: deslocar a mantissa com o menor expoente “dif” posições para a direita. 

Agora podemos omitir o expoente dado que ambos são iguais. Isto dá-nos o seguinte: 

 

+
0100100.0

1001000.1
 

 

Passo 3: Somar as mantissas 

 

+

1101100.1

0100100.0

1001000.1

 

 

Passo 4: Arredondamento 

 

1.1110 

 

Passo 5: Resultado 

 

1110.124 ×  

 

Figura 13 mostra um diagrama do algoritmo da soma/subtração. 
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Figura 13. Diagrama de soma/subtração 
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3.2.2 Multiplicação 
 

Para executar uma multiplicação entre os números A e B, que estão no padrão 

IEEE, uma seqüência de passos preestabelecidos sempre são seguidos para gerar o 

resultado desejado segundo o padrão. Esta seqüência de passos, de modo simplificado, 

está descrita a seguir: 

 

• Recebe os números A e B; 

• Colocar o expoente do resultado igual à soma dos expoentes de A e B, 

lembrando de subtrair a bias para manter o deslocamento; 

• Executar a multiplicação das mantissas e determinar o sinal do resultado; 

• Arredondar o valor do resultado, se necessário; 

• Verificar se houve overflow/underflow. 

• Normalizar o valor do resultado, se necessário; 

• Devolve o resultado final. 

 

O exemplo abaixo demonstra a operação de multiplicação de dois números de 

ponto flutuante: 

 

x
0010.12

1001.12
110

100

×
×

 

 

Passo 1:  Multiplicar as mantissas e calcular o expoente resultado 

 

x

 1.11000010

0010.1

1001.1

    e
R 

= 2
100+110-bias 

= 2
83
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Passo 2: Arredondamento 

 

1.1100 

 

Passo 3: Resultado 

 

1100.1283 ×  

 

Figura 14 mostra um diagrama do algoritmo da multiplicação. 

 

 

Figura 14. Diagrama Multiplicação 
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4 TRANSFORMADAS DE FOURIER 
 

A Transformada de Fourier é, em essência, uma ferramenta matemática que 

realiza a transição de sinais, do domínio do tempo para o da freqüência, baseada na 

decomposição destes sinais em várias senóides e cossenóides.  

Este capítulo tem como objetivo principal mostrar um pouco sobre a vida de 

Jean-Baptiste-Joseph Fourier, resumir as principais propriedades da Transformada de 

Fourier e apresentar técnicas computacionais para sua determinação na forma discreta, 

chamada DFT (do inglês “Discrete Fourier Transform”). Também serão apresentados  

os seus algoritmos rápidos, chamados coletivamente de FFT (do inglês “Fast Fourier 

Transform”). 

 

4.1 Jean-Baptiste-Joseph Fourier 
 

Em 21 de março de 1768, Jean-Baptiste-Joseph Fourier, figura 15, nasceu na 

pequena vila de Auxerre na França, filho de alfaiate sua infância foi muito pobre. Em 

sua primeira escola, Fourier estudou latim e francês, onde demonstrou ter um grande 

potencial na área acadêmica. Em 1780 ele foi para École Royale Militaire de Auxerre 

onde mostrou habilidade para literatura, mas aos 13 anos a matemática se tornou seu 

verdadeiro interesse [9]. 

 

Figura 15. Jean-Baptiste-Joseph Fourier 
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Quando adulto, introduziu na matemática a idéia que qualquer função, mesmo as 

definidas pela junção de várias expressões analíticas, como a onda escada, pode ser 

representada por uma simples expressão analítica. 

Suas idéias encontraram grande resistência no momento que foram apresentadas 

para comunidade científica, mas provaram ser o teorema central de muitos avanços no 

campo da matemática, ciência, física e engenharia.  

Ele também desenvolveu o problema da condução de calor através de corpos 

sólidos, incluindo o calor do planeta. Na verdade, ele tinha uma obsessão por calor, sua 

sala de trabalho sempre estava muito quente, ao ponto de ser desconfortável para 

qualquer visita e ainda usava roupas muito quentes, para aumentar ainda mais sua 

temperatura. 

Em 1798 Fourier aliou-se ao exército de Napoleão na invasão ao Egito como 

consultor cientifico. Lá ele entrou em contato com o físico inglês Thomas Young( 1773-

1829), pai da linearidade, com quem discutiu suas teorias e trabalharam juntos, entre 

outras coisas, na pedra de Rosetta [9]. 

Após retornar à Paris, apesar de seus afazeres oficiais, conseguiu terminar sua 

teoria sobre a condução do calor, que dependia essencialmente na idéia de analisar a 

distribuição de temperatura em componentes espaciais senoídais. Esta foi muito 

criticada entre os cientistas franceses, entre eles Biot e Poisson. Contudo, apesar das 

dificuldades encontradas sua teoria sobre o calor ganhou um prêmio matemático em 

1811. 

Houve apenas um outro trabalho apresentado, e o júri, composto por Lagrange e 

Laplace, entre outros, premiou o trabalho de Fourier . Esse trabalho, entretanto, não foi 

publicado, pois o júri considerou que, embora provasse que um conjunto completo de 

funções descrevia muitas funções, o trabalho não demonstrou adequadamente que esse 

conjunto de funções descreveria qualquer função.  

O júri estava certo em seu julgamento, mas Fourier também estava certo, 

conforme ficou provado muitos anos mais tarde quando outros matemáticos 

completaram suas demonstrações.  
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A análise de Fourier é muito importante na matemática moderna, e suas idéias 

são a base para descrever funções de ondas em sistemas complexos.  

Jean-Baptiste-Joseph Fourier morreu em Paris em 16 de maio de 1830. 

 

4.2 Transformada Continua de Fourier 
 

Geralmente, a denominação "Transformada de Fourier" refere-se à 

Transformada de Fourier para funções contínuas, que representa qualquer função 

integrável f(t) como a soma de exponenciais complexas com freqüência angular ω e 

amplitude complexa F(ω) [18]. Levando uma função contínua que está no domínio do 

tempo para o da freqüência. 

Então, para uma função contínua de uma variável f(t), a transformada de Fourier 

F(ω) é definida por: 

dtetfF tj

∫
+∞

∞−

−= ωω )()(
 

E sua inversa por: 

dteFtf tj

∫
+∞

∞−

= ωω
π

)(
2

1
)(

 

Onde )sin()cos( θθθ je j +=  e 1−=j . 

A função F(ω) é a transformada de Fourier em f(t), e costuma-se representar por 

)}({)( tfF ℑ=ω . Analogamente, a função f(t) na função inversa é representada por 

)}({)( 1 ωFtf −ℑ=  [18]. 

 

4.3 Transformada Discreta de Fourier 
 

As transformadas de Fourier desempenham um papel muito importante na 

análise linear e em sistemas invariantes no tempo. Estas técnicas são aplicadas na 
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análise espectral de sinais, soluções de equações diferencias e análise de sistemas, com 

o cálculo a freqüência resposta e função transferência [10].  

Com a taxa de crescimento expressiva do hardware digital, os interesses da 

comunidade científica se concentraram sobre as transformadas que melhor de adaptaram 

a nova era da computação. Uma dessas transformadas, uma das mais importantes, é 

conhecida como a Transformada Discreta de Fourier (Discrete Fourier Transform - 

DFT) que é uma versão discreta da Transformada de Fourier no domínio continuo do 

tempo. 

 

4.3.1 A DFT 
 

A DFT está intimamente ligada ao sinal continuo do qual se deseja calcular a 

transformada. Para realizar o cálculo da transformada de Fourier de um sinal analógico 

x(t) usando um computador digital, o sinal primeiramente precisa de discretizado, 

convertido para um sinal digital (base 2). Ou seja, o sinal agora passa a ser 

representados por  valores finitos e discretos, em um intervalo de tempo, valendo-se de 

um conversor analógico-digital. Esta conversão é feita em intervalos de tempo pré-

definidos, em uma freqüência de captura(fc) que precisa ser, no mínimo, duas vezes 

maior que a mais alta presente no sinal continuo a ser convertido.  

Um computador digital só pode armazenar e manipular um conjunto finito de 

números, por isso se faz necessário representar o sinal x(t) por um conjunto finito de 

valores. Mesmo que o sinal a ser discretizado não tenha limitações temporais, começo e 

fim, ele precisar ter seu domínio reduzido para obter-se uma seqüência finita x[n]. 

