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Resumo 

Visando utilizar um dispositivo em uso atualmente na área de desenvolvimento de 

hardware, este trabalho usou um chip FPGA para o processamento dos blocos 

implementados. A escolha deste dispositivo deu-se por apresentar uma grande capacidade de 

processamento devido ao paralelismo das operações por ele realizada. Este trabalho deixa 

como resultado um módulo que realiza o tratamento de sinais para que possam ser exibidos 

através de uma interface VGA, disponibilizando em um monitor os sinais capturados. O 

módulo de interface VGA em FPGA foi implementado usando dispositivos da ALTERA® 

disponíveis no kit de desenvolvimento DSP Development Kit - Stratix II Edition. Para o 

desenvolvimento dos blocos utilizou-se a linguagem VHDL, assim como códigos 

disponibilizados por terceiros, denominados IP. 

Os blocos desenvolvidos fazem um tratamento do sinal capturado, sendo este gerado 

internamente ou capturado de um gerador externo através do conversor A/D do kit. O 

tratamento consiste em ajustar os valores das amplitudes para que possam ser alocados 

corretamente na memória. Esta memória guarda este sinal e é lida por um bloco denominado 

interface VGA e suas informações são expostas em um monitor através da saída VGA 

disponível no Kit. Todos os blocos desenvolvidos foram devidamente testados com 

simulações em nível de software com o programa ModelSim®, e em alguns dos blocos foi 

necessário utilizar o SignalTap®, que é uma ferramenta para leitura em tempo real de sinais 

no interior do FPGA, permitindo uma análise detalhada do funcionamento dos blocos. 

Neste trabalho implementou-se um módulo de interface gráfica para o sistema de 

analise de sinais. O Sistema de analise de sinais será formado por 6 módulos: interface 

gráfica, aquisição de sinais,.tratamento de sinais, gerador de sinais senoidais, osciloscópio e 

analisador de espectro. Estes módulos serão compostos por diversos blocos de hardware. A 

interação destes módulos formará o Sistema de análise de sinais que servirá como uma 

ferramenta didática para os cursos da área de telecomunicações ou afins no Instituto Federal 

de Santa Catarina. 

 

PALAVRAS-CHAVES : FPGA, VGA, VHDL, Captura de sinais. 
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Abstract 

Aiming to utilize a device currently used in the area of hardware development this 

work has used a FPGA chip to process its blocks. The choice of this device was made 

because it has a large processing capacity due to the parallelism of the operations 

he performs. This work leaves as a result the module that performs signal processing that can 

be displayed via a VGA interface, providing on a monitor the signals captured. The VGA 

interface block on FPGA was implemented using the ALTERA ® devices available in 

the DSP Development Kit - Stratix II Edition. The VHDL language was used to develop the 

blocks, as well as codes provided by third parties called IP. 

A captured signal is processed by the blocks developed. The signal can be internally 

generated or captured from an external source through the kit's A/D converter. The 

treatment consists in adjusting the amplitude values so that they are properly allocated in 

memory. The signal captured is stored in this memory that is read by the block called 

Interface VGA, these information are showed in a display connected to the VGA output 

available in the kit.  All blocks developed have been properly tested with the simulation-

level software program the ModelSim ®, and in some of them was necessary to 

use the SignalTap ®, a real time tool that reads signals within the FPGA allowing detailed 

analysis of the functioning of the blocks. 

 In this work, it was implemented the signal analysis system's graphical interface. The 

Analysis Signals System will consist of six modules: graphical interface, signal acquisition, 

signal processing, sinusoidal signal generator, oscilloscope and spectrum analyzer. These 

modules are composed of several hardware blocks. The interaction of these modules will 

form the Signal Analysis System that will serve as a teaching tool for courses in the area of 

telecommunications and related at Instituto Federal de Santa Catarina.  

KEYWORDS : FPGA, VGA, VHDL, signal capturing. 
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1. Introdução 

O Sistema de análise de sinais será uma ferramenta que auxiliará os alunos nas 

disciplinas que abordam o estudo de sinais na área de telecomunicação no Instituto Federal de 

Santa Catarina, facilitando o entendimento de assuntos complexos. Este sistema é formado 

por módulos compostos por blocos, e estes blocos são desenvolvidos em VHDL (Very High 

Speed Integrated Circuit Hardware Description Language) ou através de IPs (Intellectual 

Property) códigos desenvolvidos por terceiros, neste trabalho utilizou-se códigos 

desenvolvidos e otimizados pela Altera® em AHDL (Altera Hardware Description 

Language) uma linguagem própria da Altera®, com o esquemático representando o sistema 

ilustrado na Figura 1. Nessa figura os blocos representados com linha contínua representam 

os módulos que foram desenvolvidos e implementados neste trabalho, enquanto que os 

blocos com linha tracejada representam blocos reutilizados de trabalhos anteriores. Este 

trabalho tem como objetivo desenvolver o módulo de interface VGA (Video Graphics Array), 

e com ele será possível, através de um monitor, visualizar os sinais e qualquer operação que 

seja feita com este sinal. Alguns blocos de outros módulos também foram desenvolvidos para 

garantir que a interface estaria funcionando para o sistema usado. Este trabalho não finaliza o 

sistema, existindo a possibilidade de desenvolvimento de outros módulos a serem 

implementados em trabalhos futuros. 
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Figura 1 - Esquemático do sistema de análise de sinais em FPGA. 

 Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 

1.1. Motivação e Justificativa 

Ultimamente a inovação vem sendo constante quando o assunto é desenvolvimento de 

produtos para área de telecomunicações. A otimização do hardware vem levando em conta a 

escala de produção, tempo e custo de desenvolvimento, treinamento da equipe de 

desenvolvedores e a capacidade de processamento necessária. Atualmente no mercado 

existem diversas alternativas, como os DSPs (Digital Signal Processor), e os circuitos 

FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), aqueles possuem grande capacidade de 

processamento, porém os FPGAs possuem uma maior velocidade de processamento por 

terem a capacidade de fazer diversas operações em paralelo. 

