
Síntese de processadores de aplicação específica

Na metodologia semi-custom existem 4 pos de síntese:

 Síntese comportamental
 Síntese RTL
 Síntese lógica (combinatória e sequencial)
 Síntese de leiaute

As 3 primeiras referem-se à transformação de um comportamento em um esquema lógico
(circuito) e dependem essencialmente de uma biblioteca de células e macrocélulas.

A síntese de leiaute refere-se à transformação de um esquema lógico em um leiaute (que pode
corresponder às máscaras necessárias para fabricar um ASIC ou à distribuição da lógica sobre
os recursos disponíveis numa FPGA).

A  síntese  comportamental  consiste  em  transformar  uma  descrição  comportamental
desordenada (CDFG) numa FSMD, sendo composta das tarefas de scheduling e de síntese RTL.

A síntese RTL consiste em transformar uma FSMD em um esquema composto de módulos
funcionais, módulos Booleanos e memória.

A síntese lógica consiste em transformar uma FSM em um esquema composto de módulos
Booleanos e memória.

Todas as sínteses são realizadas com o auxílio de ferramentas de CAD.

Método de síntese (manual) da arquitetura

Vamos, a seguir, descrever um método de síntese RTL manual (sem o auxílio de ferramentas de
CAD).  Este  método  será  bastante  semelhante  (mas,  não  idên co)  ao  realizado  pelas
ferramentas automá cas. O método é uma variante do apresentado no livro texto de Vahid no
capítulo rela vo à processadores de aplicação específica. 

O método

O método adota como ponto de par da uma descrição VHDL do comportamento do circuito.
Esta descrição pode conter operações aritmé cas, lógicas e Booleanas assim como elementos
de memória que tenham módulos correspondentes na biblioteca (primi vas). Podem também
conter algumas construções de alto nível tais como loops e condições do po IF-ELSIF-ELSE ou
CASE. 

A seguir é apresentada a sequência de tarefas do método.

1. Desenvolvimento do modelo VHDL RTL



2. Descrição do modelo através de uma FSMD usando templates. 
3. Decomposição de operações complexas (se houver) em operações primi vas. 
4. Enumeração dos estados da FSMD
5. Decomposição da FSMD em parte opera va (datapath) e parte de controle  (PO-PC).
6. Atribuição dos sinais de entrada e de saída à cada parte.
7. Síntese da parte opera va (datapath)

a. Definição dos módulos funcionais (1 para cada operação da FSMD)
b. Definição dos registradores (1 para cada dado a ser armazenado)
c. Definição das interconexões do datapath

i. Definição dos mul plexadores
ii. Iden ficação dos pinos de cada módulo do datapath

iii. Definição das conexões ponto-a-ponto entre os módulos
iv. Iden ficação dos sinais entre o datapath e a unidade de controle

8. Síntese da unidade de controle
a. Definição do número de estados
b. Iden ficação dos sinais de entrada (externos e provenientes do datapath)
c. Iden ficação dos sinais de saída (externos e dirigidos ao datapath)
d. Preenchimento da tabela de transição de estados completa

Neste momento a síntese RTL está completa. 

O mizações da arquitetura RTL

A arquitetura sinte zada pelo método manual acima pode ser o mizado.

Existem muitas o mizações possíveis. 

As  mais  comuns  estão  associadas  à  exploração  da  concorrência  entre  operações  e  de
compar lhamento de recursos de hardware (módulos funcionais e registradores). 

Entretanto, é comum que as o mizações envolvam compromissos. 

Por exemplo, ao executar 2 ou mais operações do mesmo po concorrentemente é preciso
aumentar a quan dade de recursos de hardware o que aumenta a área do datapath, aumenta
o  número  de  sinais  entre  o  datapath  e  a  FSM  e  aumenta  o  consumo  de  potência.  Ao
compar lhar um único recurso de hardware (módulo funcional ou registrador) para 2 ou mais
operações ou dados isto exigirá a inclusão de mais recursos de interconexão (ponto-a-ponto e
mul plexadores) o que também aumenta o número de sinais entre o datapath e a FSM. 


