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Linhas Gerais

• Introdução sobre uma câmera digital simples

• Ponto de vista do projetista

• Especificação dos requisitos

• Projeto
– Quatro implementações
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• Aplicando todos os conhecimentos anteriores . . .
– Processador de Propósito Geral
– Processador Dedicado

• Customizado
• Padrão

– Memória
– Interfaces

• . . . em um projeto de câmera digital simplificada
– Processador de Propósito Geral vs. Processador Dedicado
– Particionamento da funcionalidade entre diferentes tipos de 

processadores

Introdução
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Introdução a uma Câmera Digital simples

• Captura de imagens
• Armazenamento das imagens em formato digital

– Sem filmes
– Múltiplas imagens armazenadas

• O número de imagens depende da quantidade de memória disponível 
e do número de bits de cada imagem

• Transferência das imagens para o PC
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Introdução a uma Câmera Digital simples (cont.)

• Câmera digital só se tornou possível devido a:
– System-on-a-chip

• Múltiplos processadores e memórias em um único CI

– Grande capacidade das memórias flash

• Neste exemplo será feita uma descrição bem simples
– Muitas outras funções disponíveis em uma câmera digital 

não serão abordadas
• Tamanhos variados de imagens, eliminação de fotos, aproximação e 

afastamento da imagem etc.
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Perspectivas do Projetista

• Duas tarefas chaves
– Processamento de imagens e armazenamento na memória

• Quando a câmera é acionada:
– Imagem é capturada e convertida para o formato digital através do 

dispositivo charge-coupled device (CCD)
– Em seguida é feita a compressão e armazenamento na memória interna

– Transferência das imagens para o PC
• Câmera digital é conectada ao PC

• Software especial comanda a transferência das imagens da câmera 
para o PC
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Charge-coupled device (CCD)

• Sensor especial que captura imagens
• Dispositivo de silício sensível à luz, composto de muitas células

Quando exposto à luz, cada célula 
é carregada eletricamente. Esta 
carga pode ser convertida em um 
valor em 8-bits onde 0 representa 
exposição nula à luz e 255 
representa exposição máxima à 
luz.

Algumas das colunas são cobertas 
com uma fina camada de tinta 
preta. A intensidade da luz nesses 
pixels é utilizada para ajustar o 
“ponto zero” das células.

O dispositivo de disparo 
eletromecânico da câmera é ativado 
com o objetivo de expor as células à 
luz por um curto intervalo de tempo.

O sistema elétrico, quando ativado, 
descarrega as células, ativa o 
dispositivo de disparo 
eletromecânico e lê os valores em 8-
bits correspondentes às cargas de 
cada célula. Esses valores podem ser 
transferidos do CCD através de uma 
lógica externa utilizando uma 
interface padrão de barramento 
paralelo.

Lens area

Pixel columns

Covered columns

Electronic 
circuitry

Electro-
mechanical 

shutter

P
ixel row

s
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Ajuste de “Zero”

• Erros de manufatura induzem a célula a armazenar cargas um pouco acima ou 
abaixo da intensidade de luz real

• Tipicamente, os erros são os mesmos ao longo das colunas porém diferentes ao 
longo das linhas.

• Algumas das colunas da esquerda são bloqueadas com a utilização de tinta preta 
para a obtenção do desvio do “ponto-zero”

– Qualquer leitura diferente de 0 nas células bloqueadas resulta em desvio do “ponto-zero”
– Cada linha é corrigida subtraindo-se o desvio médio encontrado nas células bloqueadas 

para aquela linha

Antes do ajuste de zero Após o ajuste de zero (só 8 
colunas da esq.)

136 170 155 140 144 115 112 248 12 14
145 146 168 123 120 117 119 147 12 10
144 153 168 117 121 127 118 135 9 9
176 183 161 111 186 130 132 133 0 0
144 156 161 133 192 153 138 139 7 7
122 131 128 147 206 151 131 127 2 0
121 155 164 185 254 165 138 129 4 4
173 175 176 183 188 184 117 129 5 5

12315714212713110299235
134135157112109106108136
135144159108112118109126
176183161111186130132133
137149154126185146131132
121130127146205150130126
117151160181250161134125
168170171178183179112124

Covered 
cells Zero-bias 

adjustment
-13
-11
-9
0
-7
-1
-4
-5

12315714212713110299235
134135157112109106108136
135144159108112118109126
176183161111186130132133
137149154126185146131132
121130127146205150130126
117151160181250161134125
168170171178183179112124

123 157 142 127 131 102 99 235
134 135 157 112 109 106 108 136
135 144 159 108 112 118 109 126
176 183 161 111 186 130 132 133
137 149 154 126 185 146 131 132
121 130 127 146 205 150 130 126
117 151 160 181 250 161 134 125
168 170 171 178 183 179 112 124

12315714212713110299235
134135157112109106108136
135144159108112118109126
176183161111186130132133
137149154126185146131132
121130127146205150130126
117151160181250161134125
168170171178183179112124
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Compressão

• Armazenamento de mais imagens
• Transmissão de imagens para o PC em menos tempo
• JPEG (Joint Photographic Experts Group)

– Formato padrão popularmente utilizado para a representação de imagens 
digitais em formado comprimido

– Permite diferentes modos de operação
– Modo utilizado neste capítulo permite maiores taxas de compressão 

utilizando DCT (discrete cosine transform)
– Dados da imagem são divididos em blocos de 8 x 8 pixels
– São executadas 3 operações em cada bloco

