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Linhas Gerais

• Habilidade de Escrita e Retenção de Informações
• Tipos Comuns de Memória
• Composição de Módulos da Memória
• Hierarquia de Memória e Cache
• RAM Atuais
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Introdução

• Aspectos da funcionalidade de sistemas embarcados
– Processamento

• Processadores

• Transformação de Dados

– Armazenamento 
• Memória

• Retenção de dados

– Comunicação
• Barramentos

• Transferência de Dados
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Memória: Conceitos Básicos

• Armazena grande quantidade de bits
– m x n: m palavras de n bits cada
– k = Log2(m) sinais de entrada de endereços
– ou m = 2k palavras
– e.g., memória de 4,096 x 8:

• 32,768 bits
• 12 sinais de entrada de endereços
• 8 sinais de dados de entrada/saída

• Acesso à memória
– r/w: seleciona leitura ou escrita
– enable: escrita ou leitura é habilitado quando o 

sinal está ativo
– multiport:  acesso múltiplo a diferentes 

localizações simultaneamente

m ×  n memory

…

…

n bits per word

m
 w

ords

enable

2k × n read and write 
memory

A0
…

r/w

…

Q0Qn-1

Ak-1

memory external view
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Escrita / Armazenamento Permanente

• Diferenças tradicionais entre ROM/RAM
– ROM: somente leitura – bits preservados mesmo sem a fonte de energia
– RAM: escrita e leitura – perde os bits armazenados se perder a fonte de energia

• As diferenças tradicionais estão desaparecendo
– As atuais ROM pode ser escritas

• e.g., EEPROM

– RAMs atuais retem o conteúdo quando a fonte de energia é desligada
• e.g., NVRAM

• Habilidade de Escrita
– Velocidade e metodologia de escrita

• Retenção de Informações
– Habilidade da memória de reter os bits após eles serem escritos
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Escrita / Armazenamento permanente (cont.)

Habilidade de escrita e retenção de dados de memórias (fora de escala)

External
programmer

OR in-system,
block-oriented
writes, 1,000s

of cycles

Battery
life (10
years)

Write
ability

EPROM

Mask-programmed ROM

EEPROM FLASH

NVRAM

SRAM/DRAM

S
torage

perm
anence

Nonvolatile

In-system
programmable

Ideal memory

OTP ROM

During
fabrication

only

External
programmer,

1,000s
of cycles

External
programmer,
one time only

External
programmer

OR in-system,
1,000s

of cycles

In-system, fast
writes,

unlimited
cycles

Near
zero

Tens of
years

Life of
product
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Habilidade de Escrita

• Vários graus de habilidade de escrita
– Máximo

• Processador escreve na memória de maneira simples e rápida
• e.g., RAM

– Médio
• Processador escreve na memória, porém de maneira lenta
• e.g., FLASH, EEPROM

– Baixo
• Equipamento especial de “programação” para a escrita na memória
• e.g., EPROM, OTP ROM

– Mínimo
• Bits são armazenados somente durante a fabricação do componente
• e.g., Mask-programmed ROM

• Memória Programável no Sistema (In-System)
– Podem ser escritas no próprio sistema, sem requerer retiradas do chip para escrita
– Memórias com habilidade de escrita máxima ou média



Embedded Systems Design: A Unified 
Hardware/Software Introduction, (c) 2000 Vahid/Givargis 

Tradução: Alice Tokarnia
                  Marco A A Henriques

8

Retenção de Informações

• Vários graus de retenção de informações
– Máximo

• Essencialmente, nunca perde os bits armazenados.
• e.g., mask-programmed ROM

– Médio
• Retém os bists armazenados por dias, meses ou anos após a fonte de energia ser desligada.
• e.g., NVRAM

– Baixo
• Retém os bits enquanto a fonte de energia está ligada.
• e.g., SRAM

– Mínimo
• Os bits começam a desaparecer logo após serem escritos na memória, mesmo com a fonte de 

energia ligada.
• e.g., DRAM

• Memória não-volátil
– Retém os bits mesmo depois de a fonte de alimentação ser desligada
– Memórias com habilidade de retenção máxima ou média
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ROM: “Read-Only” Memory