Com os dados obtidos na discretização do sinal x(t), podemos calcular a 

transformada discreta no tempo de Fourier com a equação abaixo [10]: 

∑
−

=

Ω−=Ω
1

0

][)(
N

n

njenxX
 

Onde Ω é a freqüência digital em n, Ω é uma variável continua que representa 

valores no intervalo [0,2π]. Porém esta equação ainda não pode ser processada por um 

computador, pois a função X(Ω) precisar ser calculada com intervalo finito de valores 
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Ωk que são uniformemente distribuídos no intervalo [0,2π]. Assim podemos reescrever a 

equação acima desta forma: 

∑
−
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Ω− −==Ω
1

0

1,...,1,0,][)(
N

n

nj
k MkenxX k

 

Onde 

k
Mk

π2=Ω  

O número de freqüências que M vai gerar pode ser representado por qualquer 

valor, porém comumente é utilizado o mesmo do N. Como o computador apenas pode 

trabalhar com conjunto de números finitos, o sinal de entrada precisa ser quantizado 

para poder ser operado. Contudo, se a representação numérica adotada não tiver um 

tamanho satisfatório, um erro não desprezível de conversão pode aparecer. Uma notação 

da função DFT, mais geral, é apresentada na equação 1. 

Sendo x[n], n = 1,2,...,N-1 uma seqüência de tamanho N de valores. A 

transformada discreta de Fourier é definida como [4]: 
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A transformada inversa discreta de Fourier(IDFT) é dada por [11]: 
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Todo processo de captura, conversão e cálculo da DFT está exemplificado na 

figura 16. 
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Figura 16. Discretização e cálculo DFT de um sinal 

 

Abaixo um exemplo de cálculo da transformada discreta pode ser visto: 
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Este processo de conversão visa  transformar dados discretos no domínio da 

freqüência de volta ao domínio do tempo. As equações de DFT e IDFT estão 

intimamente ligadas. As diferenças são o fator multiplicativo 1/N no somatório e a 

inversão do sinal coeficiente senoidal complexo. 

Uma das razões para o uso extensivo da DFT é a existência de algoritmos que 

computam de maneira mais rápida e eficiente a DFT. Esta família de algoritmos é 

conhecida por transformadas rápidas de Fourier. 

 

4.4 Transformada Rápida de Fourier 
 

O algoritmo da transformada rápida de Fourier (FFT) possui eficiência por 

substituir uma DFT longa por várias DFTs menores, o que depende da fatoração do 

número N que tem que ser múltiplo de dois. Uma vez que o número de operações 

necessárias para o cálculo direto de uma DFT de N pontos é proporcional a N², o 

número de operações diminui rapidamente, de acordo com a partição da DFT original 
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em várias DFTs menores [11]. A FFT não é um tipo diferente de transformada e sim 

uma técnica que possibilita avaliar DFT de forma mais rápida e econômica. A tabela 3 

mostra a vantagem em número de operações aritméticas da FFT em relação à DFT com 

o aumento do número de pontos de entrada. 

Tabela 3. Comparação FFT vs DFT 

N(tamanho) N² (DFT) N.log2N(FFT) Vantagem 

2 4 2 2 

4 16 8 2 

8 64 24 2,67 

16 256 64 4 

32 1024 160 6,4 

64 4096 384 10,67 

128 16384 896 18,29 

256 65536 2048 32 

512 262144 4068 56,89 

1024 1048576 10240 102,4 

2048 4194304 22528 186,18 

4096 16777216 49512 341,33 

8192 671088964 106496 630,15 

 

Na verdade, existe uma família de algoritmos FFT que via de regra são 

equivalentes. Estes algoritmos reduzem o número de operações necessárias para realizar 

a operação da DTF. Assim, dependendo do tamanho da entrada ou da arquitetura 

computacional que eles irão executar, um ganho de desempenho muito grande pode ser 

atingido. Como exemplares desta família, podemos citar: Cooley-Tukey, Prime-factor, 

Bruun, Rader, Bluestein [13]. 
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4.4.1 Cooley-Tukey FFT Radix-2 
 

O algoritmo mais popular e simples para a Transformada Rápida de Fourier é o 

algoritmo de Cooley-Tukey, que tem como idéia básica dividir a transformada discreta 

em transformadas menores recursivamente, a fim de diminuir o esforço computacional. 

A origem deste algoritmo é baseada no trabalho proposto Carl Friedrich Gauss por volta 

de 1805 [19]. 

Este é um algoritmo “in-place”, ou seja, utiliza o próprio vetor de entrada para 

efetuar os cálculos, sem a necessidade de trabalhar com vetores auxiliares de dados. 

Esta é uma das grandes vantagens do algoritmo, pois propicia aproveitamento das 

posições de memória em todo o seu decorrer. A segunda vantagem é que não é 

necessária uma execução recursiva, já que é conhecido o número de passos do algoritmo  

Abaixo nas figuras 17 e 18, respectivamente, estão às fotos de James Cooley e 

Jonh Turkey. As pessoas que estudaram e desenvolveram este algoritmo tão usado e 

importante na área de processamento de sinais atualmente. 

 

           

Figura 17. James Cooley                          Figura 18. John Tukey 

 

Este algoritmo pode ser desenvolvido de duas maneiras diferentes, um chamado 

de decimação no tempo ou DIT (decimation-in-time) e outro chamado de decimação na 

freqüência ou DIF (decimation-in-frequency). Estas são as maneiras possíveis de 

calcular a menor unidade da DFT possível, que são chamadas de unidades butterflies. 
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As duas maneiras que o algoritmo pode ser aplicado serão melhores explicadas nas 

próximas seções [20]. 

Esses algoritmos aplicam um total de NN
2log)2(  operações de borboleta, 

totalizando NN
2log)2(  multiplicações complexas e NN 2log  somas complexas, o 

que em termos de esforço computacional significa uma complexidade de ordem 

)log( 2 NNO  [20]. 

O resultado do algoritmo de Cooley-Tukey é idêntico ao da aplicação da 

Transformada Discreta de Fourier, diferenciando-se deste apenas pelo modo de cálculo 

para a obtenção dos valores da transformada [19]. 

A seguir serão demonstrados como utilizando o DIT ou DIF conseguimos 

decompor a DFT em outras DFT menores, isto é o núcleo da FFT. 

 

4.4.1.1 Decimação na Freqüência 
 

A transformada de Fourier é definida por: 

∑
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Como N é par, o somatório poder ser descomposto em “ top” (n=0,...,N/2-1) e 

“bottom” (n=N/2-1,...,N-1) e rearranjado a seguinte forma: 
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Agora se consideramos esta forma de resultado para valores de k pares e impares 

separadamente, podemos ver como esse resultado pode expressar uma FFT de N pontos 

em termos de duas FFTs de N/2 pontos. 
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k par, k=2k’(k’=0,...,N/2-1): 

{ } )2//(2
12/

0

)2/()(),2( Nnkj
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Ou equivalentemente... 
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Onde: 
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k impar, k=2k’+1(k’=0,...,N/2-1): 
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Onde: 

{ } )()2/()()( nWNnfnfnf NO +−=  

Nkj
N ekW /2)( π−=  

Ao processo de dividir a freqüência em componentes pares e impares dá-se  o 

nome de algoritmo de “Decimação na freqüência”. Para qualquer entrada N múltiplo de 

dois, esse método pode ser aplicado para o cálculo da FFT. O WN é normalmente 

chamado de fatores twiddle. 

Assim, a equação básica para o cálculo da FFT com DIF é a abaixo: 

)2/()()( NnfnfnfE ++=  

{ } )()2/()()( nWNnfnfnf NO +−=  
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A equação da transformada discreta pode ser reescrita utilizando a operação 

chamada butterfly, que é aplicada a dois pontos da série de cada vez. A representação 

gráfica dessa operação está representada pela figura 19 abaixo. 

 

 

Figura 19. Butterfly DIF 

 

O algoritmo de decimação na freqüência recebe a entrada N na ordem normal, 

porém com os passos determinados pelo algoritmo o seu resultado é ordenado em bit-

invertido. A tabela 4 mostra como é a relação de bit-invertido e a figura 20 o grafo que 

representa o fluxo de dados numa FFT DIF. 

 

 

Figura 20. Grafo do algoritmo radix-2 por decimação na freqüência 
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4.4.1.2 Decimação no Tempo 
 

A transformada de Fourier é definida por: 

∑
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Como N é par, o somatório poder ser descomposto em “par” (n=2n’) e “impar” 

(n=2n’+1) como o mesmo número de elementos. Onde n’=1,2,...,N/2-1 e rearranjado a 

seguinte forma: 
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Onde )2()( nfnfe ′=′  e )12()( +′=′ nfnfo . 

