
 

 
Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uma metodologia para depuração de hardware, 

usando a ferramenta de CAD ChipScope Pro!” 

 

Por 

 

Marco Antonio Dantas Ramos  

 

Dissertação de Mestrado 

 

 
 

 

 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

posgraduacao@cin.ufpe.br 

www.cin.ufpe.br/~posgraduacao 

 
 

RECIFE, Agosto/2006 



 UNIVERSIDADE!FEDERAL!DE!PERNAMBUCO!

CENTRO!DE!INFORMÁTICA!

PÓS"GRADUAÇÃO!EM!CIÊNCIA!DA!COMPUTAÇÃO!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!

MARCO!ANTONIO!DANTAS!RAMOS!
 
 
 
 

“Uma!metodologia!para!depuração!de!hardware,!usando!a!
ferramenta!de!CAD!ChipScope!Pro!"!

!
!
!
!

ESTE TRABALHO   FOI  APRESENTADO  À   PÓS-GRADUAÇÃO  EM 
CIÊNCIA  DA  COMPUTAÇÃO  DO  CENTRO  DE  INFORMÁTICA   DA 
UNIVERSIDADE  FEDERAL   DE  PERNAMBUCO  COMO  REQUISITO 
PARCIAL PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE  MESTRE  EM CIÊNCIA DA  
COMPUTAÇÃO. 

 
 
 
 
                                                                             ORIENTADOR(A): Manoel Eusebio de Lima 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE, AGOSTO/2006 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 Ramos, Marco Antônio Dantas  
       Uma metodologia para depuração de hardware, 
usando a ferramenta de CAD chipscope pro! / 
Marco Antonio Dantas Ramos.  –  Recife: O Autor, 
2008. 
        v, 123 folhas : il., fig., tab. 
 
        Dissertação (mestrado) – Universidade Federal 
de Pernambuco. CIn. Ciência da Computação, 2008. 

 
       Inclui bibliografia e anexos. 
 

1.  Arquitetura de computadores. 2. 
Reconfiguração.  3. FPGA.   I. Título. 
 
       004.22                CDD (22.ed.)           MEI2008-107 



!



 

Marco Antonio Dantas Ramos 

3

Dedicatória 
 

   

  Ao meu Pai, amigo, companheiro e professor, a quem devo minha 

formação como indivíduo, sem o qual não faria sentido nenhum outro tipo de 

conhecimento. A minha Mãe, que me confortou em momentos de angústia. A 

Iara, companheira e grande incentivadora deste trabalho. A minha filhinha 

Bianca, que esperou pacientemente a conclusão deste trabalho. A Ilca e 

Armenio, suporte fundamental neste e em outros momentos de minha vida. A 

André, Roberta e Bruna, muito mais que sobrinhos, irmãos. 



 

Marco Antonio Dantas Ramos 

4

Agradecimentos 
 

 

 A Deus, por ter me guiado até aqui. Aos meus familiares, por sempre 

acreditarem em mim e por me apoiarem durante meus estudos. Ao meu amigo 

e orientador Manoel Eusebio, pela paciência e apoio durante o mestrado. Aos 

meus amigos com quem sempre pude contar, em especial Fabão que teve de 

me suportar durante minha estada em Recife. Aos meus colegas da UESB, 

pelo apoio Institucional e emocional. A todos o meu Muito Obrigado, pois sem 

vocês seria impossível chegar até aqui. 

  



 

Marco Antonio Dantas Ramos 

i

ÍNDICE 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................. 8 
1.1 OBJETIVOS DO TRABALHO .......................................................................... 9 
1.2 ESTRUTURA DO DOCUMENTO ..................................................................... 9 

2 ESTILOS DE PROJETO ............................................................................ 11 
2.1 FULL-CUSTOM ........................................................................................ 12 
2.2 STANDARD-CELLS ................................................................................... 13 
2.3 GATE ARRAY .......................................................................................... 14 
2.4 FPLD (FIELD PROGRAMMABLE LOGIC DEVICE) ......................................... 14 

2.4.1 FPGA .............................................................................................. 15 
2.4.1.1 Virtex-II ........................................................................................ 15 
2.4.1.2 Família Spartan-III ....................................................................... 17 
2.4.1.3 Stratix® ........................................................................................ 21 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................... 23 
3 PLATAFORMAS DE MONITORAÇÃO DE SINAIS EM AMBIENTE DE 
PROTOTIPAÇÃO RÁPIDA .............................................................................. 24 

3.1 JTAG (JOINT TEST ACTION GROUP) OU PADRÃO IEEE 1149.1 .................. 24 
3.1.1 Descrição da Metodologia JTAG .................................................... 25 
3.1.2 JTAG (Arquitetura Xilinx) ................................................................ 28 

3.2 CHIP SCOPE PRO® ................................................................................. 31 
3.2.1 Visão Geral ..................................................................................... 31 
3.2.2 Chip Scope Core Generator ........................................................... 31 

3.2.2.1 ICON Core ................................................................................... 33 
3.2.2.2 Módulo ILA .................................................................................. 33 
3.2.2.3 VIO Core ..................................................................................... 34 

3.2.3 Chip Scope Core Inserter ............................................................... 35 
3.2.4 Chip Scope Analyzer ...................................................................... 37 
3.2.5 Fluxo de Projeto do Chip Scope ..................................................... 39 

3.3 SIGNALTAP............................................................................................ 40 
3.3.1 Visão Geral ................................................................................... 40 
3.3.2 Arquitetura do SignalTap® .......................................................... 41 
3.3.3 Fluxo de Projeto do SignalTap® ................................................. 42 

3.4 UNSHADES – 1 .................................................................................... 46 
3.4.1 Depurando o Projeto ...................................................................... 47 

3.5 PROTEST ............................................................................................... 49 
3.5.1 CAT-ProTest ................................................................................... 50 
3.5.2 Máquina de Testes ......................................................................... 51 
3.5.3 ProTest Test Bench ........................................................................ 52 

3.6 MACTESTER ........................................................................................... 54 
3.6.1 Arquitetura da Unidade de Teste .................................................... 55 

3.7 SISTEMA APTIX ....................................................................................... 56 
3.7.1 Pré-Silicon Prototypes (PSPs) ........................................................ 58 

3.7.1.1 Implementando um PSP Multi-FPGA .......................................... 59 
3.7.1.2 Prototype Studio .......................................................................... 60 

3.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................... 63 
4 METODOLOGIA PARA DEPURAÇÃO DE HARDWARE USANDO A 
FERRAMENTA CHIPSCOPE PRO® ............................................................... 65 



 

Marco Antonio Dantas Ramos 

ii

4.1 VISÃO DA METODOLOGIA .......................................................................... 65 
4.2 COMPOSIÇÃO DO MÓDULO INJETOR DE VETORES ....................................... 69 

4.2.1 Componente de hardware do injetor de vetores ............................. 70 
4.2.1.1 Memória tipo FIFO ....................................................................... 72 
4.2.1.2 Unidade de Controle da memória ................................................ 73 
4.2.1.3 Protocolo de Comunicação ......................................................... 74 

4.3 INTERFACE PARA VISUALIZAÇÃO DOS VETORES DE TESTE ........................... 81 
4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................... 84 

5 ESTUDO DE CASO ................................................................................... 85 
5.1 USANDO A METODOLOGIA PROPOSTA NA VERIFICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE 
CONTROLE DE UMA MEMÓRIA ............................................................................ 85 

5.1.1 Descrição do protocolo ................................................................... 85 
5.1.2 Customização dos módulos do Injetor de Vetores ......................... 86 

5.1.2.1 Memória FIFO ............................................................................. 87 
5.1.2.2 Protocolo de comunicação (componente de hardware) .............. 87 
5.1.2.3 Definição dos sinais na interface Sview ...................................... 89 
5.1.2.4 Síntese e Floorplanning do sistema completo ............................. 90 
5.1.2.5 Resultado da simulação do DUT (Visualização dos sinais via 
ChipScope) .............................................................................................. 92 

5.2 USANDO A METODOLOGIA PROPOSTA NA VERIFICAÇÃO DE UMA USART ...... 93 
5.2.1 Descrição da USART ..................................................................... 93 
5.2.2 Customização dos módulos do Injetor de Vetores ......................... 95 

5.2.2.1 Memória FIFO ............................................................................. 95 
5.2.2.2 Protocolo de comunicação (componente de hardware) .............. 96 
5.2.2.3 Definição dos sinais na interface Sview ...................................... 97 
5.2.2.4 Síntese e Floorplanning do sistema completo ............................. 98 
5.2.2.5 Resultado da simulação do DUT (Visualização dos sinais via 
ChipScope) ............................................................................................ 100 

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................ 102 
6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS ............................................. 103 

6.1 CONCLUSÃO ......................................................................................... 103 
6.2 TRABALHOS FUTUROS ........................................................................... 104 

7 REFERÊNCIAS ........................................................................................ 106 
8 ANEXOS .................................................................................................. 113 

8.1 ESTUDO DE CASO 2 (USART) ............................................................... 113 
8.1.1 Protocolo de Comunicação .......................................................... 113 
8.1.2 Controle de memória .................................................................... 117 
8.1.3 FIFO para USART ........................................................................ 120 

 



 

Marco Antonio Dantas Ramos 

iii

FIGURAS 
 

Figura 2.1 – Estilos de Projeto. ........................................................................ 12 
Figura 2.2 – Standard Cell ................................................................................ 13 
Figura 2.3 – Arquitetura dos dispositivos da família Virtex – II. ........................ 16 
Figura 2.4 – Diagrama de blocos dos dispositivos Virtex – II. .......................... 17 
Figura 2.5 – Arquitetura dos Dispositivos da Família Spartan - 3 .............. 19 
Figura 2.6 – Bloco Lógico Configurável. ........................................................... 20 
Figura 2.7 – Estrutura do Bloco de RAM .......................................................... 21 
Figura 2.8 – Arquitetura dos dispositivos da família Stratix .............................. 22 
Figura 2.9 – Distribuição das linhas de clock nos dispositivos da família Stratix.
 ......................................................................................................................... 22 
Figura 3.1 – IEEE 1149.1 (Arquitetura do Padrão). .......................................... 26 
Figura 3.2 – BoundaryScan nos dispositivos da Xilinx. .................................... 30 
Figura 3.3 – Interface do Chip Scope Core Generator. .................................... 32 
Figura 3.4 – Exemplo de um Projeto em Teste com os módulos ICON, ILA 
e VIO inseridos. .............................................................................................. 34 
Figura 3.5 – Instanciação do VIO Core no projeto em teste. ...................... 35 
Figura 3.6 – Módulos do ChipScope Pro instanciados no Projeto do usuário .. 36 
Figura 3.7 – Interface do Chip Scope Core Inserter. ........................................ 37 
Figura 3.8 – Chip Scope Analyzer. ................................................................ 38 
Figura 3.9 – Fluxo de Projeto do Chip Scope. ............................................. 40 
Figura 3.10 – Arquitetura da ferramenta SignalTap® ....................................... 42 
Figura 3.11 – Inserindo o SignalTap II File ao projeto. ..................................... 42 
Figura 3.12 – Customização do SignalTap File para o projeto do usuário. ...... 43 
Figura 3.13 – Customizando o módulo do SignalTap II com o Mega Wizard 
Manager. .......................................................................................................... 44 
Figura 3.14 – Fluxo de Projeto do SignalTap II. ............................................... 45 
Figura 3.15 - Arquitetura do sistema UNSHADE-1. ..................................... 46 
Figura 3.16 – Janela de Programação do Virtex. ......................................... 47 
Figura 3.17 – Interface Gráfica do Projeto em Teste. .................................. 48 
Figura 3.18 – CAT-ProTest age como uma interface entre a ferramenta CAD e 
as máquinas de teste. ...................................................................................... 50 
Figura 3.19 – Definição do padrão de teste pela ferramenta CAT-ProTest. ..... 51 
Figura 3.20 – Máquina de testes ProTest. ....................................................... 52 
Figura 3.21 - Incluindo o modelo de simulação do DUT ao ProTest test bench 52 
Figura 3.22 - Instanciação do ProTest Monitor no ProTest test bench. ............ 53 
Figura 3.23 - Instanciação do bloco contendo a definição dos padrões de teste.
 ......................................................................................................................... 54 
Figura 3.24 – Arquitetura do Sistema MacTester ............................................. 56 
Figura 3.25 – Sistema Aptix ............................................................................. 57 
Figura 3.26 – Aplicações para PSP. ................................................................. 59 
Figura 3.27 –  Prototype Studio: O Aptix RTL para o fluxo do PSP .................. 61 
Figura 3.28 – Desenvolvimento de SPS com e sem uma plataforma de 
prototipação reconfigurável. ............................................................................. 62 
Figura 4.1 – Fluxo do Projeto. .......................................................................... 66 
Figura 4.2 – Componente de Hardware do Sistema de Monitoração de Sinais.
 ......................................................................................................................... 69 
Figura 4.3 – Estrutura do Componente de Hardware ....................................... 71 



 

Marco Antonio Dantas Ramos 

iv

Figura 4.4 – Estrutura das FIFOs .................................................................. 73 
Figura 4.5 – Estados da Unidade de Controle da FIFO. .................................. 74 
Figura 4.6 – Funcionamento do Protocolo de Comunicação. ........................... 75 
Figura 4.7 – Estados do protocolo (Hardware e Software) ......................... 77 
Figura 4.8 – Via de Comunicação no Modo EPP da Porta Paralela. ................ 80 
Figura 4.9 – Visualização da escala de tempo. ................................................ 82 
Figura 4.10 – Visualização do sinal de BreakPoint pela ferramenta SView ..... 83 
Figura 4.11 – Interface da Ferramenta SView. ................................................. 84 
Figura 5.1 – Diagrama de estados do protocolo de controle de acesso a 
memória por dispositivos de I/O. ...................................................................... 85 
Figura 5.2 – Device Under Test ........................................................................ 86 
Figura 5.3 - FIFO Customizada pra o protocolo de controle de acesso a 
memória ........................................................................................................... 87 
Figura 5.4 - Estados do protocolo de comunicação para DUT ......................... 88 
Figura 5.5 – Interface com os sinais dos vetores de teste................................ 89 
Figura 5.6 – Floorplanning do sistema completo no FPGA. ............................. 90 
Figura 5.7 – Diagrama de blocos do sistema completo com o DUT. ................ 91 
Figura 5.8 – Visualização dos sinais do DUT pelo ChipScope Analyzer .......... 93 
Figura 5.9 – Diagrama de Bloco da USART. .................................................... 95 
Figura 5.10 - FIFO utilizada pelo injetor de vetores para testar a USART. ...... 95 
Figura 5.11 - Estados do protocolo de comunicação do injetor de vetores para a 
USART ............................................................................................................. 97 
Figura 5.12 – Interface com os sinais dos vetores de teste. ............................. 98 
Figura 5.13 – Floorplanning do sistema completo no FPGA ............................ 99 
Figura 5.14 – Diagrama de blocos do sistema completo com o DUT. ............ 100 
Figura 5.15 – Visualização dos sinais do DUT pelo CipScope Analyzer. ....... 101!



 

Marco Antonio Dantas Ramos 

v

TABELAS 

 

Tabela 2.1 – Componentes da família Spartan – III ......................................... 18 
Tabela 3.1 – Modos de Configuração da Xilinx. ............................................... 28 
Tabela 3.2 – Instruções do Boundary Scan nos dispositivos da Xilinx. ............ 30 
Tabela 3.3 – Tabela comparativa entre algunas ferramentas para depuração de 
projetos em hardware. ...................................................................................... 64 
Tabela 4.1 – Pinos do Modo EPP da Porta Paralela. ....................................... 79 
Tabela 4.2 – Palavras de Controle  do Protocolo ........................................ 81 
Tabela 6.1 – Tabela comparativa entre algumas ferramentas comerciais e a 
metodologia deste trabalho. ........................................................................... 103!



 

Marco Antonio Dantas Ramos 

6

Resumo 

 
O presente trabalho propõe uma metodologia de baixo custo para 

depuração de projetos de sistemas digitais em FPGAs.   
Esta abordagem oferece um ambiente para a depuração de 

projetos baseados em FPGAs. A metodologia utiliza o padrão JTAG para 
fazer o readback dos sinais resultantes da simulação do projeto do 
usuário. Já a visualização dos sinais é feita por meio do ambiente 
ChipScope Pro® da Xilinx®. No entanto não é possível, com o ChipScope 
Pro, injetar vetores de teste, nem definir break points. Sendo assim um 
componente de hardware (módulo injetor de vetores) foi desenvolvido 
para controlar a injeção dos vetores no projeto do usuário. Uma interface 
gráfica também foi criada, permitindo a definição e envio dos vetores por 
meio da porta paralela de um PC hospedeiro. 

Os vetores de teste são definidos em alto nível por meio de um 
arquivo texto, contendo parâmetros de simulação. O arquivo residente no 
computador hospedeiro é posteriormente enviado para o FPGA alvo, via 
porta paralela.  

Foram utilizados dois módulos como estudo de caso para 
validação da metodologia. O primeiro faz uso de um protocolo de controle 
de acesso a memória por dispositivos de I/O. Já o segundo utiliza uma 
USART, a qual foi desenvolvida pela equipe do projeto Brazil-Ip/Fênix. 
Bons resultados foram alcançados e estão apresentados nesta 
dissertação. 

  
Palavras Chave: Arquitetura de computadores; Reconfiguração; FPGA.
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Abstract 
 
 

The present work proposes a low cost approach for digital systems 
projects debug in FPGAs.     

This approach offers an ambient for projects debug based in 
FPGAs. The approach uses the pattern JTAG to do the readback of the 
simulation result signs of the user's project. The Signs visualization is 
made through the ambient ChipScope Pro® of Xilinx®. However is not 
possible to inject test vectors or to define break points with ChipScope 
Pro. Being like this a hardware component (injector vectors module) it was 
developed to control the vectors injection in the user's project. A graphic 
interface was also created, allowing the definition and send of the vectors 
through the parallel port of a PC host.   

The test vectors are defined in high level through a file text, 
containing simulation parameters. The resident file in the computer host is 
sent to FPGA, through parallel port.    

Two modules were used as case study for validation of the 
approach. The first makes use of a memory control access protocol for 
devices of I/O. Already the second uses an USART, which was developed 
by the team of the project Brazil-Ip/Fênix. Good results were reached and 
they are presented in this dissertation. 
 