• Memória não-volátil
• Pode ser lida mas não escrita pelo 

processador de sistema embarcado
• Usualmente pode ser escrita, isto é, 

“programada” antes de ser inserida no 
sistema embarcado

• Utilidade
– Armazenamento do programa em processadores de 

propósito geral
• Instruções de programa podem ocupar uma ou mais 

palavras da ROM
– Armazenamento de dados utilizados 

constantemente pelo sistema
– Implementação de circuito combinacional

2k × n ROM

…

Q0Qn-1

A0

…

enable

Ak-1

External view
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Exemplo: 8 x 4 ROM

• Linhas horizontais = palavras (words)

• Colunas  = dados (bits)

• As conexões entre linhas e colunas são 
representadas por círculos cheios

• Decodificador ativa linha 2 se 
A2A1A0=010

• Saídas Q3 e Q1 são iguais a 1 devido à 
conexão com a linha 2 ativada

• A linha 2 não está conectada às colunas 
de dados Q2 e Q0

• Assim, Q3 Q2 Q1 Q0 =1010

8 × 4  ROM

3×8 

decoder

Q0Q3

A0

enable

A2

word 0

word 1

A1

Q2 Q1

programmable 
connection wired-OR

word line

data line

word 2

Internal view
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Implementação de funções combinacionais

• Qualquer circuito combinacional de n funções de k variáveis 
pode ser implementado com uma ROM de 2k x n (2^k linhas de 
palavras de n bits).

Truth table
    Inputs (address)          Outputs
    a       b       c                y        z
    0       0       0                0       0
    0       0       1                0       1
    0       1       0                0       1
    0       1       1                1       0
    1       0       0                1       0
    1       0       1                1       1
    1       1       0                1       1
    1       1       1                1       1

       0          0
       0          1
       0          1
       1          0
       1          0
       1          1
       1          1
       1          1

zy

c

enable

a
b

8×2 ROM
word 0
word 1

word 7
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Mask-programmed ROM

• Conexões programadas na fabricação
– Conjunto de máscaras

• Habilidade de Escrita Mínima
– Somente uma vez

• Máxima Retenção de Informação
– Bits armazenados nunca mudam a menos que sejam danificados

• Tipicamente utilizada na fabricação de grandes volumes 
de sistemas
– Alto custo NRE, baixo custo unitário
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OTP ROM: One-time programmable ROM

• As conexões são programadas pelo usuário
– Usuário define o arquivo especificando o conteúdo da ROM
– Arquivo é inserido na máquina denominada ROM programmer
– Cada conexão programável corresponde a uma espécie de fusível
– ROM programmer rompe os fusíveis onde conexões devam ser eliminadas

• Habilidade de escrita muito baixa
– Escrita uma única vez; necessita do dispositivo de programação da ROM

• Retenção de informações muito alta
– Os bits armazenados permanecem, a menos que o ROM programmer seja 

usado para romper mais conexões (fusíveis) ainda intactos

• Comumente utilizado em produtos finais
– Preço baixo
– O conteúdo dificilmente é modificado acidentalmente
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EPROM: Erasable programmable ROM

• O componente programável é um transistor MOS
– Transistor possui um gate flutuante cercado por um isolante
– (a) Cargas negativas formam um canal entre a fonte e o dreno 

armazenando o nível lógico 1
– (b) Aplicação de uma grande tensão positiva no gate faz com que 

cargas negativas saiam do canal e sejam presas pelo gate 
flutuante, armazenando o nível lógico 0

– (c) (Erase) Raios de UV incidentes na superfície do gate 
flutuante causam o retorno de cargas negativas para o canal, 
restaurando o nível lógico 1

– (d) A embalagem de uma EPROM possui uma janela de quartzo, 
material transparente a radiação UV

• Habilidade de escrita alta
– Pode ser apagada e reprogramada centenas de vezes

• Baixa retenção de informações
– Conteúdo pode permanecer por 10 anos, porém é 

susceptível a radiação e a ruídos elétricos
• Tipicamente, utilizado durante o desenvolvimento 

do projeto
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EEPROM: Electrically erasable 
programmable ROM 

• Programada e apagada eletronicamente
– Tipicamente, utilizando-se uma tensão maior do que a de operação normal
– Pode-se programar e escrever palavras individuais