• FDCT: Forward Discrete Cosine Transform
• Quantização
• Codificação Huffman
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Passo 1: FDCT

• Transformação do bloco 8 x 8 original para o 
domínio da freqüência
– Valores próximos ao canto superior esquerdo representam a 

essência da imagem
– Valores próximos ao canto inferior direito representam os 

detalhes da imagem
• Pode-se reduzir a precisão desses valores e manter uma imagem de 

qualidade razoável
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IDCTD(x,y)
E(u,v)

FDCT
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Passo 1: FDCT

• Fórmula FDCT (Forward DCT)
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Passo 2: Quantização

• Alcança alta taxa de compressão através da redução da 
qualidade da imagem
– Redução da precisão para o dado codificado

• Número menor de bits são necessários para a codificação
• Uma metodologia é dividir todos os valores por um fator de 2

– Deslocamento simples para a direita resolve o problema

– De-quantização pode reverter o processo para descompressão

Após codificação com FDCT Após quantização

1150 39 -43 -10 26 -83 11 41
-81 -3 115 -73 -6 -2 22 -5
14 -11 1 -42 26 -3 17 -38
2 -61 -13 -12 36 -23 -18 5

44 13 37 -4 10 -21 7 -8
36 -11 -9 -4 20 -28 -21 14

-19 -7 21 -6 3 3 12 -21
-5 -13 -11 -17 -4 -1 7 -4

Divisão de cada 
célula por 8

144 5 -5 -1 3 -10 1 5
-10 0 14 -9 -1 0 3 -1

2 -1 0 -5 3 0 2 -5
0 -8 -2 -2 5 -3 -2 1
6 2 5 -1 1 -3 1 -1
5 -1 -1 -1 3 -4 -3 2

-2 -1 3 -1 0 0 2 -3
-1 -2 -1 -2 -1 0 1 -1
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• Enfileiramento de blocos 8 x 8 de pixels
– Valores são armazenados numa lista varrendo-os em zigzag

• Codificação Huffman
– Valores freqüentes são codificados usando um número pequeno de bits
– Códigos com número maior de bits usados para valores pouco freqüentes

• Cada pixel na lista é representado por um código de Huffman
– Quantidade de bits é menor nos valores mais frequentes; 

consequentemente ocorre a compressão

Passo 3: Codificação Huffman
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Exemplo da Codificação Huffman

• Freqüência dos pixels à esquerda
– Valor do pixel (–1) ocorre 15 vezes
– Valor do pixel (14) ocorre 1 vez

• Construção da Árvore de Huffman de baixo 
para cima

– Criação de um nó na extremidade para 
cada valor de pixel e atribuição da 
freqüência como valor do nó

– Criação de um nó interno através da 
união de quaisquer dois nós cuja soma 
seja um valor mínimo

• Esta soma é do valor do nó 
interno

– Repetição do procedimento até 
completar a árvore

• Percurso na árvore da raiz para o topo para 
obter o código binário correspondente ao 
valor do pixel do topo

– Atribuição de 0 para o caminho da 
esquerda e 1 para o caminho da direita

• A Codificação Huffman é reversível
– Nenhum código é prefixo de outro 

código

144

5 3 2

1 0 -2

-1

-10 -5 -3

-4 -8 -9614
1 1

2

1 1

2

1

2
2

4

3

5

4

6
5

9

5

10

5

11

5

14

6

17

8

18
15

29

35

64

1

-1 15x 
0 8x
-2 6x
1 5x
2 5x
3 5x
5 5x
-3 4x
-5 3x
-10 2x
144 1x
-9 1x
-8 1x
-4 1x
6 1x
14 1x

-1 00

0 100

-2 110

1 010

2 1110

3 1010

5 0110

-3 11110

-5 10110

-10 01110

144 111111

-9 111110

-8 101111

-4 101110

6 011111

14 011110

Pixel 
frequencies

Huffman tree Huffman 
codes
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Passo 4: Armazenamento de imagens

• Armazenamento do endereço inicial e do tamanho da imagem
– Pode-se utilizar lista encadeada

• Uma possibilidade para armazenar as imagens
– Supondo que o número máximo de imagens a serem arquivadas é N:

• Reserva-se a memória para N endereços + N variáveis de tamanho da 
imagem

• Utiliza-se um contador para a localização do próximo endereço disponível 
para armazenar uma imagem

• Inicia-se variáveis de endereço e de tamanho da imagem como 0
• Endereço inicial da memória disponível feito igual a Nx4

– Supondo que variáveis com endereços e tamanho da imagem ocupam N x 4 bytes
• A primeira imagem é armazenada no endereço N x 4
• Endereço da memória disponível para a próxima imagem é atualizado :

–  N x 4 + (tamanho da imagem comprimida)

• Tamanho da memória necessária é baseado em N, no tamanho 
da imagem e na taxa de compressão média
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Transferência das imagens para o PC

• Quando a câmera está conectada ao PC e comando de 
transferência é recebido
– Leitura das imagens na memória
– Transmissão serial através da UART

– Durante a transmissão
• Zera os apontadores, as variáveis de tamanho da imagem e restaura o 

apontador da memória inicial para Nx4
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Especificação dos Requisitos

• Requisitos do sistema – o que o sistema deve fazer
– Requisitos não-funcionais

• Restrições quanto às métricas de projeto (e.g., “consumir 1 mW ou menos”)

– Requisitos funcionais
• Comportamento do sistema  (e.g., “a saída X deve ser igual a entrada Y x 2”)

– Especificações iniciais podem ser muito gerais e oriundas do departamento de 
marketing.