Este processo de dividir o domínio do tempo em uma seqüência amostras pares e 

impares é que da o nome de decimação no tempo. E como no DIF, conseguimos 

expressar uma transformação de N pontos em duas sub-transformações de N/2 pontos. 

A principal diferença é que a ordem das coisas mudou. No algoritmo do DIF os dados 

eram misturados antes que duas sub-transformações fossem realizadas, aqui essas não 

realizadas primeiro. E o resultado final é obtido misturando o resultado final. Temos 

agora os valores de para k=0,1,...N/2-1, falta calcular para os valores k=N/2,..,N-1. 

Pela periodicidade da DFT, temos para qualquer f: 

),(),2/( 2/2/ fkFFTfNkFFT NN =+  

E também que: 

NkjNkjjNNkj eeee /2/2/)2/(2 ππππ −−−+− ==  

Então, para k=0,...,N/2-1: 
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),()(),(),2/(
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 Onde: 

Nkj
N ekW /2)( π−=  

A equação da transformada discreta pode ser reescrita utilizando a operação 

chamada butterfly, que é aplicada a dois pontos da série de cada vez. A figura 21 mostra 

a butterfly DIT. 

 

 

Figura 21. Butterfly DIT 

 

Para aplicar o algoritmo de decimação no tempo a entrada precisa ser 

rearranjada para a ordem bit-invertido de índices, tabela 4, onde os elementos são 

separados em dois grupos de acordo com o bit menos significativo na primeira 

separação, com o segundo bit menos significativo na segunda separação e assim 

sucessivamente. Depois de re-arranjada, a série passa por log2N etapas onde N/2 

butterflies são aplicadas, conforme a figura 22, onde o algoritmo é aplicado a uma série 

de oito amostras. 

 

Tabela 4. Exemplo de ordenação por bit-invertido 

Índice 0 1 2 3 4 5 6 7 

Equivalente em binário 000 001 010 011 100 101 110 111 

Binário em bit-invertido 000 100 010 110 001 101 011 111 

Índice em bit-invertido 0 4 2 6 1 5 3 7 
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Figura 22. Grafo do algoritmo radix-2 por decimação no tempo 

 

4.4.2 Outros Algoritmos 
 

Os algoritmos radix-2 podem ser estendidos para radix-4, radix-8, radix-16, que 

melhoram o desempenho por necessitarem de menos etapas e menos operações de 

butterfly por etapa, mas necessitam que o tamanho das séries sejam potências de 4, 8 e 

16 respectivamente. Porém, suas unidades butterfly ficam mais complexas com o 

crescimento do tamanho as entrada, o que leva a uma dificuldade implementação. 

Existem outras tentativas de melhorar o desempenho da FFT, como o algoritmo 

splitradix proposto por R. Yavne, que mescla butterflies de 2, 4, 8 e 16 entradas para 

diminuir o número total de operações aritméticas, a figura 23 mostra como fica o grafo 

do algoritmo com uma entrada de 32 posições [13]. 
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Figura 23. Splitradix 

 

Podemos citar também os algoritmos da FFT de Rader e Bluestein que executam 

os cálculos utilizando DFTs reescritas como convoluções matemáticas [31,32]. No caso 

do algoritmo Prime-factor, uma DFT comum é re-expressa como uma bidimensional, 

onde a entrada de dados é decomposta em fatores primos para o cálculo da transformada 

[33]. Por último podemos falar sobre o algoritmo de Bruun para FFT, no qual uma 

fatoração recursiva polinomial e utilizada para realizar os cálculos, porém, o resultado é 

muito próximo do Cooley-Tukey, contudo sem a mesma precisão numérica. 
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5 TRABALHOS RELACIONADOS 
 

Tanto a indústria, quanto a academia estão pesquisado o uso de FPGAs para 

aceleração de algoritmos para computação científica. Para execução dos algoritmos eles 

são utilizados como co-processadores, onde os caminhos críticos dos algoritmos são 

executados para extrair um desempenho superior à arquitetura seqüencial aproveitando 

o paralelismo intrínseco deles [1]. Alguns trabalhos já foram publicados comprovando 

essa nova tendência, como mostrado adiante.  

O começo da utilização de FPGAs para realizações de operações aritméticas 

com ponto flutuante, que apresentam muito mais valores que os inteiros, tem aumentado 

muito nos últimos tempos[2]. Porém, para utilizar essa aritmética há um custo muito 

maior de área lógica e de ciclos de clock para realizar essas operações. Contudo para 

conseguir melhores desempenhos os cores são desenvolvidos em pipeline, desta forma 

depois de cheio, em cada ciclo de clock um novo resultado é entregue, aumentando 

assim a velocidade do resultado [2].  

Em [4], o algoritmo é apresentado de três maneiras diferentes, o paralelo, o 

pipeline e o hibrido. Para as três implementações é utilizada a mesma unidade de 

processamento: uma radix-2 em ponto flutuante com precisão dupla. Ela foi escolhida, 

por que é a menor das butterflies das famílias de algoritmos da FFT e proporciona uma 

boa flexibilidade para o design do espaço e possíveis alterações da estrutura interna. 

Apesar disto, o design interno não foi muito comentado no trabalho.  

O primeiro caso apresentado é uma FFT paralela onde as unidades butterflies de 

cada estágio são reutilizadas e uma unidade de controle e memória interna são 

necessária para o controle dos resultados e armazenamento de resultados intermediários. 

Nesta solução existe um alto nível de comunicação interna entre as butterflies, levando a 

um alto nível de complexidade de implementação da unidade de controle e para futuras 

mudanças de arquitetura. A figura 24 representa a solução.  
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Figura 24. Implementação paralela 

 

Para FPGAs que possuem uma área um pouco menor, algumas otimizações 

poderão ser implementadas para diminuir o número de multiplicações complexas, 

quando os twiddle factors forem 1 + 0i ou 0 + i, porém não causaram uma melhora na 

vazão de dados, além de deixar a unidade de controle mais complexa de administrar. 

Como mostrado na figura 25.  

 

Figura 25. Implementação paralela com otimizações 
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Já no segundo, figura 26, uma estrutura em pipeline é utilizada para realização 

dos cálculos de um estágio. Nela os dados são lidos e cada butterfly fica responsável por 

um estágio da FFT. Desta forma, os dados sofrem um atraso interno fazendo-se 

necessário uma grande permutação interna de dados e espaço interno extra para 

armazenar valores intermediários. Isto introduz uma alta latência para a computação do 

algoritmo, pois muitos estágios ficam inativos por muito tempo, esperando respostas de 

estágios antecessores, e o delay introduzido para esvaziar o pipeline para entrada de 

novos dados.  

 

Figura 26. Implementação em pipeline 

 

No terceiro uma abordagem híbrida é abordada, utilizando as melhores 

características da implementação paralela e pipeline. Nessa abordagem são utilizadas 

várias unidades em pipeline, semelhantes à apresentada anteriormente, em paralelo para 

executar o algoritmo de maneira semelhante ao diagrama clássico da FFT. Esta 

abordagem necessita de muito espaço interno e uma boa capacidade de leitura e escrita 

da memória para alimentar os cores de maneira eficiente. A figura 27 ilustra essa 

implementação.  
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Figura 27. Implementação hibrida 

 

Os resultados apresentados no trabalho mostraram que os FPGAs são 

competitivos em relação aos microprocessadores e que a versão correta da FFT varia de 

acordo com a área disponível no FPGA, a velocidade e a capacidade de leitura e escrita 

da memória.  

O autor do trabalho [6] apresenta o projeto de uma FFT de precisão simples, 32 

bits, utilizando o padrão IEEE 754[5] focando com maior ênfase em como melhorar o 

acesso a memória do algoritmo utilizando FPGAs. Entretanto algumas melhorias 

relevantes em relação à parte aritmética de ponto flutuante dele são também explanadas.  

Novamente a família algoritmo escolhida para implementação foi o radix-2, por 

sua natureza flexível e fácil adaptabilidade, e analisando matematicamente as operações 

com números complexos realizadas em cada butterfly, foi proposta uma compressão dos 

estágios das operações aritméticas, utilizando o padrão IEEE 754[5] como referência, 

como mostrado na figura 28.  
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Figura 28. Otimização de operações 

 

Entretanto mesmo utilizando destes artifícios para diminuir a quantidade de 

ciclos da operação e aumentar o paralelismo das operações, o clock máximo atingido foi 

levemente superior a 150 MHz, o que pode ser facilmente atingido utilizando 

bibliotecas já existentes sem grandes diferenças e com maior facilidade para 

implementação.  