• Habilidade de escrita ainda maior
– Pode-se programá-la no sistema através de circuitos embarcados que geram 

tensões maiores do que as normais
• Controladores de memória embarcados tornam operações transparentes para o 

usuário da memória
– Escrita é lenta, pois antes é preciso apagar (ou limpar) o conteúdo

• Pinos “busy” indicam ao processador que a EEPROM ainda está sendo escrita
– Pode ser apagada e escrita dezenas de milhares de vezes

• Retenção de informação comparável à das EPROMs 
(aproximadamente 10 anos)

• Muito mais convenientes do que as EPROM’s, porém mais caras
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Memória Flash

• Extensão da EEPROM
– Mesmo uso de gate flutuante
– Mesma habilidade de escrita e de armazenamento permanente

• Operação de apagar rápida
– Grandes blocos de memória são apagados de uma vez, ao invés de uma 

palavra por vez
– Blocos de centenas de bytes de tamanho

• Escrita em palavra simples pode ser lenta
– o bloco inteiro tem de ser lido, a palavra atualizada e, então, todo o 

bloco reescrito

• Utilizada em sistemas embarcados no armazenamento de 
grandes quantidades de dados
– e.g., câmeras digitais, TV set-top boxes, telefones celulares
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RAM: “Random-access” memory

• Memória volátil típica
– Bits não são mantidos sem energia no sistema

• Escrita e leitura são facilmente realizadas pelo 
sistema embarcado durante operação normal

• Estrutura interna é mais complexa do que a ROM
– Uma palavra consiste de várias células de memória, 

cada uma armazenando 1 bit
– Cada linha de entrada e de saída de dados está 

conectada a todas as células na coluna 
correspondente

– Escrita/leitura (rd/wr) conectado a todas as células
– Quando a linha é ativada pelo decodificador, cada 

célula armazena um bit de dado de entrada, quando 
escrita/leitura indica escrita, ou exterioriza o bit 
armazenado, quando escrita/leitura indica leitura

enable
2k × n read and write 

memory

A0 …

r/w

…

Q0Qn-1

Ak-1

external view

4×4 RAM

2×4 
decoder

Q0Q3

A0

enable

A1

Q2 Q1

Memory 
cell

I0I3 I2 I1

rd/wr
To every  cell

internal view
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Tipos básicos de RAM

• SRAM: Static RAM
– Célula de memória utiliza flip-flop para 

armazenar bit
– Necessita de 6 transistores 
– Retém dados durante o tempo em que a 

fonte de energia permanecer ativa
• DRAM: Dynamic RAM

– Célula de memória utiliza transistor 
MOS e capacitor para armazenar bit

– Mais compacta do que a SRAM
– Renovação (“refresh”) é necessário para 

manter carga no capacitor:
• Células são renovadas quando lidas

– Taxa de renovação típica é de 15,625 µs
– Acesso mais lento do que a SRAM

Célula interna de 
memória

Data

W

Data'

SRAM

Data

W

DRAM
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Outros tipos de RAM

• PSRAM: Pseudo-static RAM
– DRAM com controlador de renovação de memória embutido
– Alternativa de baixo custo e alta densidade quando comparada à SRAM

• NVRAM: Nonvolatile RAM
– Retém dados após a fonte de energia ser desligada
– RAM com bateria (“Battery-backed RAM”)

• SRAM com bateria própria permanentemente conectada
• Escrita é tão rápida quanto a leitura
• Sem limite para o número de escrita, ao contrário das memórias não voláteis 

ROM

– SRAM com EEPROM ou flash
• Armazena o conteúdo completo da memória RAM na EEPROM ou flash 

antes de a fonte de energia ser desligada
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Exemplo: SRAM/ROM HM6264 & 27C256

• Dispositivos de memória de 
baixo custo e baixa capacidade

• Comumente utilizados em 
sistemas embarcados baseados 
em  microcontroladores de 8-
bits

• Os primeiros dois dígitos 
indicam o tipo de dispositivo

– SRAM: 62

– ROM: 27

• Os dígitos subseqüentes 
indicam a capacidade em 
kilobits

Device       Access Time (ns)      Standby Pwr. (mW)      Active Pwr. (mW)      Vcc Voltage (V)
HM6264            85-100                           .01                                 15                               5
27C256                  90                              .5                                  100                              5

