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RESUMO 

SANTIAGO, Diogo F. de Melo. µBIP: Adição de Protocolos de Comunicação em 
Microcontrolador Básico. Itajaí, 2008. 78 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Ciência da Computação)–Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, Universidade do 
Vale do Itajaí, Itajaí, 2008.  
 
O ensino introdutório do projeto de sistemas digitais e de sistemas embarcados requer a utilização 
de arquiteturas simples de modo a facilitar a aprendizagem pelo aluno de diversos conceitos 
básicos. Nesse contexto, foi desenvolvida por pesquisadores do Laboratório de Sistemas 
Embarcados e Distribuídos da Universidade do Vale do Itajaí uma gama de famílias de 
processadores para apoiar o ensino com foco em simplicidade, dentre estes está o BIP I, o BIP II e o 
µBIP. O µBIP, que pode ser considerado o mais abrangente, pois possui instruções aritméticas 
básicas (soma e subtração), de transferência de dados entre processador e memória, de desvio 
condicional e incondicional para a implementação de estruturas de controle, como laços de 
repetição, temporizador programável, um controlador de interrupções e pinos de entrada-e-saída. 
Mesmo com esse conjunto de funcionalidades, para o µBIP propiciar uma experiência mais 
próxima de um sistema embarcado, há a necessidade de se incluir suporte em hardware para 
comunicação externa. Nesse contexto, este trabalho estendeu o µBIP adicionando periféricos de 
comunicação serial padrão para suprir essa lacuna. Neste documento, são apresentados estudos 
realizados com a análise e a seleção dos protocolos a serem suportados, assim como o projeto 
desses protocolos e sua integração ao µBIP.  
 
 
Palavras-chave: Sistemas Embarcados. Comunicação Serial. Microcontroladores.  
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ABSTRACT 

The initial teaching on digital systems and embedded systems design require the use of a simple 

architectures which could ease the student’s learning on several basic concepts. In this context, 

they were developed by researchers of the Embedded and Distributed Systems Laboratory of 

University of Vale do Itajaí a family of processors to support the teaching of these concepts, 

including BIP I, BIP II and µBIP. µBIP is the more complete model of this family because it 

includes instruction for arithmetic operations, data transference and conditional and unconditional 

branches to implement control structures. Furthermore, it includes a programmable timer, an 

interrupt controller and I/O pins. Even with all of these features, µBIP still needs additional 

support to offer to the students an experience closer to the one of the design of an embedded system. 

It is necessary to add hardware support for external communication. In this context, this work 

extended µBIP by integrating a peripheral for standard serial communications. This text presents a 

studies and analysis performed aiming at select the protocols to be added, the design of the 

peripherals for these protocols and their integration to the µBIP. 

 

Keywords: Embedded Systems. Serial Communication. Microcontrollers. 

 



 

1  INTRODUÇÃO 

O ensino introdutório do projeto de sistemas digitais e de sistemas embarcados requer a 

utilização de arquiteturas simples de modo a facilitar a aprendizagem pelo aluno de diversos 

conceitos básicos. Arquiteturas de processadores usadas em produtos comerciais não atendem a este 

objetivo, pois, em geral são desenvolvidas com base em requisitos de mercado, como custo, 

desempenho, consumo de energia, entre outros.  

Nesse contexto, pesquisadores do Laboratório de Sistemas Embarcados e Distribuídos da 

Universidade do Vale do Itajaí – LSED-UNIVALI especificaram uma família de processadores cuja 

arquitetura foi definida tendo como foco a sua simplicidade de modo a facilitar o aprendizado de 

diferentes conceitos na área de Sistemas de Computação. O primeiro modelo da família, 

denominado BIP I – Basic Instruction-set Processor I (MORANDI et al., 2006) possui um conjunto 

de instruções limitado a operações aritméticas (soma e subtração) e de transferência de dados entre 

o processador e a memória. O BIP II (MORANDI; RAABE; ZEFERINO, 2006) estendeu essa 

arquitetura incluindo instruções de desvio condicional e incondicional para a implementação de 

estruturas de controle, como laços de repetição. Esses dois modelos foram especificados 

especialmente para uso no ensino de conceitos básicos de Arquitetura e Organização de 

Computadores. 

Esses processadores também foram aplicados em disciplinas avançadas na área de projeto de 

sistemas digitais e de projeto de sistemas embarcados no curso de graduação em Engenharia de 

Computação e no Mestrado em Computação Aplicada. No entanto, eles se mostraram limitados 

pelo fato de não possuírem características tipicamente encontradas em tais sistemas. Por isso, uma 

terceira versão do processador foi especificada em um TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) do 

Curso de Ciência da Computação (PEREIRA MC, 2008). Essa versão consiste de um 

microcontrolador denominado µBIP (lê-se Micro BIP) para o qual foram acrescentadas novas 

instruções em relação ao BIP II, um temporizador programável, um controlador de interrupções e 

pinos de entrada-e-saída (PEREIRA MC; ZEFERINO, 2008). 

Essas novas funcionalidades foram determinadas por meio de uma pesquisa realizada junto a 

professores e a engenheiros. No entanto, para limitar a complexidade do problema ao tempo 

disponível para resolvê-lo, uma das funcionalidades mais citadas não foi implementada. Essa 

funcionalidade, indicada por 78% das pessoas consultadas, consiste na transferência de dados 

através de interfaces de comunicação serial padrão, como, por exemplo, RS-232, I2C e SPI, entre 

outras (PEREIRA MC, 2008). 
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 Dessa forma, este trabalho estendeu o µBIP adicionando periféricos de comunicação serial 

padrão e atendendo às necessidades levantadas na consulta realizada. Foram estudados diversos 

protocolos e selecionados dois o RS-232 e o I2C por apresentarem maior simplicidade para facilitar 

a sua implementação, lembrando que o objetivo é que ele venha a ser utilizado no ensino de 

graduação e de pós-graduação e que atenda a necessidades de projetos de pesquisa do laboratório ao 

qual este TCC está associado. 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

1.1.1  Formulação do Problema 

A versão atual do µBIP contempla muitas das funcionalidades básicas encontradas em 

microcontroladores comerciais. Porém, para aplicações que requeiram comunicação entre o 

microcontrolador e periféricos externos ou outros sistemas computacionais, é necessário 

implementar todo um protocolo por software. Tipicamente, microcontroladores incluem suporte em 

hardware para protocolos de comunicação padronizados, os quais são implementados na forma de 

periféricos integrados ao microcontrolador. Isso facilita a implementação das aplicações, pois exige 

poucas instruções para a realização de uma transferência de dados.  

1.1.2  Solução Proposta 

A solução proposta neste projeto consiste em estender a organização do µBIP, acrescentando 

periféricos de interface de comunicação serial baseadas em protocolos padronizados. A partir de um 

estudo de quatro protocolos utilizados em sistemas embarcados, dentre eles o RS-232, o I2C, o SPI 

e o LIN, e dentre estes, foram escolhidos o RS-232 e o I2C  para serem implementados e integrados 

ao µBIP. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 
 

O objetivo geral desse trabalho foi desenvolver periféricos de comunicação serial e integrá-

los ao modelo sintetizável do µBIP. 
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1.2.2  Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos desse projeto foram: 

1. Consolidar conceitos sobre sistemas embarcados; 

2. Compreender a arquitetura e a organização do µBIP; 

3. Conhecer o fluxo de projeto e as ferramentas disponíveis para desenvolvimento baseado 

no µBIP; 

4. Analisar protocolos de comunicação serial padrão e selecionar dois protocolos; 

5. Disponibilizar modelos sintetizáveis de periféricos de interface de comunicação serial 

integrados ao µBIP; e 

6. Documentar e divulgar o trabalho. 

1.3 Metodologia 

A metodologia adotada para este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi dividida em 

duas partes:  

• Estudo: Essa etapa consiste do conjunto conhecimentos teóricos relativos a 

implementação da fundamentação teórica deste trabalho. O esforço maior se concentrará 

no entendimento do funcionamento e implementação do µBIP e os conceitos acerca dos 

protocolos de comunicação serial RS 232, SPI, I2C e LIN. 

• Projeto e Implementação: Esta etapa se caracteriza pela escolha e implementação dos 

periféricos os quais foram integrados ao µBIP a fim de implementar a comunicação 

serial. 

1.4 Estrutura do trabalho 

Este documento está dividido em quatro capítulos. O Capítulo 1, Introdução, apresentou 

uma descrição dos objetivos que cercam o trabalho e seus objetivos. O Capítulo 2, Fundamentação 

Teórica, apresenta o estudo, a partir de revisão bibliográfica dos temas que serão abordados no 

trabalho. O Capítulo 3, Desenvolvimento, apresenta o estudo do modelo escolhido para 

comunicação RS-232, o wrapper meio que faz o intermédio dos dados entre a UART e o 

processador e por final a integração da UART + wrapper + µBIP e considerações dos custos entre a 

versão atual e a versão original. O último capítulo deste trabalho apresenta as considerações finais a 

respeito do trabalho.   



 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Este capítulo tem por objetivo contextualizar o trabalho a ser desenvolvido. São 

identificados os principais conceitos sobre sistemas embarcados e são descritas a arquitetura e a 

organização do µBIP. Em seguida, são apresentados conceitos gerais sobre comunicação serial, 

finalizando com a descrição de quatro protocolos, entre eles o RS 232, o I2C, o SPI e o LIN. 

2.1 Sistemas Embarcados 

Um sistema computacional embarcado, ou apenas sistema embarcado, é praticamente 

qualquer sistema computacional exceto pelos desktops, laptops ou mainframes (VAHID; 

GIVARGIS, 2002, p. 1). Já para Wayne Wolf (2001), um sistema embarcado é “qualquer 

dispositivo que inclui um computador programável, mas que não seja ele próprio um computador de 

propósito geral”, isto quer dizer que um sistema embarcado é um computador que realize tarefas 

específicas e que em conjunto pode formar um sistema maior. 

Sistemas computacionais embarcados estão em toda parte e tendem a aumentar sua presença 

ainda mais, devido ao baixo custo tecnológico atual (CARRO; WAGNER, 2003). Uma série de 

dispositivos eletrônicos comuns possuem sistemas embarcados. Dentre eles pode-se citar: 

1. Eletrônicos em geral: celulares, pagers, câmeras digitais, câmeras de vídeo, 

videocassetes, vídeo-games portáteis, calculadoras, e PDAs (Personal Digital Assistant – 

Assistente Digital Pessoal); 

2. Eletrodomésticos: forno de microondas, secretaria eletrônica, termostato, segurança 

residencial, máquinas de lavar e sistemas de iluminação; 

3. Escritório: fax, copiadoras, impressoras e scanners;  

4. Equipamentos comerciais: caixa registradora, controle de estacionamento, sistemas de 

alarme, leitores de cartão, leitores de código de barras; e 

5. Automóveis: controle de transmissão, controle de trajeto, injeção eletrônica, freios ABS 

(Anti-Blocking System) e suspensão ativa. 
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2.1.1  Características de Sistemas Embarcados 

Sistemas embarcados apresentam algumas características específicas que os diferem de 

outros sistemas computacionais (VAHID; GIVARGIS, 2002, p. 2-3): 

1. Monofuncional: um sistema embarcado usualmente executa apenas um programa, 

repetidamente. Por exemplo, um pager será sempre um pager diferentemente de um 

sistema desktop que realiza diversas tarefas; 

2. Restrições de Projeto: todo sistema computacional possui restrições na sua métrica de 

projeto, porém, nos sistemas embarcados, essas limitações são maiores. Sistemas 

embarcados, que normalmente possuem baixo custo, devem ter tamanho para se encaixar 

em um único chip,  ter desempenho rápido o suficiente para processamento em tempo-

real e ter um consumo baixo de energia para prolongar ao máximo a vida útil de sua 

bateria; e 

3. Reativos em Tempo Real: muitos dos sistemas embarcados devem reagir às mudanças 

do ambiente e processar dados em tempo real onde o sistema não pode por exemplo 

perder dados ou simplesmente parar de funcionar. Um exemplo típico é o marca-passos o 

qual nunca poderia parar de emitir sinais de pulsação ao coração de um dado paciente.  

2.1.2  Otimização de Projeto de Sistemas Embarcados 

Projetar um sistema embarcado que cumpra as suas funcionalidades e que otimize 

simultaneamente várias métricas de projeto é considerado um desafio de projeto (VAHID; 

GIVARGIS, 2002), sendo que algumas métricas de projeto incluem: 

1. Custo NRE (Non-Recurring Engineering Cost ou custo de engenharia não-recorrente): 

custo monetário de projetar o sistema. Segundo Carro e Wagner (2003), o projeto de um 

sistema embarcado complexo resulta em um custo alto devido à necessidade de equipes 

multidisciplinares (hardware digital, hardware analógico, software, teste), além da 

utilização de ferramentas computacionais caras; 

2. Custo Unitário: custo monetário de produção para cada cópia do sistema, exceto pelo 

custo NRE; 
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3. Tamanho: Espaço físico requerido pelo sistema. Freqüentemente, medido em bytes para 

software e portas ou transistores para hardware; 

4. Desempenho: Tempo de execução ou vazão do sistema; 

5. Energia: Quantidade de energia consumida pelo sistema; 

6. Flexibilidade: refere-se à habilidade de mudanças nas funcionalidades do sistema sem 

acarretar em novos custos de NRE; 

7. Time-to-market (tempo para o mercado): Quantidade de tempo requerido para projetar, 

produzir e lançar o sistema no mercado; 

8. Tempo de prototipação: Quantidade de tempo para a construção de uma versão de 

trabalho do sistema; 

9. Corretude ou correção: Garantia de que a funcionalidade do sistema foi implementada 

corretamente; e 

10. Segurança: refere-se à probabilidade de que o sistema não causará danos; entre outras. 

Segundo Vahid e Givargis (2002), essas métricas competem entre si, e a melhoria em uma 

delas pode acarretar em prejuízos a outras métricas. 

Vahid e Givargis (2002, p. 5-6) ainda afirmam que uma otimização da métrica time-to-

market tem sido exigida cada vez mais. AFigura 1 Erro! Fonte de referência não 

encontrada.demonstra um gráfico com a relação entre o tempo para se desenvolver e lançar um 

produto e as vendas. Nota-se que quanto antes o lançamento do produto, as vendas se aproximam 

do cume do retorno financeiro.  
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Figura 1. Lançamento do produto × retorno financeiro 

Fonte: Vahid e Givargis (2002). 