Em [7] os algoritmos de FFT e IFFT podem ser implementados utilizando um 

biblioteca em VHDL chamada FPLibrary[8]. Esta possui todas as operações aritméticas 

conforme o padrão IEEE 754[5], testadas, para garantir a correspondência entre os 

resultados computados pela biblioteca e um computador.  

Uma explanação sobre todas as operações aritméticas com ponto flutuante, 

ressaltando os detalhes mais importantes, é apresentada, logo em seguida o mesmo é 

feito com a FFT e IFFT, mas tudo é apresentada de maneira matemática e sem a devida 

profundidade.  

A arquitetura apresentada não mostra muitos detalhes sobre como os blocos 

interagem internamente, apenas uma simples descrição é apresentada, onde podemos 

observar que o processo de cálculo é realizado de maneira serial e apenas uma resposta 

é escrita por vez, como pode ser observado na figura 29.  
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Figura 29. Arquitetura da FFT com a FPLib 

 

5.1 Conclusões 
 

Como poder ser observado durante a pesquisa da revisão, os trabalhos 

apresentam uma base teórica muito simples sobre o algoritmo e uma arquitetura baseada 

na interpretação gráfica do mesmo. 

Uma FFT para FPGA foi construída de três formas diferentes, a construção do 

core foi apenas idealizada utilizando a notação de precisão dupla do padrão IEEE 754. 

Isso deixa de fora, uma grande gama de aplicações cientificas que não precisam de um 

alto grau de precisão em seus resultados. 

Além deste fator, apenas uma das construções pode ser considerada como 

aceleradora ao explorar as características intrínsecas do ambiente onde foi desenvolvida, 

pois a puramente paralela e em pipeline, elas possuem uma unidade de controle 

relativamente complexa para administrar a execução do algoritmo e o espaço utilizado 

para armazenar os valores intermediários são desnecessários numa melhor construção. 

Em seguida, foi apresentada um implementação de uma FFT de 32 bits 

utilizando ponto flutuante. Nela uma estrutura das operações aritméticas complexas da 

butterfly foi especialmente construída para reduzir o número de ciclos de operação. 

Mesmo assim, o ganho apresentado pela compressão dos estágios do pipeline das 

operações aritméticas não geraram um ganho significativo de freqüência de operação 

dos core, por volta de 50 MHz, em relação a outras ferramentas existentes. 
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Apesar de um bom estudo para ganho de desempenho em acesso a memória que 

este trabalho apresentou a estrutura interna de processamento não recebeu a devida 

atenção em sua descrição, devido a estes fatores apresentados. 

Por ultimo foi apresentado uma implementação de FFT e IFFT utilizando a 

biblioteca FPLib, nela os dados de entrada chegam de forma paralela e saem serial. 

Desta forma, uma unidade de controle complexa provavelmente foi implementada, não 

houve nenhuma descrição sobre a construção interna do core, e apenas uma entrada de 

dados é carregada por vez. Então, para outra entrada de dados ser carregada, o resultado 

da primeira entrada precisa sair e como a saída é serial, uma espera desnecessária e 

gerada. O uso da biblioteca FPLib foi boa, pois ela é parametrizável, o que gera uma 

boa flexibilidade ao projeto. Entretanto, ao mudar de fabricante o síntese do core pode 

não ter o mesmo desempenho. 

Os estudos feitos até agora com as construções de FFTs em FPGA foram boas, 

pois apresentaram as idéias fundamentais para implementação, porém elas ainda não 

exploraram totalmente a potencialidade que o ambiente provê. Para assim, conseguir 

resultados que estimulem mais o uso da plataforma para aceleração de aplicações 

cientificas. 
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6 ESTUDO DE CASO 
 

O principal objetivo deste estudo de caso é implementar uma transformada 

rápida de Fourier em um FPGA, utilizando precisão de ponto flutuante em suas 

operações aritméticas, e assim conseguir acelerar ao paralelizar o algoritmo. 

Essa transformada rápida de Fourier será incorporada a biblioteca BLAS (Basic 

Linear Algebra Subprograms), que está tendo suas áreas críticas de código portada para 

FPGA pelo grupo HPCIn da Universidade Federal de Pernambuco. Com isso, espera-se 

melhorar o desempenho dos algoritmos na biblioteca.  

Devido à grande precisão que as aplicações científicas que este projeto visa 

ajudar, com as características intrínsecas dos FPGAs, para implementação dos 

algoritmos e da FFT será utilizada a aritmética do padrão IEEE 754 [5] com precisão 

simples e dupla. Desta forma, contemplando uma maior variedade de demandas 

cientificas possíveis, com a precisão que ela precisa e sem perda de área útil do FPGA. 

Utilizando este padrão, amplamente difundido, o projeto estará compatível com 

as atuais arquiteturas de computadores de alto desempenho e futuramente será mais 

facilmente incorporado aos projetos já existentes. 

Então, este capítulo descreve os requisitos funcionais e não funcionais, a 

arquitetura interna, os detalhes de implementação e a metodologia de desenvolvimento 

empregada no implementação da FFT com ponto flutuante para FPGAs. 

 

6.1 Requisitos Funcionais e Não Funcionais 
 

Nesta sessão, os requisitos funcionais e não funcionais que foram coletados para 

implementação deste trabalho serão apresentados. 

 

REQ1. Todo dado de entrada e saída numérico da FFT deverá ser composto de duas 

partes, real e imaginária, onde a parte mais significativa será a real e a menos 

significativa a imaginária. 
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REQ2. Os números de entrada e saída deverão está na notação de representação de 

ponto flutuante seguindo o padrão IEEE 754. 

REQ3. Os cores aritméticos deverão operar com os números Zero, +Infinito, -Infinito e 

NaN do padrão IEEE 754. 

REQ4. A modelagem de todos os cores deverá ser de forma parametrizada. 

REQ5. A modelagem da FFT deverá contemplar números de precisão simples e dupla 

segundo o padrão IEEE 754. 

REQ6. É desejável construir FFTs com o número de dados de entrada dois, quatro e 

oito. 

REQ7. É desejável que a freqüência de operação da FFT seja até 200Mhz. 

REQ8. Em cada ciclo de clock um conjunto de dados de entrada é lido e um de saída é 

escrito. 

REQ9. As FFTs deverão possuir o número de entradas e saídas de dados de acordo com 

o tamanho da entrada do algoritmo. E ainda mais três portas entrada uma para o 

clock, uma para o reset e outra para o Valid. E ainda uma saída extra para o 

Done. 

REQ10. Todas as operações da FFT deverão ocorrer em pipeline. 

REQ11.O algoritmo da FFT será o de decimação na freqüência. 

 

6.2  Metodologia de desenvolvimento 
 

A metodologia utilizada para a construção do trabalho dessa dissertação foi o 

desenvolvimento incremental. Desta forma, para a elaboração do algoritmo final no 

FPGA vários passos foram tomados, buscando sempre garantir que a linha de 

implementação ao passar de um nível para outro estava seguindo o caminho correto. 

Para tanto, foi tomado como base de referência na construção do algoritmo uma 

biblioteca em C chamada de FFTW [26], esta é muito utilizada por empresas e o meio 

acadêmico para realizar os cálculos da FFT em computadores, que foi utilizada como 

modelo de referência para os todos os níveis de projeto. 
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Tendo como modelo de referência para desenvolvimento do projeto uma 

biblioteca consolidada, um estudo da transformada de Fourier utilizando ponto flutuante 

fez-se necessário. Assim, foram implementados os algoritmos da DFT e FFT em C++ 

para fomentar a base teórica sobre o assunto. Sempre tomando como base a FFTW para 

assegurar que os resultados até então encontrados estavam de acordo como o modelo. 

Assim, com os conhecimentos adquiridos sobre o algoritmo após o seu 

desenvolvimento, um esboço da arquitetura do core da FFT pode ser validado com o 

auxílio de SystemC [7], uma linguagem baseada em C++ em nível de sistema para 

design e verificação no desenvolvimento tanto de hardware como software. Com ele 

todos os níveis lógicos da construção da FFT puderam ser testados e validados antes 

uma implementação em HDL. Tanto as operações básicas, aritméticas complexas, como 

o core da FFT tiveram seus respectivos modelos de referência consultados para garantir 

que as operações estavam sendo executadas de maneira correta. 

Finalmente, com o esboço da arquitetura aprovada o inicio da codificação em 

HDL pode ser realizada. Todos os blocos construídos foram novamente testados com 

seus respectivos modelos de referências para novamente garantir a corretude do 

algoritmo. A figura 30 mostra a seqüência seguida para o desenvolvimento da FFT. 