Os DSPs são microcontroladores especializados em processamento digital de sinal, 

sendo utilizados normalmente no trabalho de áudio e vídeo, assim como qualquer outra 

aplicação que requeira processamento em tempo real, como automação e controle de 

dispositivos. Os DSPs são projetados levando-se em consideração que as operações 
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Monitor VGA 
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frequentes no processamento digital são as de adição, multiplicação e consecutiva 

transferência de memória, porém o numero de elementos executando essas operações é 

limitado. Por esse motivo, estes dispositivos precisam de muitos ciclos de relógio para 

calcular cada valor de saída. 

Por outro lado, devido à grande flexibilidade de programação, paralelismo das 

operações e campos de uso os dispositivos FPGAs são uma ótima escolha para 

implementação de sistemas (PEDRONI, 2007). 

A escolha da saída VGA deu-se por esta já estar disponível no kit utilizado, sendo que o 

mesmo possui um conversor que interpreta os sinais digitais gerados e os converte para 

analógico, conforme o padrão VGA exige. 

Neste trabalho foram utilizados muitos conhecimentos adquiridos durante a pesquisa de 

iniciação científica do CNPq, e foi dada continuidade ao trabalho desenvolvido por Espindola 

(2011), que consiste de uma plataforma para processamento de sinas em FPGA (PS-FPGA). 

Este trabalho visa mostrar em um monitor, através de uma interface VGA, sinais gerados pelo 

próprio FPGA, como alguns módulos da PS-FPGA, ou sinais capturados pela entrada do 

conversor Analógico/Digital disponível no kit.  

1.2. Contribuições deste trabalho 

Neste trabalho foram desenvolvidos blocos de hardware com o objetivo de 

disponibilizar em um monitor através de uma saída VGA sinais, gerados internamente ou 

capturados por conversor A/D (Analógico/Digital), e todo processamento é realizado por um 

FPGA em tempo real. Os blocos foram desenvolvidos em VHDL e para implementação da 

memória, utilizou-se código disponibilizado por terceiros, denominado IP. Na aquisição de 

sinais foram utilizados blocos desenvolvidos por Espindola (2011). Em seguida será 

apresentada uma breve descrição dos blocos implementados e um melhor detalhamento 

destes será realizado no capítulo 3. 

• Bloco de memória VGA – implementado através de IP, para armazenar os dados 

referentes aos valores dos pixels. Os valores iniciais da memória são adquiridos de um 

arquivo .mif, obtido com um código .m executado no MatLab®; 

• Bloco converte amplitude – este bloco é responsável por adaptar os valores 

correspondentes à amplitude do sinal a ser escrito na memória e informar a qual instante 

de tempo do sinal capturado este valor representa.  
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• Bloco controle de memória – este bloco é responsável por realizar três tarefas: fazer o 

endereçamento da memória através de cálculos realizados com os valores resultantes do 

bloco converte, para que estas amostras sejam alocadas corretamente; controle de 

preenchimento realizado após a amostragem do sinal; e por apagar a memória quando 

uma nova captura é solicitada. Este bloco foi denominado controle de memória; 

• Bloco de interface VGA – neste bloco, implementado em VHDL, são gerados os sinais 

de sincronismo do padrão VGA. Ele é responsável por endereçar a memória, para que o 

valor lido seja correspondente ao pixel que será exibido, sendo dele a função de iniciar, a 

cada 30 segundos (aproximadamente), um novo processo de captura do sinal; 

• Blocos de seleção – possuem a função de disponibilizar entre duas ou mais entradas, 

apenas uma na saída. Esta seleção é feita através do valor de uma entrada de controle. Os 

valores desta entrada podem ser alterados por outros blocos e podem ser configuradas 

para serem alteradas através de botões de contatos (push-button). 

1.3. Organização do texto 

No Capítulo 2 são apresentados os conceitos para sustentação ao entendimento do 

sistema de análise de sinais (Módulo de interface VGA em FPGA), que serviram como base 

para o desenvolvimento deste trabalho. Em seguida, no Capítulo 3 são apresentados os blocos 

desenvolvidos, o funcionamento destes, detalhando portas (entrada/saída) e a ligações entre 

os blocos. Também serão mostrados alguns aspectos teóricos ao decorrer deste capítulo. No 

Capítulo 4 serão descritos e apresentados os testes realizados com os blocos desenvolvidos, 

em nível de softwares com programas específicos, e em nível de hardware diretamente no 

kit. Já o Capítulo 5 apresenta as principais conclusões e algumas sugestões para dar 

continuidade ao sistema de análise de sinais em trabalhos futuros, melhorando o que foi 

implementado até este momento ou desenvolvendo novos módulos de interação com este 

módulo.
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2. Fundamentação teórica 

Neste capítulo serão apresentados conceitos básicos necessários para uma melhor 

compreensão dos blocos implementados no módulo de interface VGA em FPGA. Os 

principais assuntos abordados neste trabalho referem-se ao dispositivo FPGA, linguagem de 

descrição de hardware, ao kit utilizado para o desenvolvimento do trabalho, IP (Intellectual 

Property) disponibilizados pela Altera®, espaço de cores, e também os tipos de monitores de 

vídeo. Os blocos desenvolvidos têm como objetivo formar o módulo de interface VGA, este 

módulo quando interligado a outros módulos que tratam ou produzem sinais fará a parte 

gráfica do sistema gerado através desta ligação, exibindo por uma interface VGA os sinais 

provenientes de outros módulos. 