2.1.3  Tecnologias de Processadores Embarcados 

Segundo Vahid e Givargis (2002, p. 5), “a tecnologia de processador envolve a arquitetura 

do mecanismo computacional usada para implementar uma funcionalidade desejada do sistema”. 

Esses autores destacam três tecnologias de processador: (a) processador de propósito geral; 

(b) processador de propósito único; e (c) processador de aplicação específica. 

Processadores de propósito geral (GPP – General Purpose Processors), também conhecidos 

como microprocessadores e CPU (Central Processing Unit – Unidade Central de Processamento) 

são construídos visando uma variedade de aplicações. Possuem características comuns como: 

(i) presença de uma memória de programa em que é armazenada um programa com funcionalidade 

desejada; (ii) caminho de dados (datapath) genérico o bastante para manipular uma variedade de 

computação; (iii) banco de registrador grande; e (iv) uma ou mais ALU (Arithmetic-Logic Unit - 

Unidade Lógica Aritmética - ULA) de propósito geral. 

Um processador de propósito único (SPP – Single Purpose Processor) é um circuito digital 

projetado para executar uma única tarefa. Sua funcionalidade é implementada diretamente no 

hardware e, portanto, não é programável. Esse tipo de processador é também conhecido como 

processador dedicado, co-processador ou acelerador. 

Já um processador de aplicação específica (ASIP – Application-Specific Instruction-set 

Processor) é um meio termo entre os dois processadores anteriores. O projeto de um ASIP visa uma 

classe de aplicações com características comuns, para as quais são incluídas unidades funcionais 

para as operações mais utilizadas e excluídas outras unidades que normalmente não são usadas. 

Dois exemplos de ASIPs são os DSPs (Digital Signal Processor) e os microcontroladores (MCUs – 

Microcontroller Units).  
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Ao utilizar um GPP, o projetista da aplicação se beneficia com a sua maior flexibilidade, já 

que alterações nas funcionalidades são realizadas apenas no código do programa, seu baixo custo 

NRE e um time-to-market reduzido. Além disso, o seu custo unitário pode ser relativamente baixo 

para pequenas quantidades e o seu desempenho é alto para aplicações de computação-intensiva. Já 

um SPP oferece como benefícios um tamanho reduzido, menor consumo de energia que o GPP, 

custo unitário baixo para grandes quantidades e maior desempenho em processamento. Por outro 

lado, o custo NRE e o tempo de projeto são altos, a flexibilidade é baixa e o custo unitário é alto 

para poucas quantidades. Já os ASIPs oferecem métricas intermediárias. São tão flexíveis quanto os 

GPPs, pois são programáveis, e possuem melhor relação custo × desempenho para a classe de 

aplicação a que se destinam.  

Neste trabalho, serão desenvolvidos periféricos de comunicação para um ASIP do tipo 

microcontrolador (o µBIP). Esses periféricos podem ser vistos como SPPs que implementam em 

hardware funcionalidades comuns e que no µBIP original (PEREIRA MC, 2008) só podem ser 

realizadas via software no microcontrolador, consumindo espaço na memória de programa. A 

inclusão dos periféricos libera esse espaço, disponibilizando-o para a implementação de outras 

funcionalidades da aplicação.  

2.2 Arquitetura e Organização do µBIP 

Nesta seção, são descritas a arquitetura e a organização do microcontrolador µBIP 

(PEREIRA MC, 2008) visando posicionar o projeto deste TCC junto ao seu contexto alvo. Antes, 

porém, é importante apresentar claramente os conceitos de arquitetura e de organização, base para a 

descrição apresentada. Segundo William Stallings (2002, p. 5),  

 O termo “arquitetura de um computador” refere-se aos atributos de um sistema que são 
visíveis para o programador ou, em outras palavras, aos atributos que têm impacto direto 
sobre a execução lógica de um programa. O termo “organização de um computador” refere-
se às unidades operacionais e suas interconexões que implementam as especificações da sua 
arquitetura. Exemplos de atributos de arquitetura incluem o conjunto de instruções, o 
número de bits usados para representar os vários tipos de dados (por exemplo, números, 
caracteres), os mecanismos de E/S e as técnicas de endereçamento à memória. Atributos de 
organização incluem detalhes de hardware transparentes ao programador, tais como os 
sinais de controle, as interfaces entre o computador e os periféricos e a tecnologia de 
memória utilizada. 

Na caracterização da arquitetura de um processador, devem ser identificados os tamanhos de 

suas palavras de dados e de instrução, seu espaço de endereçamento, seus registradores, os formatos 

de instrução utilizados, os modos de endereçamento suportados e o seu conjunto de instruções. Na 
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caracterização da sua organização, são descritas sua organização de memória, unidades funcionais, 

periféricos e barramentos, entre outras características estruturais. 

2.2.1  Arquitetura do µBIP 

Segundo Maicon C. Pereira (2008), o tamanho da palavra de dados e da palavra de instrução 

no µBIP é de 16 bits. Ele suporta o tipo de dados “inteiro” de 16 bits que pode representar valores 

entre –32768 e +32767.  

O espaço de endereçamento de memória tanto de instrução quanto de dados é de 2K, no 

entanto o espaço de endereçamento de memória de dados é dividido com o espaço de 

endereçamento dos periféricos, já que o µBIP usa uma abordagem de E/S mapeada em memória. O 

microcontrolador possui 1K-palavras destinados à memória de dados e 1K-palavras para 

registradores de E/S. PEREIRA MC (2008) aponta essa abordagem como vantajosa pelo motivo de 

se utilizar um bit de endereço para identificar se o acesso se dirige à memória ou à E/S, como ilustra 

a Figura 2.  

 

  

Figura 2. Espaçamento de Memória no µBIP 

Fonte: Pereira, Maicon Carlos (2008). 

O µBIP utiliza uma arquitetura baseada em acumulador e possui os seguintes registradores 

em sua CPU:  

• PC (Program Counter): contém o endereço da instrução corrente;  
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• ACC (Accumulator): contém o resultado da Unidade Funcional (ou UF);  

• STATUS: contém informações sobre o resultado da operação da ULA. Ele indica alguns 

possíveis estados dentre eles: (i) Z indica que o resultado da ULA é zero; (ii) N indica 

que o resultado da ULA é um número negativo; (iii) C indica se houve carry-out em 

uma operação de adição ou borrow-out numa instrução de subtração. 

• INDR (Index Register): contém o índice do vetor, utilizado em instruções de 

manipulação de vetores; e 

• SP (Stack Pointer): aponta para o topo da pilha de suporte à chamada de procedimentos.  

O µBIP possui um único formato de instrução composto de 5 bits para o código da operação 

e 11 bits para o operando, conforme mostra a Figura 3. Com esse operando, é possível endereçar até 

2K posições (para instruções que utilizam o operando como endereço de memória) ou representar 

constantes com valores no intervalo de –1024 a +1023 (para instruções que utilizam o operando 

imediato).  

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Cód. Operação Operando  

Figura 3. Formato de instrução no µBIP 

Fonte: Pereira, Maicon Carlos (2008). 

 Esse formato de instrução considera um operando implícito que é o registrador ACC e outro 

operando explícito dado pelos 11 bits da instrução. Porém, há instruções que não utilizam o 

operando explícito, como, por exemplo, a instrução de controle HLT. 

O µBIP suporta três modos de endereçamentos:  

• Direto: o operando refere-se a um endereço efetivo da memória de dados; 

• Imediato: o operando é uma constante de dado; e 

• Indireto: o operando é o endereço base de um vetor que será somado com o registrador 

INDR para determinar um endereço efetivo da memória de dados, como representado na 

Figura 4.  
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Figura 4. Modo de endereçamento Indireto 

Fonte: Pereira, Maicon Carlos (2008). 

O conjunto de instruções do µBIP é descrito nas tabelas a seguir. As primeiras 15 instruções 

já eram disponibilizadas na arquitetura de referência do microcontrolador (o BIP II), as demais 

foram acrescentadas no µBIP. 

Tabela 1. Conjunto de instruções do µBIP – Parte I. 

Opcode Instrução Flags Operação e atualização do PC 

00000 HLT  Desabilita atualização do PC PC ← PC 

00001 STO  operand  Memory [operand] ← ACC PC ← PC + 1 

00010 LD   operand  ACC ← Memory[operand] PC ← PC + 1 

00011 LDI  operand  ACC ← operand PC ← PC + 1 

00100 ADD  operand Z,N,C ACC ← ACC + Memory[operand] PC ← PC + 1 

00101 ADDI operand  Z,N,C ACC ← ACC + operand PC ← PC + 1 

00110 SUB  operand Z,N,C ACC ← ACC – Memory[operand] PC ← PC + 1 

00111 SUBI operand Z,N,C ACC ← ACC – operand PC ← PC + 1 

01000 BEQ  operand   Se (STATUS.Z=1) então 

  PC ← endereço  
Se não  

  PC ← PC + 1  

01001 BNE  operand   Se (STATUS.Z=0) então 

  PC ← endereço  
Se não 

  PC ← PC + 1 

01010 BGT  operand   Se (STATUS.Z=0) e 
(STATUS.N=0) então  

  PC ← endereço  
Se não 

  PC ← PC + 1 

01011 BGE  operand   Se (STATUS.N=0) então  

  PC ← endereço  
Se não 

  PC ← PC + 1 

01100 BLT  operand   Se (STATUS.N=1) então  

  PC ← endereço  
Se não 

  PC ← PC + 1 
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01101 BLE  operand   Se (STATUS.Z=1) ou 
(STATUS.N=1) então  

  PC ← endereço  
Se não 

  PC ← PC + 1 

01110 JMP  operand   PC ← endereço 

01111 NOT Z,N ACC ← NOT(ACC) PC ← PC + 1 

10000 AND  operand Z,N ACC ← ACC AND Memory[operand] PC ← PC + 1 

10001 ANDI operand  Z,N ACC ← ACC AND operand PC ← PC + 1 

10010 OR   operand Z,N ACC ← ACC OR  Memory[operand] PC ← PC + 1 

10011 ORI  operand  Z,N ACC ← ACC OR  operand PC ← PC + 1 

10100 XOR  operand Z,N ACC ← ACC XOR Memory[operand] PC ← PC + 1 

10101 XORI operand  Z,N ACC ← ACC XOR operand PC ← PC + 1 

10110 SLL  operand Z,N ACC ← ACC <<  operand PC ← PC + 1 

10111 SRL  operand Z,N ACC ← ACC >>  operand PC ← PC + 1 

 

 

Tabela 2. Conjunto de instruções do µBIP – Parte II. 

Opcode Instrução Flags Operação e atualização do PC 

11000 STOV operand  Memory[operand + INDR] ← ACC PC ← PC + 1 

11001 LDV  operand  ACC ← Memory[operand + INDR] PC ← PC + 1 

11010 RETURN   PC ← ToS 

11011 RETINT   PC ← ToS 

11100 CALL operand   PC ← operand 

ToS ← PC+1 

   Fonte: Pereira, Maicon Carlos (2008). 

2.2.2  Organização do µBIP 

A organização do µBIP possui uma estrutura com memórias de instruções e dados separadas 

(tipo Harvard), como mostram a Figura 5 e a Figura 6. 
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Figura 5. Visão abstrata da organização do µBIP 

Fonte: Pereira, Maicon Carlos (2008). 

 

 

 
 

Figura 6. Visão detalhada da organização do µBIP 

Fonte: Pereira, Maicon Carlos (2008). 

A Unidade Funcional do µBIP consiste de um somador/subtrator, portas para 

implementação funções lógicas (AND, OR, NOT e XOR) e uma unidade de descolamento lógico à 

esquerda e à direita.  
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Figura 7. Organização da Unidade Funcional do µBIP 

Fonte: Pereira, Maicon Carlos (2008). 

O µBIP possui duas portas E/S, cada uma com 16 pinos bidirecionais com controle 

individual de direção (port0 e port1).  O pino 0 da port0 está associado a um bloco chamado “Edge 

Detector”, responsável por ativar uma interrupção caso seja detectada uma borda de subida ou 

descida nesse pino, conforme configurado no registrador mcu_config1. 

Como periférico adicional, o µBIP possui um temporizador de 16 bits com prescaler e um 

controlador de interrupções. Este temporizador por consistir de um contador de 16 bits, pode 

representar 65.536 ciclos até estourar, podendo se configurar o prescaler para multiplicar este valor 

em até 128 vezes. 

Quanto ao controlador de interrupções, Maicon C. Pereira (2008, p.59) afirma que:  

O µBIP possui um controlador de interrupções com apenas duas entradas de interrupção 
associadas: (i) interrupção por detecção de borda no pino 0 da port0; e (ii) estouro do 
temporizador. As interrupções recebidas pelo controlador de interrupções são armazenadas 
em suas posições correspondentes no registrador int_status e caso esteja ativado (=1) 
o bit correspondente no registrador int_config, é gerada uma interrupção para a CPU 
e o controle fica aguardando o sinal de ACK.  

A Figura 8 apresenta um fluxograma do funcionamento do Controlador de Interrupções. Na 

recepção de uma interrupção pelo controlador, é verificado primeiramente se a chave geral de 

interrupções está ativa. Se sim, então é verificado se a chave individual está ativa também e, caso 
                                                
 
 
1 Este e outros registradores adicionais são registradores dos periféricos representados pela caixa SFRs na Figura 6.  
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seja positivo, então é enviada uma interrupção à CPU. No atendimento de uma interrupção, o 

controlador desabilita temporariamente a chave geral para impedir que ocorram novas interrupções. 

Sempre que ocorrer uma interrupção, a CPU salva o contexto (registrador PC) na pilha e redireciona 

o PC para o endereço 0x001 da memória de instruções, onde deve estar a rotina de tratamento de 

interrupções. O tratamento de prioridade de interrupções e limpeza do flag do int_status deve 

ser feito manualmente pelo usuário dentro da rotina de tratamento de interrupção. O retorno de uma 

interrupção acontece após a execução da instrução RETINT (PEREIRA MC, 2008). 