22

20

data<7…0>

addr<12...0>

/OE

/WE

/CS1

CS2 HM6264

11-13, 15-19

2,23,21,24,
25, 3-10

22

27

20

26

data<7…0>

addr<14...0>

/OE

/CS

27C256

11-13, 15-19

27,26,2,23,21,
24,25, 3-10

block diagrams

device characteristics

timing diagrams

data

addr

OE

/CS1

CS2

Read operation

data

addr

WE

/CS1

CS2

Write operation
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Exemplo: memória TC55V2325FF-100

• Dispositivo de 
memória SRAM 
síncrona de 2 
megabits com acesso 
sequencial

• Desenvolvido para 
sistemas com 
processadores de 32 
bits

• Capaz de realizar 
leituras e escritas 
sequenciais com 
rapidez e, também, 
leitura e escrita de 
bytes isolados

timing diagram
block diagram

device characteristics

data<31…0>

Addr<15…0>

/CS1

/CS2

CS3

/WE

/OE

MODE

/ADSP

/ADSC

/ADV

CLK

TC55V2325F
F-100

Device        Access Time (ns)     Standby Pwr. (mW)    Active Pwr. (mW)     Vcc Voltage (V)
TC55V23               10                                na                              1200                         3.3
25FF-100

A single read operation

CLK

/ADSP

/ADSC

/ADV

addr <15…0>
/WE

/OE

/CS1 and /CS2

CS3

data<31…0>
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Composição da Memória

• Memória necessária pode ser diferente dos dispositivos 
comercializados

• Quando o tamanho de memória comercializada é grande, 
simplesmente ignora-se bits mais significativos de endereços e de 
linhas de dados

• Quando o tamanho de memória comercializada é pequeno, 
conectam-se vários dispositivos

– Conexão lado-a-lado para incrementar o tamanho das palavras
– Conexão “top-to-bottom” para incrementar o número de palavras

• Linhas adicionais de endereço (bits mais significativos) 
selecionam o dispositivo a ser acionado

– É possível combinar técnicas para aumentar o número e o tamanho das 
palavras simultaneamente

…

2m × 3n  ROM

2m × n  ROM

A0 …

enable 2m × n  ROM

…

2m × n  ROM

…

Q3n-1 Q2n-1

…

Q0

…
Am

Incrementa o 
tamanho das 

palavras

2m+1 × n  ROM

2m × n  ROM

A0
…

enable

…

2m × n  ROM

Am-1

Am

1 × 2 
decoder

…

…

…

Qn-1 Q0

…

Aumento do número de palavras

A

enable

outputs

Aumento do 
número e do 
tamanho das 

palavras
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Hierarquia da Memória

• Ideal: memória rápida e de 
baixo custo

• Memória principal
– Grande, baixo custo, lenta
– Armazena dados e 

programas inteiros

• Cache
– Pequena, alto custo, rápida
– Armazena partes de dados e 

do programa mais acessados 
na memória principal

– Podem existir vários níveis 
de memória cache

Processor

Cache

Main memory

Disk

Tape

Registers
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Cache

• Usualmente implementada com SRAM
– Rápida porém mais cara do que a DRAM

• Usualmente encontra-se no mesmo chip do processador
– Espaço limitado, portanto muito menor do que a memória principal
– Rápido acesso (1 ciclo vs. muitos ciclos para a memória principal)

• Operação da memória cache:
– Após uma requisição para o acesso à memória principal (escrita ou leitura), o 

circuito de controle busca  uma cópia em toda a cache
• Cache Hit (dado presente na cache)

– A cópia está na cache, rápido acesso

• Cache Miss (dado ausente no cache)
– A cópia não está na cache => leitura do dado desejado e de dados em endereços vizinhos 

para dentro da cache

• Muitas escolhas para o desenvolvimento da cache
– Mapeamento da cache, estratégia de substituição, técnicas de escrita
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Mapeamento da Cache

• Cache pode conter apenas uma fração do conteúdo da memória 
principal.