• Por exemplo, pequeno documento detalhando a existência de mercado para uma câmera 
digital de baixo custo que:

– Capture e armazene 50 imagens de baixa resolução e as transfira ao PC,
– Custo por volta de $100, com um único CI de tamanho médio custando  menos de $25,
– Duração da bateria a maior possível,
– Espera-se um volume de vendas de 200.000 unidades se entrar no mercado em menos de 6 

meses,
– 100.000 unidades se entrar no mercado entre 6 e 12 meses,
– O volume de vendas é insignificante de entrar no mercado com mais de 12 meses
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Requisitos Não-Funcionais

• Importância das métricas de projeto baseada nas especificações 
iniciais
– Desempenho: tempo necessário para processar a imagem
– Tamanho: número de portas lógicas elementares (NAND de 2 entradas) no 

CI
– Potência: medição da energia média consumida durante o processamento
– Energia: tempo de vida da bateria (potência x tempo)

• Métricas restritivas
– Valores devem ser menores (em alguns casos, maiores) do que certos 

limiares
• Métricas de otimização

– Melhor (menor ou maior) valor possível de um parâmetro
• Métrica pode ser tanto de otimização quanto restritiva
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Requisitos Não-Funcionais (cont.)

• Desempenho:
– O processamento da imagem deve ser suficientemente rápido
– Restrição razoável: 1 seg

• Atrasos podem ser inoportunos
• Rapidez não é característica necessária para um mercado de baixo custo

– Então, é uma métrica de restrição
• Tamanho:

– Deve-se utilizar um CI que resulte em uma câmera de tamanho razoável
– Métricas de restrição e de otimização

• Restrição de 200.000 portas lógicas porém no menor tamanho possível

• Potência:
– Deve operar abaixo de certas temperaturas (não é possível colocar um de ventilador de 

resfriamento)
– Então, é uma métrica de restrição

• Energia:
– Redução de potência ou do tempo resultando em menos consumo de energia
– Métrica de otimização: deseja-se que a bateria dure o maior tempo possível
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Especificação Funcional Informal

• Fluxograma quebra a 
funcionalidade em funções mais 
simples

• O detalhamento de cada função 
pode ser descrito em linguagem 
corrente (Inglês/Português)

– Feita na começo do capítulo

• Imagens de baixa qualidade 
possuem resolução de 64 x 64

• Mapeamento de funções para um 
processador em particular não é 
realizado nesse ponto

serial output
e.g., 011010...

yes no

CCD
input

Zero-bias adjust

DCT

Quantize

Archive in 
memory

More 
8×8 

blocks?

Transmit serially

yes

no Done?
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Detalhamento de Especificações Funcionais

• Especificações informais detalhadas 
em  funções que realmente podem 
ser executadas

• Pode-se utilizar código em C/C++ 
para descrever cada função

– Denominado modelo em nível de 
sistema, protótipo ou simplesmente 
modelo.

– Também consiste na primeira 
implementação

• Permite entender as operações do 
sistema

– Pode auxiliar na identificação de 
funções computacionais intensas

• Pode-se obter valores de saída a 
serem utilizadas para testar a  
implementação final

image file

101011010
110101010
010101101
...

CCD.C

CNTRL.C

UART.C

output file

101010101
010101010
101010101
0...

CODEC.CCCDPP.C

Modelo executável  da câmera digital
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Módulo CCD

• Simulação do módulo CCD
• CcdInitialize: recebe o arquivo imagem
• CcdCapture: lê a imagem do arquivo
• CcdPopPixel: fornece um pixel de cada vez

char CcdPopPixel(void) {
    char pixel;
    pixel = buffer[rowIndex][colIndex];
    if( ++colIndex == SZ_COL ) {
        colIndex = 0;
        if( ++rowIndex == SZ_ROW ) {
            colIndex = -1;
            rowIndex = -1;
        }
    }
    return pixel;
}

#include <stdio.h>

#define SZ_ROW       64

#define SZ_COL      (64 + 2)

static FILE *imageFileHandle;

static char buffer[SZ_ROW][SZ_COL];

static unsigned rowIndex, colIndex;

void CcdInitialize(const char *imageFileName) {

    imageFileHandle = fopen(imageFileName, "r");

    rowIndex = -1;

    colIndex = -1;

}

void CcdCapture(void) {

    int pixel;

    rewind(imageFileHandle);

    for(rowIndex=0; rowIndex<SZ_ROW; rowIndex++) {

        for(colIndex=0; colIndex<SZ_COL; colIndex++) {

            if( fscanf(imageFileHandle, "%i", &pixel) == 1 ) {

                buffer[rowIndex][colIndex] = (char)pixel;

            }

        }

    }

    rowIndex = 0;

    colIndex = 0;

}
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Módulo CCDPP (CCD PreProcessing)

• Calibração do nível de zero
• CcdppCapture utiliza CcdCapture e CcdPopPixel para obter 

a imagem
• Ajusta o nível de zero após a leitura de cada linha

#define SZ_ROW      64

#define SZ_COL      64

static char buffer[SZ_ROW][SZ_COL];

static unsigned rowIndex, colIndex;

void CcdppInitialize() {

    rowIndex = -1;

    colIndex = -1;}

void CcdppCapture(void) {

    char bias;