 
Keywords: Computer Architecture; Reconfiguration; FPGA. 
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1 Introdução 

Com o aumento constante da complexidade dos sistemas digitais, 

envolvendo componentes programáveis e circuitos integrados dedicados, 

particularmente aqueles de aplicação específica (Application Specific Integrated 

Circuits), ou ASICs, projetistas precisam cada vez mais de métodos mais 

eficientes e ferramentas de CAD (Computer Aided Design) que assegurem um 

projeto sem erros antes de sua prototipação em silício. Erros de projeto após a 

produção de chips representam custos elevados, perda de confiabilidade e de 

mercado. Daí a necessidade de se desenvolver projetos corretos antes de sua 

implementação ("First-time-right silicon"), ser uma das metas mais importantes 

para quem desenvolve circuitos integrados. Estes erros podem, no entanto, ser 

evitados ou minimizados, quando métodos e ferramentas apropriadas são 

usados adequadamente, tais como: uso de ferramentas de CAD para síntese 

automática, simulação, verificação funcional, além do uso de linguagens para 

especificação em alto nível de abstração, emulação e plataformas de 

prototipação.  A forma como estas ferramentas são utilizadas durante o projeto 

define a metodologia de projeto. 

Metodologias modernas de projeto com uso de ferramentas de CAD 

apropriadas permitem maior segurança, identificação de problemas com 

antecedência e redução do tempo de lançamento do produto no mercado (time-

to-market). Iniciativas como o ipProcess [1] é um exemplo de metodologia que 

dá suporte a tal abordagem, pois propõe um fluxo de projeto bem estruturado 

para o desenvolvimento de projetos de hardware.  A versão atual do ipProcess 

é composto por cinco etapas em seu fluxo de trabalho: Requisitos, Análise e 

Projeto, Implementação, Verificação funcional e Prototipação em FPGA.  

Esta metodologia em especial será melhor explicada nos próximos 

capítulos desta dissertação, pois a contribuição deste trabalho está relacionada 

diretamente com o atributo de Verificação Funcional previsto no ipProcess.   

Embora metodologias propostas atualmente disponham de tecnologia 

que lhes permitam implementar protótipos em plataformas de prototipação 

robustas, faltam-lhes, muitas vezes, ferramentas de baixo custo, que lhes 
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permitam verificar adequadamente, em tempo de execução (depuração 

automática), o comportamento completo de seu protótipo. 

 
 

1.1 Objetivos do trabalho 
 

Este trabalho tem como objetivo o estudo e desenvolvimento de uma 

metodologia que permita fazer teste funcional em projetos portados em FPGAs. 

Para tanto a metodologia não só prevê a amostragem de sinais advindos do 

projeto do usuário, como também a inserção de vetores de teste no mesmo.  

A fim de validar a metodologia um sistema o qual possibilita a inserção 

de vetores de teste no projeto do usuário foi desenvolvido. Este por sua vez 

teve como alvo um dispositivo lógico programável FPGA (Field Programmable 

Gate Array) [2, 3, 4], Spartan III da Xilinx [2], o qual foi utilizado tanto para 

prototipar o dispositivo em teste (projeto do usuário), quanto para portar os 

módulos adicionais que permitem a amostragem dos sinais e a inserção de 

vetores de teste.  

Esta metodologia de monitoração permite que sinais advindos de 

vetores de teste sejam inseridos ao projeto do usuário, bem como, os sinais 

resultantes do teste possam ser mapeados e visualizados em um computador 

hospedeiro, através de uma interface gráfica.  

Os vetores de teste são enviados ao projeto do usuário por meio da 

interface paralela padrão de um PC e, os sinais resultantes do teste, serão 

lidos de volta por meio da interface JTAG [5] presente em diversos dispositivos.  

O resultado do projeto é um sistema similar a um analisador lógico on-

board. Este método proporciona um mecanismo de baixo custo para auxílio à 

emulação de sistemas digitais. 
 

1.2 Estrutura do documento 
 

Esta dissertação é composta por 8 capítulos, como descritos a 

seguir: 

O segundo capítulo apresenta uma abordagem acerca de alguns estilos 

de projeto; o terceiro capítulo apresenta trabalhos relacionados e o estado da 

arte em ferramentas de CAD para monitoração de sinais em ambientes de 
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prototipação, bem como, as diferenças entre cada um deles e a relação dos 

mesmos com este projeto; no quarto capítulo será feita uma descrição 

detalhada da metodologia proposta neste trabalho bem como o sistema o qual 

foi desenvolvido a fim de validá-la; o quinto capítulo trata dos resultados 

obtidos em dois estudos de caso reais; o sexto capítulo trata das conclusões 

acerta deste trabalho bem como os trabalhos futuros relacionados a ele. 
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2 Estilos de Projeto 

Estilo de projeto diz respeito á classe de estrutura física de 

circuitos integrados usada na confecção final de um determinado sistema 

digital. Tal escolha deve estar pautada em três fatores: desempenho, 

capacidade e preço de cada uma das tecnologias. A Figura 2.1 mostra 

algumas alternativas de estilos de projetos. 

Os projetos baseados em Full-Custom, proporcionam maior 

capacidade e desempenho, porém a um custo de projeto muito alto 

quando comparado a outros estilos.  

Existem, no entanto, alternativas que se apresentam mais baratas 

a um baixo volume de produção, porém tais opções proporcionam em 

geral, menor desempenho e capacidade [22]. Em baixo volume de 

produção, os estilos, Full-Custom, Standard-cell e MPGA tendem a ser 

mais caros que FPGAs e PLDs. Tal discrepância se deve ao fato da 

necessidade produção da máscara e de uma fabricação (Silicon Foundry) 

para os primeiros estilos citados acima. 

No entanto, as tecnologias customizadas, apesar de apresentarem 

um alto custo de produção, têm este fator amortizado com o aumento na 

quantidade de chips (alta escala de produção) [22, 24, 55], tornando-os 

muitas vezes mais baratos que os FPGAs.  

Sendo assim, o usuário deve levar em conta uma série de fatores 

antes de escolher o estilo de projeto que melhor lhe convier. 
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Figura 2.1 – Estilos de Projeto. 

 

A seguir serão descritos vários estilos de projetos, bem como suas 

vantagens e desvantagens. 

 

2.1 Full-Custom 
 

Ideal para produção de circuitos em larga escala, neste estilo o 

projetista tem controle quase que total sobre as diversas partes do 

sistema. É possível controlar, por exemplo, a forma do layout do chip, a 

colocação de blocos lógicos, transistores e suas conexões, etc. 

Este estilo oferece como principal vantagem, a maior integração 

com menor área em silício. Isto se deve ao fato de que há um refinamento 

maior do processo de produção do layout do circuito integrado e 
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otimização da área e do desempenho do projeto. Porém, tem como 

desvantagens o alto custo inicial do projeto, e a exigência da 

disponibilidade de um bom editor de layout [22]. 

 

2.2 Standard-Cells 
 

Este processo é idêntico aos que trabalham com SSI e MSI.  

Porém ao invés de trabalhar com componentes de prateleira (of-the-

shelf), usa-se componentes de uma biblioteca de células. No entanto, 

estas células não são colocadas diretamente em uma placa, mas sim 

encapsuladas em um chip. A biblioteca Standard-cell, geralmente, oferece 

células de baixa complexidade tais como: portas ANDs, NANDs, flip-flops, 

dentre outras. Tais células apesar de possuírem a mesma altura podem 

ter larguras variadas, como pode ser observado na Figura 2.2. A conexão 

interna entre as células é provida por canais específicos. 

 

 

Figura 2.2 – Standard Cell 

Este estilo tem como principal vantagem a implementação rápida 

de circuitos, desde que as células já estão definidas na biblioteca. Porém 

possui pouca flexibilidade no posicionamento de células e canais de 

roteamento. 
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2.3 Gate Array 
 

Caracterizado pela repetição sistemática de células em uma 

região mono ou bidirecional, este estilo semi-customizado customiza 

estas células, adicionando ou excluindo contatos, para implementar a 

lógica dos circuitos. 

Segundo a forma com que a customização é feita internamente 

aos circuitos, podemos classificar os Gate Arrays como: 

! Gate Array (MPGA – Mask Programmable Gate Array); 

! Array Programável ( PLD – Programmable Gate Array, 

! FPGA – Field Programmable Gate Array). 

 

Este trabalho faz uso de um FPGA, o qual é uma tecnologia de 

programação lógica dos FPLDs,  para implementar o componente de 

hardware do sistema de aquisição de dados. A seção 2.4 é dedicada a 

uma descrição mais detalhada deste estilo de projeto. 

 

 

2.4 FPLD (Field Programmable Logic Device) 
 

FPLDs são componentes de propósito geral que podem ser 

configurados para uma variedade de aplicações em campo [25] . Em sua 

maioria são constituídos por um array de blocos lógicos configuráveis 

(CLBs), chaves programáveis, recursos de conexão e pinos de I/O. O 

processo de projetar tais CIs a partir desta tecnologia se reduz, portanto, 

à configuração lógica de tais blocos e pinos. Tal configuração é realizada 

por meio de chaves programáveis, as quais podem ser de tecnologia 

SRAM (Static Random Access Memory), antifuses, EPROM (Eresable 

Programmable Read Only Memory) e EEPROM (Electrically Eresable 

Programmable Read Only Memory) e memória Flash. 
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 Na seção 2.4.1 será descrita a tecnologia FPGA, a qual é 

uma das tecnologias de programação lógica dos dispositivos FPLDs, e 

como já foi dito é utilizada para implementar o componente de hardware 

deste projeto.  

 

2.4.1   FPGA 
 

Os FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) [7, 8] são 

componentes configuráveis que podem atingir uma alta densidade de 

integração (VLSI) fornecendo estruturas para implementação de funções 

de vários níveis, diferentes dos SPLDs (Simple Programmable Logic 

Device) e CPLDs (Complex Programmable Logic Device), que fornecem 

estruturas para implementar funções de dois níveis. 

Lançada em meados dos anos 80, FPGA é um tipo de tecnologia 

relativamente nova para implementação de sistemas eletrônicos digitais. 

Tais dispositivos são baseados basicamente em tecnologia SRAM (Static 

RAM) sendo, portanto voláteis, tendo que ser reprogramados sempre que 

se desliga o dispositivo. 

Para se entender melhor a estrutura básica de um FPGA, será 

feita uma descrição de alguns dos dispositivos mais tradicionais no 

mercado, da família Xilinx e Altera.  

  

2.4.1.1  Virtex-II 
 
 

Os dispositivos da família Virtex®-II são compostos por uma diversidade 

de componentes configuráveis otimizados para projetos que necessitem de alta 

densidade e alto desempenho. Os dispositivos desta família possuem duas 

características que os destacam dos demais. A primeira são os canais de 

transmissão serial que podem trabalhar a uma taxa de até 3.125 Gb/s, fazendo 

com que os dispositivos possam alcançar um alto desempenho nos projetos 

implementados nos mesmos. A outra característica está relacionada a 
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implementação de componentes de software, para isto os Virtex – II trazem 

blocos processadores embarcados tipo PowerPC 405, os quais podem 

trabalhar a uma freqüência de até 400 MHz. A Figura 2.4 mostra a arquitetura 

dos dispositivos desta família. 

 Os dispositivos Virtex-II possuem também blocos de memória 

embarcados os quais evitam o uso de CLBs na implementação de unidades de 

armazenamento. Tal funcionalidade além de economizar em área 

reconfigurável utilizada também aumenta a velocidade de acesso aos dados 

armazenados nestes elementos. Todos os elementos que compõem os 

dispositivos desta família são interconectados via uma nova tecnologia 

chamada Active Interconnect Technology, a qual provê uma forma mais segura 

e rápida de conexão. A Figura 2.3 mostra uma visão geral da arquitetura 

Virtex–II. 

 

 

Figura 2.3 – Arquitetura dos dispositivos da família Virtex – II. 
 

 A matriz geral de roteamento (GRM) é um array de switches roteáveis, 

onde cada elemento configurável (CLB) é ligado a uma destas matrizes, como 

pode ser observado na Figura 2.3. 
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Figura 2.4 – Diagrama de blocos dos dispositivos Virtex – II. 
 
 
 A configuração global do dispositivo é feita de forma hierárquica e 

suporta, como já foi mencionado, projetos de alta velocidade. Todos os 

elementos configuráveis, incluído os recursos roteáveis, são controlados por 

valores armazenados em uma memória estática. 

 
 

2.4.1.2 Família Spartan-III 
 

A família Spartan-III de FPGAs é particularmente importante por ser a 

arquitetura alvo escolhida para a implementação do estudo de caso desta 

dissertação. 

 Esta arquitetura é composta por oito dispositivos, os quais oferecem 

densidade de portas lógicas que vão de 50 mil até 5 milhões, como pode ser 

visto na Tabela 2.1. Estes dispositivos são especialmente eficientes na 

implementação de projetos que necessitem de uma média densidade de portas 

lógicas [29]. 
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Tabela 2.1 – Componentes da família Spartan – III 

 

 

 

 

A arquitetura dos dispositivos da família Spartan-III consiste de cinco 

elementos fundamentais: CLBs (Configurable Logic Blocks); IOBs (Input/Output 

Blocks); Blocos de RAM; Blocos de multiplicadores; e Digital Clock Manager 

(DCM). 

Os CLBs contêm Look-Up Tables (LUTs) baseados em RAM, os quais 

são utilizados para implementar a lógica e como elementos de 

armazenamento, que podem ser  usados como flip-flops ou latches.  

Os CLBs podem ser configurados para funcionar como uma grande 

variedade de funcionalidades bem como armazenar dados. Os blocos de IO 

têm a finalidade de controlar o fluxo de dados entre os pinos de I/O e a lógica 

interna do dispositivo. Cada IOB suporta fluxo bidirecional de dados e funções 

de tri-state.  

Os blocos de RAM on-chip provêm unidades de armazenamento sem a 

necessidade do uso de CLBs. O dispositivo XC3S50, por exemplo, tem apenas 

uma coluna de blocos de RAM, já os dispositivos XCS200 até o XCS2000 

possuem duas colunas de blocos de RAM. Os demais dispositivos da família 

possuem quatro colunas. Cada bloco de RAM é associado a um multiplicador 

dedicado. 

A arquitetura Spartan possui também blocos de multiplicadores que 

suportam entradas de dois operandos de 18 bits.  

Finalmente, a arquitetura possui um circuito DCM (Digital Clock 

Manager) o qual provê calibração própria do relógio, tais como, distribuição, 

Nota: 
1. Células Lógicas = 4-input Look-Up Table (LUT) mais um  ‘D’ flip-flop. "Células de lógica equivalente" igual ao  

"Total de  CLBs" x 8 Células lógicas/CLB x 1.125. 
2. Estes dispositivos estão disponíveis nas versões automotivas da Xilinx [29]. 
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atraso, multiplicação, divisão, e deslocamento de fases. DCMs são 

posicionados no exterior das colunas de RAM. 

Os elementos descritos acima são dispostos no FPGA como mostra a 

Figura 2.5.  
 

 

Figura 2.5 – Arquitetura dos Dispositivos da Família Spartan - 3 
 

Um anel de IOBs cerca cada array de CLBs. Cada pino de I/O é 

alimentado por um I/O Element (IOE) localizado no fim de cada linha e coluna 

da FastTrack. Cada IOE contém um buffer bidirecional de I/O e um flip-flop que 

pode ser usado como registrador de I/O para alimentar entrada, saída, ou 

sinais bidirecionais. 

 
 

2.4.1.2.1  Bloco Lógico Configurável (CLB) 
 

Os CLBs constituem o principal recurso lógico na implementação de 

componentes combinacionais, bem como, seqüenciais. Cada CLB é composto 

por quatro partes interconectadas, como pode ser visto na Figura 2.6. As 

partes que compõem os CLBs são organizados aos pares, cada par é 

organizado em colunas formando cadeias independentes. 

Cada CLB da família Spartan-III  possui os seguintes elementos: dois 

geradores de funções lógicas; dois elementos de armazenamento; 

multiplexadores; cadeias lógicas e portas aritméticas. Estes componentes são 
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utilizados para prover a lógica, a aritmética e funções de ROM. A coluna 

esquerda suporta ainda a função de armazenamento, para tanto ela utiliza os 

blocos de RAM distribuídos no FPGA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Bloco Lógico Configurável. 

 
 

2.4.1.2.2  Blocos de RAM 
 

Todos os dispositivos da família Spartan-III possuem blocos de RAM 

embarcados, os quais estão organizados como blocos síncronos e 

configuráveis de 18 Kbits. Os blocos de RAM armazenam uma expressiva 

quantidade de dados mais eficientemente que as RAMs distribuídas junto aos 

CLBs. Tanto a largura de palavras quanto a profundidade de cada bloco pode 

ser configurado de acordo com as necessidades do projetista. Outra 

característica é a possibilidade de cascateamento de diversos blocos a fim de 

forma uma unidade de armazenamento única. Todas estas características são 

de fundamental importância, pois diminuem consideravelmente o uso de CLBs 

na implementação de unidades de armazenamento, reduzindo o consumo de 

área por projeto.  
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Os blocos de RAM usam uma estrutura baseada em dual port, como 

pode ser observado na Figura 2.7. Cada bloco é composto por duas portas (A 

e B) idênticas. Estas portas provêm acesso independente ao mesmo bloco de 

memória e cada porta tem seu próprio conjunto de dados dedicados, bem 

como, controle e linhas de relógio.  

 

 

Figura 2.7 – Estrutura do Bloco de RAM 
 

2.4.1.3  Stratix® 
 

Esta família de FPGAs da Altera® possui dispositivos com uma 

arquitetura que consiste de um arranjo vertical de elementos lógicos, blocos de 

memória TriMatrix®, blocos de processadores de sinais digitais (DSPs), e 

phase-locked loops (PLLs) que são circundados por elementos de I/O, como 

pode ser observado na Figura 2.8. 

As interconexões MiltiTrack consistem de linhas contínuas e roteáveis de alta 

performance usadas pra comunicação entre os blocos de projeto assim como 

dentro dos mesmos. As interconexões MultiTrack também são compostas por 

uma rede de distribuição dedicada ao clock dentro do dispositivo, provendo 

acesso a até 22 domínios por região. Cada dispositivo da família possui até 16 

redes de distribuição global de clock que abrangem completamente o 

dispositivo, alcançando toda estrutura da arquitetura. Clocks globais podem ser 

controlados por uma lógica interna, por meio dos PLLs, ou por meio dos pinos 

de entrada. A Figura 2.9 mostra as linhas de distribuição de clock nos 

dispositivos da família Stratix.  
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Figura 2.8 – Arquitetura dos dispositivos da família Stratix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.9 – Distribuição das linhas de clock nos dispositivos da família 
Stratix. 
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2.5 Considerações Finais 
 

Como pôde ser observado, não existe um estilo de projeto que atenda 

todo e qualquer projeto, devendo, portanto, o projetista definir qual deles 

atende melhor aos requisitos de sua arquitetura. 