 

Figura 8. Fluxo do Controle de Interrupção 

Fonte: Pereira, Maicon Carlos (2008). 
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Segundo PEREIRA MC (2008), no µBIP, a integração dos periféricos com a CPU é 

realizada através de um barramento com os seguintes grupos de vias (ilustradas na Figura 9):  

• addr: que possui o endereço de um registrador interno de um periférico ou endereço de 

uma posição de memória;  

• din: possui o dado a ser escrito no endereço indicado por addr;  

• wr_data: permite a escrita do dado din no endereço addr;  

• dout: é uma via individual por periférico que possui o dado a ser retornado para a CPU 

(na sua entrada de dados, a CPU possui um multiplexador que escolhe o dado de entrada 

a partir do endereço dado por addr); e  

• rd_data: que informa ao periférico para colocar no canal de saída dout o conteúdo do 

registrador dado por addr. 
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Figura 9. Integração da CPU com os periféricos e memórias 

Fonte: Pereira, Maicon Carlos (2008). 

Para acrescentar um novo periférico no microcontrolador, é preciso adicionar uma via no 

multiplexador do barramento de dados (chamado de Data Bus Mux) e, caso o periférico se 

comunique com a CPU via interrupção, é preciso modificar o Controlador de Interrupção para 

suportar esse novo periférico. Como a decodificação de endereços é feita de maneira distribuída, o 

periférico deve ser configurado de modo a identificar acessos de E/S à sua faixa de endereços. 

2.2.3  Fluxo de Projeto do µBIP  

No desenvolvimento do µBIP, foi utilizado um fluxo de projeto baseado no ArchC para 

especificar e validar o processador. O ArchC é uma linguagem de descrição de arquitetura (ADL – 

Architecture Description Language) que permite modelar processadores no nível arquitetural e 

gerar, automaticamente, um simulador do conjunto de instruções (ISA – Instruction-set 
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Architecture), um montador e um ligador a partir do modelo do processador2 (PEREIRA MC, 

2008). 

O fluxo de projeto do µBIP, baseado nas ferramentas geradas pelo ArchC, é ilustrado na 

Figura 11.A partir de um código fonte da aplicação escrito na linguagem de montagem, o montador 

e o ligador são utilizados para gerar os arquivos objeto e executável, respectivamente. Esse arquivo 

executável pode então ser submetido ao simulador ISA para depuração lógica da aplicação 

(PEREIRA MC, 2008).  

.  

Figura 10. Implementação do µBIP no ArchC – Processo de Simulação 

Fonte: Pereira, Maicon Carlos(2008). 

A implementação física do µBIP é realizada em FPGA3 a partir de um modelo VHDL 

sintetizável do microcontrolador. O código da aplicação é descrito como um modelo VHDL que é 

gerado manualmente a partir do arquivo binário produzido pelo ArchC. Ainda não se dispõe de uma 

ferramenta que automatize esse processo. 

                                                
 
 
2 A descrição da arquitetura de um processador no ArchC é dividida em duas partes: descrição do conjunto de 
instruções (AC_ISA) e a descrição dos recursos da arquitetura (AC_ARCH). Na descrição AC_ISA, o projetista fornece 
os detalhes sobre formatos, tamanhos e nomes de instruções combinados com toda a informação necessária para a 
decodificação e o comportamento das instruções. A descrição AC_ARCH informa ao ArchC quais são os dispositivos 
de armazenamento, estrutura de pipeline e alguns outros detalhes da estrutura da arquitetura (RIGO, 2004). 
 
3 FPGA (Field Programable Gate Array) consiste num arranjo de células lógicas configuráveis contidas em um único 
circuito integrado. 
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2.3 Conceitos Básicos de Comunicação de Dados 

Nesta seção é apresentada uma revisão dos conceitos básicos de comunicação de dados que 

servirá de referência para a discussão a respeito dos protocolos de comunicação serial estudados 

neste trabalho. 

2.3.1  Transferência de Dados 

Segundo Tafner, Loesch e Stringari (1996), a transferência de dados entre dois pontos (fonte 

e destino) pode ser realizada, basicamente, de duas formas: serial ou paralela. 

Na transferência serial, os bits que representam uma informação são transmitidos 

seqüencialmente, um a um, por um único suporte físico. A transferência serial é comumente 

utilizada na comunicação de dados entre computadores. 

Na transferência paralela, os bits que representam uma informação são transmitidos 

simultaneamente, através de diversos suportes físicos em paralelo, os dados são enviados pelo 

emissor e absorvidos pelo receptor todos de uma só vez. A transferência paralela é comumente 

utilizada para curtas distâncias entre computadores, nas operações internas em um computador e na 

comunicação do computador com periféricos (ex. impressora). 

2.3.2  Modos de Transmissão 

Tafner, Loesch e Stringari (1996) descrevem dois modos de transmissão: síncrono e 

assíncrono. Nos sistemas de comunicação síncrona, os relógios (clocks) do emissor e receptor estão 

em perfeito sincronismo e são dependentes entre si. Já nos sistemas assíncronos, os relógios são 

independentes. 

A principal característica da comunicação assíncrona é a de poder ser iniciada a qualquer 

momento e a de não estabelecer limite ao tamanho da mensagem. Porém, para cada dado 

transmitido (caracter de 8 bits), são necessárias informações adicionais para indicar o início e o fim 

do dado. A Figura 11 ilustra dados transmitidos serialmente e enquadrados por bits de início (start 

bit) e fim (stop bit) (TAFNER et al; 1996). 

A transmissão síncrona difere-se da assíncrona pela possibilidade de transmitir os blocos 

possuindo dados de controle apenas no seu começo e fim. Para isso, deve haver uma cadência 
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(clock) fixa para a transmissão dos bits compatível tanto pelo transmissor como pelo receptor, como 

mostra a Figura 12. 

 

Figura 11. Transmissão assíncrona 

Fonte: Adaptado de Tafner, Loesch e Stringari (1996). 

 

Figura 12. Transmissão síncrona 

Fonte: Adaptado de Tafner, Loesch e Stringari (1996). 

2.3.3  Sentido da Transmissão 

 Segundo Tafner, Loesch e Stringari (1996), na comunicação de dados, considerando a 

conexão entre dois computadores, a transferência dos dados é classificada de acordo com o sentido 

da transmissão em: simplex, half-duplex e duplex.  

A transmissão simplex caracteriza a transferência de dados num único sentido, suportando 

uma única origem e um único destino, conforme ilustrado na Figura 13. Esse tipo de comunicação é 

pouco utilizado, principalmente por não possibilitar uma resposta do receptor, confirmando se a 

informação foi ou não recebida. 
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Figura 13. Transmissão Simplex. 

Fonte: Adaptado de Tafner, Loesch e Stringari (1996). 

Na transmissão half-duplex (Figura 14), a transferência de dados pode ser feita nos dois 

sentidos, porém não simultaneamente. Nesse esquema, o transmissor e o receptor se alternam 

durante o processo de comunicação quando este for o caso. O mecanismo half-duplex é o mais 

utilizado nas aplicações de comunicação de dados.  

 

Figura 14. Transmissão Half-Duplex. 

Fonte: Adaptado de Tafner, Loesch e Stringari (1996). 

A transmissão full-duplex suporta a transferência de dados nos dois sentidos 

simultaneamente, porém utiliza de dois caminhos distintos para tal, como mostra a Figura 15.  

 

Figura 15. Transmissão Full-Duplex. 

Fonte: Adaptado de Tafner, Loesch e Stringari (1996). 

2.3.4  Velocidade da Transmissão 

Tafner, Loesch e Stringari (1996) referenciam a velocidade da transmissão como a 

quantidade de informações transferidas entre transmissor e receptor em um dado intervalo de 
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tempo. Para a medição da taxa de transferência, usam-se duas unidades diferentes: bps e baud.  

O bps (ou bit rate) indica a velocidade de transmissão em bits transferidos por segundo e é 

tipicamente usado na transmissão digital de dados (ex. entre um computador e um modem – ver 

Figura 16). O baud (ou baud rate) indica o número de vezes por segundo que um sinal em um canal 

de comunicação muda e é mais usado na transmissão analógica de dados (ex. entre dois modems – 

ver Figura 16). 

 

Figura 16. Unidades de transmissão de dados: bps (digital) e baud (analógica). 

Fonte: Adaptado de Tafner, Loesch e Stringari (1996). 

2.4 Protocolos de Comunicação 

Segundo Tafner, Loesch e Stringari (1996), protocolo de comunicação é um conjunto de 

regras pré-estabelecidas cuja função é fazer com que a comunicação de dados entre equipamentos 

seja realizada com segurança e de forma ordenada. Este trabalho tem o objetivo de acrescentar, ao 

microcontrolador µBIP, periféricos de comunicação serial para protocolos utilizados em aplicações 

embarcadas. Desta forma, nesta seção, são descritos quatro protocolos de comunicação serial, sendo 

eles o RS-232, o LIN, o I2C e o SPI. O RS-232 foi estudado por ser um dos protocolos de 

comunicação serial de baixo custo mais utilizados na comunicação entre sistemas computacionais 

em curta distância. Ele é bastante utilizado na comunicação entre sistemas embarcados e 

computadores do tipo PC. O LIN foi analisado por ser um protocolo de baixo custo para 

comunicação entre nodos computacionais em sistemas embarcados automotivos, foco de um projeto 

de pesquisa ao qual este TCC está associado. Já o I2C e o SPI foram estudados por serem 

protocolos de baixo custo largamente utilizados para comunicação entre microcontroladores e 

periféricos externos, como memórias Flash e circuitos de relógio de tempo real, entre outros.  

2.4.1  Protocolo RS-232 

O RS-232 é um protocolo de comunicação estabelecido pela EIA (Electronic Industries 

Association – Associação das Indústrias Eletrônicas) em 1969. Esse padrão foi desenvolvido para 
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prover a conexão entre um DTE (Data Terminal Equipment), geralmente um computador, e um 

DCE (Data Circuit-Terminating Equipment), geralmente um modem. A comunicação é feita de 

forma assíncrona, sendo que a transferência de dados pode ser feita a qualquer momento e o 

receptor é o responsável por detectar quando uma mensagem começa e termina (DALLAS 

SEMICONDUCTORS, 1998). 

Fluxo de bits 

O padrão RS-232 descreve um método de comunicação onde a informação é enviada bit a 

bit por um meio físico. A informação deve ser quebrada em palavras, cujo tamanho pode ser 

variado, sendo que, em um PC, o tamanho pode ser entre 5 e 8 bits. Para uma transferência 

eficiente, alguns bits são adicionados para sincronização e verificação de erros, a Figura 17 ilustra o 

fluxo de bits. O transmissor e o receptor devem usar o mesmo número de bits (TAFNER; LOESCH; 

STRINGARI, 1996). 

 

Figura 17. Formato Serial Assíncrono. 

Fonte: Adaptado de Tafner, Loesch e Stringari (1996). 

A comunicação RS-232 é realizada através de um circuito conhecido por UART (Universal 

Asynchronous Receiver/Transmitter). A UART gera os bits de start, de stop e de paridade junto 

com os dados enviados e pode reconhecer erros nos dados recebidos (DALLAS 

SEMICONDUCTORS, 1998). 

Num canal serial RS-232, um bit em 1 lógico (mark state) indica que nenhum dado está 

sendo enviado na linha, ou seja, a linha está ociosa. Quando é transmitido um caracter de dado, o 

primeiro bit a ser transmitido é o start bit, representado pelo estado lógico 0 (spacing state). O 

receptor sabe que está esperando um caracter de dado quando o estado na linha muda de mark para 
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space, de 1 para 0 (TAFNER; LOESCH; STRINGARI, 1996). Os bits de dados são enviados após o 

start bit. Em seguida podem ser enviados opcionalmente bits de paridade, seguidos do stop bit. 

UART 

Uma UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – Transmissor/Receptor 

Universal Assíncrono) possui uma interface serial para a transmissão e a recepção de dados pelo 

canal RS-232 e uma interface paralela, usualmente para comunicação com o processador de um 

sistema computacional. Segundo Vahid e Girvagis (2002, p. 90), a UART deve possuir um 

registrador de configuração de baud-rate e dois circuitos independentes para recepção e para a 

transmissão. O transmissor deve possuir um buffer de transmissão que armazena o dado a ser 

enviado. O dado recebido pela interface paralela é escrito nesse buffer e depois transmitido 

serialmente com os bits de enquadramento e paridade. Na direção oposta, um buffer de recepção 

recebe os dados pela linha serial e os entrega de forma paralela.  

Características Elétricas 

O padrão RS-232 representa os níveis lógicos 0 e 1 em faixas de níveis de tensão elétrica 

positiva e negativa. O nível lógico 0 (space) é representado por valores entre +5V e +15V, enquanto 

que o nível lógico 1 (mark) é representado por valores entre –5V e –15V (TAFNER; LOESCH; 

STRINGARI, 1996). A região entre –5V e +5V é definida como região de transição e essa distância 

entre as faixas de tensão que representam os níveis lógicos visa proteger as comunicações contra 

efeitos provocados por ruídos como, por exemplo, mudança de valor de um bit. 

Sinais Lógicos 

O padrão RS-232 foi originalmente desenvolvido para usar 25 pinos. No entanto, segundo 

Dallas Semiconductors (1998, p. 2), o conector de 25 pinos é raramente utilizado, pois a maioria das 

aplicações não necessita de todos os sinais definidos. Por isso o conector mais popular é o de 9 

pinos, ilustrado na Figura 18.  
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Figura 18. Conector de 9 pinos. 

Fonte: Dallas Semiconductors (1998). 

A Tabela 3 descreve os pinos desse conector, destacando em qual equipamento (DTE e ou 

DCE) cada pino atua como fonte (origem) de sinal. 

Tabela 3. Sinais do conector de 9 pinos. 

Origem 

 

Pino Nome 

DTE DCE 

Descrição 

1 Data Carrier 
Detectd(DCD) 

 ● Serve para informar que algum sinal foi 
recebido. 

2 Received Data(Rx)  ● Este é o fio por onde os dados são recebidos. 
Quando não há dados sendo transmitidos, o 
circuito fica em condição de “1” lógico. 

3 Transmitted Data(Tx) ●  Este é o fio por onde os dados são 
transmitidos. Quando não há dados sendo 
transmitidos, o circuito fica em condição de 
“1” lógico. 

4 Data Terminal 
Ready(DTR) 

●  Este sinal indica ao outro dispositivo que está 
pronto para comunicação. 

5 Common Ground(G)   Sinal referenciao por 0 volts. 
6 Data Set Ready(DSR)  ● Este sinal ligado sinaliza ao terminal que o 

dispositivo está conectado ao canal de 
comunicação e pronto para transmitir. 