2.1. FPGAs e VHDL 

No mercado global atualmente existem diversas alternativas de dispositivos 

programáveis, dentre elas os FPGAs, que possuem uma característica diferencial, a 

capacidade de executar processamento em paralelo. Este processamento pode ser totalmente 

paralelo ou com partes sequenciais, porém se houver duas partes sequenciais, estas serão 

executadas em paralelo, fazendo destes circuitos uma boa opção para implementação de 

sistemas que exigem uma alta velocidade de processamento e/ou flexibilidade no número de 

bits, tornando-os difíceis de serem realizados por um processador comum (ESPINDOLA; 

PERES; MOECKE, 2011). 

Os FPGAs são circuitos integrados que contém um grande número de unidades lógicas 

idênticas e possuem a capacidade de serem ajustados de forma a criar o hardware especifico 

para a aplicação desejada. Estas unidades lógicas implementam funções lógicas e podem ser 

configurados individualmente e interconectados por uma matriz de trilhas condutoras e 

chaves programáveis. As arquiteturas internas geralmente mudam entre fabricantes ou até 

mesmo entre famílias de um mesmo fabricante, e estes elementos lógicos podem conter 

vários recursos tais como: LUTs (Look-Up Table) - que é de forma geral uma SRAM, que 



Fundamentação teórica   

 

IF-SC  6 

armazena tabelas verdade para funções lógicas de múltiplas entradas; Multiplexadores - que 

são dispositivos que possuem múltiplos fluxos de dados na entrada e somente um fluxo de 

dados na saída; Registradores - que são unidades de memória capazes de armazenar n-bits; 

Lógica de Carry - que são dispositivos utilizados para realizar operações de soma; e arranjos 

de portas lógicas. Além destes elementos lógicos básicos, os FPGAs podem possuir 

componentes mais sofisticados como, entre outros, multiplicadores dedicados, blocos de 

memória e PLLs (Phase-locked loop), de forma a conseguir otimizar o uso dos elementos 

lógicos e desenvolver projetos mais eficientes (ESPINDOLA, 2011). 

A programação do FPGA é feita utilizando alguma linguagem HDL (Hardware 

Description Language) que modela através de um software a operação de um hardware 

programável. Existem linguagens HDLs tais como VHDL, Verilog, Handel-C, AHDL, SDL, 

ISP, ABEL. Entre estas, as mais utilizadas nas indústrias, e disponibilizadas nos ambientes de 

desenvolvimento para plataformas FPGAs são a Verilog e VHDL. No projeto optou-se pela 

linguagem VHDL por ser mais facilmente encontrado na literatura, ser a linguagem utilizada 

no Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações e visando continuidade 

dos estudos realizados na bolsa de iniciação científica (ESPINDOLA, 2011).  

A VHDL é uma linguagem que facilita o design (projeto/concepção) de circuitos 

digitais em FPGAs, foi desenvolvida pelo departamento de defesa dos Estados Unidos da 

América. Após o sucesso inicial do uso da VHDL, a sua definição foi posta em domínio 

público, o que levou a ser padronizada pelo IEEE (Institute of Electrical and Electronic 

Engineers) em 1987. O fato de ser padronizada e de domínio público ampliou ainda mais a 

sua utilização, e atualmente pode ser usada para as tarefas de documentação, descrição, 

síntese, simulação, teste, verificação formal e ainda compilação de software, em alguns casos 

(ASHENDEN, 2004). 

 A VHDL é uma linguagem de alto nível que permite fazer uma modelagem tanto 

estrutural como também a modelagem comportamental. A modelagem estrutural consiste em 

descrever o componente a partir de seus componentes mais básicos e das interconexões dos 

mesmos. Já a modelagem comportamental permite descrever um componente a partir do que 

se quer como resultado, não importando qual hardware será implementado para que isso seja 

obtido (ESPINDOLA, 2011). 

A configuração do FPGA é feita através de um arquivo binário gerado pelo software do 

fabricante, a partir de um determinado projeto. Esse arquivo binário contém as informações 

necessárias para especificar as funções de cada bloco lógico e realizar as interconexões entre 

eles (ESPINDOLA, 2011).  
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Para a programação do hardware do FPGA foi utilizado o software Quartus II, que é 

um ambiente de desenvolvimento que permite realizar a escrita do código em uma linguagem 

de descrição de hardware, a compilação deste e a programação do FPGA. O ambiente 

também permite gerar blocos dos códigos programados permitindo fazer a ligação entre 

blocos e gerando um novo código, definir a conexão dos pinos do FPGA, controlar o uso dos 

recursos disponíveis na placa, realizar a implementação do circuito no FPGA, e carregar o 

arquivo de configuração obtido para o FGPA via interface JTAG (ESPINDOLA, 2011). 

2.2. Kit de desenvolvimento e IPs da Altera® 

No projeto desenvolvido utilizou-se um FPGA da família Stratix II (EP2S60F1020C4), 

o qual possui os seguintes blocos lógicos: 60440 Elementos Lógicos contendo 48352 

Registradores lógicos dedicados e 48352 ALUTs (Adaptive Look-Up Table). O FPGA ainda 

possui aproximadamente 2.5 MB de memória RAM e 288 blocos de DSP, 12 circuitos PLLs 

e 1020 pinos externos sendo 712 para entradas/saídas do usuário (ALTERA, 2007). 