    CcdCapture();

    for(rowIndex=0; rowIndex<SZ_ROW; rowIndex++) {

        for(colIndex=0; colIndex<SZ_COL; colIndex++) {

            buffer[rowIndex][colIndex] = CcdPopPixel();

        }

        bias = (CcdPopPixel() + CcdPopPixel()) / 2;     

        for(colIndex=0; colIndex<SZ_COL; colIndex++) {

            buffer[rowIndex][colIndex] -= bias;

        }}

    rowIndex = 0;

    colIndex = 0;}

char CcdppPopPixel(void) {

    char pixel;

    pixel = buffer[rowIndex][colIndex];

    if( ++colIndex == SZ_COL ) {

        colIndex = 0;

        if( ++rowIndex == SZ_ROW ) {

            colIndex = -1;

            rowIndex = -1;

        } }

    return pixel;}
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Módulo UART

• Na verdade, apenas metade da funcionalidade da UART
– Somente transmite, não há recepção

• UartInitialize recebe o nome do arquivo a ser transmitido

• UartSend transmite (escreve no arquivo de saída) um byte de cada vez

#include <stdio.h>
static FILE *outputFileHandle;
void UartInitialize(const char *outputFileName) {
    outputFileHandle = fopen(outputFileName, "w");
}
void UartSend(char d) {
    fprintf(outputFileHandle, "%i\n", (int)d);
}
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Módulo CODEC

• Modela a Codificação FDCT 
• ibuffer contém o bloco 8 x 8 original
• obuffer contém o bloco 8 x 8 codificado
• CodecPushPixel deve ser chamado 64 

vezes para preencher o ibuffer com o 
bloco original

• CodecDoFdct deve ser chamado somente 
uma vez para transformar os blocos 8 x 8

– Detalhes no próximo slide
• CodecPopPixel deve ser chamado 64 

vezes para passar o bloco codificado 
armazenado em obuffer

static short ibuffer[8][8], obuffer[8][8], 
idx;

void CodecInitialize(void) { idx = 0; }

void CodecDoFdct(void) {

    int x, y;

    for(x=0; x<8; x++) {

        for(y=0; y<8; y++) 

obuffer[x][y] = FDCT(x, y, ibuffer);}

    idx = 0;}

void CodecPushPixel(short p) {

    if( idx == 64 ) idx = 0;

    ibuffer[idx / 8][idx % 8] = p; idx++;}

short CodecPopPixel(void) {

    short p;

    if( idx == 64 ) idx = 0;

    p = obuffer[idx / 8][idx % 8]; idx++;

    return p;}
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CODEC (cont.)

• Implementação da FDCT
• 64 possíveis valores de COS

– Valores em ponto flutuante multiplicados por 
32768 e arredondados para inteiro mais próximo

– 32.768 escolhido para limitar cada valor a 2 
bytes de memória (INCORRETO: deveria ser 
32767)

• FDCT desdobra o somatório interno e 
implementa o somatório externo  como dois 
loops consecutivos

static const short COS_TABLE[8][8] = {

 {32768, 32138, 30273, 27245,  23170,  18204,  12539,   6392},

 {32768, 27245, 12539, -6392, -23170, -32138, -30273, -18204},

 {32768, 18204,-12539,-32138, -23170,   6392,  30273,  27245},

 {32768,  6392,-30273,-18204,  23170,  27245, -12539, -32138},

 {32768, -6392,-30273, 18204,  23170, -27245, -12539,  32138},

 {32768,-18204,-12539, 32138, -23170,  -6392,  30273,  -27245},

 {32768,-27245, 12539,  6392, -23170,  32138, -30273,   18204},

 {32768,-32138, 30273,-27245,  23170, -18204,  12539,  -6392}};

static int FDCT(int u, int v, short img[8][8]) {

    double s[8], r = 0; int x;

    for(x=0; x<8; x++) {

     s[x] = img[x][0] * COS(0, v) + img[x][1] * COS(1, v) + 

            img[x][2] * COS(2, v) + img[x][3] * COS(3, v) + 

            img[x][4] * COS(4, v) + img[x][5] * COS(5, v) +

            img[x][6] * COS(6, v) + img[x][7] * COS(7, v);}

    for(x=0; x<8; x++) r += s[x] * COS(x, u);

    return (short)(r * .25 * C(u) * C(v));}

static short ONE_OVER_SQRT_TWO = 23170;

static double COS(int xy, int uv) {  

return COS_TABLE[xy][uv] / 32768.0; 

}

static double C(int h) { 

return h ? 1.0 : ONE_OVER_SQRT_TWO / 32768.0;

}
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Módulo CNTRL (controlador)

• Coração do sistema
• CntrlInitialize: consistência com outros módulos
• CntrlCaptureImage utiliza o módulo CCDPP para a 

entrada da imagem e colocá-la no buffer 
• CntrlCompressImage quebra o buffer de tamanho 64 x 

64 em blocos de tamanho 8 x 8 e obter a FDCT de cada 
bloco utilizando módulo CODEC

– Também executa a quantização em cada bloco
• CntrlSendImage transmite a imagem codificada 

utilizando o módulo UART

void CntrlSendImage(void) {
  for(i=0; i<SZ_ROW; i++)
      for(j=0; j<SZ_COL; j++) {
          temp = buffer[i][j];
          UartSend(((char*)&temp)[0]); /*send upper byte*/
          UartSend(((char*)&temp)[1]); /*send lower byte*/
      } } }