7 Request To Send(RTS) ●  O terminal faz a solicitação ao dispositivo 
para transmitir. Este dispositivo responde 
com um CTS se estiver ok. 

8 Clear To Send(CTS)  ● O dispositivo responde um RTS do terminal 
dizendo que está ok para enviar dados. 

9 Ring Indicator(RI)  ● Este sinal indica ao terminal que o 
dispositivo está recebendo um sinal de linha 
telefônica. 

  Fonte: Tafner, Loesh e Stringari (1996). 
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 O modo mais simples de se fazer a transferência de dados é o chamado esquema de conexão 

simples, onde se usa uma linha para transferência dos dados (Tx), recepção dos dados (Rx) e um 

terra como ilustra a Figura 19  (TAFNER; LOESCH ; STRINGARI, 1996, p. 41). 

 

Figura 19. Conexão simples. 

Fonte: Adaptado de Tafner, Loesch e Stringari (1996). 

2.4.2  Protocolo I2C 

O protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit) é do tipo serial síncrono e foi desenvolvido 

originalmente pela Philips® em meados da década de 1990. Atualmente, ele está presente em uma 

série de dispositivos eletrônicos e componentes dos mais variados tipos, tais como: 

microcontroladores, controladores de LCD (Liquid Crystal Display), memórias, dispositivos de I/O, 

relógios de tempo real (RTC – Real Time Clock), entre outros. 

Segundo Philips Semiconductors (2000, p. 4), o barramento I2C possui algumas 

características, dentre elas:  

• Apenas dois fios são necessários, o SDA (Serial Data) e um fio serial de dados, o SCL 

(Serial Clock Line); 

• Cada dispositivo conectado ao barramento é endereçável via software por um endereço 

único e uma relação entre mestre e escravo simples ocorre a todo o momento; 

• Ele é um barramento verdadeiramente multi-mestre (multi-master) incluindo detecção de 

colisão e arbitrariedade para se evitar a corrupção dos dados caso dois ou mais mestres 

enviem dados simultaneamente; e  
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• Transmissão serial de 8 bits, bidirecional pode ser feita à uma taxa de comunicação de 

100 Kbps no modo Standard, 400 Kbps no modo Fast e de até 3,4 Mbps no modo High 

Speed. 

Comunicação no Barramento I2C 

A comunicação I2C usa duas vias de comunicação: Dados (SDA) e Clock (SCL). Neste 

barramento, cada dispositivo é reconhecido por um endereço único, sendo que os dispositivos 

podem ser identificados como transmissores e receptores de dados, assim também como mestre ou 

escravo. O mestre é o dispositivo que inicia a transmissão no barramento gera os sinais de clock 

para se estabelecer a transferência, neste momento, qualquer dispositivo que tenha sido endereçado 

é considerado escravo. O clock do mestre pode apenas ser alterado no caso de um dispositivo 

escravo lento que segura o sinal SCK de acordo com seu desempenho ou outro mestre quando a 

arbitrariedade ocorre (PHILIPS SEMICONDUCTORS, 2000, p. 6-8). 

  

Figura 20. Dispositivos conectados via barramento I2C. 

Fonte: Philips Semiconductors (2000). 

 Na transmissão de dados a via SDA é bidirecional e serve para a troca de dados seriais entre 

o dispositivo conectados ao barramento. A via SCL é usada para sincronismo (clock de 

comunicação) entre os dispositivos mestre e escravo e é sempre controlada pelo dispositivo mestre. 

A comunicação se dá da seguinte forma: (i) o dispositivo mestre inicia a comunicação (SDA em 

nível lógico “1” e SCL em nível lógico "0"); (ii) esse mestre envia os bits de endereçamento; (iii) 

todos os dispositivos escravos recebem, mas apenas o dispositivo escravo que possui endereço 

enviado responderá; (iv) o dispositivo mestre envia então o bit de comando de escrita ou leitura; (v) 

o dispositivo escravo retorna através da via SDA o sinal de ACK (acknowledge); (vi) o dispositivo 

mestre ou escravo (dependendo da operação – escrita ou leitura) envia pacotes de 8 bits de dados, 
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que serão sempre seguidos de um sinal ACK enviado pelo dispositivo que aguarda os dados 

(escravo ou mestre); e (vii) o mestre encerra a comunicação (SDA e SCL em nível lógico “1”) 

(PHILIPS SEMICONDUCTORS, 2000). 

Validação dos Dados 

O dado na linha SDA precisa ser estável durante o período alto do clock. A mudança entre 

os níveis lógico alto e baixo só pode ser feita quando o sinal de clock de SCL estiver baixo. Durante 

todo o processo apenas dois sinais são caracterizados como condições de start e stop. A transição 

do nível lógico alto para o baixo na linha SDA, enquanto a linha SCL está em nível lógico alto, 

caracteriza a condição de start. A transição do nível lógico baixo para o alto na linha SDA, 

enquanto a linha SCL está em nível lógico alto, caracteriza a condição de stop. Depois que se tem 

uma condição de start, diz-se que o barramento está ocupado e, depois de um certo tempo da 

condição stop, diz-se que o barramento está livre (PHILIPS SEMICONDUCTORS, 2000, p.8). 

Transmitindo os Dados 

Conforme Philips Semiconductors (2000), todo o byte posto da linha SDA deve ser de 8 

bits, embora o número de bytes que pode ser transmitido por transmissão não tem restrição. Cada 

byte deve ser seguido de um bit de acknowledge. Os dados são transferidos do MSB para o LSB. 

Caso um dispositivo escravo não possa receber ou transmitir um byte completo de dados, por 

motivo de outra função, como por exemplo, servir uma interrupção interna, este dispositivo pode 

manter a linha de clock SCL baixa para forçar ao mestre entrar em um estado de espera (wait). 

 

Figura 21. Condições de Start e Stop. 

Fonte: Philips Semiconductors (2000). 
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Acknowledge 

A transmissão de dados com acknowledge é obrigatória, sendo este gerado pelo mestre. O 

transmissor libera a linha SDA (nível alto) durante o pulso de clock do acknowledge, enquanto o 

receptor deve baixar a linha SDA, com isso ele se mantém em nível baixo durante o período de 

pulso de clock em nível alto. 

Geralmente um receptor que foi endereçado é obrigado a gerar um acknowledge após cada 

byte que foi recebido. Quando um escravo não validar um endereço de outro escravo 

(acknowledge), este escravo deve deixar a linha de dados em nível alto. O mestre pode tanto gerar 

uma condição de stop ou uma condição de start repetido para se iniciar uma nova transmissão. Caso 

um receptor escravo valide o endereço escravo, mas em algum momento da transferência não puder 

receber dados, o mestre deve abortar a transmissão. Isso é indicado pelo escravo por uma flag 

indicando que não foi validado (not acknowledge) no primeiro byte enviado. Este escravo deixa a 

linha de dados em nível alto e o mestre gera então, uma condição de stop ou start repetido  

(PHILIPS SEMICONDUCTORS, 2000, p. 10). 

Sincronização 

Todos os mestres geram seu próprio clock na linha SCL para transmitir dados no barramento 

I2C. Quando a linha SCL muda do nível alto para o nível baixo, é caracterizada a condição de start 

e o clock de cada mestre, ao passar para o nível baixo, permite iniciar a transmissão, o que irá 

garantir o SCL neste estado até que este clock alcance nível alto, conforme Figura 22. Entretanto, 

como uma transição de baixo para alto neste clock não irá mudar o SCL caso outro clock estiver em 

nível baixo. Para isto o SCL se mantém baixo de acordo com o dispositivo que possuir o nível baixo 

mais longo. Os dispositivos com períodos em nível baixo menores entram em nível alto (wait state) 

neste período (PHILIPS SEMICONDUCTORS, 2000, p. 11). 

Comunicação 

 A transferência de dados segue o formato ilustrado na Figura 22Erro! Fonte de referência 

não encontrada.. Após a condição de start, o endereço do escravo é enviado. Seu tamanho é de 7 

bits seguido por um oitavo bit que indica a direção dos dados, onde um zero indica transmissão 

(write) e um indica uma requisição de dados (read). A transferência é terminada por uma condição 

de stop gerada pelo mestre. No entanto, se o mestre ainda quiser se comunicar com o barramento, 

ele pode gerar uma condição de start repetido. O slave address é o endereço do escravo que o 
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mestre deseja acessar. Um único detalhe seria o endereço generic call que faz com que todos os 

escravos respondam com um acknowledge (PHILIPS SEMICONDUCTORS, 200, p. 13). 

 

Figura 22. Transmissão de dados completa 

Fonte: Philips Semiconductors (2000). 

2.4.3  Protocolo SPI 

O SPI (Serial Peripheral Interface) foi desenvolvido pela Motorola e se tornou um padrão 

embora não exista uma versão oficial da especificação aceita pelo comitê internacional (INTERSIL, 

2007, p. 1). 

O SPI é uma porta de I/O síncrona, serial e de alta velocidade que possibilita o fluxo serial 

de bits de tamanho programado (entre 1 e 16 bits ), que podem ser enviados ou recebidos por um 

dado dispositivo a uma taxa de transferência de bits programada (TEXAS INTRUMENTS, 2002, 

p.11). 

 Segundo Intersil (2007), o SPI requer dois fios de controle (CS – Chip Select e SCK – 

Signal Clock) e dois fios de dados (SDI – Signal Data In e SDO – Signal Data Out) como mostra a 

Figura 23. 
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Figura 23. Barramento SPI com um único mestre. 

Fonte: Intersil (2007). 

Com o CS em nível lógico baixo, o periférico correspondente é selecionado. O mestre, 

geralmente um microcontrolador principal, sempre gera o sinal de clock para todos os dispositivos 

no barramento, estando ele selecionado ou não. Um único mestre deve estar ativo no barramento 

por vez. O protocolo SPI opera no modo full-duplex, quando há transferência e recebimento de 

dados em ambos os fios simultaneamente (INTERSIL, 2007, p.1). 

Formatos de Transferência do SPI 

Durante uma transferência SPI, os dados são enviados e recebidos serialmente. Um fio de 

clock serial sincroniza deslocando e observando a informação nos dois fios de dados seriais. Um fio 

seletor do escravo possibilita a seleção de um dispositivo SPI escravo. Dispositivos escravos que 

não foram selecionados, não interferem nas atividades do barramento SPI. No dispositivo SPI 

mestre, o fio seletor do escravo pode opcionalmente ser usado para indicar vários mestres no 

barramento (FREESCALE SEMICONDUCTORS, 2004, 2007). 

Sinais do Barramento SPI 

A seguir, apresenta-se a descrição dos sinais do barramento SPI (FREESCALE 

SEMICONDUCTORS, 2000, p.15): 

• MOSI (Master Out/Slave In): Este pino é utilizado para transmitir dados para fora do 

módulo SPI quando configurado como mestre (Master Out) e receber dados quando está 

configurado como escravo (Slave In); 
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• MISO (Master In/Slave Out): Este pino é usado para transmitir dados para fora do módulo 

SPI quando configurado como escravo (Slave Out) e receber dados quando configurado 

como mestre (Master In); 

• CS (Chip Select) ou SS (Slave Select): Este pino é utilizado para enviar o sinal de seleção 

do módulo SPI para outro periférico com o qual a transferência de dado é feita caso 

configurado como mestre e caso configurado como escravo é reconhecido como uma 

entrada para receber o slave select; e 

• SCK (clock): Este pino é utilizado para enviar o clock para respeitar cada transferência 

de dados SPI ou recebimento de dados caso seja um escravo. 

O sinal SCK é de saída, quando o SPI está configurado como mestre, ou de entrada, quando 

o SPI estiver configurado como escravo. Quando o SPI está configurado como mestre, o sinal SCK 

é enviado pelo barramento de clock do MCU. Quando o mestre inicia uma transmissão, oito ciclos 

de clock são automaticamente gerados no pino SCK. Quando o SPI está configurado como escravo, 

o pino SCK é uma entrada, e o sinal de clock do mestre sincroniza a transferência de dados entre 

dispositivos mestre e escravo. Dispositivos escravos ignoram o sinal SCK exceto se o seletor do 

escravo estiver em nível lógico baixo. Em ambos dispositivos SPI mestre e escravo, o dado é 

deslocado em uma borda do SCK e é observado na borda oposta onde o dado está estável 

(FREESCALE SEMICONDUCTORS, 2007). 

Os pinos de dados MISO e MOSI são usados para transmitir e receber dados seriais. Quando 

o SPI está configurado como mestre, MISO é o fio de entrada de dados do mestre e MOSI é o fio de 

saída de dados do mestre. Quando o SPI está configurado como escravo, estes pinos são reversos 

entre si. Quando um único dispositivo está configurado como mestre e todos os outros dispositivos 

configurados como escravos, este mestre libera dados de seus pinos SCK e MOSI para os pinos 

SCK e MOSI dos escravos. Um dispositivo escravo selecionado libera dados de seus pinos MISO 

para o pino MISO do mestre. O controle automático da direção destes pinos faz a reconfiguração 

através de lógica externa desnecessária quando um novo dispositivo se torna o mestre 

(FREESCALE SEMICONDUCTORS, 2007). 

O pino CS (ou SS) se comporta de forma diferente nos dispositivos mestre e escravo. Em 

um dispositivo escravo, este pino é usado para habilitar o SPI escravo para uma transferência. Se o 

pino CS de um escravo está inativo (nível alto), o dispositivo ignora o SCK e continua com o pino 

de saída MISO no estado de alta impedância. Em um dispositivo mestre, o pino CS pode 
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opcionalmente servir como uma entrada para a detecção de erro para o SPI ou como uma saída de 

propósito geral que não afeta o SPI (FREESCALE SEMICONDUCTORS, 2007). 

2.4.4  Protocolo LIN 

A rede LIN é um protocolo padrão de comunicação serial idealizado pelo LIN Consortium 

em 1999, sendo este formado por cinco indústrias automobilísticas européias,  o grupo Motorola e 

pelo grupo VCT. 