Para o desenvolvimento dos blocos foram utilizadas diversas ferramentas da ALTERA, 

e uma plataforma de hardware do mesmo fabricante de dispositivos lógico programáveis. O 

hardware utilizado foi o kit de desenvolvimento DSP EP2S60 (Ver foto no Anexo A), que é 

voltado ao desenvolvimento de diversos projetos e sistemas com processamento de sinais 

digitais. Ele é baseado no FPGA EP2S60F1020C3 citado acima, ligado a dispositivos como: 

dois conversores A/D de 12 bits que suportam uma taxa de até 125 MHz; dois conversores 

D/A de 14 bits que suportam uma taxa de até 165 MHz; um oscilador de 100 MHz; dois 

mostradores de sete segmentos; quatro botões do tipo contato momentâneo (push-button); 

uma saída VGA; e oito Diodos Emissores de Luz (LEDs). Tanto o FPGA como os 

dispositivos periféricos foram utilizados para a implementação dos cenários. O kit possui 

conexões com outras saídas, por exemplo, RS-232, Compact Flash, e um CODEC 96-kHz 

(ESPINDOLA, 2011). 

Algumas implementações são utilizadas com mais frequência. Visando um melhor 

desempenho do FPGA e reduzindo o tempo necessário para a implementação de um projeto, 

a Altera® disponibiliza blocos de códigos HDL, otimizados, com interfaces de configuração 

predefinidas pelo desenvolvedor, onde o usuário necessita configurar algumas características 

do código que está sendo gerado, para que o bloco faça as funções necessárias para aplicação 

em questão. A nomenclatura usada para estes códigos é IPs. Neste trabalho utilizamos um IP 

para gerar as memórias, e foi necessário configurar o tamanho da memória e tamanho das 
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palavras, dentre alguns tamanhos pré-definidos pelo fabricante, especificar como queríamos o 

clock. Optou-se por utilizar o mesmo clock para leitura, escrita e liberação dos dados a serem 

lidos. Alguns IPs são liberados para uso acadêmico, e por isso simplificam a implementação 

de projetos, reduzindo o tempo de desenvolvimento e testes. Outros desenvolvedores 

disponibilizam em parceria com os fabricantes de FPGAs estes blocos IPs vendendo as 

licenças de uso por implementação. Utilizamos o IP da Altera®, que está disponível junto à 

licença do software Quartus® do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). 

Os códigos produzidos foram devidamente testados no programa ModelSim® ,um 

software que a empresa Altera® disponibiliza junto ao QuartusII®.  

2.3. Ferramentas para simulação e teste 

Para uma melhor análise dos blocos desenvolvidos, optou-se por simular cada bloco e, 

em alguns casos, a interação destes blocos. Simulação é uma metodologia para detectar 

possíveis problemas e analisar todos os fatores do projeto, permitindo um melhor estudo do 

que vai acontecer e de como consertar erros que gerariam imperfeições ou até mesmo 

danificariam o kit (SHANNON, 1975 apud BRANDAO, 2005). Grande parte das 

possibilidades de entradas é feita em software desenvolvidos para este propósito, e, somente 

após aprovação do bloco, são carregados nos FPGAs. Neste trabalho utilizou-se para 

simulação o software ModelSim®. 

Apenas com estas simulações não foi possível obter uma resposta exata da prática, pois 

se tratando de hardware, nem todo o processo é idêntico ao simulado, há atraso nas 

transições de sinais, interferência entre trilhas, e mais uma série de fatores. Por isto 

utilizamos o SignalTap®, que é um modulo de hardware fornecido pela Altera, que 

associado ao software correspondente nos permite ver com exatidão todos os sinais internos 

do FPGA. 

2.3.1. ModelSim® 

O ModelSim® é um software utilizado para simulação digital de projetos em HDLs, 

que permite detectar erros de implementação dos blocos e cenários. A versão ModelSim®-

Altera é utilizada junto com o software Quartus® para programar e simular os blocos em 

VHDL. Este software foi utilizado para testar os blocos, individualmente e interligados. 
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O ModelSim® é uma ferramenta valiosa quando o projeto em análise será embarcado 

em um hardware. Nele é possível visualizar todos os sinais gerados, sejam eles internos ou 

portas externas, saídas para algum periférico ou entrada de algum componente. Ele possui um 

depurador onde é possível, entre outras opções, adicionar break-points - rodar simulação até 

chegar a este ponto e parar - sendo possível analisar os valores de cada componente e suas 

variáveis naquele exato momento. 

A interação com o usuário é simples, sendo possível com algumas configurações ver os 

sinais na forma de onda, ou hexadecimal, ou decimal, com análise do bit de polaridade (bit 

que representa se o numero é positivo ou negativo), dentre outras maneiras. Para simular um 

projeto, podemos optar por adicionar cada código e seus respectivos valores através de uma 

interação gráfica (mouse e teclado) ou por linha de comando. Neste caso, é usada a 

linguagem de script TCL (Tool Command Language), que permite salvar a sequencia de 

comandos em arquivos (extensão .do). Esta opção torna a repetição das simulações mais 

simples. A linguagem também permite executar comandos de compilação dos códigos VHDL 

sem a necessidade de executar outro programa.  Através da TCL, pode-se atribuir valores aos 

sinais, e adiciona-los a janela de visualização de sinais (wave), e simular o funcionamento do 

código VHDL durante um determinado tempo. 

2.3.2. SignalTap® 

SinalTap® é uma ferramenta de depuração, e está disponível como um pacote 

autônomo ou incluído com a assinatura de software QuartusII, e as duas formas são 

disponibilizadas pela Altera. É um hardware sintetizado no FPGA e possui uma interface 

gráfica que exibe sinais em tempo real de qualquer projeto em FPGA (ALTERA, 2008). 