Na prototipação de sistemas digitais, por exemplo, uma boa alternativa é 

o uso de FPGAs, pois os mesmos oferecem grande reconfigurabilidade, 

possibilitando assim o desenvolvimento a um baixo custo de plataformas de 

prototipação rápida. A funcionalidade de tais plataformas pode ser aumentada 

com o desenvolvimento de uma metodologia que permita a depuração dos 

sistemas prototipados nas mesmas. Embora, como será apresentado no 

capítulo 4, o estudo de caso tenha utilizado como arquitetura alvo o Spartan-III 

da Xilinx, isto não impede que outras arquiteturas, de outros fabricantes, 

venham a ser utilizadas como plataforma de prototipação. Tal sistema é o 

escopo principal deste trabalho e será descrito em detalhes no Capítulo 4.  
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3 Plataformas de Monitoração de Sinais em Ambiente 
de Prototipação rápida 

 

     O projeto proposto neste trabalho visa o desenvolvimento de uma 

metodologia completa para depuração de projetos de hardware digital. Modelos 

para esta finalidade têm sidos sugeridos, com o uso de recursos de 

arquiteturas de teste, como o JTAG, além de outros modelos mais específicos. 

Neste capítulo é feita uma revisão de técnicas e ferramentas que se propõem a 

abordar este problema. 
 

3.1 JTAG (Joint Test Action Group) ou padrão IEEE 
1149.1 

 

Em 1985 formou-se um grupo voltado para o estudo e padronização de 

metodologias de teste denominado Joint Test Action Group (JTAG) a fim 

estabelecer soluções para problemas relativos à teste de placas de circuito 

impresso, tornando-se futuramente padrão para a indústria. Composto 

inicialmente por 200 membros espalhados pelo mundo, este grupo contava 

com a participação dos maiores fabricantes de semicondutores da época.  

Esta solução, que posteriormente foi denominada IEEE Std 1149.1-1990, 

IEEE Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture [5] permite 

que vetores de teste sejam serialmente inseridos nos dispositivos e os 

resultados subseqüentes sejam serialmente lidos e verificados de acordo com 

um padrão pré-estabelecido de teste.  

 Esta metodologia consiste em acrescentar, ao dispositivo em teste, 

unidades de depuração as quais serão responsáveis pela varredura e, em 

alguns casos, programação do sistema.  

A funcionalidade desta metodologia bem como a utilização destes sinais 

é descrita em detalhes a seguir. 
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3.1.1  Descrição da Metodologia JTAG 
 

Para proceder aos testes, tanto de seus componentes, quanto do 

projeto em teste, o padrão JTAG lança mão de uma linguagem própria, a BSDL 

(Boundary Scan Description Language) [6]. Além disso, o padrão JTAG possui 

uma unidade de controle responsável pelas operações de verificação. Esta 

unidade é na verdade uma máquina de estados finitos (Finite State Machine), a 

qual possui 16 estados, alguns dos quais responsáveis por testes nos 

componentes do próprio padrão.  

A primeira fase do “boundary-scan” é a verificação do canal de 

comunicação entre as unidades funcionais do padrão. Este teste tem a 

finalidade de verificar se os componentes estão se comunicando bem e se não 

há nenhuma linha de comunicação desconectada entre os módulos do 

dispositivo. Esta verificação pode ser realizada descarregando informações 

(dados, instruções) através do canal de comunicação. Tal fase é obrigatória 

para evitar possíveis conflitos e identificar possíveis módulos danificados.  

Após a validação do canal é possível proceder à verificação do 

dispositivo no qual o JTAG está incorporado, tais como: dispositivo ASICs, 

microprocessadores ou FPGAs.  

O teste dos dispositivos é realizado com a inserção de vetores de teste, 

os quais serão usados para estimular as operações internas dos dispositivos e, 

conseqüentemente, verificar os resultados, indicando assim, os possíveis 

componentes com problemas. 

Para fazer o que se propõe, o padrão JTAG é dividido em duas partes 

básicas: um componente de hardware interno ao circuito que está sendo 

testado e, uma interface responsável pala monitoração e visualização do 

comportamento do circuito. O componente inserido no circuito se encarrega de 

fazer uma varredura interna no mesmo e gerar sinais, os quais serão enviados 

à uma porta de teste denominada TAP (Test Acces Port) [6]. Esta porta é 

responsável pela comunicação do dispositivo com o computador hospedeiro e 

é composta por quatro pinos, a saber: 
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1. TDI (Test Data In) - responsável pela entrada serial dos vetores.  

2. TMS (Test Mode Select) - pino responsável pela seleção do modo de 

operação do padrão.  

3. TDO (Test Data Out) - pino responsável pela saída dos sinais 

resultantes da varredura ou do registrador BYPASS.  

4. TCK (Test ClocK) - pino responsável por prover o clock do padrão, o 

qual não depende necessariamente do clock do dispositivo.  

5. TRST (Test Reset) – pino responsável pelo reset assíncrono do 

padrão. 

 

A Figura 3.1 mostra a disposição destes pinos na arquitetura do 

padrão.  
 

 

Figura 3.1 – IEEE 1149.1 (Arquitetura do Padrão). 
 

 A TAP pode funcionar como porta de teste ou configuração. Isto é 

possível por meio de instruções da linguagem BSDL, usadas para determinar 

como os dispositivos JTAG vão trabalhar na placa. Estas instruções são 

utilizadas pela Unidade de Controle do padrão para fazer com que os sinais 

gerados por uma fonte externa e inseridos no dispositivo via pino TDI, 
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percorram a periferia do dispositivo. Estes sinais irão excitar as ponteiras do 

dispositivo em teste, fazendo com que o mesmo gere os vetores de saída, os 

quais serão lidos pelo pino TDO.  

O pino TDI também funciona como entrada para as instruções BSDL, 

as quais são armazenadas em um registrador de instruções.  

O sinal TMS é o responsável por definir se os sinais de entrada são 

pertencentes a uma instrução ou a um vetor de teste. Caso pertençam a uma 

instrução devem ser armazenados no registrador de instruções, caso contrário, 

os sinais irão percorrer a periferia do circuito, como dito acima. 

 O boundary-scan é controlado por pulsos vindos do pino TCK, 

independente do clock do sistema. Alguns sistemas podem utilizar também um 

quinto sinal para inicializar (resetar) o hardware assincronamente.  Este sinal é 

o TRST como mostrado na Figura 3.1. 

Vários dispositivos compatíveis, que possuem a interface JTAG, podem 

ser interconectados em uma mesma placa de circuito impresso formando uma 

boundary-scan chain. Além disto, uma placa pode conter mais de uma destas 

cadeias.  

Estas cadeias funcionam exatamente como se houvesse apenas um 

dispositivo, ou seja, disponibilizam acesso da TAP a todos os pinos no circuito 

que compõem a cadeia. 

 A Unidade de Controle pode fazer com que os sinais passem pela 

periferia de cada um dos componentes que compõem a cadeia, ou 

simplesmente deixar o sinal passar pelo módulo sem interferir em seus pinos.  

Para tanto, o padrão faz uso da instrução BYPASS, a qual utiliza um 

registrador de mesmo nome, que recebe os sinais advindos do pino TDI e os 

remete diretamente ao pino TDO, evitando assim qualquer interferência no 

circuito pelo qual está passando.  

Outra funcionalidade do padrão JTAG é a possibilidade de se testar os 

módulos internos de um projeto embarcado em um FPGA, por exemplo. 

Utilizando ferramentas específicas, como a Chip Scope® da Xilinx®, é possível 

mapear os pinos do projeto e verificar o comportamento dos sinais nestes 



Capítulo 3 – Plataformas de Monitoração de Sinais em Ambientes de 
Prototipação rápida 

 

Marco Antonio Dantas Ramos 

28

pinos, em tempo de execução, como um analisador lógico. A funcionalidade 

desta ferramenta será melhor explicada na seção 3.2. 

O resultado desta metodologia de teste é uma redução considerável no 

número de ponteiras necessárias para testes na placa, verificando-se assim 

uma melhoria em diversos aspectos como: layout mais simples de placa, 

dispositivos de teste mais baratos, redução do tempo de teste do circuito e 

menor time-to-market. 

A seguir será descrita a aplicação do padrão JTAG em dispositivos da 

família Xilinx em particular, bem como, a funcionalidade nos mesmos. 
  

3.1.2  JTAG (Arquitetura Xilinx) 
 

Os FPGAs da Xilinx [7] são exemplos de dispositivos que utilizam o 

padrão JTAG para teste e configuração. Estes dispositivos são especialmente 

importantes neste trabalho, pois são FPGAs suportados pelo ChipScope, o 

qual será discutido em detalhes nas sessões seguintes, além de ser a 

ferramenta utilizada neste projeto. 

O padrão JTAG, como já foi detalhado acima, é muito utilizado na 

programação de FPGAs, como aqueles da família XC 4000, Spartan, Virtex da 

Xilinx, Altera, etc.  

Tabela 3.1 – Modos de Configuração da Xilinx. 

 



Capítulo 3 – Plataformas de Monitoração de Sinais em Ambientes de 
Prototipação rápida 

 

Marco Antonio Dantas Ramos 

29

 

Os dispositivos da Xilinx em particular dispõem de 6 modos de 

configuração como mostrado na Tabela 3.1. Nestes dispositivos, os pinos do 

boundary-scan podem também ser utilizados para configuração. 

O fluxo de programação do sistema de teste no FPGA é feito via porta 

TAP e controlado pela FSM do padrão JTAG. Os estados desta máquina serão 

discutidos em detalhes adiante. A Figura 3.2 – BoundaryScan nos dispositivos 

da  mostra a disposição do boundary-scan nos dispositivos da Xilinx. 

Assim como pode ser programado via interface TAP, a programação 

destes dispositivos pode ser lida via esta interface, sem interferir com a 

operação normal dos mesmos. Ou seja, todo o bitstream de configuração 

responsável pela programação de todos os flip-flops e latches, lookup tables, 

muxes, etc., nos CLBs e IOBs do dispositivo pode ser lido pela interface. 

 Apesar do padrão JTAG ser funcional e pouco intrusivo, o readback 

(leitura dos sinais advindos do DUT) é feito de forma serial tornando a análise 

de resultados um pouco lenta. Atualmente a freqüência máxima suportada pelo 

padrão é de 25MHz. Sendo assim, para evitar um atraso muito grande, entre a 

amostragem dos sinais e a visualização dos mesmos, as ferramentas que 

fazem uso do JTAG optam por bufferizar os sinais amostrados em memórias 

in-circuit, e só depois enviá-los via porta TAP. Este tipo de estratégia ocorre, 

por exemplo, nas ferramentas ChipScope Pro" da Xilinx", e da SignalTap II" 

da Altera" [8]. 

Como pode ser observado na Figura 3.2 – BoundaryScan nos 

dispositivos da , o FPGA provê dois pinos que podem ser usados pelo usuário 

(SEL1 e SEL2), os quais são os decodificadores de instruções que permitem 

ao usuário fazer teste funcional em seu projeto, como pode ser observado na 
Tabela 3.2. Para estas instruções específicas, dois outros pinos também 

podem ser utilizados (TDO1 e TDO2), os quais recebem serialmente vetores 

definidos pelo usuário. Outro pino disponível para o usuário é o DRCK, este 

provê o sinal de relógio que poderá controlar a lógica do usuário, caso o 

mesmo deseje. 
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Figura 3.2 – BoundaryScan nos dispositivos da Xilinx. 

 
Outros sistemas específicos para a realização de monitoração de sinais 

em tempo de execução, tanto utilizando o padrão JTAG quanto outras 

abordagens, foram sugeridas e nas sessões seguintes será feita uma descrição 

mais detalhada de alguns destes dispositivos e ferramentas. 

 

Tabela 3.2 – Instruções do Boundary Scan nos dispositivos da Xilinx. 
Instrução 

  I2          I1         I0 
Tipo de Teste Fonte (TDO) Fonte de Dado 

(I/O) 
0 0 0 EXTEST DR DR 
0 0 1 SAMPLE/PRELOAD DR Pin/Logic 
0 1 0 USER 1 BSCAN TDO1 User Logic 
0 1 1 USER 2 BSCAN TDO2 User Logic 
1 0 0 READBACK Readback 

Data 
Pin/Logic 

1 0 1 CONFIGURE DOUT Disable 
1 1 0 Reserved - - 
1 1 1 BYPASS Bypass 

Register 
 

 
 

 

 

 

 



Capítulo 3 – Plataformas de Monitoração de Sinais em Ambientes de 
Prototipação rápida 

 

Marco Antonio Dantas Ramos 

31

3.2 Chip Scope Pro® 
 

Apesar de o padrão JTAG estar presente em diversos FPGAs ele é 

mais utilizado, na prática, em sua programação do que no teste da lógica do 

projeto implementado no Chip. Porém, existem ferramentas disponíveis no 

mercado que se propõem a fazer depuração de hardware utilizando este 

recurso.  Um bom exemplo destas ferramentas é o Chip Scope da Xilinx [7, 9]. 

Nesta seção será apresentada a arquitetura da ferramenta, bem como, a sua 

funcionalidade na depuração de hardware. 

 

3.2.1  Visão Geral 
 

O ChipScope Pro da Xilinx se propõe a funcionar como um analisador 

lógico, pois provê ao projetista os recursos necessários para a visualização dos 

sinais gerados pelo projeto em teste, permitindo inclusive que o projetista 

interaja com o mesmo. Para que tais recursos sejam disponibilizados, o Chip 

Scope Pro insere ao projeto alguns módulos para coleta, inserção e envio de 

sinais. Estes módulos apesar de não interferirem no projeto em teste, ocupam 

área do FPGA e deve ser considerados pelo projetista.  

O Chip Scope Pro é composto por três ferramentas: Chip Scope Pro 

Core Generator; Chip Scope Pro Core Inserter e o Chip Scope Pro Analyzer [9].  

Estas ferramentas possibilitam a geração dos módulos (cores) de teste 

e interação, bem como, a sua inserção e a visualização dos sinais gerados pelo 

projeto. 

 

3.2.2  Chip Scope Core Generator 
 

 

O Chip Scope Pro Core Generator é a ferramenta responsável por 

customizar e gerar os módulos usados pelo Chip Scope para monitorar e 

interagir com o DUT. Estes módulos são usados pelo Chip Scope Pro Analizer 
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para amostrar os sinais do dispositivo em teste (Device Under Test) ou DUT, 

bufferizá-los e enviá-los via JTAG.  

O Chip Scope Core Generator também pode gerar um módulo, o qual 

possibilita a manipulação de sinais do DUT, este módulo é denominado VIO 

(Virtual Input Output).  

A interface do Core Generator pode ser observada na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 – Interface do Chip Scope Core Generator. 
 

Inicialmente é necessário escolher que tipo de módulo deseja-se criar 

(ICON, ILA ou VIO), em seguida o projetista deve customizar o módulo 

escolhido tendo em vista o projeto que deseja monitorar. Estes módulos serão 

melhor explicados nas sessões seguintes. 

Dos módulos disponíveis, apenas dois são obrigatórios, o ILA 

(Integrated Logic Analyzer Pro) e o ICON (Integrated Controller Pro). Estes dois 

módulos são responsáveis pela amostragem dos sinais e envio dos mesmos, 

respectivamente.  
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3.2.2.1   ICON Core 
 

O módulo ICON (Integrated Controller Pro) é responsável pela interface 

entre os módulos de captura e o envio de sinais ao PC hospedeiro. Ele se 

conecta aos demais módulos por meio de portas de controle (uma para cada 

módulo). O ICON utiliza a porta JTAG para se comunicar com o PC tanto 

enviando sinais quanto recebendo sinais da mesma. Só pode haver um módulo 

ICON por projeto, porém, ele pode se conectar a até 15 outros módulos, os 

quais podem se conectar a até 256 sinais cada um. Isto permite que o 

projetista tenha grande flexibilidade quanto ao número de sinais que pode 

monitorar [9].  

3.2.2.2 Módulo ILA  
 

O módulo ILA (Integrated Logic Analyzer Pro) é responsável por coletar 

os sinais oriundos do projeto em teste, enviando-os ao módulo ICON. O 

módulo ILA é passivo em relação projeto em teste, sendo assim, ele não possui 

sinais de saída conectados ao projeto, como pode ser visto na Figura 3.4.  

Cada módulo ILA pode ter até 16 portas de trigger, cada uma com até 

256 sinais, possibilitando a implementação de diversas funções de Trigger. 

Além disso, a porta de coleta de sinais pode ser independente do Trigger.  

O ILA utiliza a memória OnChip para bufferizar os sinais capturados, 

enviando-os ao PC hospedeiro logo que o buffer fique cheio. Sendo assim, a 

capacidade de amostras colhidas pelo ILA está diretamente relacionada à 

capacidade de memória do FPGA alvo. 
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Figura 3.4 – Exemplo de um Projeto em Teste com os módulos ICON, ILA 
e VIO inseridos. 

 

O ILA pode ser gerado pelo Core Generator e em seguida instanciado 

ao projeto do usuário por meio de um código VHDL ou Verilog. Outra opção é 

inseri-lo diretamente ao projeto utilizando a ferramenta ISE. Seja qual for a 

opção, é necessário reimplementar o projeto, agora com os módulos inseridos. 

Após isto, o Chip Scope Analyzer poderá interagir com o projeto em teste. 

 

3.2.2.3  VIO Core 
 

O módulo VIO (Virtual Input and Output) Core fornece a interface 

necessária para que seja possível a inserção de sinais no projeto em teste em 

tempo de execução. Este módulo, diferente do ILA, pode interagir com o 

projeto em teste, tanto inserido quanto capturando sinais. A diferença está no 

fato de que ele não bufferiza os sinais capturados, mas apenas os exibe a 

medida que são atualizados.  

Outra diferença entre o VIO e o ILA está no fato de que o primeiro não 

pode ser inserido ao projeto em teste com o auxilio do Core Inserter. Ou seja, 

para utilizar o VIO, deve-se gerar o mesmo, usando o Core Generator, e em 

seguida instanciá-lo no projeto (Figura 3.5). Em seguida o projeto deve ser 

Módulo ILA 

Módulo ICON 

Módulo VIO 
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reimplementado, fazendo com que o Chip Scope Analyzer reconheça o projeto 

com o VIO inserido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Instanciação do VIO Core no projeto em teste. 

 

Após serem gerados, os módulos podem ser inseridos no projeto do 

usuário de duas maneiras. A primeira seria instanciando-os, por meio de um 

código VHDL ou Verilog, junto com o DUT. A outra maneira seria usando o 

Core Inserter, apresentado em detalhes na seção seguinte. 

Caso o projetista chame o Chip Scope utilizando a ferramenta ISE [7] a 

geração dos módulos é feita de forma automática, ou seja, não é necessária a 

geração dos módulos acima citados, pois os mesmos são criados e 

customizados automaticamente, exceto o VIO, o qual deve ser criado e 

instanciado manualmente.  