• Questão básica: o conteúdo de um endereço está na cache?
• Mapeamento de endereços da memória principal em posições 

da cache é uma forma de identificar se um dado está ou não na 
cache

• Três técnicas básicas:
– Mapeamento direto
– Mapeamento totalmente associativo
– Mapeamento associativo por conjunto

• Particionamento da cache em blocos ou linhas indivisíveis de 
endereços adjacentes de memória
– Usualmente 4 ou 8 endereços por linha
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Mapeamento Direto

• Endereço da memória principal dividido em 3 campos
– Index

• Endereço da cache
• Número de bits determinado pelo tamanho da cache

– Tag
• É comparado com o tag armazenado na linha da 

 cache indicada peloo índice
• Se tags baterem e bit de validade estiver ativo, o sinal 

valid é ativado.
– Offset

• Seleciona uma dada palavra dentro da linha

• Bit de validade da linha
– Indica se dados apontados pela linha foram carregados a 

partir da memória principal

Data

Valid

Tag Index Offset

=

V    T   D
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Mapeamento Totalmente Associativo

• Endereçamento completo da memória principal armazenado 
em cada linha da cache

• Todos os endereços armazenados na cache são comparados 
simultaneamente com o endereço desejado

• Bit de validade e offset são idênticos ao mapeamento direto

Tag Offset

=

V    T   D

Valid

V    T   D
…

V    T   D

=
=

Data
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Mapeamento Associativo de N-Vias

• Compromisso entre o mapeamento direto e 
o mapeamento totalmente associativo

• Indexagem similar ao mapeamento direto
• Porém, cada posição da cache armazena 

duas ou mais linhas de endereços de 
memória; cada linha tem a sua própria 
etiqueta (“tag”)

• Etiquetas de um conjunto são comparados 
simultaneamente como ocorre no 
mapeamento totalmente associativo

• Cache com conjuntos de tamanho N é 
chamado de Cache Associativo de N-Vias

– 2-vias, 4-vias, 8-vias são mais comuns

Tag Index Offset

=

V    T   D

Data

Valid

V    T   D

=
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Estratégia de Substituição de Linhas na Cache

• Técnica para escolha do bloco a ser substituído
– Quando uma cache totalmente associativa está cheia 
– Quando as N-linhas de um conjunto de uma cache associativa de N-vias 

está cheia
• Não é necessária em mapeamento direto
• Estratégias:

– Aleatória
• Linha a ser substituída escolhida randomicamente

– LRU: least-recently used
• Substitui a linha não acessada por um período de tempo mais longo

– FIFO: first-in-first-out
• Quando uma linha é trazida ao cache, a posição da linha é colocada 

no fim de uma fila
• Obtém no início da fila o endereço da linha a ser substituída
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Técnicas de Escrita na Cache

• Quando o dado é escrito na cache, deve-se atualizá-lo na 
memória principal

• Escrita Através (“Write-through”)
– Escrever na memória principal toda vez que escreve-se na memória cache
– Fácil implementação

– Processador espera pela lenta escrita na memória principal

– Escrita potencialmente desnecessária

• Escrita na Volta (“Write-back”)
– Memória principal somente é atualizada quando o bloco “sujo” é substituído na 

cache

– Bits extras são habilitados quando um bloco da memória cache é escrito (sujo)

– Redução do número de escritas lentas na memória principal
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Impacto da Cache no Desempenho do Sistema

• O principal parâmetro em termos de desempenho:
– Tamanho total da cache

• Número total de bytes de dados que a memória cache pode armazenar
• Etiqueta (“tag”), bit de validade e outras utilizadas para gerenciamento não são contabilizadas

– Grau de Associatividade
– Tamanho dos blocos (ou linhas) de dados

• Caches de tamanho maior diminuem as taxas de ausências, porém maior tempo de 
acesso

– e.g.,
• 2 Kbyte cache: taxa de ausências (“miss rate”) = 15%, custo de acertos = 2 ciclos, custo 

de ausências = 20 ciclos
– Média do custo de acesso à memória = (0,85 * 2) + (0,15 * 20) = 4,7 ciclos

• 4 Kbyte cache: taxa de ausências (“miss rate”) = 6,5%, custo de acertos = 3 ciclos, custo 
de ausências não será alterado