O SignalTap serve para ajudar com o processo de depuração do programa. Este 

analisador lógico é uma solução que permite a análise do comportamento dos sinais internos, 

sem o uso de pinos extras I/O (input/output) (pinos de entrada ou saída do FPGA), enquanto 

o projeto está sendo executado no dispositivo FPGA. Com ele é possível depurar um projeto 

em FPGA fazendo uma sondagem de estado dos sinais internos, portanto, o SignalTap® não 

necessita de ponteiras externas ou mudanças nos arquivos de projeto para capturar o estado 

dos nós internos ou I/O pinos no projeto. Todos os dados capturados pelo SignalTap® estão 

convenientemente armazenados na memória do dispositivo até que estejamos prontos para 

leitura e análise (ALTERA, 2011). 
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Na interface gráfica deste hardware é possível definir em qual momento esta captura 

será realizada, denominado como configuração de trigger (gatilho), sendo possível configurar 

uma sequência de gatilhos, em cascata. O disparo deste gatilho pode ser configurado para 

ocorrer em determinadas situações pré-definidas, como por exemplo: borda de subida, borda 

de descida, quando está com valor alto (1), quando está com valor baixo (0), quando houver 

alguma transição no valor do mesmo, permitindo uma análise bem detalhada do 

comportamento de cada sinal gerado pelo FPGA. Após esta escolha é possível definir se o 

armazenamento irá começar a capturar amostras momentos antes do trigger, ou no centro do 

evento ou momentos após o trigger.  O armazenamento é feito respeitando a configuração de 

storage (armazenamento). Por padrão este campo está definido para armazenar a qualquer 

instante, sendo possível alterar para que este processo ocorra quando um sinal está em um 

determinado valor. O número de amostras capturadas também é programável. Para isto é 

definido o tamanho da memória utilizada para armazenar os valores capturados, quanto maior 

a memória mais valores capturados. 

2.4. Espaços de cores 

Um espaço de cores é um método pelo qual podemos especificar, criar e visualizar a 

cor. Um computador pode descrever uma cor usando as quantidades de vermelho, verde e 

azul necessários para chegar a uma cor. Usa-se um modelo abstrato matemático para 

formalizar a descrição de cores através de tuplas de números, tipicamente formadas por três 

ou quatro elementos. Pode ser visto como um sistema definido por uma base representativa 

dos componentes, de acordo com a definição do espaço considerado, onde a representação de 

qualquer cor pode ser feita à custa da combinação desses componentes. São normalmente 

tridimensionais. RGB e CMYK são sistemas de cores (FORD; ROBERTS, 1998). 

Na implementação deste projeto fez-se uso dos modelos de cores RGB, os quais serão 

abordados com maiores detalhes. RGB é a abreviatura do sistema de cores básicas deste 

padrão formado por Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue), e o propósito principal 

deste sistema é a reprodução de cores em dispositivos ópticos eletrônicos como monitores, 

scanners e câmeras digitais. É um modelo aditivo no qual o vermelho, o verde e o azul 

(usados em modelos aditivos de luzes) são combinados de várias maneiras para reproduzir 

outras cores. Uma cor no modelo de cores RGB pode ser descrita pela indicação da 

quantidade de vermelho, verde e azul que contém. 



Fundamentação teórica   

 

IF-SC  11 

Cada pixel na tela pode ser representado no computador ou na interface do hardware 

como valores para vermelho, verde e azul, que são convertidos em intensidades, para que as 

intensidades procuradas sejam reproduzidas nos displays com fidelidade. 

O modelo de cor RGB é implementado de diferentes maneiras, dependendo da 

capacidade do sistema utilizado, sendo o mais comum de 24-bits de informação, com 8 bits, 

ou 256 níveis discretos de cor por pixel . Qualquer espaço de cor baseado neste modelo fica 

limitado a uma faixa de ≈ 16,7 milhões de cores (256 × 256 × 256). As imagens, no sistema 

RGB, são compostas por três planos independentes de imagem - um para cada componente 

desse sistema de cor. Quando exibidas em um monitor de vídeo, essas três imagens são 

combinadas para que o vídeo reproduza a imagem com o resultado da composição das três 

cores. Espaços de cores comuns, baseados no modelo RGB incluem sRGB , Adobe RGB e 

ProPhoto RGB . 

2.5. Padrões de vídeo 

Os padrões de vídeos são geralmente definidos pela resolução da tela (dimensionada 

pela largura e altura em pixels), profundidade de cor (medida em bits de cada pixel), e taxa de 

atualização (expressa em hertz) (FORD; ROBERTS, 1998). Estes padrões vêm em uma 

constante evolução, buscando aumentar as resoluções para uma maior nitidez da imagem, 

obter uma gama maior de cores para melhorar a representação de todas as cores na tela e 

aumentar as taxas de atualização para obter mais rapidamente os dados atualizados, 

suavizando o processo de transição entre um quadro e outro. Apresentamos um breve 

comentário sobre alguns padrões existentes no mercado atualmente, seguido de uma análise 

mais detalhada do padrão VGA abordado neste trabalho. 

2.5.1. Vídeo Composto, S-Video e Vídeo Componente 

O padrão S-Vídeo possui outras nomenclaturas como, por exemplo, Y/C ou Separate 

Video. Nele a informação de vídeo é codificada em dois canais: Luma (intensidade de 

luminância, "Y") e chroma (crominância, "C"). A luminância descreve a quantidade de luz 

que passa através ou é emitida a partir de uma área em particular. Este padrão carrega 

definição padrão de vídeo, mas não transporta áudio no mesmo cabo. É possível transmitir 

esta imagem (luminância ou Y) e mais os sinais referentes às cores vermelho e azul. O verde 

é obtido, subtraindo as cores vermelho e azul, do sinal de luminância. 
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Verde = (vermelho+azul) - luminância ou G = (R+B) - Y. Este método é usado por diversos 

processos de conexão. 