#define SZ_ROW          64

#define SZ_COL          64

#define NUM_ROW_BLOCKS  (SZ_ROW / 8)

#define NUM_COL_BLOCKS  (SZ_COL / 8)

static short buffer[SZ_ROW][SZ_COL], i, j, k, l, 
temp;

void CntrlInitialize(void) {}

void CntrlCaptureImage(void) {

    CcdppCapture();

    for(i=0; i<SZ_ROW; i++)

        for(j=0; j<SZ_COL; j++)

            buffer[i][j] = CcdppPopPixel();}

void CntrlCompressImage(void) {

  for(i=0; i<NUM_ROW_BLOCKS; i++)

   for(j=0; j<NUM_COL_BLOCKS; j++) {

       for(k=0; k<8; k++)

        for(l=0; l<8; l++)

          CodecPushPixel((char)buffer[i * 8 + k][j * 8 + l]);

          CodecDoFdct();/* part 1 - FDCT */

          for(k=0; k<8; k++)

          for(l=0; l<8; l++) {

              buffer[i * 8 + k][j * 8 + l] = CodecPopPixel();

                  /* part 2 - quantization */

     buffer[i*8+k][j*8+l] >>= 6; 

      }}}
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Interligando todos os Módulos

• Main inicializa todos os módulos, em seguida utiliza o módulo CNTRL 
para capturar, comprimir e transmitir uma imagem

• Este modelo do sistema pode ser utilizado em outros experimentos
– Bugs são mais facilmente corrigidos neste modelo que nos modelos anteriores 

(descrição em linguagem corrente, fluxograma)

int main(int argc, char *argv[]) {
    char *uartOutputFileName = argc > 1 ? argv[1] : "uart_out.txt";
    char *imageFileName = argc > 2 ? argv[2] : "image.txt";
    /* initialize the modules */
    UartInitialize(uartOutputFileName);
    CcdInitialize(imageFileName);
    CcdppInitialize();
    CodecInitialize();
    CntrlInitialize();
    /* simulate functionality */
    CntrlCaptureImage();
    CntrlCompressImage();
    CntrlSendImage();}
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Desenvolvimento do Projeto

• Determina a arquitetura do sistema
– Processadores

• Qualquer combinação entre processadores dedicados (customizado ou 
padrão) e processadores de propósito geral

– Memórias, barramentos

• Mapeamento das funções nos componentes da arquitetura
– Múltiplas funções em um processador
– Uma função em um ou mais processadores
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Desenvolvimento do Projeto (cont.)

• Implementação
– Arquitetura e mapeamento

– Espaço de soluções é um conjunto de todas as implementaçãoes 
possíveis

• Ponto de partida
– Processador de propósito geral de baixo custo conectado a memória 

flash
• Todas as funções são mapeadas no software executado pelo processador
• Usualmente satisfaz requisitos de consumo de potência, tamanho e restrições 

quanto ao tempo para chegada ao mercado

• Se o desempenho não é satisfatório, as implementações podem:
– Utilizar processadores dedicados para funções de desempenho crítico

– Reescrever as especificações funcionais
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Implementação 1: Microcontrolador único

• Processador de baixo custo: pode ser o microcontrolador Intel 8051
• Custo total de CI, incluindo o custo NRE: cerca de $5
• O consumo de potência é bem inferior a 200 mW
• Time-to-market aproximadamente de 3 meses
• Contudo, uma imagem por segundo não é possível

– 12 MHz, 12 ciclos por instrução
• Execução de 1 milhão de instruções por segundo

– CcdppCapture possui loops encaixados resultando em 4096 (64 x 64) iterações
• Estimativa: ~100 instruções assembly por iteração
• 409.600 (4096 x 100) instruções por imagem
• Quase metade do tempo (0,4096 s) gasto só na leitura da imagem

– O tempo (1s) seria ultrapassado após a inclusão da computação do DCT e da 
codificação Huffman
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Implementação 2: 
Microcontrolador e CCDPP

• Função CCDPP implementada em um processador dedicado
– Aumento do desempenho – menos ciclos do microcontrolador
– Aumento do custo NRE e tempo de lançamento no mercado (time-to-market)
– Fácil implementação:

• Datapath simples
• Poucos estados no controlador

• UART simples e fácil de implementar em um processador dedicado
• EEPROM para a memória de programa e RAM para a memória de dados

8051

UART CCDPP

RAMEEPROM

SOC
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Microcontrolador

• Versão de síntese do Intel 8051 disponível
– Escrita em VHDL 
– Capturada no nível de transferência de 

registradores (RTL)
• Lê instruções da ROM
• Decodificação utilizando decodificador de 

instruções
• ALU executa operações aritméticas

– Registradores fonte e de destino residem na 
RAM

• Instruções especiais de movimentação de 
dados utilizadas para ler de e armazenar 
em módulos externos

• Programas especiais geram descrição em 
VHDL da ROM a partir do arquivo de 
saída de compilador/ligador C

To External Memory Bus

Controller

4K ROM

128
RAM

Instruction 
Decoder

ALU

Block diagram of Intel 8051 processor core
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UART