 

 

Figura 30. Fluxo de Desenvolvimento 
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6.2.1 Processo de Desenvolvimento 
 

Como foi exposto acima, o desenvolvimento deste trabalho adotou uma 

hierarquia de desenvolvimento e só havia uma passagem de fase quando esta estava 

totalmente de acordo com a fase diretamente acima. Para tanto, foi desenvolvido um 

modelo de trabalho que será mostrado a seguir. 

Visando garantir a corretude entre uma fase e outra no desenvolvimento do 

trabalho, foi adotada uma entrada única de dados para cada nível do trabalho. Esta 

entrada consiste em arquivos textos com milhões de números gerados aleatoriamente no 

formato de ponto flutuante para serem executados por cada fase gerando uma saída para 

cada fase como caso de testbench. 

Cada saída é comparada com a saída da fase diretamente acima e um relatório é 

gerado, constando a comparação entre cada resultado isoladamente apontando se está 

correto ou não com o modelo de referência. A figura 31 mostra uma amostra de um 

relatório gerado, onde fica evidenciado se os resultados estão de acordo ou não com o 

modelo de referência. 

 

 

Figura 31. Exemplo de Relatório 

 

A figura 32 mostra de maneira ampla todo o processo de desenvolvimento que o 

projeto foi executado. 
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Figura 32. Testbench 

 

Para geração dos números aleatórios um cuidado especial foi tomado, pois como 

estamos trabalhando numa aplicação onde a precisão dos resultados tem uma relevância 

muito grande. Os números foram gerados de uma maneira que sempre houvesse uma 

grande variedade entre os números gerados. 

Primeiramente, durante a geração dos números para entrada um número base, 

que vai aumentando linearmente de acordo com a quantidade de números gerados, é 

colocado para operar com um número gerado aleatoriamente pela biblioteca do C++. 

Esta operação pode ser de divisão ou multiplicação, assim, gerando números com 

diferenças razoáveis de magnitude para serem operados entre si.  

Depois da operação, o número podia ser multiplicado ainda por menos um, 

gerando também números negativos para a entrada. Desta forma, foi garantido que os 

números gerados estavam num intervalo de valores maior que apenas fossem gerados 

pela biblioteca. A figura 33 mostra esse processo de geração dos números. 
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Figura 33. Fluxo de Geração de Número Aleatório 

 

6.3 FFTW  

 

FFTW é uma biblioteca de sub-rotinas em C para cálculos de Transformadas 

Discretas de Fourier (DFT), em uma ou mais dimensões, com dados reais ou complexos, 

e com tamanho arbitrário de dados de entrada. Quanto ao nome, FFTW é o acrônimo 

para o excêntrico "Fastest Fourier Transform in the West". 

Uma das vantagens desta biblioteca é o fato da mesma ser extremamente 

portável, podendo ser compilada em qualquer arquitetura. Como a FFTW não utiliza um 

algoritmo fixo para o cálculo da DFT, é permitido que usuários mais experientes 

possam customizá-la para atingir seu máximo desempenho [27].  

O processo de realizar o cálculo da Transformada é dividido em duas etapas. A 

primeira é a etapa de planejamento, onde a FFTW encontra a melhor forma de calcular 

analisando a arquitetura da máquina. Em seguida o plano é executado e a transformada 

é calculada. A figura 34 demonstra como ocorre o processo de criação plano e sua 

execução. 
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Figura 34. Criação e execução de um plano da FFTW 

 

Esta biblioteca foi utilizada como base para todas as fases seguintes de 

desenvolvimento do projeto. Como seu uso é liberado para todos que precisem de uma 

FFT otimizada para sua arquitetura de computador, esse algoritmo está sendo 

extensivamente utilizado para realização de cálculos de todas as áreas de aplicação, 

inclusive a cientifica. 

Assim, usá-lo como referência atesta que todas as fases desenvolvidas em 

seguida estão de acordo com um modelo mundialmente utilizado e testado. 

 

6.4 Algoritmos em C++ 
 

A princípio seria utilizada a arquitetura da FFTW como base para a construção 

dos módulos da FFT. Porém, o código da FFTW se adapta de acordo com a arquitetura 

de computado disponível para realizar o cálculo.  Fez-se necessário portanto,  antes de 

se começar a fazer qualquer modelo de arquitetura ou implementação de qualquer 

modulo para FPGA, desenvolver os algoritmos da DFT e FFT em uma linguagem de 

alto nível, C++, para fomentar a base teórica e aumentar o conhecimento sobre os 

algoritmos. Assim, foi possível ter uma maior confiança durante o desenvolvimento do 

projeto, o que concedeu também um aumentou a velocidade do processo. 
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Durante o desenvolvimento do algoritmo em C++, foi observada a necessidade 

de um cuidado extra ao instanciar as variáveis que iriam realizar os cálculos, porque o 

projeto estava previsto para ser  implementado tanto com precisão simples como a dupla. 

Dessa forma, todos os tipos utilizados para o desenvolvimento foram instanciados 

utilizando macros da linguagem C++. Desta forma  foi garantido que o código escrito 

seria aproveitado para ambas às precisões com uma simples mudança, evitando assim 

retrabalho. 

Antes de começar a implementação do algoritmo em si, foi criada uma classe 

chamada MyComplex, onde foram encapsuladas todas as operações aritméticas 

complexas que seriam necessárias para realização dos cálculos da DFT e FFT. Com 

esse artifício, o código dos algoritmos principais foi escrito de maneira muito mais 

legível, pois foi possível utilizar sobrecarga de operadores na soma, na subtração e na 

multiplicação. 

Em seguida, foi a vez da rotina que calcula os twiddle factors  ser desenvolvida. 

Como essa função faz parte dos dois algoritmos a ser desenvolvida, ela foi desenvolvida 

a parte para reutilização de código. Durante o desenvolvimento, diante de várias opções 

para realização do mesmo cálculo, foi escolhida uma que se aproveita da natureza 

senoidal desta variável. 

Como os twiddle factors podem ser escritos na fórmula de Euler, sua 

representação durante os cálculos da DFT e FFT são na forma complexa que a equação 

proporciona. Então para realização dos cálculos dos fatores a partir do tamanho da 

entrada do algoritmo, o argumento é calculado e numa estrutura de repetição for são 

realizados os cálculos. Os resultados são armazenados num array para uso posterior 

pela rotina que realiza os cálculos dos algoritmos. A figura 35 mostra o núcleo da rotina 

de cálculo dos fatores e a figura 36 mostra os valores no plano complexo que uma 

entrada de tamanho oito após os cálculos, mostrando a periodicidade dos valores. 
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Figura 35. Cálculo dos Twiddle Factors 

 

 

Figura 36. Valores dos Twiddle Fators no plano complexo 

 

Com esta classe MyComplex de apóio construída e testada e os twiddle factors 

calculados, pode-se dar início a codificação do algoritmo da DFT.  

Para o desenvolvimento do código foi utilizado o algoritmo de DFT descrito em 

[11]. Nele todas as informações necessárias para a construção do algoritmo foram 

encontradas, assim como o embasamento teórico para a transição entre o modelo 

matemático para o computacional. 

A DFT é um algoritmo de complexidade computacional O(n²) e sua 

representação matemática é realizada por intermédio de várias somas e multiplicações 

consecutivas como mostrado no capitulo 4. Para sua implementação são necessário duas 

estruturas de repetição, loops, uma dentro da outra [28] para realizar as operações 

complexas do algoritmo.  
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A figura 37 apresenta a estrutura que realiza a parte principal do cálculo da DFT. 

Os vetores, “vIn” e “vOut”, utilizados para o armazenamento e operação dos dados de 

entrada e saída são do tipo MyComplex, dessa forma foi garantido uma boa legibilidade 

no código escrito. 

 

 

Figura 37. Núcleo da rotina da DFT 

 

Com a finalização da DFT, teve inicio a escrita do código da FFT com 

decimação na freqüência. Valendo-se das classes e métodos herdados da construção 

anterior, o trabalho principal no desenvolvimento foi de apenas escrever a rotina 

principal do algoritmo.  

Como visto no capítulo 4, a complexidade desse algoritmo é O(nlog2n), 

tornando-o mais eficiente para execução em comparação a DFT. Contudo, para sua 

execução são necessárias três estruturas for para realizar os cálculos, um para o número 

de fases e os outros dois para o cálculo das DFT internas da FFT.  