Nos últimos dez anos, o protocolo LIN (Local Interconnect Network) se estabeleceu como 

um padrão de comunicação serial automotivo de baixo custo4, simples e eficaz para transmissão de 

dados de 1 até 20 Kbps. Suas características o colocam como uma solução atrativa para reduzir o 

custo de redes automotivas baseadas no CAN (Controller Area Network). Neste caso, o LIN é 

utilizado como uma sub-rede complementar ao CAN para sistemas que não precisem de uma 

largura de banda superior a 20 Kbps (LIN CONSORTIUM, 2006, p.29), 

Características Gerais 

A rede LIN possui como características principais: (i) suporte a apenas um mestre com 

múltiplos escravos; (ii) uso de um único fio de dados para comunicação; (iii) é auto-sincronizável e 

não requer cristal de quartzo; e (iv) apresenta comportamento previsível, devido à tabela de 

escalonamento de tarefas do nó mestre (PEREIRA RVM; ZEFERINO, 2008). 

Segundo LIN Consortium (2006, p.122), um mestre pode controlar até 16 escravos em uma 

distância de até 40 metros, cabendo a ele o controle e o início da transferência de mensagens no 

barramento. Com isso, o escravo não transmite até a autorização do mestre. Essa abordagem 

proporciona uma latência fixa da mensagem, além de não requerer mecanismos de arbitragem. Tais 

características reduzem a complexidade da implementação da rede. 

O protocolo LIN utiliza o conceito de tarefa, cuja função compreende em enviar os 

cabeçalhos das mensagens no barramento, além de controlar a temporização e o escalonamento do 

barramento. No LIN, todas as tarefas executadas pelos nós, inclusive as tarefas de comunicação dos 

escravos, são alternadas entre tarefas de envio e de recepção, coordenadas pelo nó mestre. As 

mensagens são enviadas dentro de frames e o mestre decide quando e qual frame deve ser 
                                                
 
 
4 O baixo custo do LIN se deve por possuir um par de fios e não possuir cristal 
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transmitido no barramento. Já o escravo provê os dados transferidos em cada frame (LIN 

CONSORTIUM, 2006) 

O protocolo LIN possui um formato fixo de cabeçalho (header) e de mensagem (response), 

conforme ilustrado na Figura 24 e  descrito logo a seguir. A mensagem pode possuir entre zero e 

oito bytes de comprimento, seguidos de um byte de checksum (LIN CONSORTIUM, 2006, p.122).  

 

Figura 24. Frame Slot 

Fonte: Lin Consortium (2006). 

Estrutura do Frame 

Um frame LIN é composto de um cabeçalho (header), transmitido pelo mestre e 

necessariamente por um campo de resposta (response), transmitido pelo escravo. (LIN 

CONSORTIUM, 2006, p.28). 

O cabeçalho é subdividido em três campos: o campo de sinalização e sincronização de início 

de transmissão (break field), o campo de sincronismo (sync. field) e o campo identificador (id field). 

O break field é usado para sinalizar o início da transmissão de um novo frame. Segundo o 

LIN Consortium (2008, p.29), o break field possui uma faixa de 11 a 13 bits em 0 (nível lógico 

dominante) e um bit em nível lógico 1, que delimita o campo (break delimiter) (LIN 

CONSORTIUM, 2006, p.29). 

 Segundo Grzemba e Wense (2005, p.3) e Rodrigo V. M. Pereira (2008, p.58), dependendo 

de tolerâncias no sincronismo, o dispositivo escravo já consegue reconhecer o break field após o 

recebimento dos onze primeiros bits.  

Após o break field, segue-se o campo de sincronização (sync field) de clock, o qual é 

baseado no frame de transmissão de uma USART, ou seja, um bit de início do campo, seguido de 

oito bits de dados e por fim um bit de parada. Em um escravo, a detecção do campo de 
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sincronização tem prioridade sobre qualquer outra tarefa (LIN CONSORTIUM, 2006, p.29), isso 

quer dizer que o escravo deve estar preparado para detectar o início do campo de sincronização, 

abortando qualquer outra tarefa como, por exemplo, uma transferência de dados. 

Quanto ao campo identificador protegido (PID), PEREIRA RVM (2008 apud. LIN 

CONSORTIUM, 2006) afirma que: 

O campo identificador define unicamente o propósito do frame, ou seja, se ele constitui 
uma mensagem de sinal ou de diagnóstico. Esse campo é subdividido em outros dois sub-
campos: o identificador, que vai do bit 0 até o bit 5, e o sub-campo de paridade, 
correspondendo aos bits 6 e 7 do campo identificador. 

Os seis primeiros bits reservados pelo campo identificador protegido possibilitam 
representar valores entre 0 e 63. Esses valores são divididos em três categorias, conforme o 
tipo de frame (especificado logo a seguir): 

Valores entre 0 (0x00) e 59 (0x3B): correspondem ao identificador da mensagem e ao 
comprimento dos dados; 

60(0x3C) e 61(0x3D): são usados para o modo diagnóstico; e 

62(0x3E) e 63(0x3F): são bits reservados para futuras modificações do protocolo. 

Os outros dois bits do campo identificador (6 e 7) são utilizados para o cálculo da paridade, 
pela Equação 1 e pela Equação 2: 

0 0 1 2 4P ID ID ID ID= ⊕ ⊕ ⊕  Equação 1 

1 1 3 4 5P ID ID ID ID= ⊕ ⊕ ⊕  Equação 2  

Após o envio do cabeçalho, conforme o PID, é feita a transmissão de um a oito bytes de 
dado, sendo que o último byte corresponde ao checksum. 

O espaço entre o último bit do campo identificador do cabeçalho e o primeiro bit do 
primeiro byte de dados consiste no espaço inter-byte, o qual não deve exceder o bit-time. 

 A especificação LIN utiliza o chamado checksum melhorado (ennhanced checksum), o qual 

consiste em um checksum clássico que utiliza os bytes de dados do campo identificador (LIN 

CONSORTIUM, 2006, p. 31). A escolha do checksum a que será utilizado é escolhido pelo mestre e 

determinado pelo identificador do frame. Os identificadores 60(0x3C) e 61(0x3D) devem sempre 

usar o checksum melhorado. 
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Tipos de Frames 

Os tipo do frames são definidos como as pré-condições que irão validar a transmissão do 

frame. Também conforme a especificação, todos os bits não definidos ou não utilizados devem ser 

recessivos (1 lógico) (LIN CONSORTIUM , 2006, p. 32). 

Conforme LIN Consortium (2006) e Rodrigo V. M. Pereira (2008) são definidos seis tipos 

de frames:  

• Frame padrão (identificadores: de 0 a 59): sempre inicializado pelo nodo mestre, possui 

somente um transmissor, mas pode ter vários receptores. São suportadas transferências 

de dados do mestre para os escravos, dos escravos para o mestre e de escravos para 

escravos; 

• Frames disparados por eventos: aliviam a largura de banda do barramento que seria 

gasta com a varredura (polling) nos múltiplos escravos; 

• Frames esporádicos: Possibilitam ao mestre preencher slots de tempo com alguma 

mensagem, ou mesmo deixar o slot vazio; 

• Frame de diagnóstico (identificadores: 60 e 61): constitui um mecanismo do mestre para 

verificação se o nodo deveria estar transmitindo ou se o barramento está em silêncio. O 

identificador 60 é enviado pelo mestre e o 61 pelo escravo. Vale observar que o frame de 

diagnóstico é a única mensagem confirmada pelo escravo;  

• Frame definido pelo usuário (identificador: 62): tem o objetivo de atender necessidades 

de expansão proprietária; e 

• Frame estendido (identificador: 63): reservado para aplicações futuras;  

 

Gerência da Rede 

Segundo Rodrigo V. M. Pereira (2008) cabe ao mestre LIN o gerenciamento da rede, como 

o gerenciamento do consumo de energia nos modos, hibernar (sleep) e acordar (wake-up), assim 

como o gerenciamento do estado dos nodos. 

O gerenciamento do consumo de energia em uma rede LIN consiste em três estados (Figura 

25). O estado Initializing é iniciado após um reset ou wakeup e, em até 100ms, vai para o estado 
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Operational. Este estado é responsável por todo o comportamento do protocolo, sendo que o nodo 

pode transitar para o estado sleep ao receber o comando go-to-sleep do mestre ou após 4 segundos 

sem utilização da rede. Caso o nodo receba do mestre o comando wake-up, ele retorna ao estado  

Initializing e transita para o estado Operational (LIN CONSORTIUM, 2006; PEREIRA RVM, 

2008). 

 

 

Figura 25. Diagrama de Estados – Comunicação entre escravos LIN 

Fonte: Lin Consortium (2006) 

 

O comando wake-up é um sinal que pode ser enviado tanto pelo mestre quanto pelo escravo 

para modificar o estado da rede para Initializing, sendo este o único sinal que é permitido ao 

escravo enviar ao mestre sem o seu prévio consentimento. O sinal de wake-up consiste de uma 

seqüência de dois níveis em zero e dois níveis em um. O primeiro com duração mínima de 250 µs e 

máxima de 5ms; e o segundo com duração mínima de 100ms e máxima de 150ms, ilustrada na 

Figura 26 (LIN CONSORTIUM, 2006, p. 45; PEREIRA RVM, 2008, p. 71). 
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Figura 26. Sinal de wake-up. 

Fonte: Rodrigo V. M. Pereira (2008). 

 
 

Segundo Grzemba e Wense (2005, p. 4) e PEREIRA RVM (2008, p. 71), caso o nodo que 

estabeleceu o início do sinal de wake-up não receba o break field após os 150ms do nível wait, o 

nodo envia novamente o sinal de wake-up. Esse sinal se repete por mais três vezes, sendo que, no 

final dessa série, o nodo deve esperar o intervalo de 1,5s para mandar novamente outro sinal de 

wake-up. A razão para esse intervalo é para permitir ao mestre determinar se algum nodo dentro da 

rede está com problema, o qual seria detectado pela ineficiência na retransmissão do sinal de wake-

up. 

 

2.4.5  Resumo 

A Tabela 4 resume as características dos protocolos estudados. Nela verifica-se que os 

protocolos de comunicação RS-232 e LIN são assíncronos enquanto os outros dois são síncronos. O 

I2C e o SPI possuem características similares, tendo o mesmo domínio de aplicação. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Resumo dos protocolos estudados. 
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 RS-232 I2C SPI LIN 
Modo de transmissão Assíncrono Síncrono Síncrono Assíncrono 
Sentido da transmissão Full-duplex Half-duplex Full-duplex Half-duplex 
Velocidade de 
transmissão 

Até 115,2 
Kbps 

100 Kbps a  
3.4 Mbps 

Depende do 
clock do 
processador 

1 Kbps a  
20 Kbps 

Número de fios 
de dados 

2 1 2 1 

Arquitetura Ponto-a-
ponto 

Barramento 
Multiponto 
*Com até 
128 nodos 
(no modo 
normal) ou 
1024 (no 
modo 
estendido) 

Barramento 
Multiponto 
 

Barramento 
Multiponto 
Com 1 
mestre e até 
16 escravos 

Aplicação 
(do ponto de vista de 
um microcontrolador) 

Comunicação 
com outros 
sistemas 

Comunicação 
com 
periféricos 
externos 

Comunicação 
com 
periféricos 
externos 

Comunicação 
com outros 
sistemas em 
aplicações 
automotivas 

 



 

3  DESENVOLVIMENTO 

O Capítulo 2 apresentou uma descrição de quatro protocolos de comunicação serial 

estudados como alternativas de periféricos para serem acrescentados ao µBIP. Dos estudos 

realizados, verificou-se que o RS-232 é um protocolo de comunicação de baixo custo utilizado na 

comunicação entre sistemas computacionais em curta distância. É de fácil implementação e existem 

descrições em HDL gratuitas que podem ser adaptadas ou portadas para o µBIP de modo a permitir 

a comunicação entre o microcontrolador e um computador. O I2C e o SPI são protocolos utilizados 

para comunicação entre um microcontrolador e dispositivos periféricos, tais como CI de memória 

flash e relógio de tempo real para os quais também existem modelos em HDL disponíveis 

gratuitamente. Já o LIN é um protocolo usado em aplicações automotivas para comunicação de 

baixo custo entre sensores e atuadores inteligentes.  

Desses protocolos, foram selecionados dois para serem integrados ao µBIP. O primeiro é o 

RS-232 visando oferecer uma interface entre o microcontrolador e um computador tipo PC. 

Também foi selecionado um protocolo para prover comunicação com periféricos externos, tendo 

sido escolhido o I2C. Embora o I2C e o SPI tenham características similares, a equipe do 

Laboratório de Sistemas Embarcados e Distribuídos (LSED) da Univali, no qual este TCC está 

sendo realizado, possui mais experiência no uso do I2C em projetos anteriores. 

O protocolo RS-232 foi integrado ao µBIP e essa integração foi validada por primeiramente 

por simulação via waveforms e, seguidamente, foi feita a validação física com a prototipação na 

placa DE2 da Altera®.   

Nas seções a seguir, são apresentadas a metodologia de projeto utilizada no 

desenvolvimento deste trabalho e, após, são descritos todos os passos da integração do protocolo 

RS-232 ao µBIP. 

3.1 ARQUITETURA DO µµµµBIP COM OS PERIFÉRICOS 

Os protocolos de comunicação são integrados ao µBIP na forma de periféricos conectados 

ao barramento de E/S do microcontrolador, conforme ilustrado na Figura 27. Para tal, os periféricos 

devem possuir uma interface de dados bidirecional, com os mesmos sinais de controle utilizados 

nos outros periféricos já integrados. Cada periférico também deve possuir uma linha de interrupção 

ligada ao Controlador de Interrupções para sinalizar a CPU sobre a recepção de dados. 
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Figura 27. Organização do µBIP com a adição dos periféricos RS-232 e I2C. 

Fonte: Adaptado de Maicon C. Pereira (2008). 

 Neste trabalho foram selecionadas descrições VHDL gratuitas de periféricos elaborados por 

terceiros. Para integração de cada periférico ao barramento de E/S do microcontrolador, a sua 

interface tem que ser adaptada ao protocolo do barramento através de um circuito lógico chamado 

de wrapper, conforme ilustrado na figura a seguir. 
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Figura 28. Diagrama de blocos genérico dos periféricos de comunicação  

3.2 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

A metodologia de desenvolvimento adotada neste trabalho seguiu os passos listados abaixo: 

1. Estudo detalhado do protocolo; 

2. Pesquisa e avaliação de modelos HDL: 

o Pesquisa por modelos HDL sintetizáveis disponíveis gratuitamente;  

o Avaliação e seleção de um modelo HDL;  

3. Implementação do periférico: 

o Implementação de wrapper do modelo selecionado para a arquitetura de barramento 

do µBIP;  

o Integração ao modelo HDL do µBIP;  

o Simulação no Quartus II;  
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4. Validação: 

o Implementação de aplicação de teste baseada no periférico;  

o Conversão de código hex com as rotinas para um arquivo de inicialização de 

memória do FPGA (MIF – Memory Initialization File);  

o Validação por simulação no Quartus II  

o Síntese e prototipação da aplicação de teste das rotinas em FPGA; e  

o Validação física. 