 

3.2.3  Chip Scope Core Inserter 
 

Esta ferramenta é responsável pela instanciação automática dos 

módulos do Chip Scope ao módulo do projetista (DUT). O Core Inserter 

reconhece automaticamente os sinais, internos e externos do DUT e possibilita 

... 
component vio 
    port 
    ( 
      control      : in    std_logic_vector(35 downto 0); 
      clk          : in    std_logic; 
      sync_in      : in    std_logic_vector(8 downto 0); 
      sync_out     : out std_logic_vector(8 downto 0) 
    ); 
  end component; 
 
... 
 
modulo2: vio 
  port map ( 
    control    => control2_icon, 
    clk    => clk_in_e, 
    sync_in    => in_vio, 
    sync_out(8 downto 1)  => ctr_vio(8 downto 1), 
    sync_out(0)   => ctr_vio(0) 
    ); 
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que o projetista os conecte ao módulo de captura (ILA). A ferramenta também 

conecta automaticamente os módulos de captura ao módulo de envio (ICON). 

A Figura 3.6 mostra o diagrama de blocos de um projeto do usuário com os 

módulos do ChipScope Pro instanciados. 

 

 

Figura 3.6 – Módulos do ChipScope Pro instanciados no Projeto do 
usuário 

 

A Figura 3.7 mostra a interface do ChipScope Pro Core Inserter. Nela 

pode-se observar três categorias de sinais, o clock do ChipScope (CLOCK 

PORT), o sinal de trigger (TRIGGER PORT) e os sinais os quais o usuário 

deseja amostrar (DATA PORT), nesta interface é possível definir em que sinais 

do DUT cada pino do analisador será conectado. 

Outra funcionalidade do Core Inserter é permitir a customização dos 

parâmetros de Trigger e a customização, tanto da quantidade de sinais 

amostrados, quanto a quantidade de amostras, obedecendo é claro, as 

restrições de memória do FPGA alvo. 
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Figura 3.7 – Interface do Chip Scope Core Inserter. 
 

 

3.2.4  Chip Scope Analyzer 
 

O Chip Scope Analyzer é a ferramenta responsável pela interface entre 

o projetista e o projeto. Ele permite a visualização e controle dos sinais no 

projeto em teste, como pode ser visto na Figura 3.8. 

A interface do ChipScope Analyzer permite que o projetista defina o 

valor do sinal de trigger, a partir do qual as amostras começarão a ser 

coletadas, isto é feito definindo um valor no campo value. Outra funcionalidade 

da ferramenta é o fato de ser possível visualizar os sinais amostrados 

individualmente ou em forma de barramento como é o caso de BUS_1 e 

BUS_0 na Figura 3.8. O ChipScope Analyzer também provê funções de Zoom 

In e Zoom out, permitindo ao projetista visualizar a forma de onda de diferentes 

maneiras.  A analise é feita off-line, ou seja, os sinais amostrados são 

visualizados após terem sido bufferizados na memória embarcada do FPGA. A 
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interface oferece uma barra de varredura que permite ao projetista varrer a 

forma de onda e analisar o comportamento do circuito. 

 

 

Figura 3.8 – Chip Scope Analyzer. 

 

A ferramenta Chip Scope Pro faz uso do JTAG provendo o projetista de 

um ambiente de baixo custo para depuração de hardware on-the-fly que 

suporta amostrar sinais a uma freqüências de até 200 MHz. Certamente é uma 

ferramenta bastante útil e versátil dada a sua facilidade de manipulação e 

monitoração de dados de teste, aumentando bastante a confiabilidade de 

depuração de dispositivo de hardware em ambiente de prototipação rápida. No 

entanto, o Chip Scope não permite a inserção automática de vetores de teste, o 

que seria muito útil na depuração de projetos com uma necessidade maior de 

interação.  

De uma maneira geral, o projetista pode utilizar o Chip Scope de duas 

maneiras: 

- Após a geração do módulo desejado, o mesmo é adicionado ao projeto em 

teste utilizando-se uma ferramenta de edição qualquer. Após este processo, 



Capítulo 3 – Plataformas de Monitoração de Sinais em Ambientes de 
Prototipação rápida 

 

Marco Antonio Dantas Ramos 

39

o projeto já com os módulos inseridos, é novamente implementado. Após a 

inserção dos módulos de teste, bem como a implementação do projeto 

completo, a visualização dos sinais é feita pelo Analyzer, já com o projeto 

em funcionamento no FPGA.  

- A segunda maneira de fazer uso do Chip Scope, é utilizando o ambiente 

ISE da Xilinx.  Este reconhece automaticamente tanto a ferramenta de 

inserção dos módulos de teste (ChipScope Pro core Inserter) quanto a de 

visualização de sinais (ChipScope Pro Analyzer). Sendo assim, basta que o 

projetista, ao inserir um novo módulo a ser implementado, selecione 

também o ChipScope Definition and Connection. O módulo de captura será 

automaticamente gerado e inserido ao projeto. Uma descrição melhor do 

fluxo de projeto do Chip Scope será feita na seção seguinte. 

 

3.2.5  Fluxo de Projeto do Chip Scope 
 

O projetista tem duas opções de fluxo a seguir. Como pode ser 

observado na Figura 3.9.  A primeira opção, fluxo da esquerda começa com a 

geração dos módulos pelo Chip Scope Pro Core Generator, como foi descrito 

na seção 3.2.2. Estes módulos devem ser instanciados junto com o DUT e 

depois sintetizados, a instanciação pode ser feita manualmente, por meio de 

um arquivo VHDL, ou utilizando o Chip Scope Core Inserter. Após o projeto ser 

instanciado e sintetizado o Chip Scope Pro Analyzer os reconhece e o 

projetista pode proceder aos testes desejados.  

A segunda opção do projetista, fluxo da direita, é utilizar a ferramenta 

ISE da Xilinx, o Chip Scope Core Inserter pode ser chamado por meio desta 

interface, desta maneira o Core Inserter reconhece automaticamente os sinais 

internos e externos do DUT, possibilitando assim que seja feita a instanciação 

dos módulos. É possível observar, por meio da Figura 3.9, que os dois fluxos 

se interceptam na fase de implementação e visualização as quais são 

realizadas utilizando a ferramenta ISE. 
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Figura 3.9 – Fluxo de Projeto do Chip Scope. 

 

O Chip Scope não só permite a visualização dos sinais periféricos do 

projeto mais também a dos internos, o que é bastante útil na depuração de 

projetos hierárquicos, por exemplo.  

 

3.3 SignalTAP 
 
Outra ferramenta que faz uso do padrão JTAG para teste funcional em 

FPGAs é a SignalTAP® da Altera® [7, 9]. Nesta seção será apresentada a 

arquitetura da ferramenta, bem como, a sua funcionalidade na depuração de 

hardware. 

 

3.3.1 Visão Geral 
 

O SignalTap II®  é uma ferramenta que provê o projetista de um 

analizador lógico embarcado e uma ferramenta que permite visualização 

dos sinais advindos do projeto implementado no FPGA. O SignalTap® é 

uma ferramenta inclusa no ambiente Quartus II da Altera e  é utilizada 

para customização dos módulos de captura bem como a instaciação dos 
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Projeto sem instanciar 
os Chip Scope cores 

Instanciar... 
Core dentro do 
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Conectar... 
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Projeto com os 
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Visualização 
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mesmos ao projeto do usuário. Com o SignalTap o projetista pode definir 

quais sinais serão amostrados bem como os sinais de trigger. Assim 

como o ChipScope Pro, o SignalTap não necessita de ponteiras externas 

para amostragem de sinais, ao invés disto, os sinais amostrados são 

bufferizados na memória embarcada no FPGA e em seguida enviados via 

porta TAP ao PC hospedeiro para a visualização dos mesmos. Esta 

ferramenta possibilita tanto a amostragem dos sinais externos do projeto 

do usuário, como dos sinais internos, pois os mesmos são reconhecidos 

via netlist do projeto. O fluxo de projeto do SignalTap, bem como os 

módulos que compõem esta ferramenta, serão melhor explicados nas 

seções seguintes. 

 

3.3.2 Arquitetura do SignalTap® 
 
O SignalTap® faz uso de módulos adicionais os quais são 

responsáveis pela amostragem dos sinais e envio dos mesmos via porta 

TAP do padrão JTAG. A Figura 3.10 mostra o diagrama de blocos dos 

módulos do SignalTap instanciados à lógica do usuário.  

Diferente do ChipScope Pro, o SignalTap não dispõe de diversos 

componentes (ILA, VIO, ICON) para prover a interação com o projeto do 

usuário, ao inves disto a ferramenta faz uso de apenas um arquivo, o qual 

deve ser instanciado ao projeto do usuário. Este arquivo pode ser um 

SignalTap File® (.stp) o qual é criado e instanciado automaticamente pela 

ferramente assim que a mesma é iniciada via ambiente Quartus II®, ou o 

usuário pode criar um arquivo VHD por meio da ferramentea Mega 

Wizard® Plug-in Function e instanciar manualmente um arquivo ao seu 

projeto. Estes módulos, junto com o projeto do usuário serão sintetizados 

no mesmo FPGA, compromentendo assim o Flooplanig e o roteamento do 

projeto. Na seção seguinte será feita uma descrição do fluxo de projeto do 

SignalTap. 
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Figura 3.10 – Arquitetura da ferramenta SignalTap® 

 
 

3.3.3 Fluxo de Projeto do SignalTap® 
 
O projetista tem duas opções para utilizar o SignalTap em seu 

projeto. A primeira opção é utilizar o arquivo SignalTap File® (.stp), este 

arquivo pode ser criado por meio do ambiente Quartus II, para tanto basta 

o usuário clicar em file! new na barra de ferramentas, em seguida, na 

janela que se abrirá, o usuário deve escolher a aba Other Files onde 

encontrará a opção SignalTap File, como pode ser observado na Figura 
3.11. 

 

Figura 3.11 – Inserindo o SignalTap II File ao projeto. 



Capítulo 3 – Plataformas de Monitoração de Sinais em Ambientes de 
Prototipação rápida 

 

Marco Antonio Dantas Ramos 

43

 
Após criar o SignalTap II File e inserí-lo ao projeto, o projetista 

terá acesso a uma janela a qual permitirá que ele possa definir tanto os 

sinais de trigger quanto os sinais que serão amostrados, como pode ser 

observado na Figura 3.12. a ferramenta reconhece automaticamente os 

sinais do projeto pre-sintetizado tornando o trabalho do projetista bem 

mais transparente. 

 

 

Figura 3.12 – Customização do SignalTap File para o projeto do usuário. 
 
 

Alternativamente o usuário pode criar uma instancia do analizador 

lógico SignalTap utilizando o Mega Wizard Plug-In Manager. Esta 

ferramenta gera um arquivo HDL o qual pode ser instanciado no projeto 

do usuário. Com o Mega Wizard é possível customizar o módulo do 

SignalTap II adaptando-o ao projeto do usuário, como pode ser ser 

observado na Figura 3.13. 
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Figura 3.13 – Customizando o módulo do SignalTap II com o Mega Wizard 
Manager. 

 
 
Após criar e customizar e instanciar o módulo do SignalTap II o 

projetista deve sintetizar e implementar o projeto novamente gerando o 

novo bitstream de configuração do FPGA, em seguida o dispositivo é 

configurado e então o projetista poderá proceder os testes funcionais que 

desejar, utilizando o próprio ambiente Quartus II para visualização dos 

sinais gerados pelo seu projeto. Caso um eventual problema seja 

observado na funcionalidade do projeto o usuário pode redefinir as tanto 

as configurações de captura da ferramenta, quanto o módulo de captura, 

procedendo novamente os testes e observações. O Fluxo de Projeto 

completo do SignalTap II pode ser observado na Figura 3.14. 

Tanto o ChipScope Pro® quanto o SignalTap II® foram bastante 

motivadores no desenvolvimento da metodologia proposta neste trabalho, 

a qual será explicada em detalhes no Capítulo 4 desta dissertação. 
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Figura 3.14 – Fluxo de Projeto do SignalTap II. 
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3.4 UNSHADES – 1  
 

O UNSHADES – 1 (UNiversity of Sevilla HArdware DEbugging System) 

é um sistema para prototipação rápida de circuitos e foi desenvolvido pela 

Universidade de Sevilha em 2000 [10,11]. Esta plataforma é composta por uma 

placa de prototipação da Xilinx com dois FPGAs, um dispositivo Virtex onde 

será prototipado o projeto em teste, um dispositivo XC4010XL, o qual 

hospedará o módulo de captura de sinais para depuração, um clock 

programável e um software responsável pela interface com o usuário. A 

comunicação com o PC-hospedeiro é feita pela porta paralela no modo EPP 

[12]. A Figura 3.15 mostra a arquitetura do sistema [10]. 

 

 

Figura 3.15 - Arquitetura do sistema UNSHADE-1. 

 

O UNSHADES é completamente adaptado ao fluxo de projeto do Xilinx 

Foundation [2]. O usuário gera o arquivo de bitstream e o arquivo de alocação 

de bits. Este último, quando presente, provê à ferramenta acesso a 

características avançadas do sistema [13], como acesso aos sinais internos do 

projeto, por exemplo.  
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Toda a configuração do sistema é fornecida por um arquivo de 

configuração config.dat, o qual é lido quando o software do UNSHADES-1 é 

iniciado, sendo todas as configurações restauradas.  

Usando a janela de configuração pode-se definir o dispositivo da 

família Virtex, a freqüência do oscilador e a pasta do projeto.  

 O oscilador que compõe o sistema é um Econ-Oscillator da Dallas (DS-

1075), o que permite uma freqüência básica de operação de 100 MHz ou 80 

MHz [11].  

O projeto é implementado no Virtex utilizando a janela 

Vpprogram"Download, como mostra a Figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16 – Janela de Programação do Virtex. 

 

 

3.4.1  Depurando o Projeto 
 

A ferramenta provê dois modos de depuração: Snapshot Debugging e 

Stepper Debugging. 

O Snapshot Debugging é um modo baseado em um único sinal de 

Trigger. Este sinal é conectado a um dos pinos do projeto em teste o qual é 

conectado por meio de um cabo ao dispositivo XC4010XL [10, 11, 13].  
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O Stepper Debugging é um pouco mais complexo, pois define dois 

sinais de Trigger, o Resume Line e o Clock Manager Line, os quais estão 

associados a um módulo especial para depuração.  

Para facilitar a compreensão dos dados exibidos, o usuário pode 

escolher uma representação RTL do projeto, onde módulos contendo as 

informações e linhas de ligação mostram como os dados são transferidos entre 

os registradores, como pode ser observado na Figura 3.17. 

 

 

Figura 3.17 – Interface Gráfica do Projeto em Teste. 

 

A ferramenta permite a adição de registradores à janela de visualização 

e seleção de registradores internos para inspeção.  

O botão Run Clock Steps é utilizado com um hardware adicional o qual 

produz a atualização dos registradores em um determinado número de pulsos 

de clock [13]. 

Como o Chip Scope®, o UNSHADE-1 também permite que se definam 

os sinais os quais o usuário deseja visualizar. Estes sinais podem ser inseridos 

um a um, ou em forma de barramento.  Porém como o ChipScope ela também 

não permite que seja inserido um vetor de teste ao projeto.  
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No entanto, já é uma contribuição o fato de não interferir na área 

ocupada do FPGA onde se encontra o projeto em teste, permitindo que o 

projetista possa observar outras características como a disposição dos 

floorplaning no circuito, a área ocupada pelo seu projeto, ou o consumo de 

recursos no FPGA pelo mesmo. 

 

3.5 ProTest 
 

Desenvolvido pela Biel School of Technology and Achitecture (Berner 

FH), o ProTeste é um ambiente completo para o desenvolvimento de sistemas 

digitais [14]. Este ambiente utiliza a metodologia de TestBench e consiste de 

uma ferramenta de software CAT (Computer Aided Test), um componente de 

hardware necessário para basear o sistema em teste e um Monitor [15, 16]. A 

Figura 3.18 ilustra a interação entre os componentes deste ambiente.  

O monitor provê uma interface entre a ferramenta e simuladores 

largamente utilizados comercialmente. O CAT-ProTest é responsável pela troca 

de dados entre o dispositivo a ser testado e o simulador. Finalmente o 

simulador pode comparar o resultado da simulação com as respostas reais do 

dispositivo [15, 16]. 

Estas ferramentas são responsáveis pela configuração e teste dos 

dispositivos DUT (Device Under Test). A grande diferença entre a ferramenta 

ProTest e o JTAG é que o primeiro testa os dispositivos em tempo real, 

enquanto que o segundo faz readback seqüencial sendo necessário bufferizar 

os sinais, aumentando assim o atraso na depuração. 

Testar dispositivos em tempo real implica em realizar um mapeamento 

dos pinos utilizados no projeto para que os sinais gerados ou recebidos pelos 

mesmos possam ser capturados em tempo de execução e comparados com a 

simulação da ferramenta de CAD. 

A seguir será discutido em detalhes o funcionamento de cada um dos 

componentes do ambiente ProTest. 
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3.5.1  CAT-ProTest 
 

O software CAT funciona como uma interface entre os ambientes de 

CAD e as “máquinas de testes” (hardware), como mostra a Figura 3.18. O CAT 

é implementado com uma configuração cliente servidor, permitindo o acesso 

simultâneo de múltiplos clientes e máquinas de teste.  

Os resultados das simulações do ambiente de CAD são convertidos 

para o padrão especifico da máquina de testes, e então são lidos e 

comparados novamente com o resultado da simulação na máquina de testes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 – CAT-ProTest age como uma interface entre a ferramenta 
CAD e as máquinas de teste. 

 

A geração de padrões de testes e conseqüente mapeamento dos pinos 

do DUT pode ser realizado pela ferramenta CAT-ProTest. 

Este software pode também ser usado sozinho como ferramenta de 

desenvolvimento, ou seja, sem o auxílio de ambientes de CAD. Desta maneira 

a ferramenta pode prover padrões de teste, os quais podem ser selecionados 

por meio de uma biblioteca como mostra a Figura 3.19. Sendo assim, o 

projetista pode escolher um padrão específico, o qual atenda sua planilha de 

teste e submeter o DUT ao mesmo. 

O CAT-ProTest pode controlar a máquina de teste e mostrar o 

resultado das simulações feitas pela mesma na tela [16]. 
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Figura 3.19 – Definição do padrão de teste pela ferramenta CAT-ProTest. 

 
 
 

3.5.2  Máquina de Testes 
 

 Este dispositivo é projetado para gerar vetores de teste e ler as 

respostas dos DUTs com o tempo de 100 ns. Seis diferentes níveis de 

relógio podem ser gerados com este hardware. Somando-se os pinos de 

relógio, saída, entrada, e bidirecionais, a máquina de testes disponibiliza 240 

pinos. A Figura 3.20 mostra a máquina de teste desta ferramenta. 

A biblioteca de testes, presente na máquina, possui padrões de 

testes para FPGAs e ASICs [16]. Além do mais, utilizando a ferramenta 

CAT-ProTest, pode-se gerar padrões de testes diferentes para outras 

aplicações. 
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Figura 3.20 – Máquina de testes ProTest. 