• UART fica em estado de espera até ser solicitada
– UART é solicitada quando o 8051 executa instrução 

de armazenamento mudando o valor armazenado no 
registrador de estado da UART

• Comunicação Mapeada em Memória entre o 8051 e 
todos os processadores dedicados

• Os 8-bits menos significativos do endereço são 
utilizados para o endereçamento da RAM

• Os 8-bits mais significativos dos endereços da 
memória são utilizados para a decodificação dos 
dispositivos de E/S

• O estado “Start” inicia a transmissão dos bytes e, 
em seguida, ocorre a transição para o estado “Data”

• Estado “Data” envia 8-bits serialmente e, em 
seguida, ocorre a transição para o estado “Stop”

• O estado “Stop” transmite 1 indicando que a 
transmissão foi realizada completamente e, em 
seguida, ocorre a transição para o modo “Idle”

invoked

I = 8

I < 8

Idle
:

I = 0

Start: 
Transmi
t LOW

Data: 
Transmit 
data(I), 

then I++

Stop: 
Transmi
t HIGH

FSMD description of UART
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Programa para usar a UART

static unsigned char xdata UtxREG _at_ 65535;
static unsigned char xdata UstatREG _at_ 65534;
 void UARTInitialize(void) {
          UstatREG = 0;}

 void UARTSend(unsigned char d) {
    while(USTATREG == 1){ }/*busy wait*/
  
        UtxREG =d;
        UstatREG = 1;}

37
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I = = 8

I < 8

Idle:
I = 0;

Start: 

Transmit LOW

Data: 

Transmit UtxREG(I); 

I++;

Stop: 

Transmit 
HIGH;

UstatREG = 0;

UstatREG= =1
UstatREG = = 0;

Início
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CCDPP

• Implementação, em hardware, das operações de ajuste do 
nível zero

• Iteração com o chip externo CCD
– O chip CCD é externo ao SOC em razão da impossibilidade de combinar o CCD 

com a lógica normal

• Buffer interno, B, mapeado em memória para o 8051
• Variáveis R, C indicam a linha e a coluna do buffer
• O estado GetRow transfere uma linha do CCD para B

– 66 bytes: 64 pixels + 2 blacked-out pixels
• O estado ComputeBias calcula o desvio para a linha em 

questão e armazena o resultado na variável Bias
• O estado FixBias percorre a mesma linha, subtraindo Bias 

de cada elemento
• NextRow passa para o estado GetRow para repetir o 

processo para a próxima linha ou para o estado Idle 
quando todas as 64 linhas estão completas C = 64

C < 64

R = 64 C = 66

invoked

R < 64

C < 66

Idle:
R=0
C=0

GetRow:
B[R][C]=Pxl

C=C+1
 

ComputeBias:
Bias=(B[R][64] + 

B[R][65]) / 2
C=0

NextRow:
R++
C=0

FixBias:
B[R][C]=B[R][C]-Bias
             C=C+1 

FSMD description of CCDPP
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Conectando os Componentes do SOC

• Mapeamento em Memória
– Todos os processadores dedicados e a RAM são conectados ao 

barramento de memória do 8051

• Leitura
– Processador coloca endereços no barramento de endereços de 16-bits
– Sinal de controle é ativado durante 1 ciclo
– Leitura de dados do barramento de dados de 8-bits no próximo ciclo
– Dispositivo (RAM ou processador) detecta o sinal de controle de leitura
– Detecção do endereço
– Colocação dos dados requisitados no barramento de dados durante um 

ciclo
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Conectando os Componentes do SOC (cont.)

• Escrita
– Processador coloca endereços e dados nos barramentos de endereço e de 

dados, respectivamente

– Acionamento do sinal de controle de escrita durante 1 ciclo de relógio

– Dispositivo (RAM ou processador) deteta o sinal de controle de escrita

– Deteção do endereço

– Leitura e armazenamento de dados provenientes do barramanento de 
dados
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Software

• Modelo detalhado do sistema fornece a maior parte do código
– Hierarquia de módulos, nomes de procedimentos, programa principal sem alteração

• Código do módulo da UART e do módulo CCDPP devem ser redesenhados
– Substituição em memória

• xdata utilizado para ler/armazenar variáveis do barramento externo da memória
• _at_ especifica o endereço da memória para armazenar essas variáveis
• Byte enviado para U_TX_REG pelo processador que invocará a UART
• U_STAT_REG utilizado pela UART para indicar se está pronto para o próximo byte

– UART pode ser bem mais lenta do que o processador

– Modificação similar para o código CCDPP

• Todos os outros módulos permanecem inlaterados

static unsigned char xdata U_TX_REG _at_ 65535;
static unsigned char xdata U_STAT_REG _at_ 65534;
void UARTInitialize(void) {}
void UARTSend(unsigned char d) {
    while( U_STAT_REG == 1 ) {
        /* busy wait */
    }
    U_TX_REG = d; U_STAT_REG = 1;}

Rewritten UART module
#include <stdio.h>
static FILE *outputFileHandle;
void UartInitialize(const char *outputFileName) {
    outputFileHandle = fopen(outputFileName, "w");
}
void UartSend(char d) {
    fprintf(outputFileHandle, "%i\n", (int)d);
}

Original code from system-level model
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Análises

• Todo o SOC testado em um simulador VHDL
– Interpretação de descrições VHDL e 

simulação da execução das funções do 
sistema

• Lembre-se que código de programa foi 
traduzido para descrição VHDL da ROM

– Testes funcionais
– Medição do número dos ciclos de relógio 

para o processamento de uma imagem 
(desempenho)