A eficiência está na quantidade de vezes que este loop é executado, um número 

inferior o da construção anterior, e na maneira da realização do cálculo, antes realizado 

de maneira individual por saída e agora de forma conjunta, de acordo com as equações 

matemáticas já descritas nesse trabalho. 

A figura 38 mostra o código do centro da rotina para o cálculo da FFT com 

decimação na freqüência. 
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Figura 38. Núcleo da rotina da FFT 

 

Como visto anteriormente, essa variação do algoritmo da FFT necessita uma 

ordenação especial de sua saída, pois a saída sai com bit-invertido. Como base na tabela 

4, a rotina apresentada na figura 39 é executada para ordenar corretamente os dados de 

saída do algoritmo. 

 

Figura 39. Núcleo da Rotina Organiza Bit-invertido 
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Com o conhecimento adquirido na construção desses dois algoritmos e seus 

detalhes de implementação, foi possível passar para fase seguinte de desenvolvimento 

sem dúvidas sobre sua execução. 

 

6.5 SystemC 
 

A próxima fase no desenvolvimento foi a implementação da FFT com 

decimação na freqüência utilizando SystemC [7], uma linguagem baseada em C++ em 

nível de sistema para projeto e verificação no desenvolvimento tanto de hardware como 

software. Então, para todo o core planejado para fase HDL do projeto um modelo 

correspondente também foi criado em SystemC para verificar se sua funcionalidade 

atendia a especificação. 

Para começar a construção da FFT, primeiramente, as operações aritméticas de 

soma, subtração e multiplicação complexas com ponto flutuante foram construídas em 

blocos independentes. Internamente neles houve uma encapsulação da classe, 

previamente construída e testada na fase anterior de desenvolvimento, MyComplex, pois 

essa já executava as operações aritméticas complexas com ponto flutuante. Porém, 

externamente estas operações simulam uma operação em pipeline com um resultado por 

ciclo de clock., chegando, desta forma,  mais próximo da implementação final desejada 

em FPGA. 

Para realizar a validação dos blocos internos construídos, foi utilizada a própria 

classe MyComplex como modelo de referência, porém rodando no ambiente onde ele foi 

desenvolvido e testado. Os arquivos de entrada são criados utilizando o algoritmo de 

geração de números aleatórios e os dois modelos são alimentados com eles. Depois as 

entradas são comparadas para checar se o bloco criado está apresentando o 

comportamento esperado. 

Com as operações aritméticas básicas validadas, pode-se dar inicio a construção 

do modelo da butterfly com decimação na freqüência, coração da FFT. Para começar, o 

modelo de referência dessa operação foi criado a partir da butterfly do algoritmo em 

C++. Uma função, com mesmo o código, foi construída para gerar os testes decorrentes 

dessa fase do trabalho, com os mesmos passos dos blocos aritméticos complexos. 
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Então, um bloco butterfly foi criado segundo a equação matemática, utilizando 

um somador, um subtrator e um multiplicador complexo. Como entrada de dados, tem-

se três números complexos, parte real e imaginária, aonde dois deles são dados de 

entrada e o restante o twiddle factor. Como saída bloco temos dois números complexos, 

um representando a soma de dois números complexos e o outro o resultado da subtração 

dos dois números de entrada, multiplicado pelo twiddle factor. A figura 40 apresenta 

como ficou o módulo butterfly construído em SystemC. 

 

 

Figura 40. Módulo Butterfly com Precisão Dupla em SystemC 

 

Com a butterfly construída, os testes de comparação foram realizados com a 

função extraída do algoritmo em C++, utilizando os mesmos critérios usados nas fases 

anteriores. Assim, comprovando que os dados estavam sendo calculados de maneira 

correta nessa nova arquitetura montada. 

Com a finalização de todos componentes internos, teve inicio a construção do 

componente que realiza a operação da FFT. Como o algoritmo realiza um número fixo 

de operações butterflies por fase com todos os dados da entrada, a alternativa para 

implementação em pipeline foi desenrolar o loop principal dele. Dessa forma, as fases 

foram divididas como mostra a figura 41. 
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Figura 41. O Desenrolamento do Loop 

 

Para conseguir fazer as conexões internas do componente da FFT, foi preciso 

entender como o algoritmo implementado em C++ realizava sua troca de dados entre as 

fases de execução. Com esse artifício, foi possível identificar como deveriam ser 

realizadas as conexões entre as butterflies de maneira correta, assim garantindo que os 

dados após atravessarem todas as fases do pipeline trariam o resultado da transformada 

desejada. 

Da forma apresentada acima, foram construídas as FFTs com duas, quatro e oito 

posições de entrada de dado. Os testes de validação deram-se da maneira usual adotada 

nesse projeto e novamente foram desenvolvidas as versões de precisão simples e dupla. 

Detalhes estruturais dos componentes construídos nessa fase serão explicados na seção 

abaixo. 

 

6.6 HDL 
 

Após a validação do modelo de referência acima, o ip-core pode ser 

implementado utilizando uma linguagem HDL (Hardware Description Language), no 

caso deste projeto VHDL, usando como base de construção o modelo em SystemC 

previamente implementado. 

Seguindo o processo de desenvolvimento descrito nas seções acima, todos os 

cores da FFT em HDL foram criados e testados. Durante todo desenvolvimento foi 

buscado uma implementação na qual todos os cores gerados fossem o mais 

desacoplados possível, para que futuras mudanças na arquitetura do core FFT não 

levassem a mudanças profundas nos cores menores internos. Desta forma, foi possível 
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desenvolver o core principal com precisão simples e dupla seguindo o padrão IEEE 754 

sem muitas dificuldades de porte. 

Para tanto, foi utilizado um artifício da linguagem VHDL que permitia escrever 

o código onde o tamanho dos dados manipulados e tamanho das portas de entrada e 

saída eram parametrizados e os parâmetros foram concentrados em apenas um arquivo, 

para facilitar as modificações. Dessa forma, foi reduzido o retrabalho ao implementar os 

cores com precisão simples e dupla, e mais tempo pode ser dedicado a otimização da 

arquitetura e da operações aritméticas. A figura 42 apresenta um exemplo de como essa 

parametrização foi realizada. 

 

 

Figura 42. Parametrização do código HDL 

 

Para a construção da FFT nessa fase, uma abordagem bottom-up foi seguida. 

Primeiramente os cores mais simples e internos foram implementados, os que realizam 

as operações aritmética complexa, para a partir deles a construção dos cores mais 

complexos foram realizadas. Desta maneira ficou garantindo que passando de um nível 

de implementação para outro, o nível diretamente abaixo estava funcionando 

corretamente, para assim começar a implementar com confiança o acima. Seguindo a 

metodologia de desenvolvimento adotada no trabalho. 

Como esta vez foi simulando o comportamento num FPGA, um programa 

especial de verificação de hardware teve que ser utilizado. O programa escolhido, após 

vários testes, foi o ALDEC Active-HDL [30], devido a sua interface amigável e a baixa 
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curva de aprendizagem. Nele todos os testes de simulação foram realizados para 

garantir a corretude do código HDL escritos. 

Para realizar as operações aritméticas de ponto flutuante nessa fase foi utilizado 

o gerador de cores aritméticos FloPoCo, que será apresentado na seção seguinte. 

 

6.6.1 FloPoCo 
 

Durante a implementação dos cores aritméticos, o gerador FloPoCo (Float Point 

Cores) [14] foi utilizado para gerar os cores que realizavam as operações de ponto 

flutuante para o FPGA seguindo o padrão IEEE 754. Ele foi escolhido, dentre muitas 

opções existentes, por gerar os cores com as características que o projetista necessita e 

caso alguma mudança acontecesse durante a construção, ele poderia ser facilmente 

gerado novamente mantendo sempre a mesma interface com o restante dos outros cores. 

Na figura 43 está a logomarca deste gerador. 

 

 

Figura 43. FloPoCo 

 

Algumas das opções que o gerador oferece estão descritas a seguir: 

• Gera código VHDL sintetizável 

• Tem o tamanho de expoente e mantissa variáveis 

• Possui operações aritméticas com constantes 

• Escolha de fabricante de FPGA (Altera ou Xilinx) 

• Escolha da freqüência desejada 
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• Utiliza o algoritmo de multiplicação de Karatsuba [29], eficiente para 

operações com números grandes 

• Uso ou não de pipeline 

• Possui o tratamento de exceções do padrão IEEE 754 

Com todas essas opções oferecidas pela ferramenta os módulos de aritmética 

simples, adição e multiplicação, possuem uma grande versatilidade. 