  

3.5.3  ProTest Test Bench 
 

O ProTest Test Bench [16] consiste de um arquivo VHDL o qual é 

divido em três partes, um modelo de simulação do Device Under Test (DUT), o 

qual é definido como um componente no código VHDL, e mais dois blocos: 

VHDL_monitor e  test_patterns.  

O modelo de simulação do DUT é incluído como uma chamada de 

componente no código fonte, como pode ser observado na Figura 3.21. 

 

 

Figura 3.21 - Incluindo o modelo de simulação do DUT ao ProTest test 
bench 

 

Em seguida é necessário instanciar o ProTest monitor, o qual define 

sinais e barramentos de comunicação com o DUT. Este modulo é projetado 
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como um pacote de biblioteca VHDL e um conversor Verilog-HDL vcd. Sendo 

assim, o test bench neste sistema tem seus módulos definidos como 

procedimentos em um código fonte VHDL, consistindo assim de um modelo de 

simulação, uma chamada para o ProTest Monitor, e padrões de teste. Assim 

como os módulos do test bench, os sinais de I/O também são definidos como 

procedimentos, os quais são denominados MonitorInpSignal (sinais de 
entrada), MonitorOutSignal (sinais de saída) ou MonitorBidSignal (sinais 
bidirecionais). O sinal de relógio é gerado por um processo chamado 

MonitorClock. Uma variável HDL presente no processo MonitorClock é usada 

para comutar entre a simulação do modelo do circuito e a comparação entre 

esta e a resposta do DUT real, esta variável pode assumir qualquer um dos 

valores: simulate ou compare. Um exemplo de instanciação do ProTest Monitor 

pode ser visto na Figura 3.22 . 

 

 

Figura 3.22 - Instanciação do ProTest Monitor no ProTest test bench. 
 

Finalmente o projetista instancia o bloco que define os padrões de 

teste no test bench. Este módulo é basicamente um bloco instanciado no 

código fonte o qual atende às restrições do processo MonitorClock, como 

pode ser observado na Figura 3.23. 
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Figura 3.23 - Instanciação do bloco contendo a definição dos padrões de 
teste. 

 

É possível notar que a ferramenta ProTest está mais próxima da 

UNSHIDE-1, pois utiliza um hardware dedicado para inserir e amostrar sinais 

no projeto em teste, não interferindo assim na estrutura do mesmo.  No 

entanto, a plataforma ProTest, possibilita a inserção de vetores, pois possui 

padrões pré-definidos para determinados testes, o que representa um 

avanço em relação a ferramenta UNSHIDE-1.  

 

3.6 MacTester 
 

Este sistema foi desenvolvido pelo Departamento de Ciência da 

Computação da Universidade de Washington [17, 18]. O MacTester, assim 
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como o ProTest, provê um ambiente integrado para validação de projetos de 

sistemas digitais. Este ambiente é composto de uma interface em software e 

uma placa para inserção e teste do módulo de hardware.  

 O sistema é composto por uma Unidade de Teste - UT (hardware) 

e um software para prover uma interface entre o usuário e o DUT. A 

comunicação entre a UT e o PC hospedeiro é feita por meio de uma 

interface paralela. O sistema é suportado pelos padrões Macintoch II e IBM 

PC/AT. No Macintosh, é provida uma interface paralela simples e o 

programa de testes executa diretamente no Mac a leitura e escrita de 

vetores de teste na memória mapeada. Na interface para IBM PC o padrão 

utilizado para comunicação é o barramento ISA. A placa ISA é composta por 

duas portas de 16 bits provendo um acesso de 32 bits a UT. O overhead da 

porta paralela no IBM PC é da ordem de 10 #s, o que é bastante lento para 

realizar o teste on-line. 

 

3.6.1  Arquitetura da Unidade de Teste 
 

A Figura 3.24 mostra uma abstração do diagrama de blocos da UT. 

A unidade de Teste provê 128 pinos os quais são ligados a um barramento 

tri-state de onde os dados e os sinais de controle são carregados em 

registradores. Os registradores de entrada funcionam como um duplo buffer 

o qual recebe sinais provenientes do PC hospedeiro.   

Um terceiro nível de registradores é usado para buferizar a saída 

dos sinais disponibilizando-os para o PC hospedeiro. 
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Figura 3.24 – Arquitetura do Sistema MacTester 

 

A seção seguinte mostra outra ferramenta comercial utilizada para 

depuração de hardware. 

 
 

3.7 Sistema Aptix 
 

O sistema Aptix [19, 20, 21] é composto por uma família de sistemas de 

prototipação reconfiguráveis. 

O FPCB (Field Programmable Circuit Board) [22], termo utilizado para se 

referir às placas de prototipação da Aptix, permite a conexão de componentes 

em cartões, em qualquer área do FPCB. Estes “componentes” representam os 

módulos deste sistema. O roteamento, interligação entre os módulos, é feito 

com o mínimo de atraso, pois a conexão é feita de forma automática através de 

FPICs (Field Programmable Interconnection Circuits), os quais possuem 1024 

pinos. A rede de conexão neste sistema permite o roteamento de qualquer 

componente de I/O para qualquer outro. 

O sistema Aptix mapeia portas lógicas como elementos do sistema em 

componentes padrão, e os de lógica customizada (ASIC) em FPGAs [22]. O 

fluxo de projeto na plataforma Aptix pode ser visto na Figura 3.25. 
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Figura 3.25 – Sistema Aptix 

 

O LogicAggre GATE interative heirarchical partitioning tool, permite o 

mapeamento de netlists e, o módulo da ferramenta Explorer®, mapeia a netlist  

particionada, configura o protótipo e fornece ferramentas automáticas de 

depuração de hardware. 

Após configurar o hardware, o Explorer® provê um ambiente intuitivo 

para definição e visualização dos sinais que deseja-se amostrar ou interagir. 

Esta ferramenta preserva a hierarquia de projeto, permitindo assim que tanto 

os sinais internos quanto os externos possam ser identificados. Os sinais a 

serem amostrados são automaticamente roteados para um analisador lógico 

anexado a placa de prototipação, este módulo da plataforma é chamado de 

MVP (Module Verification Plataform). O analisador reconhece automaticamente 

os sinais que serão amostrados provendo o ambiente de um visualizador de 

forma de ondas para verificação funcional do projeto.  Além disto, o 

visualizador suporta a programação de milhares de ponteiras de prova para 

amostragem de sinais.  
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Tanto este como outros ambientes visam a redução no tempo de 

desenvolvimento de um projeto de sistemas como SoCs. 

3.7.1  Pré-Silicon Prototypes (PSPs) 
 

Hoje em dia o desenvolvimento de SoCs exige do projetista alguns 

requisitos, tais como: validação do ambiente do sistema; escalonamento de um 

grande número de tarefas; desenvolvimento e integração devem ser 

implementados antes mesmo do processo de fundição; e alto custo no 

desenvolvimento de máscaras. Para atender tal demanda a Aptix desenvolveu 

um modelo que ajuda a caracterizar os vários usos do Pré-Silicon Prototypes 

(PSP). Neste modelo, as atividades de desenvolvimento caem em uma das 

cinco zonas mostradas na Figura 3.26. Sendo assim, PSPs podem ser usados 

para exploração da arquitetura antes que qualquer implementação RTL 

(Register Transfer Level) seja escrita.  

Na Zona 0, projetos e modelos escritos em C ou em outra linguagem de 

alto nível podem ser rapidamente mapeados para FPGAs, produzindo um 

protótipo arquitetural do projeto. Este protótipo pode ser usado para responder 

algumas questões como, por exemplo, a viabilidade de uma metodologia 

algorítmica alternativa. 

A zona 1 trata do hardware propriamente dito. Neste ponto, tarefas como 

criação de IP proprietário, integração de IP externo, e depuração de problemas 

de hardware, são executados.  

Os desenvolvedores do firmware iniciam seu trabalho na Zona 2. É 

neste ponto que são desenvolvidos os dispositivos de drivers e diagnósticos, 

além do sistema operacional a ser aportado e inicializado pela primeira vez. 

Normalmente, muitos problemas de hardware são descobertos na Zona 2, os 

quais podem ser corrigidos e o projeto RTL é atualizado.  

Na zona 3, inicia-se o desenvolvimento do software de aplicação. Neste 

momento os projetistas precisam lançar mão de ambientes de desenvolvimento 

padrão como, editores, compiladores e depuradores.  

Finalmente, desenvolvimentos de testes industriais podem começar a 

usar o PSP como uma representação do dispositivo em desenvolvimento. 
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Na zona 4, é feita a avaliação do protótipo pelo cliente e um feedback da 

funcionalidade do mesmo. 

Três fatores determinam a utilidade de um PSP para qualquer aplicação: 

custo, velocidade e estabilidade do projeto. Nas zonas 0 e 1, o custo do PSP é 

o que menos importa. Reconfigurabilidade, mapeamento do projeto, e 

capacidade de depuração, que constituem as características mais caras, são o 

que mais importa neste momento. Porém nas zonas 3 e 4, onde um alto 

número de PSPs é normalmente requerido, o custo é o fator dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 – Aplicações para PSP. 

 

3.7.1.1 Implementando um PSP Multi-FPGA 
 

 Outra característica prevista no ambiente da Apetix é a possibilidade de 

existirem projetos que exijam mais de um FPGA em sua implementação, 

aumentando a complexidade inclusive do processo de depuração do projeto. 

Nesta seção será feita uma análise deste tipo de projeto tendo como foco 

principal o sistema da Aptix. 
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Muitos projetos de SoCs  pode ser implementados em um único FPGA. 

Estas construções são relativamente triviais. Porém, quando o projeto exige a 

utilização de múltiplos FPGAs a solução pode se configurar em um problema 

mais complicado de se resolver.  

Os pontos envolvidos no projeto de um SoC, como um Multi-FPGA PSP, 

se enquadram em três categorias. O primeiro ponto é a transcrição de certas 

estruturas de projetos SoC para estruturas compatíveis às FPGAs (bitstreams). 

Em segundo está a limitação de pinos no FPGA. Se o projeto SoC completo 

não puder ser montado na quantidade de pinos oferecidos pelo FPGA, o 

mesmo deverá ser particionado em blocos. Algumas vezes é necessário 

duplicar partes da lógica em múltiplos FPGAs objetivando alcançar a 

performance desejada. Portanto, devido a quantidade limitada de pinos em um 

FPGA – atualmente os maiores dispositivos da Xilinx possuem cerca de 1100 – 

e a demanda dos projetos por mais, acaba forçando o projetista a adicionar 

lógica afim de proporcionar um compartilhamento dos pinos disponíveis. 

 O terceiro ponto é o problema da depuração no PSP. Uma lógica deve 

ser adicionada ao PSP de modo que os nós do projeto possam ser 

visualizados. Idealmente, estes sinais internos podem ser localizados pelo 

nome dos sinais RTL. E, já que não se pode garantir que todos os nós de 

interesse estarão no mesmo FPGA, então dever haver um modo de ativar 

sinais através de múltiplos FPGAs. Finalmente, conexões para analisadores 

lógicos são providas, estas conexões são chamadas de cross-triggering e são 

usadas para depuração de hardware/software. 

 

3.7.1.2 Prototype Studio 
 

O módulo Aptix Prototype Studio provê uma representação completa 

RTL para o fluxo de PSP, como pode ser visto na Figura 3.27. Iniciando com o 

Design Pilot, estruturas de SoCs devem ser convertidas para estruturas 

sintetizáveis.  Neste momento muitas destas estruturas são adaptadas e têm 

sua sintaxe corrigida pela ferramenta. Após isto, o Design Pilot 

automaticamente divide o projeto em múltiplos FPGAs. Se a otimização dos 
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pinos é necessária, uma lógica adicional é inserida automaticamente. Ao longo 

do processo, os nomes dos sinais são mantidos, isto se deve ao fato de que os 

mesmos serão usados no processo de depuração. O resultado final desta fase 

é um conjunto de netlists para o protótipo nos FPGAs. 

Neste ponto, o hardware alvo PSP é selecionado. Se uma placa de 

circuito impresso personalizada é escolhida, então o FPGA conector apanha os 

dados do Design Pilot e os coloca numa forma compatível com uma ferramenta 

de layout de PCB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 –  Prototype Studio: O Aptix RTL para o fluxo do PSP 

 

Mapear um projeto de SoC em FPGAs pode ser muito mais simples se 

for feito um bloco de cada vez (block-based). Tal metodologia é suportada pela 

plataforma de verificação de módulos da Aptix (MVP). Sendo assim,  partes de 
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um projeto podem ser executadas como um protótipo, e co-emulados com o 

resto do projeto. Isto é especialmente útil na zona 0, onde são usadas  

linguagens de alto nível como o System C, como pode ser observado na 

Figura 3.27. 

Se o PSP alvo selecionado é o System Exporer ou Software Integration 

Station, então será usado o Explorer da Aptix. Sendo assim, a netlist produzida 

pelo Design Pilot é convertida para um bitstream de configuração do hardware 

reconfigurável. As provas especificadas pelo usuário são então inseridas ao 

sistema e um bitstream é gerado para ler as entradas do protótipo Multi-FPGA. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 – Desenvolvimento de SPS com e sem uma plataforma de 
prototipação reconfigurável. 

 
Os barramentos que propiciam a expansibilidade permitem também 

conexão direta com os FPGAs, além de suportar CPUs de 32 bits. Outra 

característica do bloco lógico é o fato de que cada FPGA pode ser programada 

e verificada (readback) individualmente. O Explorer utiliza, então, os sinais 
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advindos do projeto para prover o projetista de uma visualização, sob forma de 

onda, do comportamento do projeto, sendo possível, assim a verificação 

funcional do mesmo. 

O módulo base é responsável pela comunicação com o host, a qual 

pode ser tanto serial como paralela. 

O sistema suporta também a adição de blocos de RAM que seriam 

utilizados no armazenamento de variáveis globais ou locais. Além da memória 

RAM, uma ROM pode ser usada para armazenar um programa inicial. 

Projetistas talvez escolham desenvolver e validar estes PSPs usando 

uma plataforma reconfigurável, e mover para uma placa de circuito impresso 

personalizada após a estabilização do projeto ser alcançada. A vantagem disto 

está no fato de se usar uma metodologia block-based para desenvolvimento de 

protótipos junto com a habilidade de iniciar o desenvolvimento do software com 

semanas ou até meses de antecedência. O fluxo pode ser observado na 

Figura 3.28 – Desenvolvimento de SPS com e sem uma plataforma de 

prototipação reconfigurável.  

Desde que todo o mapeamento do FPGA seja feito em uma plataforma 

reconfigurável, a produção de uma placa de Circuito Impresso personalizada é 

um processo rápido e fácil. 
 

3.8 Considerações Finais 
 

Este capítulo teve como objetivo mostrar a metodologia envolvida em 

alguns das mais conhecidas plataforma para monitoração de sinais em 

ambientes de prototipação, bem como a importância que as mesmas têm na 

redução do time-to-market. Como pôde ser verificado, existem duas maneiras 

de ser feito o readback em protótipos de sistemas digitais, serialmente como é 

o exemplo do padrão JTAG, ou paralelamente como é o exemplo do ProTest. 

Ambas as maneiras têm suas vantagens, enquanto que o padrão JTAG 

barateia o custo, pois insere o sistema de teste no dispositivo. Porém, como a 

monitoração de sinais é feita seqüencialmente, a visualização dos sinais 

provenientes do dispositivo em teste sofre um atraso muito grande.  
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Já sistemas como ProTest compensa em velocidade, o que possibilita 

uma proximidade maior ao tempo de execução do dispositivo em teste, 

aproximando ainda mais a visualização dos sinais ao tempo em que são 

gerados. A Tabela 3.3 mostra uma comparação entre as ferramentas e 

metodologias discutidas neste capítulo. 

 

Tabela 3.3 – Tabela comparativa entre algunas ferramentas para 
depuração de projetos em hardware. 

    Característica 

 

Ferramenta 

Visualização 

de Sinais 

Inserção de 

Vetores 

Manipulação 

de Sinais 

Definição de 

Break Points 

Consome 

área no 

FPGA 

ChipScope !  !  ! 

Signal TAP !    ! 

UNSHIDES I !  !   

PRO TEST ! !    

 

Seria interessante, portanto, que tivéssemos sistemas de depuração 

que permitissem a rápida inserção de vetores, e uma monitoração de sinais de 

baixo custo que pudesse utilizar recursos já existentes nas plataformas 

convencionais baseadas em FPGAs, como a utilização de interfaces JTAGs. 

O sistema proposto neste trabalho pode ser caracterizado como um 

modelo híbrido próximo do ambiente ProTeste, com inserção paralela de 

dados, e de baixo custo por utilizar a interface JTAG.  
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4 Metodologia para depuração de hardware usando a 
ferramenta ChipScope Pro® 

 

Neste capítulo, será feita uma descrição detalhada da metodologia 

para depuração de hardware proposta neste trabalho, bem como, o 

sistema desenvolvido para inserção de vetores de teste no projeto a ser 

testado (DUT). 

 

4.1 Visão da metodologia 
 

A metodologia proposta neste trabalho visa o desenvolvimento de 

um modelo de inserção vetorial e monitoração de sinais digitais advindos 

dos pinos de I/O de um dispositivo reconfigurável.  

A solução desenvolvida neste trabalho faz uso de FPGAs e 

ferramentas de CAD da Xilinx. No entanto, com poucos ajustes, a mesma 

metodologia de monitoração pode ser aplicada a outras arquiteturas 

reconfiguráveis, como os dispositivos da Altera. 

A Figura 4.1 mostra o fluxo de projeto da metodologia. Nesta 

versão do projeto, apenas o componente de hardware é observado.  A 

verificação dos sinais de I/O do projeto em teste, é feita através da 

ferramenta ChipScope Pro da Xilinx, a qual,  como já foi descrito no 

capítulo 2, o que possibilita ao projetista a visualização dos sinais 

advindos do DUT.  

A ferramenta desenvolvida neste trabalho complementa em 

funcionalidade, a ferramenta ChipScope Pro®, já que  esta última não 

permite a inserção de vetores de teste ao DUT, apenas sua monitoração. 

 Sendo assim, foi desenvolvido um sistema híbrido, composto por 

um componente de hardware e uma interface em software que 

possibilitam a inserção de vetores de teste ao DUT, advindos de um 

arquivo texto (.TXT) contendo padrões de teste previamente definidos 

pelo projetista.  
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Nesta abordagem, para cada novo projeto a ser testado, um novo 

mapeamento dos componentes do ChipScope e do injetor de vetores  

precisa ser gerado adequadamente. 

Esta abordagem provê um ambiente simples e de baixo custo, 

sem a necessidade de nenhum acessório especial para a depuração de 

sinais durante o processo de prototipação de sistemas digitais.   
 