5. Análise de custos e desempenho: 

o Identificação da quantidade de blocos lógicos (LUTs e Flip-Flops) consumidos na 

síntese do microcontrolador; e 

o Determinação da freqüência máxima de operação do microcontrolador (estimada por 

ferramenta do Quartus II). 

3.3 INTEGRAÇÃO DO PROTOCOLO RS-232 

3.3.1   Escolha do modelo RS-232 

Para o presente trabalho foram pesquisados modelos de código sintetizável de uma UART 

(interface RS-232) na linguagem de descrição de hardware VHDL. A referência mais representativa 

nas pesquisas foi o modelo da ALSE (www.alse-fr.com/English), uma empresa especializada na 

área de desenvolvimento, consultoria e treinamento em projetos de FPGA`s, CPLD`s e ASIC`s. 

Outro modelo foi conseguido através de grupo de discussões do Google (http://groups.google.com), 

no qual o autor deste TCC criou um tópico relatando a busca por modelos do protocolo serial RS-

232, onde um contribuinte do grupo indicou um modelo 

(http://mysite.verizon.net/miketreseler/uart.vhd). Foi também encontrado um modelo da 

comunicação transcrito para VHDL, sendo sua fonte descrita em linguagem de descrição de 

hardware Verilog, no link http://www.asic-world.com/examples/uart.html. 
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O modelo da ALSE foi o selecionado por apresentar uma boa documentação e pelo seu 

autor, Bert Cuzeau, assegurar que o código já foi testado na maioria das ferramentas de síntese, 

dentre elas o Quartus II, ferramenta de síntese utilizada neste trabalho. O código bem escrito é 

dividido em três entidades, uma entidade topo que integra as outras duas entidades, uma sendo o 

protocolo em si e a outra se caracterizando por uma aplicação que utiliza do protocolo realizando 

uma comunicação com um host via RS-232. 

3.3.2   Solução de integração adotada. 

Primeiramente, foram definidos dois endereços no espaço de endereçamento de E/S do µBIP 

para a RS-232: 0x440 e 0x441, os quais representam, respectivamente, os registradores de entrada e 

saída de dados e o registrador de status da UART. Para envio de um byte, deve-se escrever no 

endereço 0x440 e realizar um polling no endereço 0x441 para verificar quando o dado tiver sido 

completamente enviado. Na recepção, o periférico interrompe a CPU que deve ler o endereço 0x440 

para receber o dado. 

A implementação do wrapper  para integração do periférico se justificou pelos seguintes 

fatores: (i) o processador do µBIP trabalha com dados de 16 bits enquanto a UART trabalha com 

dados de 8 bits; (ii) necessidade de decodificar  os endereços para acesso ao periférico no espaço de 

endereçamento de E/S do µBIP; e (iii) falta de um buffer FIFO na UART que assegure que um dado 

possa ser consumido mesmo que o processador não tenha ainda terminado de consumir um dado 

prévio, entre outros fatores. 

3.3.3  Estudo detalhado do modelo selecionado 

Tendo como escolhido o modelo da ALSE, foi feito um estudo acerca de seu funcionamento. Das 

três entidades que compõe o modelo disponibilizado,  apenas o código que faz o tratamento da 

comunicação em si, o arquivo “UARTS.vhd”, foi utilizado. A Figura 29 ilustra o bloco do protocolo 

de acordo com sua interface. A descrição dessa interface encontra-se na Tabela 5. 
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Figura 29. Símbolo do bloco UARTS com a sua interface 

 

Tabela 5. Descrição da interface da UARTS. 

Pino Direção Descrição 
CLK Entrada Clock do sistema. 
RST Entrada Reset. 
Din [7:0] Entrada Entrada dos dados de 8 bits. Caractere para ser enviado. 
LD Entrada Pulso de carregamento (um ciclo de clock) para carregar o Din no 

transmissor executar a transmissão imediatamente. A aplicação é 
responsável por verificar que TxBusy é falso e que o dispositivo externo 
está pronto para receber o caractere (fluxo de controle/ Ready to Send) 

Rx Entrada RS232 sinal de recebimento. Fica em ’1’ quando a linha está ociosa. 
Tx Saída RS232 sinal de envio. É ’1’ quando a linha está ociosa. 
TxBusy Saída Um ‘1’ indica que a UART está ocupada enviando o caractere 

previamente carregado e irá ignorar uma chamada de LD (o caractere 
será perdido) 

Dout [7:0] Saída Dado recebido. Lê este valor quando RxRDY está em ‘1’ 
RxRDY Saída Um pulso em ‘1’ (um único ciclo de clock) indica que um caractere foi 

recebido e está disponível em Dout. 
RxErr Saída Um ‘1’ aqui indica que um caractere foi recebido incorretamente. Neste 

caso, RxRDY não irá ocorrer. 
 

O modelo UARTS possui dois parâmetros de configuração: Fxtal e Baud. O primeiro indica 

a freqüência do sinal de relógio (ex. 50.000.000 Hz , seja, 50MHz) e o segundo o número de bits 

transferidos por segundo (ex. 115.200 bps). A partir deles são determinados os períodos de tempo 

de bit para transmissão e recepção. O tempo de bit é dado por Fxtal / Baud, sendo que na recepção, 

esse valor é dividido por 2 pois a amostragem é feita no meio do bit.  
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Internamente, o modelo UARTS é composto por 4 processos, sendo eles: a geração dos 

divisores de Rx, a geração dos divisores Tx, uma máquina de estado finito para transmissão e uma 

máquina de estado finito para recepção, sendo ambas máquinas de estado de Mealy.  

A geração do clock tanto de Rx como de Tx se dá pelas constantes definidas Fxtal e Baud. A 

partir delas, dois processos implementam contadores (RxDiv e TxDiv) que determinam os tempos 

de bit de transmissão e de recepção, conforme já discutido, os quais são indicados por pulsos 

periódicos denominados TopTx (clock de transmissão) e TopRx (clock de recepção).  

Os outros dois processos implementam a transmissão e a recepção. A Figura 30 mostra o 

diagrama de estados da transmissão, sendo o estado inicial denominado Idle. Quando um dado é 

escrito (LD=1) a máquina de estados evolui para o estado Load Tx no qual ao ser carregado o dado, 

,é sinalizado o start bit. No primeiro pulso de TopTx, a máquina evolui para os estado Shift Tx e a 

cada pulso de TopTx um bit do dado é enviado. Quando o sinal que indica que todos os bits foram 

transferidos é ativado (TxBitCount), a máquina evolui para o estado Stop Tx para enviar o stop bit. 

No pulso seguinte de TopTx, a máquina retorna ao estado Idle, encerrando a transmissão.  

 
Figura 30. Máquina de estados da transmissão (Tx). 

A Figura 31 ilustra a máquina de estados da recepção, que também se inicia no estado Idle. 

Quando um start bit é percebido (Rx_r = 0), a máquina evolui para o estado Start Rx. No pulso 

seguinte de TopRx, se Rx_r estiver em 0, a máquina evolui para o estado Edge Rx. A partir disso, a 
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máquina transita ciclicamente entre os estados Edge Rx e Shift Rx a cada pulso de TopRx para 

consumir os bits de dados enquanto o contador de bits recebidos for menor que 8. Ao final, evolui 

para o estado Stop Rx para aguardar a recepção do stop bit. No pulso seguinte de TopRx, se 

Rx_r = 1, a máquina retorna ao estado Idle. Há ainda um estado para tratamento de possíveis erros, 

o Rx OVF, o qual é acionado quando ao entrar no estado Start Rx que indica o início da recepção, 

não reconhecer mais um start bit, ou caso ao terminar de consumir os 8 bits, não encontrar  um stop 

bit, fazendo com que espere até a ocorrência de um stop bit para retornar ao estado Idle. 

 
Figura 31. Máquina de estados da recepção (Rx). 
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3.3.4  Simulação do modelo selecionado 

O estudo do modelo foi complementado com a síntese e a simulação no Quartus II da 

Altera®. Inicialmente, foi feita a escrita do dado 0x61 (0110 0001) e a ativação do sinal de carga 

(LD) em ‘1’, conforme ilustra o diagrama de formas de ondas da Figura 32. 

 

Figura 32. Escrita de um dado para transmissão 

Seguidamente, foi verificado o envio desse dado e a operação da recepção de dados, 

conforme descrito abaixo e ilustrado na Figura 33: 

1. A saída Tx realiza o envio do dado 0x61. Na figura, isso é confirmado pelos bits 

0.1000.0110.1, sendo o primeiro bit o start bit (0), o qual é precedido pelo bit menos 

significativo do dado (1). O penúltimo bit é o bit mais significativo e o último é o stop 

bit (1); 

2. Clock de Tx (TopTx) está sempre ativo, gerando um pulso a cada Fxtal / Baud ciclos do 

relógio; 
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3. Clock de Rx (TopRx) é ativado apenas quando um start bit é detectado, gerando dois 

pulsos a cada Fxtal / Baud ciclos do relógio; 

4. Na entrada Rx_r, é recebido o valor 0.1010.1010.1; 

5. O valor recebido na entrada Rx_r (0x55) é disponibilizado na saída de dados (Dout), e 

um pulso de RxRDY é gerado, sinalizando a recepção de um dado.   

 

Figura 33. Esquema RTL do protocolo. 

3.3.5  Projeto e implementação do wrapper 

O wrapper é o responsável pela adaptação entre a interface da UART e o barramento de E/S 

do microcontrolador, fazendo várias operações para o funcionamento integrado. Dentre as 

operações pode-se citar a adaptação da largura dos canais de dados (8/16 bits), a decodificação de 

endereços de E/S nas operações de acesso ao periférico pela CPU, a disponibilização de uma FIFO 

para permitir a recepção de um novo dado enquanto a CPU não ler um dado e a geração da 

interrupção para a CPU.  
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A seguir serão apresentadas tabelas de especificação do wrapper, o qual é configurado pelos 

parâmetros indicados na  

Tabela 6 e sua interface é constituída pelas entradas e saídas descritas na Tabela 7 (os nomes 

dos sinais de entrada possuem prefixo o i_ e os dos sinais de saíida possuem o prefixo o_). 

  

Tabela 6. Parâmetros genéricos do wrapper. 

Nome  Valor Descrição 
p_uBIP_DATA_WIDTH 16 O processador trabalha com dados de 16 bits. 
p_uBIP_ADDR_WIDTH 11 O processador trabalha com endereços de 11 

bits. Ex: 0x440. 
p_UART_DATA_WIDTH 8 A UART trabalha com dados de 8 bits. 
p_DATA_ADDR X“440” O endereço para E/S de dados 
p_STATUS_ADDR X“441” Endereço do status. 

 

Tabela 7. Interface do Wrapper. 

Nome do sinal Direção Lado Largura (bits) 
i_DATA_B2P Entrada Barramento p_uBIP_DATA_WIDTH 
o_DATA_P2B Saída Barramento p_uBIP_DATA_WIDTH 
i_ADDR Entrada Barramento p_uBIP_ADDR_WIDTH 
i_WRDATA Entrada Barramento 1 
i_RDDATA Entrada Barramento 1 
o_INTR Saída Barramento 1 
o_DATA_B2P Saída Periférico p_UART_DATA_WIDTH 
i_DATA_P2B Entrada Periférico p_UART_DATA_WIDTH 
o_LD Saída Periférico 1 
i_RXRDY Entrada Periférico 1 
i_TXBUSY Entrada Periférico 1 
i_RXERR Entrada Periférico 1 

 

Internamente, o wrapper foi projetado para ter a estrutura ilustrada na figura a seguir. O 

circuito é composto pelo buffer FIFO de recepção, pelos decodificadores de endereço (ilustrados 

círculos com o sinal “=” em seu interior), por portas lógicas que implementam sinais de controle e 

multiplexadores de saída para seleção da informação a ser enviada ao barramento em uma leitura: 

dado recebido ou estado do UART (bits TXBusy e RXErr). 
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Figura 34. Diagrama RTL do wrapper gerado pelo Quartus II 

 

As figuras a seguir apresentam o código VHDL do wrapper que implementa esse circuito. O 

código é dividido em duas partes: entidade (ENTITY), que descreve a sua interface, e arquitetura 

(ARCHITECTURE), que descreve a sua estrutura. A arquitetura referencia o bloco de uma FIFO 

como um componente interno para garantir o tempo de bit para que não se perca dados.  
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------------------------------------------------------------------------------- 
ENTITY ubip_uart_wrapper IS 
------------------------------------------------------------------------------- 
 GENERIC ( 
  p_uBIP_DATA_WIDTH  : NATURAL    := 16; 
  p_UART_DATA_WIDTH  : NATURAL    := 8; 
  p_uBIP_ADDR_WIDTH  : NATURAL    := 11; 
  p_DATA_ADDR       : NATURAL    := 16#440#; -- ADDRESS FOR uBIP DIN/DOUT 
  p_STATUS_ADDR       : NATURAL    := 16#441#  -- ADRESS FOR STATUS 
 ); 
 PORT(  
  i_CLK  : IN STD_LOGIC; 
  i_RST  : IN STD_LOGIC; 
   
  i_DATA_B2P   : IN  STD_LOGIC_VECTOR(p_uBIP_DATA_WIDTH - 1 DOWNTO 0); 
  o_DATA_P2B   : OUT STD_LOGIC_VECTOR(p_uBIP_DATA_WIDTH - 1 DOWNTO 0); 
  i_ADDR  : IN  STD_LOGIC_VECTOR(p_uBIP_ADDR_WIDTH - 1 DOWNTO 0); 
  i_WRDATA : IN  STD_LOGIC; 
  i_RDDATA : IN  STD_LOGIC; 
  o_INTR  : OUT STD_LOGIC; 
  o_DATA_B2P : OUT STD_LOGIC_VECTOR(p_UART_DATA_WIDTH - 1 DOWNTO 0);  
             -- UART DIN 
  i_DATA_P2B : IN  STD_LOGIC_VECTOR(p_UART_DATA_WIDTH - 1 DOWNTO 0);  
             -- UART DOUT 
  o_LD  : OUT STD_LOGIC; 
  i_RXRDY      : IN  STD_LOGIC; 
  i_TXBUSY : IN  STD_LOGIC; 
  i_RXERR : IN  STD_LOGIC 
 ); 
END ubip_uart_wrapper; 