Os três sinais, de coloração do pixel (Vermelho, Verde e Azul), são transmitidos usando 

apenas um condutor e o elemento comum. Para tal, as informações de cores, vermelha e azul, 

sofrem uma transformação, modulando um sinal portador chamado de subportadora de cor 

(este sinal tem frequência diferente para diferentes padrões de transmissão. Para o PAL-M é 

3,575611 MHz e para NTSC-M é 3,579545 MHz). O resultado deste processo é denominado 

crominância. Após esta transformação, a crominância é somada ao sinal de luminância, 

recebendo o nome de vídeo composto. O receptor-monitor terá de separar o sinal de 

crominância e sinal de luminância, fazer os devidos tratamentos, e separar do sinal de 

crominância as componentes de cores, vermelho e do azul, e "fabricar" o verde, antes de 

transferir estas informações ao monitor. O padrão S-Vídeo ou Y/C separa os sinais de 

luminância e de crominância em condutores diferentes. Com isto, não há necessidade do 

processo da adição na fonte e da separação no monitor. Há uma desvantagem pela utilização 

de um cabo extra, mas compensa, devido ao menor número de transformações que o sinal 

sofre. O monitor necessita apenas separar as componentes do vermelho e azul do sinal de 

crominância e “fabricar o verde”. 

O padrão Vídeo Componentes, eliminou o sinal de crominância, sendo assim ele envia 

os sinais do vermelho, o sinal de azul e o sinal de luminância, cada um por um conector 

diferente, obtendo assim menores perdas, porque o monitor terá apenas de processar o verde. 

Tem a desvantagem de usar três fios para a conexão, mas as perdas serão bem pequenas. Este 

processo é chamado de Vídeo Componente, por enviar ao monitor as componentes de vídeo: 

luminância (Y), Vermelho (CR) e Azul (CB). 

2.5.2. DVI e HDMI 

Estes dois padrões são digitais e proporcionam maiores resoluções. Principalmente 

quando é feita uma ligação dupla. O padrão DVI (Digital Visual Interface) possui interação 

com o padrão analógico VGA (640x480x60), visando os monitores já existentes no mercado 

que suportam este padrão. DVI é o único padrão de vídeo difundido que inclui opções 

analógicas e digitais de transmissão no mesmo conector. 

A principal diferença destes padrões para os padrões analógicos é a transferência de 

dados, de forma totalmente digital no padrão HDMI (High-Definition Multimedia Interface) e 

no padrão DVI se o dispositivo de vídeo que receberá este sinal for compatível com esta 
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tecnologia. Em relação ao padrão HDMI, ele transmite pelo mesmo cabo o sinal de áudio 

digital também, diferente do DVI que suporta apenas vídeo. O padrão HDMI é compatível 

com as versões DVI-D (totalmente digital), DVI-I (tanto digital como analógico), porém não 

é compatível à versão DVI-A (totalmente analógica). 

Resoluções suportadas pelo padrão DVI, as 5 primeiras para conexões simples (single 

link), e as 4 seguintes para conexões duplas (dual link): 

• HDTV (1920 × 1080) @ 60 Hz com 5% LCD blanking (131 MHz); 

• UXGA (1600 × 1200) @ 60 Hz com GTF blanking (161 MHz); 

• WUXGA (1920 × 1200) @ 60 Hz (154 MHz); 

• SXGA (1280 × 1024) @ 85 Hz com GTF blanking (159 MHz); 

• WXGA+ (1440 x 900) @ 60 Hz (107 MHz). 

• QXGA(2048 × 1536) @ 75 Hz com GTF blanking (2×170 MHz); 

• HDTV (1920 × 1080) @ 85 Hz com GTF blanking (2×126 MHz); 

• WQXGA (2560 × 1600)@ 60 Hz GTF blanking (2x174 MHz); 

• WQUXGA (3840 × 2400) @ 33 Hz com GTF blanking (2x159 MHz) (WIKIPEDIA, 

2011).  

GTF (General Timing Formula) é um padrão de temporização de vídeo, padronizado 

pela VESA (Video Electronics Standards Association), uma organização responsável por 

criar vários padrões, na sua maioria, relativos ao funcionamento de periféricos de vídeo 

(WIKIPEDIA, 2011). 

O padrão HDMI tem como velocidade do clock de pixel máximo, para versão HDMI 

1.0, de 165 MHz, suficiente para suportar 1080p e WUXGA (1920 × 1200) a 60 Hz. A versão 

HDMI 1.3 aumentou para 340 MHz, permitindo maiores resoluções (como WQXGA , 2560 

× 1600) através de uma única ligação digital. Como dito anteriormente, uma conexão HDMI 

pode ser simples (single-link) ou dupla (dual-link) e pode ter uma taxa de pixel de vídeo de 

25 MHz a 340 MHz (para uma ligação única ligação) ou 25 MHz a 680 MHz (para uma 

conexão ligação dupla). Para formatos de vídeos com taxas inferiores a 25 MHz, o padrão 

HDMI utiliza um esquema de repetição de pixels. 

2.5.3. Interface VGA 

A interface VGA foi desenvolvida pela IBM (International Business Machines) em 

1987. Após o padrão VGA, novos padrões foram surgindo, alguns deles já citados neste 

trabalho, por exemplo, UXGA, SXGA, WQXGA. Esses padrões são capazes de exibir 
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milhões de cores e suportar resoluções maiores.  O nome VGA é também usado para designar 

o conector DE-15, que possui o formato de um D, conforme mostra a Figura 2. 

 
Figura 2 - Conector VGA fêmea. 

Fonte: Wikipédia (2011). 

A interface VGA foi bem aceita no mercado e por algumas décadas foi amplamente 

utilizada, atualmente vem perdendo espaço para padrões digitais, porém ainda se encontra o 

conector deste padrão em aparelhos de televisão, placa de vídeo de computadores, 

retroprojetores, entre outros dispositivos. Para transmitir uma imagem para um monitor 

através de uma interface VGA são necessários os sinais de sincronismo horizontal e vertical, 

o sinal de clock (relógio) e os sinais que representam a intensidade de cada cor primária 

(Vermelho, Verde e Azul) para cada pixel. 