 

 

 

Figura 4.1 – Fluxo do Projeto. 
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O lado esquerdo da Figura 4.1 mostra o primeiro estágio de 

operação de teste de um dispositivo em nosso sistema. 

 Inicialmente o módulo injetor de vetores deve ser customizado 

para o DUT o qual deseja-se testar. Isto é feito customizando dois 

módulos do injetor: a memória FIFO e o módulo que implementa o 

protocolo de comunicação.  

A FIFO deve ser customizada de acordo com a quantidade de bits 

de entrada (largura da palavra de teste) que compõem o DUT, pois cada 

pino de saída da memória será conectado a um pino de entrada do DUT, 

para que se proceda a inserção adequada de vetores no mesmo. Sendo 

assim, a FIFO terá sempre uma largura de palavras de n + 1, onde n é a 

quantidade de bits de entrada do DUT. A ferramenta ISE da Xilinx [9], é 

usada para customização da memória através da ferramenta Core 

Generator®[9].  

Após esta etapa é necessário customizar o módulo que 

implementa o protocolo. Este módulo é responsável, dentre outras coisas, 

por compor a palavra que será escrita na memória, e seu funcionamento 

será melhor discutido na Seção 4.2.1.3.  

Após a customização destes dois módulos, os mesmos devem ser 

instanciados com o DUT. Isto é feito por meio de um código em VHDL 

estrutural, já que os módulos foram escritos também nesta linguagem. 

O passo seguinte está relacionado com a ferramenta ChipScope®, 

como já foi discutido no Capítulo 2 desta dissertação. Os módulos desta 

ferramenta necessitam ser instanciados juntos com o projeto o qual 

pretende-se monitorar, para que sejam amostrados os sinais desejados. 

Após a customização dos módulos do injetor de vetores e dos 

módulos do ChipScope® todo o projeto é sintetizado e “carregado” no 

FPGA alvo. 

O lado direito da figura 4.1 trata dos módulos de software 

envolvidos no projeto. Com relação a estes módulos, o processo começa 

com a inserção de vetores de testes a partir de arquivos tipo texto (.txt). 

Os sinais são lidos a partir do arquivo de teste e enviados byte a byte via 

porta paralela do computador hospedeiro, mais especificamente através 

da interface LPT 1. 
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Devido a restrição de tempo para o desenvolvimento do sistema e 

a dificuldade de se encontrar documentação acerca de outras formas de 

comunicação, como USB (Universal Serial Bus), por exemplo. Este 

trabalho utilizou a porta paralela do PC hospedeiro para prover a 

comunicação com o hardware do sistema. Devido principalmente a vasta 

gama de documentos acerca desta forma de comunicação. 

Neste trabalho, especificamente, foi necessário o uso de um 

computador com duas portas paralelas (LPT1 e LPT2), pois a interface 

JTAG do FPGA escolhido faz uso de uma das portas para ler os sinais 

gerados pelo DUT.  

A interface em software continua enviando sinais dos vetores até 

que a memória FIFO no FPGA indique que esteja cheia. Sendo assim, a 

FIFO deve ser customizada para uma profundidade adequada de palavras 

igual quantidade de amostras que deseja-se fazer via ChipScope. Ou 

seja, caso deseje-se amostrar 1024 palavras de 256 bits, a FIFO deverá 

ser configurada com 1024 palavras também. Caso sejam desejados vários 

padrões de testes, os mesmos podem ser envidados sequencialmente 

através da interface de comunicação. O tamanho da FIFO pode ser 

customizado em função de cada arquitetura FPGA com o intuito de 

otimizar o seu espaço interno.  

Como já foi discutido no Capítulo 2, assim que a memória do 

ChipScope Pro se enche,  os sinais são automaticamente enviados via 

JTAG ao PC hospedeiro.  A análise dos sinais advindos do DUT é então 

feita pelo projetista, a fim de validar ou não sua funcionalidade.  

O processo de inserção de vetores segue até que todos os sinais 

dos vetores tenham sido inseridos, ou até que o projetista se sinta 

satisfeito com os testes realizados. 

Nas sessões seguintes serão detalhados os componentes de 

hardware e software que compõem o módulo injetor de vetores.                          
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4.2 Composição do módulo injetor de vetores 
 

Seguindo o fluxo de projeto mostrado na Figura 4.1 – Fluxo do 

Projeto., o módulo injetor de vetores é composto de um componente de 

software (interface) responsável pela leitura de um arquivo no formato TXT 

contendo os vetores de teste, gerados na fase de co-simulação, e pelo envio 

dos mesmos, via porta paralela, para o componente de hardware, instanciado 

junto com o DUT no FPGA alvo. A monitoração do comportamento do DUT 

será feita via ChipScope, como mostra a Figura 4.2. 

O primeiro módulo do componente de hardware é o protocolo de 

comunicação com a porta paralela. Este módulo é responsável pelo controle do 

fluxo de dados enviados pelo software. Este módulo também converte o 

tamanho da palavra da porta paralela para o tamanho apropriado da memória.  

O segundo módulo do injetor é a memória. A memória é do tipo FIFO 

(First In First Out), e é responsável por armazenar os vetores de teste, advindo 

da porta paralela. Sua funcionalidade será detalhada na seção 4.2.1.1. 
 

 

Figura 4.2 – Componente de Hardware do Sistema de Monitoração de 
Sinais. 
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ICON 

DUT
Interface 

FPGA 

Módulos do 
ChipScope 
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O componente de hardware é implementado em uma placa de 

prototipação. No caso particular da Figura 4.2. temos o FPGA Spartan III da 

Xilinx. Este dispositivo é utilizado para prototipar o DUT, para portar os 

componentes do ChipScope e  do injetor de vetores. O FPGA utilizado neste 

projeto foi descrito do capítulo 2 

 

4.2.1  Componente de hardware do injetor de vetores 
 

O Módulo injetor de vetores tem como finalidade, controlar os sinais 

dos vetores de teste, extraídos de um arquivo TXT. Os sinais são interpretados 

pela interface em software, e enviados via porta paralela para o FPGA. Um 

diagrama de blocos do módulo de hardware do injetor pode ser visto na Figura 
4.3. 

Outra funcionalidade do módulo injetor, é a implementação de um sinal 

para inserção de BreakPoints, o qual também será armazenado na memória, 

junto com os demais sinais dos vetores de teste. No entanto, este é o único 

sinal que não irá diretamente para o DUT, pois servirá para controlar a interface 

da memória. Quando o controle da memória percebe este sinal como ativo, ele 

desabilita a memória para leitura, congelando-a com a última saída. Isto faz 

com que o projetista possa analisar o estado do DUT em relação a uma 

entrada específica. Quando o sinal de BreakPoint é percebido, só a leitura da 

memória é congelada, o protocolo de comunicação com a porta paralela 

continua escrevendo vetores na memória, até a mesma esteja cheia. Este tipo 

de abordagem otimiza o tempo, já que duas tarefas poderão ser executadas 

em paralelo. 
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Figura 4.3 – Estrutura do Componente de Hardware 

 

Os sinais dos vetores de teste são enviados pela interface em software 

via porta paralela. Estes sinais chegam byte a byte e precisam ser 

concatenados para formar uma palavra da FIFO. Este passo é necessário, pois 

as palavras da FIFO possuem uma relação de 1x1 com os sinais do DUT. Ou 

seja, dependendo do número de bits de entrada do DUT a palavra da FIFO 

deverá ter este mesmo número de   bits mais 1. O controle do protocolo fará 

tantas interações quantas forem necessárias para ajustar a entrada ao vetor de 

teste do DUT. Após o ajuste adequado de cada palavra na FIFO, a mesma é 

escrita na memória. Em seguida inicia-se outro ciclo para compor uma outra 

palavra. O protocolo verifica também o sinal de memória cheia, que caso esteja 

ativo, faz com que o protocolo pare de receber palavras da porta paralela. No 

entanto, esta verificação só é feita no último ciclo de composição da palavra, 

pois é quando a palavra será escrita na memória. 

A saída da memória é conectada aos sinais de entrada do DUT, exceto 

o BreakPoint, como já foi explicado anteriormente. Cada palavra da memória 

corresponde a um vetor de teste.  

Para controlar o fluxo de sinais entre a memória e o DUT, foi 

implementado o módulo de Controle da Memória, o qual pode desabilitar a 

leitura da memória caso o sinal de BreakPoint esteja ativo ou caso a memória 

esteja vazia. Nos demais casos o controle habilita a leitura da memória, a qual 

irá inserir um conjunto de vetores de teste a cada ciclo de relógio. 

O Módulo injetor de vetores trabalha à mesma freqüência de relógio do 

DUT, o que garante que os vetores de teste serão inseridos na mesma escala 

de tempo que foram gerados. 

Controle da Memória
Fifo

Protocolo de 
comunicação

DUT
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As sessões seguintes trazem uma descrição mais detalhada de cada 

uma das unidades funcionais que compõem o Módulo Injetor de Vetores. 

 
 

4.2.1.1 Memória tipo FIFO 
 

Devido as características da porta paralela, a qual pode trabalhar a 

uma velocidade de até 2MB/s no modo EPP, com mostrado na seção 4.2.1.3.1, 

torna-se necessário a implementação de algum módulo que guarde os sinais 

advindos da mesma e depois os insira no DUT. A opção escolhida neste 

trabalho foi a implementação de uma memória tipo FIFO (First In First Out). 

A memória FIFO, neste trabalho, foi gerada utilizando-se o Core 

Generator, ferramenta do ambiente ISE da Xilinx. A memória gerada é uma 

FIFO com 1024 palavras de m bits cada, onde m é a quantidade de bits de 

entrada do DUT mais 1, sendo este bit a mais o sinal de break point. A 

quantidade de palavras foi definida com base na capacidade de amostras 

máxima suportada pelo  ChipScope em cada estagio de teste. Já a largura da 

palavra depende da quantidade de entradas do DUT, pois a saída da memória 

será ligada diretamente ao DUT, onde cada bit da palavra corresponde a uma 

entrada (bit) do vetor de teste. Em um dos estudos de caso realizado neste 

projeto, foi utilizada uma largura de 33 bits, dos quais 32 foram utilizados para 

os vetores do DUT e 1 foi utilizado como sinal de BreakPoint. O capítulo 5 

descreverá melhor o estudo de caso deste trabalho, bem como os resultados 

alcançados. 

Foi definido também que a memória seria instanciada, utilizando alguns 

dos blocos de memória embarcados no FPGA. Tal escolha se deve ao fato de 

que o módulo injetor de vetores é prototipado junto com o DUT no mesmo 

FPGA, e o uso de memórias embarcadas faz com que o consumo de área 

reconfigurável seja menor. Outra razão para esta escolha é a velocidade da 

memória. Na implementação da memória, utilizando CLBs, o atraso para leitura 

da primeira palavra, foi de 100 ns.  Já com o uso dos blocos de memória 

otimizados, o atraso foi de apenas10 ns.  A Figura 4.4 mostra a interface da 

memória FIFO.  Este trabalho foi validado utilizando projetos que 
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possibilitassem sua implementação junto com os módulos auxiliares (Injetor + 

ChipScope Pro) no mesmo FPGA. No entanto, caso o projetista possa lançar 

mão de alguns pinos de I/O, ele pode portar o módulo Injetor de vetores em um 

outro FPGA, interferindo menos no FPGA onde será implementado o DUT. 

 

 

                            Figura 4.4 – Estrutura das FIFOs 
 

Os sinais de controle são essencialmente: um relógio (clock), já que o 

circuito é síncrono; sinais de leitura e escrita de dados e de status; entrada e 

saída de dados e; sinais de controle do protocolo de comunicação que indicam 

quando a memória esta ou não pronta para receber novos dados, (limpar 

memória, memória cheia e memória vazia). 
  

 

4.2.1.2   Unidade de Controle da memória 
 

Este bloco tem como finalidade o gerenciamento da memória.  O 

controle da unidade possui três estados, descritos abaixo, e apresentados na 

Figura 4.5. 

O primeiro estado é o RESET. Neste estado o conteúdo de memória é 

limpo e o ponteiro de endereços é direcionado para o endereço inicial de 

varredura. Em seguida o controle passa incondicionalmente para o estado 

EXECUTA. Neste estado é feita uma verificação nos sinais break_point e 

mem_vazia. Caso algum deles esteja em nível lógico alto, o controle muda 

para o estado PARA_SISTEMA, o qual desabilita a leitura de sinais na 

memória, fazendo com que a mesma conserve o último estado de saída. Caso 
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a memória tenha informação e nenhum BreakPoint seja identificado, o estado 

muda para EXECUTA. 

 

 

Figura 4.5 – Estados da Unidade de Controle da FIFO. 

 

  

O estado EXECUTA é responsável pela liberação dos dados 

armazenados na memória. Neste estado a memória é habilitada para leitura, 

fazendo que a cada ciclo de clock um grupo dos vetores seja liberado. Outro 

sinal ao qual o controle é sensível é o que indica que a memória está vazia 

(mem_vazia), indicando que ainda não há informação válida na mesma. 
 

 

4.2.1.3 Protocolo de Comunicação 
 

Este módulo tem como finalidade garantir o envio correto dos sinais 

dos vetores de teste advindos do arquivo texto (TXT), para a memória do 

injetor. Para tanto, o protocolo escolhido foi o Hand-Shake, o qual faz uso de 

alguns sinais adicionais para sincronizar o processo de transferência. Este 

protocolo é composto basicamente por duas Máquinas de Estados, a 

Transmissora (Software) e a Receptora (Hardware) no FPGA. Sendo assim, só 

se passa para um próximo estado quanto ambas as máquinas “concordam” 

[28]. A Figura 4.6 mostra a interação dos sinais que compõem o protocolo de 

comunicação. 
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Figura 4.6 – Funcionamento do Protocolo de Comunicação. 
 

 

Como pode ser observado na Figura 4.6, quando o hardware enxerga 

a linha SW_PRONTO ativa (1) ele sobe o sinal de HW_PRONTO (2) 

sinalizando que está pronto para dar início a recepção dos sinais. No mesmo 

instante o Software também vê o sinal de RECEBIDO desativado, fazendo-o 

disponibilizar o primeiro byte no barramento SAIDA (5) e ativando, em seguida, 

o sinal SINC (3), sinalizando ao Hardware que há um novo byte na porta. A 

máquina receptora por sua vez, ao enxergar o sinal ENVIADO ativo, lê o byte 

da porta e ativa o sinal de RECEBIDO (4). Neste instante o software enxerga o 

sinal de RECEBIDO ativo e disponibiliza o próximo byte do vetor (7), 

desativando o sinal de SINC (6). O hardware por sua vez, aceita o byte e ativa 

o sinal de RECEBIDO. O sinal de sincronização entre o componente de 

software e hardware utiliza alternância estrita para prover a comunicação entre 

os componentes, ou seja, o componente de hardware aceita o primeiro byte 

quando enxerga o sinal de SINC ativo, já o segundo byte só é aceito quando o 

sinal estiver desativado. Tal método foi necessário, pois o componente de 

software é muito mais lento que o componente de hardware, ocasionando uma 

demora muito maior para mudar o sinal de SINC, o que poderia fazê-lo ler 

diversas vezes o mesmo byte.  

A Figura 4.7 mostra a Máquina de estado associada ao controle do 

protocolo de comunicação. 

O estado RESET_H inicializa o protocolo do lado do Hardware levando a 

nível lógico 0 os sinais de dados e de escrita na memória, em seguida o estado 
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é mudado, incondicionalmente para ESTAGIO1, o qual ativa o sinal 

HW_PRONTO, indicando para o software que o mesmo pode iniciar o envio de 

sinais. Os estados de ESTAGIO 1 a ESTAGIO N são responsáveis por 

concatenar byte a byte os sinais advindos da porta paralela a fim de formar 

uma palavra da FIFO, quando a palavra está formada a máquina muda para o 

estado ARMAZENA o qual a escreve na FIFO. Por exemplo, caso a palavra da 

FIFO tenha 27 bits serão necessários 4 estágios para formá-la. A 

concatenação dos bytes advindos da porta paralela é feita bufferizando-os em 

uma variável temporária (tmp), descrita no código VHDL, e em seguida 

disponibilizando seu conteúdo na saída do protocolo. Sendo assim, o protocolo 

tem que ser customizado de acordo com a FIFO e o DUT. 

Outra funcionalidade da máquina receptora é de parar o protocolo 

sempre que verificar que a memória está cheia. 

Para o processo de comunicação o protocolo utiliza a porta paralela do 

computador hospedeiro, a qual disponibiliza três registradores: Dados, Controle 

e Status. A utilização e características de cada um destes registradores é 

melhor descrita na seção 4.2.1.3.1. 
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Figura 4.7 – Estados do protocolo (Hardware e Software) 
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4.2.1.3.1  Comunicação 
 

Para implementação deste projeto foi escolhida como interface de 

comunicação física entre o hospedeiro e a plataforma de prototipação, a 

porta paralela, comum nos PCs, e que suporta taxas de até 2MB/s na 

transmissão e recepção de informações no modo EPP.  

Utilizando esta porta pode-se enviar ou receber, paralelamente, até 

8 bits por vez. Para tanto deve-se configurar primeiro a porta no modo 

EPP (Enhance Parallel Port), pois o modo padrão Centronics (SPP – 

Standard Parallel Port), apesar de permitir o envio de 8 bits (PC para 

Hardware), permite a recepção de apenas 4,  o que torna a comunicação 

em duas vias muito lenta e mais complexa. Outra característica muito 

importante da Porta Paralela é a pouca susceptibilidade a erros que ela 

verifica [12].  

Os PCs, a partir do Pentium 100MHz, permitem a configuração de 

três modos de operação da Porta Paralela, como pode ser visto abaixo: 

! Centronics (SPP) - é o tipo utilizado mais comumente. Possui 

taxa de transferência de 150 KB/s. É unidirecional. Para a 

conexão micro-micro, o sistema usa transmissão 4 bits por 

vez, utilizando sinais de retorno como "busy", "paper out", 

etc.  

! Enhanced Parallel Port (EPP) - é bidirecional e pode atingir 

uma taxa de transferência de 2 MB/s. Para atingir tal taxa, 

porém, necessita-se de um cabo especial ("cabo 

bidirecional"); Este modo é utilizado por alguns modelos de 

impressora e alguns periféricos de armazenamento de dados 

conectados à porta paralela (ZIP Drive, por exemplo).  

! Enhanced Capabilities Port (ECP) - Igual a EPP, porém 

utiliza DMA, fazendo com que a transferência não necessite 

da intervenção do processador. O modo ECP utiliza uma 

FIFO com buffer de 16 bytes. 

 

Este projeto optou pelo uso do modo EPP pela sua funcionalidade e 

disponibilidade de material acerca de sua pinagem, sem a qual seria 
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impossível o desenvolvimento de um protocolo de comunicação. Este 

modo de comunicação da porta trabalha com base em 25 pinos como 

pode ser visto na Tabela 4.1. 