• Descrição no Nível de Portas (Gate-level) obtida 
através de ferramentas de síntese

– A ferramenta de síntese parece como 
compilador para SPPs

– Simulação de modelos em nível de portas 
para a obtenção de dados sobre o consumo de 
potência:

• número de vezes que o gate chaveia de 1 
para 0 ou de 0 para 1

– Contagem do número de gates para a área do 
chip

Power

VHDL 
simulator

VHDL VHDL VHDL

Execution time

Synthesis 
tool

gates gates gates

Sum gates

Gate level 
simulator

Power 
equation

Chip area

Obtaining design metrics of interest
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Implementação 2: 
Microcontrolador e CCDPP

• Análise da implementação 2
– Tempo total de execução para o processamento de uma 

imagem: 
• 9,1 segundos

– Consumo de potência: 
• 0,033 watt

– Consumo de energia: 
• 0,30 joule (9,1 s x 0,033 watt)

– Área total do chip: 
• 98.000 gates
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Implementação 3: Microcontrolador e 
CCDPP/Ponto-Fixo DCT

• 9,1 segundos está longe da restrição de desempenho de 
1 segundo

• Função DCT é a candidata natural para a modificação 
visando melhorar o desempenho
– Execução da implementação 2 mostra que o processador 

gasta a maior parte dos ciclos de relógio nesta função
– É possível desenvolver um hardware customizado da 

mesma maneira que foi realizado para a função CCDPP
• Mais complexo, portanto requer mais esforço no desenvolvimento

– Outra alternativa: aumentar a velocidade do DCT por meio 
da modificação do programa
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Custo do DCT em Ponto-Flutuante

• Custo em Ponto-Flutuante
– DCT utiliza ~260 operações em ponto-flutuante para cada transformação 

de pixel
– 4096 (64 x 64) pixels por imagem
– 1 milhão de operações em ponto-flutuante por imagem
– O processador Intel 8051 não suporta operação em ponto-flutuante

• O compilador emula operações de ponto flutuante
– Geração de rotinas para cada operação em ponto-flutuante

• multiplicação, soma
– Cada rotina utiliza dezenas de operações inteiras

– Dessa forma, mais de 10 milhões de operação inteiras são necessárias 
por imagem

– Rotinas aumentam o tamanho do código

• A aritmética de ponto-fixo pode melhorar este quadro
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Aritmética de Ponto-Fixo

• Inteiro é utilizado para representar um número real
– Número fixo de bits representam a parte fracionária do numero real

• Maior o número de bits: mais precisão na representação
– Os bits remanescentes representam a parte inteira do número real

• Tradução de uma constante real para a representação precisa de ponto-fixo
– Multiplicação de um valor real por 2^(# de bits utilizados pela parte fracionária)
– Arredondamento para o inteiro mais próximo
– E.g., representação de 3,14 como um inteiro de 8-bit com 4 bits para a parte 

fracionária
• 2^4 = 16
• 3,14 x 16 = 50,24 ≈ 50 = 00110010
• 16 (2^4) valores possíveis para a fração, cada possibilidade representa 0,0625 (1/16)
• Os últimos 4 bits (0010 = 2)

– 2 x 0,0625 = 0,125
• Os primeiros 4 bits (0011 = 3)
• Resultado da representação: 3 + 0,125 = 3,125 ≈ 3,14 (mais bits para a parte 

fracionária poderia melhorar a precisão da representação)
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Operações em Aritmética de Ponto-Fixo

• Adição
– Simples soma de inteiros
– E.g., 3,14 + 2,71 = 5,85

• 3,14 → 50 = 00110010
• 2,71 → 43 = 00101011
• 50 + 43 = 93 = 01011101
• 5 (0101) + 13 (1101) x 0,0625 = 5,8125 ≈ 5,85

• Multiplicação
– Multiplicação de inteiros
– Deslocamento para a direita do resultado pelo número de bits que compõem a parte 

fracionária
– E.g., 3,14 * 2,71 = 8,5094

• 50 * 43 = 2150 = 100001100110
• >> 4 = 10000110
• 8 (1000) + 6 (0110) x 0,0625 = 8,375 ≈ 8,5094

• O intervalo dos valores reais que podem ser usados é limitado pelo comprimento 
binário máximo dos resultados.
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Implementação do CODEC de Ponto-Fixo

• COS_TABLE fornece representação de 
ponto-fixo com 8-bits dos valores do co-
seno

• 6 bits utilizados para a parte fracionária

• Resultado das multiplicações é deslocado 
para a direita por 6 bits

void CodecDoFdct(void) {
    unsigned short x, y;
    for(x=0; x<8; x++)
        for(y=0; y<8; y++)
            outBuffer[x][y] = F(x, y, inBuffer);
    idx = 0;
}

static const char code COS_TABLE[8][8] = {

    {   64,   62,   59,   53,   45,   35,   24,   12 },

    {   64,   53,   24,  -12,  -45,  -62,  -59,  -35 },

    {   64,   35,  -24,  -62,  -45,   12,   59,   53 },

    {   64,   12,  -59,  -35,   45,   53,  -24,  -62 },

    {   64,  -12,  -59,   35,   45,  -53,  -24,   62 },

    {   64,  -35,  -24,   62,  -45,  -12,   59,  -53 },

    {   64,  -53,   24,   12,  -45,   62,  -59,   35 },

    {   64,  -62,   59,  -53,   45,  -35,   24,  -12 }

};

static const char ONE_OVER_SQRT_TWO = 5;

static short xdata inBuffer[8][8], outBuffer[8][8], idx;

void CodecInitialize(void) { idx = 0; }

static unsigned char C(int h) { return h ? 64 : ONE_OVER_SQRT_TWO;}

static int F(int u, int v, short img[8][8]) {

    long s[8], r = 0;

    unsigned char x, j;

    for(x=0; x<8; x++) {

        s[x] = 0;

        for(j=0; j<8; j++) 

            s[x] += (img[x][j] * COS_TABLE[j][v] ) >> 6;