 
Figura 3 - Modo de escrita do padrão VGA. 

Fonte: Santos (2009). 

No sistema VGA os valores de cada pixel são escritos no monitor da esquerda pra 

direita, e de cima para baixo, conforme mostrado na Figura 3. Neste trabalho foi utilizada 

uma resolução de 640x480, taxa de atualização de 60 Hz; e um sinal de clock de 25 MHz. O 

sinal de sincronismo horizontal (ver Figura 4) com polarização negativa corresponde a uma 
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linha com duração total de 800 pulsos de clock (32,00 µs), possui uma área visível de 640 

pulsos de clock (25,6 µs), tempo de guarda inicial de 16 pulsos de clock (0,64 µs), pulso de 

sincronismo com duração de 96 pulsos de clock (3,84 µs) e tempo de guarda final de 48 

pulsos de clock (1,92 µs). O sinal de sincronismo vertical (ver Figura 5), com polarização 

negativa, corresponde a um quadro com duração de 525 linhas (16,78 ms), possuindo uma 

área visível de 480 linhas (15,25 ms), tempo de guarda inicial de 12 linhas (0,45 ms), pulso 

de sincronismo de 2 linhas (0,064 ms) e tempo de guarda final de 31 linhas (1,02 ms). 

 
Figura 4 - Representação do sincronismo horizontal. 

Fonte: Xess Corporation (1998). 

 
Figura 5 - Representação do sincronismo vertical.  

Fonte: Xess Corporation (1998). 

2.6. Tipos de monitores de vídeo 

Atualmente, temos em uso basicamente 4 tecnologias de monitores: CRT, LCD, 

Plasma, LED e uma nova tecnologia emergente OLED. Será descrito o básico sobre estas 

tecnologias, tendo em vista que este trabalho não está atrelado ao tipo de monitor e sim ao 
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padrão de vídeo VGA. Qualquer monitor que suporte este padrão ou o padrão DVI-A ou 

DVI-I poderá ser usado pela interface VGA. 

2.6.1. CRT 

Os monitores de Tubo de Raios Catódicos (CRT - Cathode Ray Tube), já estão quase 

em desuso, com a popularização de novas tecnologias, que proporcionam maiores resoluções, 

e estas com preços mais acessíveis. Estes monitores são usados por usuários que já o 

possuíam e ainda não viram a necessidade de trocar. 

O funcionamento de um monitor CRT baseia-se em um canhão de elétrons, montado na 

parte de trás do tubo de imagem para acender as células de fósforo que compõe a imagem. O 

canhão acende uma a uma as células de fósforos, sempre da esquerda para a direita e de cima 

para baixo. Ao acender a última célula ele volta à posição inicial e recomeça a varredura. O 

número de vezes por segundo que o canhão é capaz de acender a tela é chamada de taxa de 

atualização, geralmente especificada em Hertz (Hz). Algumas das desvantagens deste tipo de 

monitor são: o consumo elevado de energia e as dimensões e peso maior que outras 

tecnologias (por ex. um monitor CRT de 20’’ pode ter até 50 cm de profundidade e pesar 

mais de 20 kg). 

2.6.2. LCD 

LCD (Liquid Cristal Display, em inglês, sigla de tela de cristal líquido) é um tipo mais 

moderno de monitor. É basicamente, um painel fino usado para exibir informações por via 

eletrônica, como texto, imagens e vídeos. O uso dessa tela é bastante amplo, devido a sua 

leveza e não necessitar de muita energia, podendo ser utilizados em dispositivos eletrônicos 

alimentados a bateria. A descoberta desse material data de 1888 por Friedrich Reinitzer 

(1858-1927). 

As principais características dos monitores LCD são: compactos e leves; possuem baixo 

consumo de energia; não sofrem distorções geométricas. Suas principais desvantagens são: 

persistência do estado lógico dos pixels LCD pode levar a efeitos de "arrasto" na exibição de 

imagens com movimento; o tom de "preto" que ele cria emite um pouco de luz, o que confere 

à imagem um aspecto acinzentado ou azulado, não apresentando desta forma um preto real 

similar aos oferecidos nos monitores CRTs (FREITAS, 2006). O monitor utilizado nos testes 

realizados neste trabalho, disponível no laboratório é do tipo LCD. 
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2.6.3. PLASMA 

A ideia básica da tela de plasma é fazer acender pontos coloridos fluorescentes para 

formar a imagem. Cada pixel é feito de três luzes fluorescentes: uma vermelha, uma verde e 

uma azul. Da mesma forma que a televisão com CRT, a tela de plasma varia a intensidade 

das diferentes luzes para produzir toda a gama de cores. Esta tecnologia está presente em 

televisores, sendo raro encontrar monitores de plasma. 

2.6.4. LED e OLED 

O funcionamento destes monitores é baseado no acionamento de três LEDs (Diodo 

Emissor de Luz), um para cada cor da escala RGB, sendo três LEDs por pixel. Em alguns 

modelos este foco possui quatro LEDs, um vermelho adicional para reforçar a nitidez das 

cores. A principal diferença entre os OLEDs e os LEDs convencionais é que os OLEDs são 

compostos líquidos, que podem ser "impressos" sobre diversos tipos de superfície, enquanto 

os LEDs convencionais são dispositivos eletrônicos, que precisam ser construídos e 

encapsulados individualmente. 