 

 Tabela 4.1 – Pinos do Modo EPP da Porta Paralela. 

Pinos Descrição no Modo EPP 

1 Write 

14 Data Strobe 

16 Reset 

17 Address Strobe 

10 Interrupt 

11 Wait 

2 – 9 Dados 

18 – 25 GND 

 

 

Para controlar a direção dos dados nesta interface é necessário 

manipular o Bit 5 (C5) do byte do REGISTRADOR DE CONTROLE, localizado 

na porta LPT1 (378+2)h ou na porta LPT2 (278+2)h. Colocando este bit no 

estado lógico baixo 0 (zero), pode-se escrever no REGISTRADOR DE DADOS 

(LPT1 (378)h ou LPT2 (278)h, conforme a porta padrão instalada no PC). Para 

receber 8 bits de uma só vez, é necessário colocar o Bit 5 (C5) no estado 

lógico alto 1 (um). Os dados no modo EPP também poderão ser escritos ou 

lidos no registrador LPT1 (378+4)h ou LPT2 (278+4)h [12]. 

 Neste projeto foram utilizados todos os três registradores no 

processo de comunicação. O sistema utiliza a porta de controle para duas 

finalidades: comunicar-se com o hardware e programar a porta paralela para 

leitura ou escrita. A comunicação com o hardware se dá manipulando-se os 

bits 1(LEIT_PRONTA) e 3(SW_PRONTO) do registrador de Controle (WRITE, 

DATA STROBE, ADDR STROBE e RESET). É importante salientar que o bit 

1(Write) atua em lógica invertida.  A porta paralela é ativada através do 

comando 00100101. Esta palavra de controle além de ativar a porta para 

receber dados, também informa ao hardware que o software está pronto para 

enviar dados. A Figura 4.8 mostra a comunicação via modo EPP da Porta 

Paralela. 
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Figura 4.8 – Via de Comunicação no Modo EPP da Porta Paralela. 

 

 

De maneira análoga o hardware faz uso do registrador de status 

(INTERRUPT e WAIT) para se comunicar com o software. Isto se dá 

manipulando-se os bits 4(ENVIADO) e 5(HW_PRONTO) do registrador de 

Status (INTERRUPT e WAIT). Desta maneira o hardware envia inicialmente 

para a porta a palavra (10010110), informando ao software que está pronto 

para receber dados. É importante ressaltar que os bits 2, 3 e 8 deste 

registrador, não podem ser manipulados pelo hardware, ficando sempre em 

nível lógico alto. Todas as palavras de controle podem ser observadas na 

Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 – Palavras de Controle  do Protocolo 
Função Sentido Binário Hexadecimal Decimal 

ENVIADO HW " SW 10011110 9E 158 

HW_PRONTO HW " SW 10010110 96 150 

SW_PRONTO SW " HW 00100101 25 37 

LEIT_PRONTA SW " HW 00100100 24 36 

Programa a 

porta para 

leitura 

- 00010100 14 20 

 

Os vetores definidos na interface são enviados utilizando o registrador 

de dados da porta paralela (0x378), representado pelos pinos de D0 a D7 na 

Figura 4.8. 
 

 

4.3 Interface para visualização dos vetores de teste 
 

A fim de permitir a visualização dos sinais de saída e o envio dos 

vetores de teste ao DUT uma interface gráfica foi desenvolvida, a Sview. Este 

componente do sistema foi desenvolvido em Java tornando-o bastante portável 

no que se refere ao SO utilizado pelo usuário. 

Esta ferramenta possibilita que um arquivo texto, contendo 0’s e 1’s, 

seja visualizado graficamente e dentro de uma escala de tempo pré-definida, 

facilitando a análise da forma de onda pelo projetista, como pode ser 

observado na Figura 4.9.  
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Figura 4.9 – Visualização da escala de tempo. 
 

Além das formas de onda que compõem os vetores de teste um sinal 

adicional é provido pela ferramenta. Este sinal funciona com um indicador de 

BreakPoint, o qual, quando encontra-se em nível lógico 1(um) faz com que a 

unidade de controle do injetor de vetores pare de atualizar os sinais de entrada 

no DUT.  Esta funcionalidade permite que o projetista congele o estado do DUT 

possibilitando uma observação mais criteriosa dos sinais gerados para 

determinadas entradas.  A Figura 4.10 mostra a visualização da forma de onda 

do sinal de Break Point pela ferramenta SView, o qual corresponde ao último 

vetor mostrado na janela.  
 

 



Capítulo 4 – Metodologia para depuração de hardware usando a ferramenta 
de CAD ChipScope Pro® 

Marco Antonio Dantas Ramos 

83

 
 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Visualização do sinal de BreakPoint pela ferramenta SView 
 

 

Após definida a forma de onda desejada, o projetista faz uso do botão 

Console de Envio, na base da ferramenta, para que os sinais sejam enviados 

ao componente de hardware do protocolo. Como pode ser observado na 

Figura 4.11. No console de envio o projetista pode visualizar o sinal de 

sincronização entre o software e o hardware (SYNC) bem como os bytes 

enviados por vez, possibilitando que o projetista visualize a evolução do envio 

dos sinais. 
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Figura 4.11 – Interface da Ferramenta SView. 

  

4.4 Considerações Finais 
 

O sistema descrito acima foi desenvolvido com o intuito de mostrar a 

viabilidade da metodologia proposta neste trabalho. Com ele foi possível 

mensurar a área consumida pelos módulos adicionais (Injetor de vetores + 

componentes do ChipScope) no FPGA alvo. Outra funcionalidade do módulo 

injetor é a possibilidade de definir pontos de parada (breakpoints), 

possibilitando uma análise mais criteriosa de pontos específicos do projeto. 

A fim de tornar mais transparente a tarefa de visualização e envio dos 

vetores do PC hospedeiro ao FPGA, uma interface gráfica foi desenvolvida. 

Esta interface foi implementada em Java, aumentando assim sua portabilidade. 

A metodologia proposta neste trabalho foi motivada pela necessidade 

de maior interação com o DUT no instante de seu teste funcional. Foi 

observado no decorrer dos estudos relativos a este trabalho, que as 

ferramentas comerciais disponíveis não ofereciam tal interação. Sendo assim, 

propomos uma metodologia para este fim, como descrita neste capítulo.  

Tal metodologia se mostrou eficaz e pouco intrusiva, como pode ser 

observado na descrição dos módulos que compõem o sistema. 

No próximo capítulo serão apresentados dois estudos de caso 

utilizando a metodologia proposta. 
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5  ESTUDO DE CASO 
 
   Nesta seção dois estudos de caso são apresentados para 

demonstração e validação da metodologia.  

  O primeiro diz respeito a implementação em hardware de um protocolo 

de controle de acesso a memória por dispositivos de I/O.  

  O segundo é uma USART (Universal Synchronous and Asynchronous 

Receiver and Transmitter), a qual foi implementada e validada pela equipe do 

projeto Brazil-IP [62]. 

   

 

5.1 Usando a metodologia proposta na verificação de 
um protocolo de controle de uma memória 

 

 

5.1.1  Descrição do protocolo 
 
 
  Este protocolo é utilizado para controlar o acesso a memória por 

dispositivos de I/O. Para isto o mesmo faz uso de uma máquina de estados 

finitos, com 4 estados dataAdrs, dataRel, dataRead e ackRel. Como pode ser 

observado na Figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1 – Diagrama de estados do protocolo de controle de acesso a 
memória por dispositivos de I/O. 

 
 

! O estado dataAdrs tem como finalidade  indicar  o endereço de 

dataAdr dataRel dataRead ackRel 

DataReady

DataReady

ack 

ack DataReady

DataReady
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memória do qual deseja-se do dado. 

! O estado dataRel, tem como função aguardar a disbonibilidade do 

dado pela memória.  

! dataRead, é o estado que informa  quando a informação está pronta 

para ser lida no barramento de dados. Assim que dado é lido o 

dispositivo de I/O informa à memória que já leu o dado e reinicia o 

protocolo. 

! ackREL, é o estado responsável por liberar o sinal ackIO e voltar ao 

estado dataAdrs, indicando que o protocolo está disponível para 

outra solicitação. 

 

  A Figura 5.2 mostra os sinais que compõem o DUT deste estudo de 

caso (Controle de acesso a memória por dispositivos de I/O). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Device Under Test 
 

5.1.2  Customização dos módulos do Injetor de Vetores 
 
 
  Como já foi explicado no capítulo 4 desta dissertação, para cada projeto 

que se deseja fazer a verificação funcional é necessária a customização de 

dois dos módulos do injetor de vetores, bem com, a instanciação do DUT no 

mesmo.  

  As customizações necessárias para este DUT que foi utilizado como 

estudo de caso serão mostradas nesta seção. 



Capítulo 5 – Estudo de Caso 

Marco Antonio Dantas Ramos 

87

5.1.2.1  Memória FIFO 
 

Como o DUT em questão possui um barramento de entrada (DATA) de 8 

bits e mais três sinais de controle (Ack, clk e DataReady). A FIFO utilizada no 

injetor de vetores foi customizada como mostra a Figura 5.3. O barramento de 

dados da memória recebe os vetores de teste via protocolo de comunicação, 

onze dos bits de cada palavra de memória será conectado aos sinais de 

entrada do DUT, e o bit restante correspondente ao BreakPoint será conectado 

ao controlador de memória do injetor de vetores.  

 
 
 

 
Figura 5.3 - FIFO Customizada pra o protocolo de controle de acesso a 

memória 
 
 

5.1.2.2 Protocolo de comunicação (componente de 
hardware) 

 
 
O outro componente do injetor que requer customização é o protocolo de 

comunicação.  Este protocolo é responsável pela concatenação dos bytes 

advindos da porta paralela bem como sua escrita na FIFO. O sinal responsável 

pela sincronização de envio dos bytes é o sinc, como pode ser observado na 

Figura 5.4, a aceitação do byte ocorre ora quando o sinal sinc está em nível 

lógico 1(um), ora quando está em nível lógico 0(zero). Como foi explicado no 

capítulo 4, isto se deve a diferença de velocidade entre os componentes de 

hardware e o software.  
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sinit 
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full 



Capítulo 5 – Estudo de Caso 

Marco Antonio Dantas Ramos 

88

Para este DUT o protocolo de comunicação necessitou de apenas dois 

estados para a composição do vetor (ESTAGIO1 e ESTAGIO2), como pode ser 

observado na Figura 5.4. Cada um dos estados denominados ESTAGIO é 

responsável por concatenar um byte para a formação da palavra da FIFO. 

Como a fifo neste estudo de caso especifico, possui palavras de 12 bits, são 

necessários menos que dois bytes para sua formação.  

 

Figura 5.4 - Estados do protocolo de comunicação para DUT 
 

! O estado RESET tem como finalidade colocar o barramento de 

saída do protocolo todo em nível lógico 0(zero). Neste estado os 

sinais hw_pronto e recebido também são colocados em nível lógico 

0(zero), indicando que o hardware ainda não está pronto para 

receber dados. Ao final deste processo o estado é mudado, 

incondicionalmente para ESTAGIO1. 

! Os estados ESTAGIO1 e ESTAGIO2 são responsáveis pela 

formação da palavra que será escrita na FIFO, como já foi explicado 

na seção 4.2.1.3.  

! O estado ARMAZENA é o estado responsável por disponibilizar a 

palavra a ser escrita na FIFO no barramento de saída do protocolo, 

além disto ele ativa o sinal de wr_en, o qual habilita a escrita na 

  RESET   ESTAGIO 1  ESTAGIO 2   ARMAZENA 

sinc 

sinc sinc 

sinc 

sinc 

  PARA_PRO 
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FIFO. No entanto, isto só é feito se os sinais, mem_cheia e 

para_prot, estiverem em nível lógico 0(zero), caso contrário o estado 

é automaticamente mudado para PARA_PROT. 

! PARA_PROT este estado evita que a palavra disponibilizada pelo 

protocolo seja escrita na FIFO. 

 

5.1.2.3 Definição dos sinais na interface Sview 
 

A definição dos sinais que compõem os vetores de teste e seu 

respectivo envio é feito utilizando a interface Sview, a qual foi desenvolvida 

neste trabalho.  Esta interface lê um arquivo texto (.txt) contendo caracteres 0’s 

e 1’s, os quais são transformados em bits e enviados via porta paralela para o 

Injetor de vetores. Neste estudo de caso especificamente, a visualização dos 

vetores de teste pode ser observada na Figura 5.5, onde a última linha 

representa o vetor de BreakPoint. 

 

 

 

Figura 5.5 – Interface com os sinais dos vetores de teste. 

 

Barramento de Dados 

Sinal DataReady  
Indica que o dado já está 
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  Os sinais de 1 a 8 informam o dado lido da memória. O sinal 9 indica 

que a memória reconheceu a solicitação do dispositivo de I/O e está 

providenciando o dado requerido. O sinal 10 indica que a memória já 

disponibilizou o dado no barramento para o dispositivo de I/O. 

 

5.1.2.4  Síntese e Floorplanning do sistema completo 
 

O módulo injetor de vetores juntamente com o DUT foram sintetizados 

em um FPGA da XC3S200 da família Spatan 3 da Xilinx e o layout resultante 

pode ser observado na Figura 5.6. 

 

 

 

Figura 5.6 – Floorplanning do sistema completo no FPGA. 

 

Todos os módulos envolvidos no teste são instanciados no mesmo 

FPGA, o que impacta diretamente na área ocupada bem como no roteamento 

do projeto. No entanto, pode-se observar que tal impacto não compromete a 
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Componentes do 
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funcionalidade do DUT no FPGA. A Figura 5.7, mostra o diagrama 

(esquemático) de blocos do projeto completo no FPGA.  

O consumo de blocos de memória do FPGA foi de apenas 13%, e o 

consumo de LUTs foi de 3%, mostrando que ainda resta bastante espaço para 

projeto no FPGA.  

Após a síntese o sistema funcionou a uma freqüência de relógio igual a 

100 MHz. Freqüência que ficou próxima a do DUT sem os módulos auxiliares, 

a qual foi estimada em aproximadamente 140 MHz. 

 

 

Figura 5.7 – Diagrama de blocos do sistema completo com o DUT. 
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5.1.2.5 Resultado da simulação do DUT (Visualização 
dos sinais via ChipScope) 

 

Após a inserção dos sinais dos vetores de teste no DUT a análise dos 

sinais gerados é feita de forma visual, observando a interface do ChipScope 

Analyzer®. O resultado da simulação pode ser observado na Figura 5.8.  

O barramento de dados (BUS_1) corresponde ao dado disponibilizado 

pela memória, o qual está relacionado com o sinal dataReady (região 4 na 

figura), ou seja, assim que o dado está pronto no barramento, o sinal 

dataReady passa para nível lógico 1(um). O barramento 0 (BUS_0) 

corresponde ao endereço do qual o dispositivo de I/O deseja adquirir o dado, 

este está relacionado com o sinal Ack (região 3 na figura), o qual passa para 

nível lógico 1(um) assim que o endereço está disponível no barramento, 

explicitando desta maneira o desejo do dispositivo de I/O adquirir o dado. 

É importante observar que o ChipScope permite não só amostrar os 

sinais de saída do DUT mas também os sinais de entrada, como é o caso do 

barramento de endereço (BUS_0) e do sinal de Ack, possibilitando que o 

projetista possa analisar em uma mesma janela os sinais de entrada e saída do 

DUT. 
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Figura 5.8 – Visualização dos sinais do DUT pelo ChipScope Analyzer 

 

 

5.2 Usando a metodologia proposta na verificação de 
uma USART  
 

5.2.1  Descrição da USART 
 
 

A USART utilizada como DUT neste Estudo de Caso foi desenvolvida e 

validada pela equipe do projeto Fênix [63], o qual faz parte do consórcio Brazil 

IP. Este módulo foi validado pela equipe de desenvolvimento utilizando 

técnicas de Test bench em alto nível. Sua importância para este trabalho reside 

no fato deste ser um módulo que já vem sendo utilizado e tem seu 

comportamento bem conhecido e documentado pela equipe. 

A USART é composta por 9 sinais de entrada e 7 sinais de saída, como 

pode ser observado na Figura 5.2. O relógio global do módulo é provido pelo 

1

3

4 

2 
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pino clk. Outro sinal de entrada do módulo é o Reset, o qual é responsável pelo 

Reset assíncrono do mesmo.  

A USART pode funcionar em três taxas distintas de velocidade, sendo o 

sinal PSMOD responsável por definir em qual das taxas a USART está 

funcionando.  O IP posui vários sinais de controle, recepção e transmissão de 

dados: 

! O sinal PRXDIn é responsável pela recepção dos dados nos três 

modos de funcionamento.   

! O sinal PovTimer1 é responsável por indicar o overflow de tempo.  

! O sinal PSBUFWrite indica carga de dados no registrador SBUF da 

USART.  

! O barramento PbusIn é responsável pela carga de dados no módulo.   

! O barramento PphaseState é conectado a CPU e indica atual fase e 

o status da mesma.  

! O sinal de saída PTXD é responsável por transmitir o clock de 

deslocamento no modo 0, nos demais modos de funcionamento este 

sinal é utilizado para transmissão de dados.  

! O sinal PRISet é responsável por indicar o final do processo de 

recepção. 

! O sinal PTISet é responsável por indicar o final da transmissão de 

dados. 

! A porta PRXDOut é responsável pela transmissão de dados no 

modo 0 de funcionamento.  

! O barramento PbusOut, o qual é responsável pela carga de dados. 
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Figura 5.9 – Diagrama de Bloco da USART. 
 

5.2.2  Customização dos módulos do Injetor de Vetores 
 

As customizações necessárias para proceder os testes na USART que 

também foi utilizada como estudo de caso serão mostradas nesta seção. 

 

5.2.2.1 Memória FIFO 
 

Como descrito na Seção 5.2.1, o DUT deste estudo de caso possui três 

barramentos de entrada totalizando 19 bits, além de mais seis sinais incluindo 

o clock. Sendo assim, a FIFO utilizada no injetor de vetores foi customizada 

como mostra a Figura 5.10. Da mesma forma que no estudo de caso anterior, 

um dos bits das palavras da FIFO será usado para BreakPoint. Portanto, a 

FIFO foi customizada com uma entrada de dados de 26 bits. 

 

 

Figura 5.10 - FIFO utilizada pelo injetor de vetores para testar a USART. 
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Pode-se observar que são poucas alterações comparada ao primeiro 

estudo de caso. 

 

5.2.2.2 Protocolo de comunicação (componente de 
hardware) 

 

Para este IP o protocolo de comunicação necessitou de quatro estados, 

como pode ser observado na Figura 5.4. Cada um dos estados denominados 

ESTAGIO é responsável por concatenar um byte para a formação da palavra 

da FIFO. Neste estudo de caso especifico, a FIFO possui palavras de 25 bits: 

quatro bytes para sua formação. 

