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Resumo- Matriz de portas programáveis(FPGA) são muito utilizadas em diversos
sistemas, devido a sua versatilidade e customização para atender demandas de Hardware
específicas. Além disso, também pode ser utilizada para fazer a análise de desempenho de
alguns processadores, que é o foco deste trabalho. O objetivo da proposta é fazer a análise
do processador Softcore Nios II da Altera, utilizando o kit de desenvolvimento DE2-115
para verificar o seu desempenho na transcodificação do codec de áudio G.711 para o codec
G.729. Esse processo é realizado analisando a utilização da unidade central de processa-
mento(CPU) e a quantidade de memória gasta pelo processador nessa tarefa. Tendo os
primeiros resultados, é realizado alterações no seu código de descrição de hardware para
tentar melhorar a eficiência, alterando a quantidade de canais para o processamento do
áudio. Após algumas simulações, é possível observar se o processador tem capacidade para
processar mais de 1 canal PCM.
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1 Introdução

Muitas empresas estão em busca de melhorar e otimizar o processamento de suas
tarefas em diversos tipos de mercado, como por exemplo, aeroespaciais, automotivos,
eletrônicos em geral, industrias e comunicações sem fio. A tendência para se conseguir
essa melhora, é que se deva investir uma quantia significativa em recursos para atender a
especificação de hardware desejada.

As matrizes de portas programáveis(FPGA) surgem para quebrar esse paradigma
e fazer com que se atinja essas especificações com baixo custo. Segundo González et al.
(2012) uma FPGA contém milhões de conexões e células lógicas que podem ser configu-
radas da forma necessária para se atingir o projeto lógico necessário. Isto torna possível
utilizar uma FPGA para executar diversas rotinas do dia dia, assim como, possibilitar a
análise e desempenho de processadores softcores.

Processadores softcore são microprocessadores que são descritos na linguagem de
descrição de hardware(HDL) e segundo Tong e Anderson (2006), possuem um alto nível
de abstração, maior flexibilidade para os designers editarem os códigos, além de uma
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plataforma independente, podendo ser sintetizada por qualquer tecnologia de circuito
integrado. Esta flexibilidade permite que seja possível conectar periféricos de uma forma
rápida e ágil, além de permitir alterações nas funcionalidades internas de instruções. Isso
é uma das principais vantagens destes processadores comparados aos Hardcores, onde após
configurado, não é possível fazer nenhuma alteração na sua lógica.

Um exemplo deste processador, é o processador softcore Altera NIOS II que é ba-
seado na arquitetura que utiliza uma quantidade reduzida de instruções(RISC). Uma
aplicação desse processador, é realizar a conversão de um sinal analógico em PCM, por
exemplo. Segundo Lee (2007), a transcodificação de áudio é amplamente definida como
a conversão de áudio compactado de um fluxo de bits codificado para outro fluxo de bits
codificado e pode envolver uma mudança no método de compressão, como na taxa de bits,
frequência de amostragem e número de canais.

NIOS II é usado por algumas empresas da área de telecomunicações para fazer a
gravação de chamadas em suas centrais telefônicas. A proposta desse projeto consiste em
fazer um estudo em cima desse processador por uma demanda de uma empresa dessas
em específico, para verificar a possibilidade de adicionar mais canais em seu processo de
transcodificação e fazer a análise do seu desempenho.

2 Objetivos gerais

O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho do processador softcore Alterara
Nios II na tarefa de realizar a transcodificação do codec de áudio G.711 para o codec
G.729 e verificar até quantos canais conseguimos adicionar sem chegar no processamento
máximo de seu hardware.

2.1 Objetivos específicos

Foram definidos alguns objetivos específicos para verificar se existe diferença no con-
sumo do processo de transcodificação fazendo as seguintes alterações no sinal de entrada:

• Alterar a taxa de bits do sinal

• Alterar a frequência de amostragem sinal

3 Metodologia

Este projeto foi dividido em quatro etapas, sendo que a primeira consiste em confi-
gurar a plataforma para o desenvolvimento do projeto, onde se utiliza o software Quartus
II para implementar o processador NIOS II na FPGA escolhida, adicionando as unidades
necessárias para o facionamento, tais como: Memória, periféricos, interfaces de comunica-
ção. Para definir a lógica no processador, é necessário utilizar o software SOPC Builder da
Altera. Com o ambiente configurado, será portado os codecs G.711 e G.729 que são alvos
da análise, para a plataforma configurada, então será elaborado o cenário para iniciar a
análise do projeto, que se inicia fazendo a captura de amostras PCM para gerar um fluxo



de áudio suficiente para fazer a transcodificação e verificar os resultados obtidos. Com os
testes realizados, será então feito a análise do consumo de CPU e de memória utilizado
pelo processador nessas rotinas.

4 Resultados

Resultado esperado ao fim deste projeto, é verificar a quantidade de canais PCM
que podem ser inseridos no processador Alterar NIOS II sem que se atinja o seu proces-
samento máximo, e analisar os resultados para verificar qual a melhor forma de realizar
a transcodificação, e dentre os codec analisados, investigar qual seria a melhor opção em
relação ao consumo e ao tempo gasto para realizar a conversão de áudio de um codec para
o outro. Não menos importante, ter uma base para futuros estudos relacionados a análise
e desempenho do processador softcore Alterar NIOS II.
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