 

6.6.2 Operações Complexas Simples 
 

Todas as somas e multiplicações realizadas pela FFT são complexas. Então, se 

fez necessário a construção de cores que encapsulem e executem estas operações. 

Contudo, observando o algoritmo desenvolvido em C++ foi constatado que o twiddle 

factor, independente do tamanho da entrada do algoritmo, apresentava sempre dois 

valores.  

Esses em meio às operações aritméticas não geravam ou geram poucas 

alterações no resultado final. Assim, pode-se fazer uma redução de operadores 

necessários para realizar o mesmo cálculo. 

A seguir serão descritos como foram implementados estes cores e suas devidas 

otimizações. 

 

6.6.2.1 Somador Complexo 
 

A soma de dois números complexos é descrita pela formula abaixo: 
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Para implementar este core, seguindo a equação acima, foi necessário utilizar 

dois somadores simples e ligá-los em paralelo, tento cuidado para somar as partes reais 

e imaginárias dos dois números. A figura 44 mostra como ficou o core com um 

diagrama de blocos. 

 

 

Figura 44. Somador Complexo 

 

6.6.2.2 Multiplicador Complexo 
 

A multiplicação de dois números complexos é descrita pela formula abaixo: 
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Diferentemente do somador, para desenvolver o multiplicador foi necessário 

mais de um estágio de cores ligados em pipeline. No primeiro estágio, ficaram os quatro 

multiplicadores em paralelo, para realizar as quatro multiplicações que a operação 

demanda. Entre os estágios um ‘negador’ lógico de ponto flutuante foi introduzido para 

garantir o resultado ‘negado’ de uma das multiplicações, como mostra a equação acima. 

E no último estágio, ocorre à soma dos resultados das multiplicações, desta forma o 

resultado real e imaginário é alcançado. A figura 45 mostra este core. 
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Figura 45. Multiplicador Complexo 

 

6.6.3 Butterfly 
 

A operação de Butterfly é o coração da operação da FFT. Nela ocorrem as 

operações complexas com os dados de entrada que após percorrer vários estágios de 

estruturas butterflies semelhantes fornecem o resultado da transformada. A diferença 

entre as estruturas butterflies esta no twiddle factor.  fator  ‘w’ que aparece nas equações 

a seguir, que é calculado a partir da decomposição em seno e cosseno do número de 

Euler e do tamanho da entrada de dados que a FFT possui. 

Dada natureza do twiddle factor foi possível realizar algumas otimizações na 

estrutura Butterfly básica, onde foi possível eliminar uma multiplicação complexa da 

estrutura quando o valor do ‘w’ assumia dois valores que sempre ocorrem independente 

do tamanho da entrada de dados da FFT. A seguir serão descritas as estruturas 

construídas para realizar a operação butterfly e suas devidas otimizações. 

 

6.6.3.1 Butterfly Normal 
 

A operação da Butterfly está descrita pela equação com números complexos 

abaixo: 
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Para realizar esta operação são necessários dois somadores e um multiplicador 

complexos. Esta é dividida em duas partes a superior e a inferior, na superior ocorre à 

soma dos dois números complexos e na inferior a subtração, uma soma complexa com o 

‘negador’ de números complexos em uma das entradas, entre os dois números e logo 

após a multiplicação deste resultado com o twiddle factor. Uma estrutura de FIFO é 

utilizada para manter a sincronia dos resultados. A figura 46 mostra o como ficou o 

diagrama de blocos da estrutura, a FIFO foi omitida por simplificação. 

 

 

Figura 46.Butterfly 

 

6.6.3.2 Butterfly (1,0)  
 

Quando o valor do twiddle factor assume o valor w = 1+0i, uma simplificação 

por ser implementada como mostra as equações abaixo: 
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Como visto acima, quando o twiddle factor assume o valor um, podemos 

economizar uma multiplicação complexa, pois o resultado não será alterado por essa 

multiplicação. Desta forma, podemos realizar a operação da butterfly com apenas dois 

somadores complexos e manter a coerência dos resultados. Estruturas FIFOs foram 

utilizadas para manter a sincronização com as outras estruturas butterfly que não 

possuem estas características. A figura 47 mostra como ficou o diagrama de blocos 

desta operação. 

 

 

Figura 47. Butterfly (1,0) 

 

6.6.3.3 Butterfly (0,-1)  
 

Quando o valor do twiddle factor assume o valor w = 0-1i, uma simplificação 

por ser implementada como demonstra as equações abaixo: 
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Ao assumir o valor um negativo imaginário, podemos realizar outra redução de 

multiplicação na butterfly. Como demonstrado na equação acima, para realizar a mesma 
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operação de multiplicação precisamos apenas, pegar o resultado da subtração dos 

números complexos e troca a parte real pela imaginária. E para ajustar a com a equação, 

‘negar’ a parte real. Todas estas operações de trocas e ajustamento com a equação e 

realizado pelo bloco ‘Change’ que a figura 48 mostra. Novamente estruturas FIFOs 

foram utilizadas para manter a sincronização com as outras estruturas butterfly. 

 

 

Figura 48. Butterfly (0,-1) 

 

6.6.4 FFT 
 

Como dito anteriormente, a FFT é uma família de algoritmos. Então, o algoritmo 

radix-2 de Cooley-Tukey com decimação na freqüência [4] foi escolhido para 

implementação. O motivo que levou a escolha do mesmo foi devido e ele possuir a 

menor unidade butterfly de todos os algoritmos, trabalha com apenas dois números 

complexos por vez, gera uma grande flexibilidade durante o porte dele para um FPGA. 

A figura 49 mostra como se deu a construção de uma FFT com oito entradas. 

Nela cada par de setas que se cruzam representam uma unidade butterfly que o core 

possui, a escolha de qual tipo de butterfly escolher é de acordo com o valor do ‘w’. 
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Figura 49. FFT8 

 

6.7 Resultados de síntese 
 

Todos os cores foram sintetizados com a ferramenta ISE 10.1 da Xilinx para a 

placa Virtex5 XC5VLX50T. Para sua geração foi utilizado o processo balanceado de 

síntese, assim, garantindo uma geração próxima da ideal para baixar no FPGA. 

Abaixo estão os dados mais importantes dos relatórios de síntese gerados pelos 

cores, onde pode ser conferido o espaço utilizado como a freqüência atingida e também 

as figuras dos esquemáticos gerados pela ferramenta de síntese. Contudo, como os cores 

gerados são muito semelhantes, precisão simples e dupla, então, por simplicidade, nem 

todos os esquemáticos serão apresentados. 
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Figura 50. Esquemático do Somador Complexo 

 

Somador Complexo de 32 bits: 

Freqüência: 348.720MHz 

Tabela 5. Síntese do Somador Complexo de 32 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 1138 28800 3% 

Número de LUTs 1370 28800 4% 

 

Somador Complexo de 64 bits: 

Freqüência: 313.260MHz 

Tabela 6. Síntese do Somador Complexo de 64 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 2356 28800 8% 

Número de LUTs 2842 28800 9% 
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Figura 51. Esquemático do Multiplicador Complexo 

 

Multiplicador Complexo de 32 bits: 

Freqüência: 172.906MHz 

Tabela 7. Síntese do Multiplicador Complexo de 32 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 1450 28800 5% 

Número de LUTs 2246 28800 7% 

Número de DSP48Es 16 48 33% 

 

Multiplicador Complexo de 64 bits: 

Freqüência: 136.396MHz 

Tabela 8. Síntese do Multiplicador Complexo de 64 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 5442 28800 18% 

Número de LUTs 7472 28800 25% 

Número de DSP48Es 48 48 100% 
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Figura 52. Esquemático da Butterfly Normal 

 

Butterfly Nomal de 32 bits: 

Freqüência: 163.140MHz 

Tabela 9.Síntese da Butterlfy Normal de 32 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 4095 28800 14% 

Número de LUTs 5130 28800 17% 

Número de DSP48Es 16 48 33% 

 

Butterfly Normal de 64 bits: 

Freqüência: 136.396MHz 

Tabela 10. Síntese da Butterlfy Normal de 64 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 10917 28800  37% 

Número de LUTs 13505 28800  46% 

Número de DSP48Es 48  48  100% 
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Figura 53. Esquemático das Butterflies Otimizadas 

 

Butterfly (1,0) de 32 bits: 

Freqüência: 348.720MHz 

Tabela 11. Síntese da Butterlfy (1,0) de 32 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 2653 28800 9% 

Número de LUTs 2946 28800 10% 

 

Butterfly (1,0) de 64 bits: 