Assim como no estudo de caso anterior, o protocolo de comunicação é 

responsável por formar a palavra a ser escrita na FIFO, neste caso, como a 

memória tem palavras de 26 bits, são necessários 4 estados (ESTAGIO1 a 

ESTAGIO4) para formar a palavra. O restante do comportamento da máquina 

de estados é exatamente o mesmo descrito na seção 5.1.2.2. 
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Figura 5.11 - Estados do protocolo de comunicação do injetor de vetores 
para a USART 

 
 

5.2.2.3 Definição dos sinais na interface Sview 
 

Neste estudo de caso especificamente, a visualização dos vetores de 

teste pode ser observado na Figura 5.5, onde a última linha representa o vetor 

de Break Point. 

 

RESET  ESTAGIO 1  ESTAGIO 2  ESTAGIO 3 

sinc

sinc sinc

sinc

sinc 

 PARA_PRO 

Para_prot 
ou 
Mem_cheia 

 ARMAZENA 

Para_prot 
ou 
Mem_cheia 

Para_prot 
ou 
Mem_cheia 

sinc 

sinc 
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Figura 5.12 – Interface com os sinais dos vetores de teste. 

 

O sinal 1 representa o relógio do sistema, o qual foi fornecido juntamente 

com os demais sinais a fim de possibilitar uma visualização mais fiel dos sinais 

resultantes. O sinal 2 corresponde ao Reset da USART. O sinal 3 corresponde 

ao sinal de PSMOD. O sinal 4 corresponde ao sinal PRXDIn. O sinal 5 

corresponde ao PovTime1. O sinal 6 corresponde ao PSBUFWrite. Os sinais 

de 7 a 14 correspondem ao barramento PbusIn. Os sinais de 15 a 22 

correspondem ao barramento PSCON. Finalmente, os sinais de 23 a 26 

correspondem ao barramento PphaseState. 

 

5.2.2.4 Síntese e Floorplanning do sistema completo 
 

O módulo injetor de vetores juntamente com o DUT foram sintetizados 

em um FPGA da XC3S200 da família Spatan 3 da Xilinx e o layout resultante 

pode ser observado na Figura 5.13. 

 

Reset  é dasativado Bit ‘1’ é disponibilizado no pino PRXDIn 

Barramento de dados (PbusIn) (Caractere M) 
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Figura 5.13 – Floorplanning do sistema completo no FPGA 

 

Neste estudo de caso pôde-se observar que o impacto dos módulos 

adicionais não comprometeu a funcionalidade do DUT no FPGA. A Figura 
5.13, mostra o layout do circuito implementado.  

O consumo de blocos de memória do FPGA, relativa a todo o circuito, 

foi de apenas 25%, e de LUTs foi de 10%. Com relação ao consumo de 

memória e número de LUTs do módulo de teste foi de apenas 16% e 2% 

respectivamente. 

Após a síntese o sistema funcionou a uma freqüência de relógio igual a 

100 MHz. Na Figura 5.14, pode-se observar o diagrama de blocos do projeto 

completo no FPGA. 

Módulos do 
ChipScope 

Injetor de 
Vetores 

FIFO 
FIFO 

USART 
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Figura 5.14 – Diagrama de blocos do sistema completo com o DUT. 

 

5.2.2.5 Resultado da simulação do DUT (Visualização 
dos sinais via ChipScope) 

 

Após a inserção dos sinais dos vetores de teste no DUT a análise dos 

sinais gerados é feita de forma visual, observando a interface do ChipScope 

Analyzer®. O resultado da simulação pode ser observado na Figura 5.15.  

Após a inserção dos vetores foi possível observar que os sinais de 

saída se comportaram como esperado. Para uma melhor visualização do 

comportamento do DUT, foram amostrados também pelo ChipScope alguns 

sinais de entrada, como o Clock. Isto é bastante útil para que se tenha uma 

referência temporal dos resultados amostrados.  

FIFO 

Protocolo 

USART 

Controle da 
Memória 
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Figura 5.15 – Visualização dos sinais do DUT pelo CipScope Analyzer. 

 

A Figura 5.15 mostra o resultado dos sinais amostrados da USART. 

Neste estudo de caso foram amostrados dois barramentos (PbusOut e PbusIn) 

e dois sinais (PRXDOut e Reset). Pode-se observar que na região 1 da figura é 

dado início a transmissão dos dados recebidos pela USART, no entanto, 

quando o sinal de RESET encontra-se ativo (Região 2 da figura), o barramento 

de saída do DUT tem todos os seus sinais em nível lógico baixo (Região 3 da 

figura) e corresponde ao caractere M. Os sinais de entrada (Reset e PbusIn) 

amostrados nesta interface foram inseridos no DUT pelo sistema proposto 

neste trabalho. O sinal de trigger foi conectado ao barramento de dados, e o 

valor de início da amostragem está definido como qualquer (região 4 da figura), 

ou seja, quando houver qualquer mudança na porta de dados os sinais 

começam a ser amostrados. 

A estimativa de freqüência do DUT sem os módulos auxiliares foi de 

aproximadamente 300 MHz. No entanto, com a adição dos módulos do Injetor 

1

3

2

4
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de vetores e do ChipScope, a freqüência do sistema foi de aproximadamente 

100 MHz. 

 

 

5.3 Considerações Finais 
 

Após a realização dos testes utilizando a metodologia proposta foi 

possível observar que com poucos ajustes pode-se adaptar o sistema a 

diversos componentes os quais deseja-se testar.   

A metodologia, apesar de ser intrusiva e ocupar área reconfigurável no 

FPGA, incrementa a funcionalidade da ferramenta de CAD ChipScope e provê 

o projetista de mais uma opção de baixo custo no campo de teste funcional de 

projetos em FPGAs.  

No próximo capítulo será feito uma avaliação geral deste trabalho, bem 

como, serão sugeridos trabalhos a serem desenvolvidos com base nesta 

direção. 
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6 Conclusão e Trabalhos Futuros 
 

6.1 Conclusão 
 

A necessidade de redução no time-to-market, bem como, a corretude 

dos projetos de sistemas digitais está levando a indústria a investir cada vez 

mais em plataformas de prototipação rápida de sistemas.  

Para garantir a corretude do sistema, seja na implementação final do 

hardware (ASIC), seja na sua funcionalmente durante a prototipação em 

FPGAs,  com monitores in-house, indústrias e centros de pesquisas continuam  

investindo no desenvolvimento de padrões e metodologias de testes, alguns 

dos quais visando inserção  direta nos dispositivos.  

Com o objetivo de reduzir custos e aumentar a funcionalidade das 

ferramentas de prototipação, muitos fabricantes estão desenvolvendo 

ferramentas que possibilitam a depuração do projeto alvo.  

 

Tabela 6.1 – Tabela comparativa entre algumas ferramentas comerciais e 
a metodologia deste trabalho. 

    Característica 

 

Ferramenta 

Visualização 

de Sinais 

Inserção de 

Vetores 

Manipulação 

de Sinais 

Definição de 

Break Points 

Consome 

área no 

FPGA 

ChipScope !  !  ! 

Signal TAP !    ! 

UNSHIDES I !  !   

PRO TEST ! !    

Metodologia 
Proposta 

! ! ! ! ! 

 

 

Sendo assim, este trabalho procurou desenvolver uma metodologia de 

baixo custo para inserção e monitoração de sinais de testes em dispositivos 

prototipados em FPGAs, fazendo uso de uma ferramenta já existente no 
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mercado, o Chipscope, para proporcionar ao projetista uma metodologia mais 

completa para depuração de hardware.   

A Tabela 6.1 faz uma comparação entre a metodologia proposta neste 

trabalho e algumas ferramentas existentes no mercado. 

Este trabalho proporcionou o aumento da funcionalidade da ferramenta 

Chip Scope da Xilinx, dando a ela características como a inserção de vetores 

de teste e a definição de breakpoints, as quais, ainda não são suportadas pela 

mesma. Tais características se mostraram bastante úteis na depuração de 

projetos. Outra observação que foi possível durante a realização deste 

trabalho, foi que com poucas alterações, no sistema desenvolvido, a 

metodologia proposta pode ser aplicada também a ferramenta Signal TAP da 

Altera. 

Observamos também que o sistema proposto ocupa apenas uma 

pequena quantidade de memória e LUTs dos dispositivos sob teste.  

 

 

6.2 Trabalhos Futuros 
 

Algumas características podem contribuir para o aumento da 

funcionalidade da metodologia proposta neste trabalho. O sistema 

desenvolvido procurou neste estágio validar principalmente a comunicação 

entre o PC hospedeiro, o DUT e a ferramenta de monitoração ChipScope Pro. 

Sendo assim, o desenvolvimento de um módulo o qual possibilitasse a 

comparação automática dos vetores gerados pelo DUT com os vetores 

gerados na fase de co-simulação, daria ao projetista maior segurança na 

validação do projeto, já que a quantidade de sinais gerados é muito grande e 

de difícil verificação visual.  

Outro módulo que pode ser desenvolvido é uma interface que 

possibilite extrair automaticamente os vetores de teste de um arquivo .vcd, 

gerando o arquivo texto (.txt) do qual o sistema lê atualmente os vetores que 

serão inseridos no DUT.  
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Por fim, uma interface que possibilite a instanciação automática do 

módulo injetor de vetores ao DUT poderia tornar o trabalho do projetista mais 

transparente. 
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8 Anexos 

8.1 Estudo de Caso 2 (USART) 
8.1.1 Protocolo de Comunicação 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
-- Company:  
-- Engineer: Marco Antonio Dantas Ramos 
-- 
-- Create Date:    19:19:31 07/11/05 
-- Design Name:     
-- Module Name:    conversor - Behavioral 
-- Project Name:    
-- Target Device:   
-- Tool versions:   
-- Description: 
-- 
-- Dependencies: 
--  
-- Revision: 
-- Revision 0.01 - File Created 
-- Additional Comments: 
--  
-------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
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use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
---- Uncomment the following library declaration if instantiating 
---- any Xilinx primitives in this code. 
--library UNISIM; 
--use UNISIM.VComponents.all; 
 
entity conversor is 
    Port (  entrada   : in std_logic_vector(7 downto 0); 
            sw_pronto  : in std_logic; 
  sinc   : in std_logic; 
  mem_cheia  : in std_logic; 
  clk    : in std_logic; 
            rst    : in std_logic; 
  para_prot  : in std_logic; 
  recebido  : out std_logic; 
  hw_pronto  : out std_logic; 
  wr_en   : out std_logic; 
  saida    : out std_logic_vector(25 downto 0)); 
end conversor; 
 
architecture Behavioral of conversor is 
type estados is (estagio1,estagio2,estagio3,estagio4,armazena,para); 
signal est: estados; 
signal tmp: std_logic_vector (31 downto 0); 
begin 
 process (clk,rst,est,sw_pronto,sinc,para_prot) is 
 begin 
  if rst = '1' then 
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   saida<="00000000000000000000000000"; 
   hw_pronto <='0'; 
   recebido <= '0'; 
   est <= estagio1; 
      
  elsif (clk'event and clk = '1') then 
   case (est) is 
      
    when estagio1 => 
     if sw_pronto = '1' then 
      tmp<="00000000000000000000000000000000"; 
      hw_pronto <= '1'; 
      wr_en <= '0'; 
      recebido <= '0'; 
     end if; 
     if sinc = '1' then  
      tmp(7 downto 0) <= entrada; 
      recebido <= '1'; 
      est <= estagio2; 
     end if;  
     
    when estagio2 => 
     recebido <= '0'; 
     if sinc = '0' then 
      tmp(15 downto 8) <= entrada; 
      recebido <= '1'; 
      est <= estagio3; 
     end if;      
     
    when estagio3 => 
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     recebido <= '0'; 
     if sinc = '1' then 
      tmp(23 downto 16) <= entrada; 
      recebido <= '1'; 
      est <= estagio3; 
     end if; 
     
    when estagio4 => 
     recebido <= '0'; 
     if sinc = '0' then 
      tmp(31 downto 24) <= entrada; 
      recebido <= '1'; 
      est <= armazena; 
     end if; 
       
    when armazena => 
     recebido <= '0'; 
     if (para_prot = '1' or mem_cheia = '1') then 
      est <= para; 
      hw_pronto <= '0'; 
     elsif (para_prot = '0'and mem_cheia = '0') then 
      hw_pronto <= '1'; 
      wr_en <= '1'; 
      saida <= tmp(25 downto 0); 
      est <= estagio1; 
     end if; 
    when para => 
      
     if (para_prot = '0' and mem_cheia = '0') then 
      est <= armazena; 
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     end if; 
   end case;  
  end if; 
    
 end process; 
 
end Behavioral; 
 
 

8.1.2 Controle de memória 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
-- Company:  
-- Engineer: 
-- 
-- Create Date:    19:14:42 07/01/05 
-- Design Name:     
-- Module Name:    ctr_mem - Behavioral 
-- Project Name:    
-- Target Device:   
-- Tool versions:   
-- Description: 
-- 
-- Dependencies: 
--  
-- Revision: 
-- Revision 0.01 - File Created 
-- Additional Comments: 
--  
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-------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
---- Uncomment the following library declaration if instantiating 
---- any Xilinx primitives in this code. 
--library UNISIM; 
--use UNISIM.VComponents.all; 
 
entity ctr_mem is 
    Port ( clk : in std_logic; 
    rst_ctr: in std_logic; 
   rst_prot: out std_logic;  

  leitura_mem : out std_logic; 
             rst_mem : out std_logic; 
             mem_vazia : in std_logic; 

  clk_dut : out std_logic; 
             clk_mem : out std_logic; 
   break_point: in std_logic); 
end ctr_mem; 
 
architecture Behavioral of ctr_mem is 
type estados is (executa,para_sistema); 
signal est : estados; 
begin 
 process (rst_ctr,mem_vazia,clk,break_point) 
 begin 
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  if (rst_ctr = '1') then 
   leitura_mem <= '0'; 
    rst_mem <= '1'; 
    rst_prot <= '1'; 
    clk_mem <= '1'; 
    est <= executa; 
   elsif (break_point = '1' or mem_vazia = '1') then 
   rst_mem <= '0'; 
   rst_prot <= '0'; 
   est <= para_sistema; 
   leitura_mem <= '0'; 
   clk_mem <= '0'; 
   clk_dut <= '0'; 
  elsif (break_point = '0' and mem_vazia = '0') then 
   rst_mem <= '0'; 
   rst_prot <= '0'; 
   clk_dut <= clk; 
   clk_mem <= '1'; 
   leitura_mem <= '1'; 
 
  end if; 
 end process; 
 
 end Behavioral; 
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8.1.3 FIFO para USART 
-------------------------------------------------------------------------------- 
--     This file is owned and controlled by Xilinx and must be used           -- 
--     solely for design, simulation, implementation and creation of          -- 
--     design files limited to Xilinx devices or technologies. Use            -- 
--     with non-Xilinx devices or technologies is expressly prohibited        -- 
--     and immediately terminates your license.                               -- 
--                                                                            -- 
--     XILINX IS PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION "AS IS"          -- 
--     SOLELY FOR USE IN DEVELOPING PROGRAMS AND SOLUTIONS FOR                -- 
--     XILINX DEVICES.  BY PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION        -- 
--     AS ONE POSSIBLE IMPLEMENTATION OF THIS FEATURE, APPLICATION            -- 
--     OR STANDARD, XILINX IS MAKING NO REPRESENTATION THAT THIS              -- 
--     IMPLEMENTATION IS FREE FROM ANY CLAIMS OF INFRINGEMENT,                -- 
--     AND YOU ARE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ANY RIGHTS YOU MAY REQUIRE       -- 
--     FOR YOUR IMPLEMENTATION.  XILINX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY               -- 
--     WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE ADEQUACY OF THE                -- 
--     IMPLEMENTATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OR         -- 
--     REPRESENTATIONS THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE FROM CLAIMS OF        -- 
--     INFRINGEMENT, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS        -- 
--     FOR A PARTICULAR PURPOSE.                                              -- 
--                                                                            -- 
--     Xilinx products are not intended for use in life support               -- 
--     appliances, devices, or systems. Use in such applications are          -- 
--     expressly prohibited.                                                  -- 
--                                                                            -- 
--     (c) Copyright 1995-2004 Xilinx, Inc.                                   -- 
--     All rights reserved.                                                   -- 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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-- You must compile the wrapper file fifo_usart.vhd when simulating 
-- the core, fifo_usart. When compiling the wrapper file, be sure to 
-- reference the XilinxCoreLib VHDL simulation library. For detailed 
-- instructions, please refer to the "CORE Generator Help". 
 
-- The synopsys directives "translate_off/translate_on" specified 
-- below are supported by XST, FPGA Compiler II, Mentor Graphics and Synplicity 
-- synthesis tools. Ensure they are correct for your synthesis tool(s). 
 
-- synopsys translate_off 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.ALL; 
 
Library XilinxCoreLib; 
ENTITY fifo_usart IS 
 port ( 
 clk: IN std_logic; 
 sinit: IN std_logic; 
 din: IN std_logic_VECTOR(25 downto 0); 
 wr_en: IN std_logic; 
 rd_en: IN std_logic; 
 dout: OUT std_logic_VECTOR(25 downto 0); 
 full: OUT std_logic; 
 empty: OUT std_logic); 
END fifo_usart; 
 
ARCHITECTURE fifo_usart_a OF fifo_usart IS 
 
component wrapped_fifo_usart 
 port ( 
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 clk: IN std_logic; 
 sinit: IN std_logic; 
 din: IN std_logic_VECTOR(25 downto 0); 
 wr_en: IN std_logic; 
 rd_en: IN std_logic; 
 dout: OUT std_logic_VECTOR(25 downto 0); 
 full: OUT std_logic; 
 empty: OUT std_logic); 
end component; 
 
-- Configuration specification  
 for all : wrapped_fifo_usart use entity XilinxCoreLib.sync_fifo_v5_0(behavioral) 
  generic map( 
   c_read_data_width => 26, 
   c_has_wr_ack => 0, 
   c_dcount_width => 1, 
   c_has_wr_err => 0, 
   c_wr_err_low => 1, 
   c_wr_ack_low => 1, 
   c_enable_rlocs => 0, 
   c_has_dcount => 0, 
   c_rd_err_low => 1, 
   c_rd_ack_low => 1, 
   c_read_depth => 1024, 
   c_has_rd_ack => 0, 
   c_write_depth => 1024, 
   c_ports_differ => 0, 
   c_memory_type => 1, 
   c_write_data_width => 26, 
   c_has_rd_err => 0); 
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BEGIN 
 
U0 : wrapped_fifo_usart 
  port map ( 
   clk => clk, 
   sinit => sinit, 
   din => din, 
   wr_en => wr_en, 
   rd_en => rd_en, 
   dout => dout, 
   full => full, 
   empty => empty); 
END fifo_usart_a; 
 
-- synopsys translate_on 
 