– Média do custo de acesso à memória = (0,935 * 3) + (0,065 * 20) = 4.105 ciclos (melhor)
• 8 Kbyte cache: taxa de ausências (“miss rate”) = 5,565%, custo de acertos = 4 ciclos, 

custo de ausências não será alterado
– Média do custo de acesso à memória = (0,94435 * 4) + (0,05565 * 20) = 4,8904 ciclos   (pior)
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Desempenho da Cache

• Para melhorar a taxa de acertos da memória cache sem 
aumentar seu tamanho
– Aumento do tamanho da linha
– Mudar o grau de associatividade
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Vários Tipos de RAM

• DRAMs comumente são utilizadas como memória principal 
em sistemas embarcados
– Alta capacidade, baixo custo

• Muitas variações de memórias DRAM são propostas
– Necessidade de acompanhar aumentos na velocidade do processador

– FPM DRAM: fast page mode DRAM

– EDO DRAM: extended data out DRAM

– SDRAM/ESDRAM: synchronous and enhanced synchronous 
DRAM

– RDRAM: rambus DRAM
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DRAM Básica

• Barramento de endereços 
multiplexado entre os 
componetes de linha e de coluna

• Endereços de linhas e de colunas 
são lidos, sequencialmente, de 
acordo com o sinal RAS e o sinal 
CAS

• Circuito de Renovação 
(“Refresh”) pode ser integrado 
com a DRAM em um módulo 
independente

– Acesso periódicos a linhas 
sucessivas

– Operação desabilitada durante 
leituras e escritas
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Fast Page Mode DRAM (FPM DRAM)

• As linhas da matriz de bits da memória são também denominadas “páginas”
• Uma página contém muitas palavras (word)
• Endereço das colunas permite acesso às palavras (words) individualmente
• Diagrama de tempo:

– Envio do endereço de linha (página)
– 3 palavras lidas consecutivamente de cada endereço de coluna

• Ciclos extras são eliminados para escrita/leitura de palavras da mesma 
página
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Extended Data Out DRAM (EDO DRAM)

• Aprimoramento da FPM DRAM
• Latch adicional antes do buffer de saída

– Permite pulsar o sinal cas antes do término da leitura de um dado

• Redução adicional da latência de escrita/leitura
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Synchronous and 
Enhanced Synchronous (ES) DRAM

• SDRAM captura informações na transição ativa do sinal de relógio
• Reduz o tempo necessário para a detecção de sinais ras/cas e rd/wr
• Um contador é inicializado com o endereço da coluna e incrementado pela 

transição de subida do sinal de relógio permitindo acessar localizações 
consecutivas da memória

• ESDRAM ainda melhor que SDRAM
– Buffer adicional permite superposição da captura do endereço da coluna 
– Sinais de relógio de alta freqüência e de baixa latência de escrita/leitura
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Rambus DRAM (RDRAM)

• Estrutura de barramento reunindo módulos DRAM 
de um barramento de interface

• Informação é capturada nas duas transições (subida e 
descida) do sinal de relógio

• 4 bancos de memória com acesso simultâneo
– Pode-se abrir 4 páginas ao mesmo tempo

• Largura de banda (throughput) muito alto
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Problema de Integração da DRAM

• SRAM é facilmente integrada no mesmo chip do 
processador

• Integração da DRAM é mais complicada
– Processos de fabricação distintos para a DRAM e circuitos 

convencionais
– Objetivo dos desenvolvedores de lógica convencional (IC) :

• Minimização de capacitância parasita para reduzir o atraso de sinais  
e consumo de potência

– Objetivo dos desenvolvedores de DRAM:
• Aumento da capacitância para reter a informação armazenada por 

mais tempo

– Processos de integração inovadores começam a surgir
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Memory Management Unit (MMU)

• Atribuições da MMU
– Operação de renovação da DRAM, interface com o 

barramento
– Gerência do uso da memória ao longo de vários processos
– Tradução do endereço lógico (gerado pelo processador) 

para o endereço físico da memória DRAM

• CPUs modernas frequentemente tem uma MMU 
integrada

• Processadores dedicados podem ser utilizados para 
implementar uma MMU
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