Freqüência: 313.260MHz 

Tabela 12. Síntese da Butterlfy (1,0) de 64 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 5479 28800  19% 

Número de LUTs 6122 28800  21% 

 

Butterfly (0,-1) de 32 bits: 

Freqüência: 348.720MHz 

Tabela 13. Síntese da Butterlfy (0,-1) de 32 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 2653 28800 9% 

Número de LUTs 2947 28800 10% 
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Butterfly (0,-1) de 64 bits: 

Freqüência: 313.260MHz 

Tabela 14. Síntese da Butterlfy (0,-1) de 64 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 5479 28800  19% 

Número de LUTs 6123 28800  21% 

 

FFT2 de 32 bits: 

Freqüência: 163.140MHz 

Tabela 15. Síntese da FFT2 de 32 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 4095 28800 14% 

Número de LUTs 5130 28800 17% 

Número de DSP48Es 16 48 33% 

 

FFT2 Otimizada de 32 bits: 

Freqüência: 348.720MHz 

Tabela 16. Síntese da FFT2 Otimizada de 32 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 2653 28800 9% 

Número de LUTs 2946 28800 10% 

 

FFT2 de 64 bits: 

Freqüência: 136.396MHz 

Tabela 17. Síntese da FFT2 de 64 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 10917 28800  37% 

Número de LUTs 13505 28800  46% 

Número de DSP48Es 48  48  100% 
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FFT2 Otimizada de 64 bits: 

Freqüência: 313.260MHz 

Tabela 18. Síntese da FFT2 Otimizada de 64 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 5479 28800  19% 

Número de LUTs 6122 28800  21% 

 

FFT4 de 32 bits: 

Freqüência: 176.442MHz 

Tabela 19. Síntese da FFT4 de 32 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 15229 28800  52% 

Número de LUTs 18338 28800  63% 

Número de DSP48Es 24 48  50% 

 

FFT4 Otimizada de 32 bits: 

Freqüência: 295.508MHz 

Tabela 20. Síntese da FFT4 Otimizada de 32 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 10569 28800  36% 

Número de LUTs 11852 28800  41% 

Número de DSP48Es 0  48  0% 

 

FFT4 de 64 bits: 

Freqüência: 138.809MHz 

Tabela 21. Síntese da FFT4 de 64 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 33835 28800  117% 

Número de LUTs 39730 28800  137% 

Número de DSP48Es 48  48  100% 
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FFT4 Otimizada de 64 bits: 

Freqüência: 238.139MHz 

Tabela 22. Síntese da FFT4 Otimizada de 64 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 21855 28800  75% 

Número de LUTs 24468 28800  84% 

Número de DSP48Es 0  48  0% 

 

 

Figura 54. Esquemático de FFT8 

 

FFT8 de 32 bits: 

Freqüência: 137.730MHz 

Tabela 23. Síntese da FFT8 de 32 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 46504 28800 161% 

Número de LUTs 57488 28800 199% 

Número de DSP48Es 28 48 58% 
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FFT8 Otimizada de 32 bits: 

Freqüência: 163.158MHz 

Tabela 24. Síntese da FFT8 Otimizada de 32 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 34129 28800 118% 

Número de LUTs 39590 28800 137% 

Número de DSP48Es 32 48 66% 

 

FFT8 de 64 bits: 

Freqüência: 128.897MHz 

Tabela 25. Síntese da FFT8 de 64 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 104803 28800  365% 

Número de LUTs 104803 28800  497% 

Número de DSP48Es 112 48  233% 

 

FFT8 Otimizada de 64 bits: 

Freqüência: 128.897MHz 

Tabela 26. Síntese da FFT8 Otimizada de 64 bits 
Lógica Utilizada Usada Disponível Utilização 

Número de Registradores 75810 28800  263% 

Número de LUTs 93097 28800  323% 

Número de DSP48Es 64 48  133% 

 

Com a eliminação da multiplicação complexa do core butterfly houve uma 

redução de dois somadores e quatro multiplicadores de cada unidade que podia ser 

otimizada. Assim, na tabela 27, está mostra a redução na quantidade de operadores 

aritméticos descriminados alcançados com as simples otimizações realizadas na 

operação butterfly.  
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Tabela 27. Quantidade de operadores aritméticos por tipo FFT 

Op. de ponto flutuante FFT-2 FFT-4 FFT-8 

Somadores 6 24 72 

Multiplicadores 4 12 48 

Somadores Ot. 4 16 52 

Multiplicadores Ot. 0 0 8 

 

Como pode ser observado, houve uma grande redução na quantidade de 

operadores básicos. Dessa forma, gerando uma redução considerável de áreas utilizada 

pelo core, de quantidade de blocos DSPs necessários para execução das multiplicações 

e aumento da freqüência do clock. 

 

6.8 Comparação com os trabalhos relacionados 
 

Com o fim da implementação da FFT para FPGA, uma comparação entre os 

trabalhos relacionados e o realizado no trabalho pode ser realizado, levando em 

consideração os principais aspectos da implementação. 

Os aspectos comparados foram: freqüência atingida, área ocupada, modelo do 

FPGA utilizado e tamanho de ponto flutuante utilizado. Estas informações foram 

reunidas na tabela 28. 
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Tabela 28. Comparação com Trabalhos Relacionados 

 [7] [6] [4] Este trabalho Este trabalho 

Freqüência ~160MHz ~150MHz ~160MHz 163MHz 128MHz 

Área 48% 14% # 118% 263% 

Modelo 

FPGA 

Virtex II-

Pro 

Virtex-II 

XC2V1000 

Virtex-

2Pro 100 

Virtex5 

XC5VLX50T 

Virtex5 

XC5VLX50T 

Tamanho 

PF 

16 bits 32 bits 64 bits 32 bits 64 bits 

 

Os resultados mostraram que os resultados atingidos com este trabalho estão no 

mesmo nível que a dos trabalhos relacionados. A única ressalva é em relação à área 

ocupada pelos cores, contudo o modelo de FPGA utilizado durante o desenvolvimento 

do trabalho possui um tamanho muito reduzido em relação aos outros modelos 

apresentados, por esta razão a diferença na área ocupada. 
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7 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 
 

O porte de um algoritmo muito importante em várias áreas de pesquisa e na 

indústria foi projetado e desenvolvido neste trabalho. O algoritmo da FFT foi adaptado 

para ser executado num FPGA. Esse passo foi bastante importante, pois com as 

características que os FPGAs possuem, um grande avanço no volume de dados 

processados pode ser atingido devido ao alto poder de paralelismo intrínseco a estes 

dispositivos. 

Com a metodologia de desenvolvimento adotada durante a execução do trabalho, 

podemos partir de um modelo muito testado e difundido, a FFTW, passando por muitas 

fases e testes de equivalência, para uma implementação em FPGA equivalente, porém, 

com uma implementação totalmente diferente. 

Com o auxílio do gerador de código foi possível implementar as operações da 

FFT com ponto flutuante com precisão simples e dupla, o que garante uma melhor 

precisão aos resultados computados. Com estes dois níveis de precisão, cresce muito o 

número de aplicações que podem fazer uso deste projeto, principalmente as cientificas. 

Entretanto, mesmo com todas as otimizações que levaram a uma grande redução 

da área ocupada pelo core principal e um aumento da freqüência final, uma FFT com 

oito dados complexos de entrada não pode ser baixado no FPGA que dispomos no 

projeto, pois, infelizmente, sua área disponível é bastante reduzida em relação a outras 

opções do mercado. Este problema impediu a implementação deste core, junto com toda 

a infra-estrutura necessária para alimentação de seus dados, controlador de memória e 

interface PCI da plataforma alvo. 

Este trabalho ainda pode ser complementado com o uso mais profundo do 

gerador de cores aritméticos. Cada unidade butterfly pode ser desenvolvida de acordo 

com o twiddle factor que ela possui como parâmetro de entrada, otimizando ainda mais 

a área utilizada e a quantidade de blocos DSPs utilizados. Também com o gerador, pode 

ser implementadas sem muitas dificuldades várias operações aritméticas num único core, 

isso pode levar para os FPGAs o núcleo de várias operações aritméticas de ponto 

flutuante, assim, acelerando-as. 

O core ainda pode ser aproveitado para fazer parte de uma biblioteca de cálculos 

científicos que precisam ser acelerados. Utilizando-se de um plataforma que permita a 
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transferência de dados entre aplicação e FPGAs de maneira transparente ao 

desenvolvido, ela pode ser facilmente incorporada e acelerar as aplicações realizando 

processamento paralelo. 
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