 

Figura 35. Entidade VHDL do wrapper 
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------------------------------------------------------------------------------- 
ARCHITECTURE uart_wrapper_architecture OF ubip_uart_wrapper IS 
------------------------------------------------------------------------------- 
 SIGNAL w_STATUS : STD_LOGIC_VECTOR(p_UART_DATA_WIDTH - 1 DOWNTO 0); 
 SIGNAL w_SEL_DATA   : STD_LOGIC; 
 SIGNAL w_SEL_STATUS : STD_LOGIC; 
 SIGNAL w_MUX0_SEL : STD_LOGIC; 
 SIGNAL w_MUX1_SEL : STD_LOGIC; 
 SIGNAL w_MUX0_OUT : STD_LOGIC_VECTOR(p_UART_DATA_WIDTH - 1 DOWNTO 0); 
 SIGNAL w_MUX1_OUT : STD_LOGIC_VECTOR(p_UART_DATA_WIDTH - 1 DOWNTO 0); 
  
 SIGNAL w_DATA_P2B   : STD_LOGIC_VECTOR(p_UART_DATA_WIDTH - 1 DOWNTO 0); 
 SIGNAL w_RD_DATA : STD_LOGIC; 
 SIGNAL w_FIFO_ROK  : STD_LOGIC; 
 
BEGIN 
 --================================================ 
 uart_fifo : fifo 
 GENERIC MAP ( 
  FIFO_TYPE  => "RING", 
  WIDTH      => p_UART_DATA_WIDTH, 
  DEPTH      => 2, 
  LOG2_DEPTH => 1 
 ) 
 PORT MAP ( 
  clk  =>  i_CLK,           -- clock 
  rst  =>  i_RST,           -- reset 
  rok  => w_FIFO_ROK,  -- FIFO has a data to be read  (not empty) 
  rd   => w_RD_DATA,   -- command to read a data from the FIFO 
  wr   => i_RXRDY,    -- command to write a data into de FIFO 
  din  => i_DATA_P2B,   -- input  data channel 
  dout => w_DATA_P2B        -- output data channel 
 ); 
 --===================================================== 
  
 w_STATUS <= "000000" & i_RXERR & i_TXBUSY; 
   
 w_SEL_DATA <= '1' WHEN (i_ADDR = p_DATA_ADDR) ELSE '0'; 
 
 w_SEL_STATUS <= '1' WHEN (i_ADDR = p_STATUS_ADDR) ELSE '0'; 
 
 w_MUX0_SEL <= '1' WHEN (w_SEL_STATUS = '1') AND (i_RDDATA = '1') ELSE '0'; 
 
 w_MUX1_SEL <= '1' WHEN ( (w_SEL_STATUS = '1' OR w_SEL_DATA = '1') AND  
                              i_RDDATA = '1' ) ELSE '0'; 
 
 w_MUX0_OUT <= w_DATA_P2B WHEN (w_MUX0_SEL = '0') ELSE w_STATUS;  
  
 w_MUX1_OUT <= w_MUX0_OUT WHEN (w_MUX1_SEL = '1') ELSE (OTHERS => '0');  
 
 o_DATA_P2B <= "00000000" & w_MUX1_OUT; -- WRAPPER DOUT 
   
 o_LD <= '1' WHEN (i_ADDR = p_DATA_ADDR) AND (i_WRDATA = '1') ELSE '0'; -- LOAD 
 
 o_DATA_B2P <= i_DATA_B2P( p_UART_DATA_WIDTH -1 DOWNTO 0); 
  
 w_RD_DATA <= '1' WHEN (i_ADDR = p_DATA_ADDR) AND (w_FIFO_ROK = '1') ELSE '0'; 
  
 o_INTR <= '1' WHEN (NOT w_RD_DATA = '1') AND (w_FIFO_ROK = '1') ELSE '0'; 
 --================================================ 
END uart_wrapper_architecture; 
 

Figura 36. Arquitetura VHDL do wrapper 
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O código VHDL do wrapper foi sintetizado no Quartus II, que gerou o diagrama RTL 

ilustrado na figura a seguir, o qual reproduz o circuito projetado originalmente. 

 

 Figura 37. Diagrama RTL do wrapper gerado pelo Quartus II 

3.3.6   Validação do wrapper por simulação 

A validação do modelo VHDL do wrapper foi feita por simulação no Quartus II utilizando-

se os vetores de teste descritos na Tabela 8Erro! Fonte de referência não encontrada., na qual 

estão especificados os estímulos de entrada (para os sinais com prefixo i_) e os valores esperados 

nos sinais de saída (identificados com  prefixo o_). As primeiras cinco linhas da tabela referem-se 

aos sinais da interface com o barramento, enquanto que os demais sinais referem-se à interface do 

wrapper com o periférico. O resultado da simulação é ilustrado na Figura 38 e descrito logo a 

seguir. 
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Tabela 8. Vetores de teste 

Nome do 
Sinal 

(1) 
Escrita de um 

dado para 
envio 

(2) 
Transmissão 
de um dado 

(3) 
Leitura do 

status durante 
a transmissão 

(4) 
Recepção de 

um dado 

(5) 
Leitura de 
um dado 
recebido 

i_DATA_B2P 0x00A5 0 0 0 0 

o_DATA_P2B 0 0 0x0001 0 0x00BC 

i_ADDR 0x440 0 0x441 X 0x440 

i_WRDATA 1 0 0 0 0 
i_RDDATA 0 0 1 0 1 
o_INTR 0 0 0 1 0 
      

o_DATA_B2P 0xA5 0 0 0 0 

i_DATA_P2B 0 0 0 0xBC 0xBC 

o_LD 1 0 0 0 0 

i_RXRDY 0 0 0 1 0 
i_TXBUSY 0 1 1 0 0 
i_RXERR 0 0 0 0 0 

 

 

Figura 38. Diagrama de formas de ondas da simulação do wrapper 

 

1. No intervalo 1 (de 0 a 500 ns), simula-se a escrita de um dado para envio. É realizada 

uma transação de escrita no barramento (i_WRDATA = 1) no endereço 0x440. O 
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wrapper extrai o byte menos significativo do dado recebido (0x00A5), ou seja 0xA5, e o 

envia ao periférico ativando o sinal de carga (o_LD). 

2. No intervalo 2 (de 500ns a 1 us), simula-se a transmissão de um dado (i_TXBUSY = 1);  

3. No intervalo 3 (de 1 a 1.5 us), é simulada a leitura do estado do periférico, o qual é 

composto pela concatenação de 14 bits em 0 com os sinais i_RXERR e i_TXBUSY. A 

leitura é sinalizada (i_RDDATA = 1) , o endereço de status é fornecido (i_ADDR = 

0x441) e a linha é dada como ocupada (i_TXBUSY = 1). Em o_DATA_P2B lê-se o 

valor 0x0001.  

4. No intervalo 4 (de 1.5 a 2 us), é testada a recepção do dado 0xBC, sinalizada pelo 

entrada i_RXRDY = 1, o que leva à ativação da interrupção para o processador.  

5. O intervalo 5 (de 2 a 2.5 us) representa uma operação de leitura (i_RDDATA = 1) no 

endereço 0x440 para transferência do dado recebido ao barramento. Ao valor recebido 

pelo periférico 0xBC (i_DATA_P2B), o wrapper acrescenta 8 bits em 0 para convertê-lo 

para um dado de 16 bits: 0x00BC (ver o_DATA_P2B). 

3.3.7  Integração do periférico e do wrapper 

O periférico e o wrapper foram integrados formando o bloco ubip_uart, cujo diagrama RTL 

gerado pelo Quartus II é ilustrado na Figura 39. 

 

Figura 39. Componente µBIP-UART (RTL) 
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3.3.8  Integração ao µBIP 

O bloco ubip_uart foi integrado ao modelo VHDL do µBIP e sintetizado usando-se o 

Quartus II. A Erro! Fonte de referência não encontrada. Figura 40 apresenta o diagrama RTL 

gerado após a síntese, sendo que o periférico desenvolvido está destacado no canto superior direito. 

 

Figura 40. Diagrama RTL da integração do ubip_uart ao microcontrolador 

3.3.9  Validação da integração ao µBIP 

Para validar a integração ao µBIP, primeiro foi necessário implementar aplicações para 

teste. Essas aplicações foram descritas na linguagem de montagem do µBIP e, usando-se o fluxo de 

projeto do ArchC (conforme visto na Seção 2.2.3), foram geradas as descrições de memória baseada 

nas instruções do código.  

Em um primeiro momento foi feita uma aplicação simples em que a CPU enviava uma 

mensagem (“Oi mundo”), caracter a caracter, à UART. Essa aplicação permitiu validar a 

transmissão de dados pela UART.  

A partir dessa aplicação elaborou-se uma segunda aplicação com uma rotina para tratamento 

da interrupção de recepção de dados. Essa rotina lê o dado recebido pela UART e o escreve de volta 

na UART para transmissão ao host, fazendo um eco de cada caracter recebido. O código dessa 

aplicação é mostrado na Figura 41. 
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.data 
  ACC_TEMP    :.word 0 
  UART_BUFFER :.word 0 
 
.text 
#=================================================== 
# Programa 
#===================================================  
   jmp _MAIN 
 
#=================================================== 
#=== ROTINA DE INTERRUPÇÃO 
#=================================================== 
    LD  $int_status  #Lê registrador de estado da interrupção 
    ANDI  0x004        #Verifica se é uma interrupção de UART 
    BEQ  _endINTR  #Se não for, sai 
    LDI  0x004 
    STO  $int_status  #Limpa o flag da intr. da UART 
    CALL  _readUART       #Se for, recebe o dado 
    CALL  _sendUART       #Após receber o dado, o retransmite 
_endINTR: 
    RETINT 
 
#===================================================  
_readUART: 

LD  $uart_data  #Le dado pela UART  
STO    UART_BUFFER       #Salva dado recebido pela UART 
RETURN 

 
#===================================================  
_CheckIsBusy:                  #Verifica se UART esta ocupada  

LD  $uart_status     #Carrega Status da UART 
ANDI  1       #Mascara para pegar se está ocupado(Busy)  
BNE  _CheckIsBusy     #Enquanto Status Ocupado, Verifica 
RETURN 

 
#=================================================== 
_sendUART: 

CALL  _CheckIsBusy      #Fica em laço enquanto a UART está ocupada 
LD  UART_BUFFER       #Recupera dado recebido 
STO  $uart_data  #Envia dado pela UART   
RETURN  

 
 

#=================================================== 
#== ROTINA PRINCIPAL 
#=================================================== 
_MAIN: 

LDI  0x009 
STO  $int_config  #Habilita interrupção UART, Chave Geral ligada 

 
WAIT_TRUE: 

JMP  WAIT_TRUE 
#===================================================  

Figura 41. Código da aplicação de recepção e transmissão. 
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3.3.10  Simulação 

A validação da integração foi feita por simulação no Quartus II, conforme ilustrado na 

Figura 42 e descrito a seguir. 

 

 Figura 42. Simulação do bloco µBIP-UART. 

1. Representam os Clocks (tempo de bit) de Tx e Rx (TopTx e TopRx); 

2. Representa o envio de um dado de 8 bits 0x55 pela linha Rx precedido de um start bit 

(bit em zero). 

3. Após a recepção do dado, o componente UART gera uma interrupção para o processador 

(esse intervalo é discutido mais detalhadamente logo a seguir).  

4. O mesmo dado recebido (0x55) é retransmitido pela linha Tx fazendo o eco da recepção. 

Pode-se notar que o valor também foi carregado no acumulador do µBIP. 
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A Figura 43 mostra a execução da rotina de interrupção, conforme descrito a seguir: 

 

 Figura 43. Aproximação do intervalo de tempo de execução do eco (recepção e reenvio) 

1. O programa está em laço infinito esperando uma interrupção de recepção (PC=17); 

2. A interrupção é emitida após término da recepção do dado pela linha Rx (imagem 

anterior) e o programa vai para a rotina de atendimento da interrupção (PC=1); 

3. Faz a leitura do registrador de interrupção; 

4. Verifica se a interrupção foi gerada pela UART; 

5. Limpa a flag da interrupção, para que ao sair da rotina de interrupção, ela não seja 

ativada novamente e chama a rotina _readUART; 

6. A rotina _readUART lê o dado da UART pelo endereço 0x440 e o copia para o 

acumulador (0x55); 

7. A rotina _readUART armazena o dado lido no buffer de recepção (variável 

UART_BUFFER) e retorna à rotina de interrupção; 

8. A rotina de interrupção chama a rotina _sendUART, a qual invoca a rotina  

_CheckIsBusy para ler o status da UART e verificar se está ocupada em uma 

transmissão; 

9. A rotina _sendUART lê o dado do buffer de recepção e o armazena no acumulador; e 

10. Escreve o dado no endereço 0x440 para que a UART o transmita implementando o eco.  



 61 

Com esta simulação ficou demonstrado o correto funcionamento do bloco da UART 

integrado ao µBIP. 

3.3.11  Análise de custos e de freqüência de operação 

A Tabela 9, resume os custos de silício do µBIP original e do µBIP com o periférico da 

UART integrado após síntese visando o dispositivo EPF10K70RC240-4 da família FLEX10K da 

Altera. Observa-se um sobrecusto de 5% em Look-Up Tables – LUTs, que são os blocos do FPGA 

que implementam a lógica combinacional. Com relação aos flip-flops, o sebrecusto foi de cerca de 

35%, sendo que o wrapper é responsável por 30% desse sobrecusto, enquanto que a maior parte é 

devida à UART. 

Tabela 9.  Custos de silício 

Processador Flip-flops LUTs Bits de 
Memória  

µBIP 363 865 16384 

µBIP + UART 491 910 16384 
Sobrecusto % 35,26% 5,20% 0% 

 

 

Com relação à freqüência de operação, para o dispositivo EPF10K70RC240-4, observou-se 

uma redução do valor máximo de 6,81 MHz para 6,71 MHz em decorrência do acréscimo de 

LUT`s. 