    }

    for(x=0; x<8; x++) r += (s[x] * COS_TABLE[x][u]) >> 6;

    return (short)((((r * (((16*C(u)) >> 6) *C(v)) >> 6)) >> 6) >> 6);

}

void CodecPushPixel(short p) {

    if( idx == 64 ) idx = 0;

    inBuffer[idx / 8][idx % 8] = p << 6; idx++;

}
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Implementação 3: Microcontrolador e 
CCDPP/DCT em Ponto-Fixo

• Análise da implementação 3
– Mesma técnica de análise que a usada na implementação 2

– Tempo total de execução para o processamento de cada imagem:
• 1,5 segundos

– Consumo de potência: 
• 0,033 watt (a mesma quantidade da implementação 2)

– Consumo de energia: 
• 0,050 joule (1,5 s x 0,033 watt)

• O tempo de duração da bateria é 6x maior!!

– Área total do chip: 
• 90.000 gates: 8.000 menos (menos memória é usada para o código)
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Implementação 4:
Microcontrolador e CCDPP/DCT

• O desempenho encontrado é próximo do desejado, 
porém não é bom o suficiente

• É ncessário recorrer a implementação em hardware do 
CODEC
– Processador dedicado para a realização de DCT em blocos 

de 8 x 8

8051

UART CCDPP

RAMEEPROM

SOC
CODEC
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Desenvolvimento do CODEC

• 4 registradores com endereços mapeados em 
memória

– C_DATAI_REG/C_DATAO_REG utilizados 
para entrada/saída de blocos 8 x 8 do CODEC

– C_CMND_REG utilizado para comandar o 
funcionamento CODEC

• Escrita de 1 neste registrador convoca o 
CODEC

– C_STAT_REG indica que o CODEC terminou 
um bloco e está pronto para o próximo bloco

• Realizado em software

• Tradução direta do código em C para VHDL 
para a implementação do hardware

– Utilização da versão com ponto-fixo
• Módulo do CODEC em software é alterado 

de maneira similar ao que foi feito para o 
UART/CCDPP na implementação 2

static unsigned char xdata C_STAT_REG _at_ 65527;
static unsigned char xdata C_CMND_REG _at_ 65528;
static unsigned char xdata C_DATAI_REG _at_ 65529;
static unsigned char xdata C_DATAO_REG _at_ 65530;
void CodecInitialize(void) {}
void CodecPushPixel(short p) { C_DATAO_REG = (char)p; }
short CodecPopPixel(void) {
    return ((C_DATAI_REG << 8) | C_DATAI_REG);
}
void CodecDoFdct(void) {
    C_CMND_REG = 1;
    while( C_STAT_REG == 1 ) { /* busy wait */ }
}

Rewritten CODEC software
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Implementação 4:
Microcontrolador e CCDPP/DCT

• Análise da implementação 4
– Tempo total de execução para o processamento de uma imagem:

• 0,099 segundos (bem menor do que 1 segundo)
– Consumo de potência: 

• 0,040 watt
• Aumento em relação às implementações 2 e 3 visto que o SOC possui outro 

processador
– Consumo de energia: 

• 0,0040 joule (0,099 s x 0,040 watt)
• O tempo de duração da bateria é 12x maior do que a implementação 

anterior!!
– Área total do chip: 

• 128.000 gates
• Aumento significativo em relação à implementação anterior
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Implementação 2 Implementação 3 Implementação 4

Desempenho 
(seg.)

9,1 1,5 0,099

Potência (W) 0,033 0,033 0,040

Tamanho 
(portas)

98.000 90.000 128.000

Energia (joules) 0,300 0,050 0,004

Comparação das diferentes 
implementações
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Resumo das implementações

• Implementação 3 
– Próxima às especificações de desempenho
– Mais barata
– Menos tempo até a construção

• Implementação 4
– Grande desempenho e baixo consumo de energia
– Mais cara e pode perder a janela de mercado

• Se DCT é desenvolvido pelos próprios projetistas então o custo NRE pode 
aumentar bem como o tempo para chegar ao mercado

• Se for possível comprar o DCT então o custo do CI pode aumentar

• Qual é a melhor escolha?
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Resumo

• Exemplo de projeto da câmera digital
– Especificações em Inglês/Português e linguagem de execução

– Métricas de avaliação do projeto: desempenho, potência e área

• Várias implementações
– Microcontrolador: muito lento

– Microcontrolador e coprocessador: é melhor, porém ainda lento

– Aritmética de ponto-fixo: câmera fica quase tão rápida quanto o 
desejado

– Coprocessador adicional para a compressão: rápido o suficiente, porém 
caro e de difícil desenvolvimento

– Achar ponto de equilíbrio entre hardware e software é o grande desafio.
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