3.3.12  Prototipação 

 Para prototipação física, optou-se por usar o kit de desenvolvimento DE2 da ALTERA® 

(ilustrado na Figura 44), pois ele possui estrutura pronta para prototipação com interface serial. 

Desse kit foi utilizado um Push-button, um display de sete segmentos, GPIO`s (General Purpose 

Input/Output) e um oscilador de 50 MHz . Na tabela Tabela 10, são mostrados os pinos mapeados. 
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 Figura 44. Placa DE2 da Altera. 

 

Tabela 10.  Configuração de pinagem para prototipação no kit DE2 

µBIP DE2  µBIP DE2 

clk PIN_N2  port0_data[14] PIN_M21 
rstn PIN_G26  port0_data[15] PIN_M24 
uart_tx PIN_B25  port1_data[0] PIN_AE23 
uart_rx PIN_C25  port1_data[1] PIN_AF23 
port0_data[0] PIN_AF10  port1_data[2] PIN_AB21 
port0_data[1] PIN_AB12  port1_data[3] PIN_AC22 
port0_data[2] PIN_AC12  port1_data[4] PIN_AD22 
port0_data[3]  PIN_AD11  port1_data[5] PIN_AD23 
port0_data[4] PIN_AE11  port1_data[6] PIN_AD21 
port0_data[5] PIN_V14  port1_data[7] PIN_AC21 
port0_data[6] PIN_V13  port1_data[8] PIN_AA14 
port0_data[7] PIN_K25  port1_data[9] PIN_Y13 
port0_data[8] PIN_K26  port1_data[10] PIN_AA13 
port0_data[9] PIN_M22  port1_data[11] PIN_AC14 
port0_data[10] PIN_M23  port1_data[12] PIN_AD15 
port0_data[11] PIN_M19  port1_data[13] PIN_AE15 
port0_data[12] PIN_M20  port1_data[14] PIN_AF13 
port0_data[13] PIN_N20  port1_data[15] PIN_AE13 

 



 

Os resultados obtidos com a prototipação foram satisfatórios e confirmaram o 

funcionamento da UART integrada ao µBIP. Foram utilizadas duas aplicações a fim de validar 

fisicamente a UART. A primeira aplicação preocupa-se apenas com a validação da transmissão dos 

dados onde o µBIP transmite repetidamente pela saída uart_tx o conjunto de caracteres “Oi 

Mundo.\n” visto que o último caracter (\n) correspondente a quebra de linha corresponde a dois 

caracteres. No código da aplicação, Figura 45, pode-se notar que para enviar um caracter, faz-se o 

polling verificando quando a UART está pronta para enviar um novo caracter. 

 

.text 
  JMP _MAIN 
#=================================================== 
_CheckIsBusy:    #Verifica se UART esta ocupada 
  LD   $uart_status  #Carrega Status da UART 
  ANDI  1    #Mascara para pegar se está ocupado(Busy) 
  BNE  _CheckIsBusy  #Enquanto Status Ocupado, Verifica 
  RETURN 
#=================================================== 
_MAIN: 
  LDI  'O' 
  STO  $uart_data 
  CALL  _CheckIsBusy 
  
  LDI  'i' 
  STO  $uart_data 
  CALL  _CheckIsBusy 
 
  LDI  ' ' 
  STO  $uart_data 
  CALL  _CheckIsBusy 
 
  LDI  'M' 
  STO  $uart_data 
  CALL  _CheckIsBusy 
 
  LDI  'u' 
  STO  $uart_data 
  CALL  _CheckIsBusy 
 
  LDI  'n' 
  STO  $uart_data 
  CALL  _CheckIsBusy 
 
  LDI  'd' 
  STO  $uart_data 
  CALL  _CheckIsBusy 
 
  LDI  'o' 
  STO  $uart_data 
  CALL  _CheckIsBusy 
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  LDI  '.' 
  STO  $uart_data 
  CALL  _CheckIsBusy 
 
  LDI  0x00D     # CR - Carrier Return 
  STO  $uart_data 
  CALL  _CheckIsBusy 
 
  LDI  0x00A     # LF - Line Feed 
  STO  $uart_data 
  CALL  _CheckIsBusy 
 
  JMP  _MAIN 
  

Figura 45. Código da aplicação que faz a transmissão de dados. 

Utilizou-se o programa RcomSerial, disponibilizado em http://www.rogercom.com, para realizar a 

leitura do que está sendo transmitido/recebido pela interface serial do computador e também foi 

utilizado um cabo serial macho/fêmea para a comunição serial entra a DE2 com o µBIP e o PC. A 

aplicação foi validada com sucesso, pode-se notar na Figura 46, o envio em loop dos dados. 

 

 Figura 46. Programa RComSerial – Transmissão de dados pelo µBIP 
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A segunda aplicação que visa à validação da recepção usa os mesmo princípios utilizados na 

validação por diagrama de formas de onda. O PC envia os dados para a DE2 que ao receber o dado 

gera uma interrupção que retransmite o dado, fazendo um eco. Além disso, foi mapeado no display 

de 7 segmentos para caso o dado enviado pelo PC seja um número entre 0 e 9, que este número 

fosse mostrado no display, conforme se nota na Figura 47. 

.data 
ACC_TEMP :.word 0 
UART_BUFFER :.word 0 
DIGIT:.word 0 
SEG7 :.word 0,0,0,0 
.text 
#=================================================== 
# Programa 
#=================================================== 
   jmp _MAIN 
#=================================================== 
#=== ROTINA DE INTERRUPÇÃO 
#=================================================== 
   LD $int_status #Lê registrador de estado da interrupção 
   ANDI 0x004 #Verifica se é uma interrupção de UART 
   BEQ  _endINTR #Se não for, sai 
   LDI  0x004 
   STO  $int_status #Limpa o flag da intr. da UART 
   CALL _readUART #Se for, recebe o dado 
   CALL _sendUART #Após receber o dado, o retransmite 
   _endINTR: 
   RETINT 
#=================================================== 
_readUART: 
   LD  $uart_data #Le dado pela UART 
   STO  UART_BUFFER #Salva dado recebido pela UART 
   RETURN 
#=================================================== 
_CheckIsBusy: #Verifica se UART esta ocupada 
   LD  $uart_status #Carrega Status da UART 
   ANDI 1 #Mascara para pegar se está ocupado(Busy) 
   BNE  _CheckIsBusy #Enquanto Status Ocupado, Verifica 
  RETURN 
#=================================================== 
_sendUART: 
   CALL _CheckIsBusy #Fica em laço enquanto a UART está ocupada 
   LD  UART_BUFFER #Recupera dado recebido 
   STO  $uart_data #Envia dado pela UART 
 
#ENVIAR SEG7[DIGIT] 
   SUBI 0x30 
   STO  $indr 
   LDV  DIGIT 
   STO  $port0_data 
   RETURN 
#=================================================== 
#== ROTINA PRINCIPAL =============================== 
_MAIN: 
   LDI  0x009 
   STO  $int_config #Habilita interrupção UART, Chave Geral ligada 
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   LDI  0x00 
   STO  $port0_dir # Seta port0 como saída 
 
   LDI  0 
   STO  $indr 
   LDI  0x3C0 
   STOV DIGIT 
 
   LDI  1 
   STO  $indr 
   LDI  0x3F9 
   STOV DIGIT 
 
   LDI  2 
   STO  $indr 
   LDI  0x3A4 
   STOV DIGIT 
 
   LDI  3 
   STO  $indr 
   LDI  0x3B0 
   STOV DIGIT 
 
   LDI  4 
   STO  $indr 
   LDI  0x399 
   STOV DIGIT 
 
   LDI  5 
   STO  $indr 
   LDI  0x392 
   STOV DIGIT 
 
   LDI  6 
   STO  $indr 
   LDI  0x382 
   STOV DIGIT 
 
   LDI  7 
   STO  $indr 
   LDI  0x3F8 
   STOV DIGIT 
 
   LDI  8 
   STO  $indr 
   LDI  0x380 
   STOV DIGIT 
 
   LDI  9 
   STO  $indr 
   LDI  0x390 
   STOV DIGIT 
 
 
WAIT_TRUE: 
   JMP WAIT_TRUE 
  

Figura 47. Código da aplicação que faz a recepção e reenvio dos dados. 
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O resultado obteve sucesso e é mostrado na Figura 48, onde cada caracter apões ser enviado (PC) e 

recebido pelo µBIP é imediatamente transmitido de volta ao host. 

 

 Figura 48. Programa RComSerial – Transmissão dos dados pelo PC e retransmissão pelo µBIP 

 

Como forma de reforçar a validação foi utilizado um osciloscópio para fazer a leitura da tensão 

elétrica na transmissão dos dados. Como exemplo foi enviado repetitivamente o caracter “U” onde 

seu correspondente em ascii é 55 em hexadecimal ou 0101 0101 em binário. Como podemos notar 

na Figura 49, foi enviado o start bit, os bits do  menos significativo para o mais significativo e o 

stop bit. 
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 Figura 49. Leitura da tensão gerada na transmissão de dado com auxílio do osciloscópio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start bit 

lsb 
Stop bit 

msb 

10101010 
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4  CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi acrescentado ao microcontrolador básico µBIP o periférico UART que 

implementa a comunicação serial via o protocolo RS-232. Esta é mais uma contribuição para tornar 

o µBIP o mais próximo possível de um microcontrolador comercial, mas com um diferencial, pois 

um aluno, professor ou pesquisador pode utilizá-lo em atividades de ensino e pesquisa nas áreas 

relacionadas ao projeto de sistemas digitais. Os resultados produzidos por esse trabalho foram: 

(i) estudo dos possíveis protocolos a serem integrados ao µBIP; (ii) escolha dos protocolos; e (iii) 

integração e validação dos protocolos integrados.  

 Entende-se que dos objetivos específicos do trabalho, apenas o quinto objetivo 

(Disponibilizar modelos sintetizáveis de periféricos de interface de comunicação serial integrados 

ao µBIP) não foi completamente atingido, pela não conclusão da integração do protocolo I2C. Os 

demais objetivos foram plenamente atingidos. 

 No desenvolvimento do trabalho foram identificadas outras oportunidades de trabalhos co-

relacionados para serem executados futuramente, dentre eles: 

• Compilador que abranja as instruções e suporte a transferência de dados serial de forma 

facilitada; 

• Desenvolvimento de uma IDE que integre todas as ferramentas geradas facilitando a 

utilização dessas pelos usuários; e 

• Implementação dos protocolos estudados neste projeto que não foram implementados ou 

ainda outros protocolos de comunicação; 
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A  BLOCOS VHDL 

Um novo bloco foi acrescentado ao µBIP, responsável pela transmissão de dados serial via 

protocolo RS-232, o bloco ubip_uart. 

Bloco: µBIP UART(ubip_uart.vhd)  

Comportamento: Faz a comunicação com o meio externo via procolo serial RS-232 . 

INTERFACE 

 
clk IN Entrada do clock  
rst OUT Reseta o bloco quando em “0” (sinal de reset é negado) 
addr IN Barramento: Endereço 
rx IN Barramento: Envia o dado ao processador 
wr_data IN Barramento: Carrega dado para envio 
din IN Barramento: Dado para ser transmitido 
intr OUT Interrupção gerada caso uma interrupção(irq) solicitada 

esteja ativa. 
tx OUT Periférico: Dado a sendo transmitido p/ meio externo 
dout OUT Periférico: Dado sendo enviado para o barramento de 

dados. 

 

B  REGISTRADORES 

 Os Registradores especiais (SFR) foram atualizados dois dos que já existiam pertinentes à 

interrupção para contemplar a UART e novos dois registradores, um sendo o endereço do periférico 

e o outro o status do periférico da UART. 
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Registrador: int_config          Endereço: 0x420 

Descrição: 

  

Registrador de configuração do controlador de interrupção. Indica quais 
interrupções estão habilitadas 

                

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

U U U U U U U U U U U U U R/W R/W R/W 

- - - - - - - - - - - - UIE EDIE T0IE GIE 

                

 GIE Chave geral de Interrupção - General Interrupt Enable     

  0 = Chave geral de interrupção desabilitada      

  1 = Chave geral de interrupção habilitada      

 T0IE Interrupção de estouro do Timer 0 (tmr0) - Timer 0 Interrupt Enable   

  0 = Interrupção do Timer 0 desabilitada      

  1 = Interrupção do Timer 0 habilitada       

 EDIE Interrupção externa no P0_0 - Edge detect Interrupt Enable 
  0 = Interrupção externa no P0_0 desabilitada 

  1 = Interrupção externa no P0_0 habilitada 

 UIE Interrupção externa da UART – UART Interrupt Enable 

    0         =      Interrupção da UART desabilitada  

    1                =                  Interrupção da UART hesabilitada   

 
Registrador: int_status          Endereço: 0x421 

Descrição: 

  

Registrador que identifica as interrupções solicitadas 

                

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

U U U U U U U U U U U U U U R/W R/W 

- - - - - - - - - - - - - UIE EDIE T0IE 

                

 T0IF Indentificação da Interrupção de estouro do Timer 0 (tmr0) - Timer 0 Interrupt Flag 

  0 = Não ocorreu interrupção        

  1 = Ocorreu interrupção do Timer 0       

 EDIF Interrupção por detecção de borda (P0_0)- Edge detect Interrupt Enable 

  0 = Não ocorreu interrupção        

  1 = Ocorreu interrupção externa no P0_0      

 UIE Interrupção externa da UART – UART Interrupt Enable   

          0          =            Não ocorreu interrupção da UART   

                             1                    =            Ocorreu interrupção da UART   

 

Registrador: uart_data          Endereço: 0x440 

Descrição: 

  

Possui o dado que está na UART. Pode ser pra ler ou escrever 

                

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 
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Registrador: uart_status          Endereço: 0x441 

Descrição: 

  

Possui o status da uart. 

                

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

R R R R R R R R R R R R R R R R 

- - - - - - - - - - - - - - ERR BUSY 

                
BUSY Indica se a UART está ocupada 
    0 =      A UART está ociosa. 
    1 =      A UART está ocupada. 
ERR Indica se há erro ( dificilmente pode ocorrer) 
    0 =     Não há erro 
    1 =     Há erro 
  