Na maioria dos casos, a tela OLED é instalada no meio de duas placas de vidro, 

lembrando o design de uma tela de LCD. Apesar disso, toda a luz é emitida diretamente pela 

tela, o que simplifica o design. A principal vantagem é o menor consumo elétrico, o que 

ajuda na autonomia das baterias. Está tecnologia permitirá telas flexíveis.  
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3. Desenvolvimento 

Neste capítulo serão apresentados os blocos desenvolvidos ao longo do projeto, 

também serão descritos os blocos desenvolvidos por Espindola (2011) que foram utilizados 

neste trabalho. Durante a apresentação dos blocos, as ligações entre eles serão descritas, 

assim como o funcionamento de cada bloco. A Figura 6 mostra um diagrama com a 

representação dos blocos utilizados no desenvolvimento deste trabalho. 

 
Figura 6 - Diagrama dos blocos utilizados no trabalho.  

Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 
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3.1. Etapas do desenvolvimento dos blocos 

O desenvolvimento dos blocos foi realizado através do ambiente de desenvolvimento, 

Quartus®II, disponibilizado pela Altera®, nele é possível programar em algumas HDLs 

inclusive VHDL ou fazer uma ligação de blocos denominado bloco esquemático. O 

desenvolvimento da maioria dos blocos foi realizado em VHDL, e em um bloco utilizou-se 

IP. Todos foram testados inúmeras vezes através do simulador ModelSim® para dar maior 

credibilidade e corrigir erros antes de carregar no Kit. Quando os blocos apresentavam um 

resultado, na prática, diferente dos apresentados nos testes, era realizado uma depuração do 

mesmo para obter a exatidão dos processos e uma correção das falhas, estas depurações 

foram feitas no SignalTap®, nele é possível obter os valores dos sinais internos do FPGA em 

tempo real.  

3.1.1. Bloco da interface VGA 

A saída VGA possui alguns padrões que precisam ser respeitados, relógio (clock), 

sincronismo vertical e horizontal (v_sync e h_sync respectivamente), bloqueio da saída VGA 

(vga_blank). Todos os sinais da saída VGA são analógicos e os sinais gerados pelo FPGA são 

digitais. O kit utilizado tem um conversor digital/analógico específico para esta porta de 

saída. 

Para o desenvolvimento desta interface, primeiramente utilizou-se um clock de entrada 

de 100 MHz, porém o VGA necessita de 25 MHz ou 28 MHz. Optou-se então por trabalhar 

com 25 MHz, pois o mesmo é submúltiplo do clock de entrada, tornando mais simples o 

processo para adquiri-lo. 

O clock de 25 MHz foi gerado dividindo o de 100 MHz por 4 no próprio código do 

bloco de interface VGA. Inicialmente funcionou, porém com o projeto aumentando o kit foi 

tendo dificuldades de manter o clock de 100 MHz dentro do FPGA. Como o clock de 25 MHz 

era gerado através do clock de 100 MHz e este apresentava problemas, o clock de 25 MHz 

também apresentou falha. A causa deste problema não foi descoberta, mas para solucioná-lo, 

tirou-se a divisão de clock deste bloco.   

Para gerar o clock de 25 MHz, optou-se por um flip-flop tipo T, implementado pela 

Altera® disponível quando a programação é feita por bloco esquemático. Este componente 

eletrônico alterna o estado da saída quando a entrada T é alta “1”; se a entrada T é baixa, o 

flip-flop mantém o valor anterior. Isto faz com que o flip-flop T divida a frequência do 
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relógio por dois, ou seja, se a frequência de clock é de 100 MHz, a frequência de saída obtida 

a partir do flip-flop será de 50 MHz, assim obtiveram-se os clocks necessários para todo o 

sistema implementado neste trabalho.  A Figura 7 ilustra o bloco divisor de clock. 

 
Figura 7 - Bloco gerador de clocks. 

Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 

Todos os sinais de sincronismos são baseados no clock de entrada da interface e o valor 

deste clock é 25 MHz. Para gerar os sincronismos, utilizamos contadores, um para controlar o 

sincronismo horizontal e um para o sincronismo vertical. O sincronismo Horizontal é baseado 

na borda de subida do clock de entrada, esta borda se repete a cada 40 ns. 

Obedecendo aos padrões descritos na seção 2.5.3, o sincronismo horizontal fica em 

estado “1”, alto, durante 660 bordas do clock de entrada, destes, 640 é o período onde são 

enviados os sinais representando os pixels de uma linha, os outros 20 ciclos são especificados 

no padrão VGA. Após este período, este sinal de sincronismo passa para estado baixo “0”, 

por 96 ciclos e retorna ao nível alto por mais 44 ciclos, totalizando assim 800 bordas de 

subida, processo ilustrado na Figura 8. 

 
Figura 8 - Processo sincronismo horizontal. 

Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 

 O sincronismo vertical permanece em nível alto por 494 ciclos, sendo 480 ciclos 

correspondentes as linhas, os outros 14 ciclos são especificados no padrão VGA como tempo 

de guarda para o retraço. Após este período o sinal de sincronismo passa para estado baixo, 

por 2 ciclos e torna a nível alto por mais 29 ciclos, totalizando assim 525 sinais de 

sincronismo horizontal, processo ilustrado na Figura 9.  

 
Figura 9 - Processo sincronismo vertical.  

Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 
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Estes dois sincronismos são de polaridade negativa, então quando o sincronismo 

horizontal vai pra nível “0”, baixo, significa que acabou uma linha. E quando o sincronismo 

vertical vai para nível baixo, significa que acabou um quadro, a representação de uma tela. 

A interface VGA também tem o sincronismo denominado blank_n, este sinal indica 

quando estão ativos os sinais de pixels, e sua polaridade é positiva. Então, enquanto o 

contador do sincronismo horizontal for menor que 639, de zero a 639 são 640 ciclos, e o 

contador do sincronismo vertical for menor que 479 este sinal fica em nível alto, ao contrario 

fica em nível baixo. Este bloco possui um sinal de saída denominado vga_sync, este sinal fica 

constantemente em nível baixo, sinalizando ao conversor D/A que a saída VGA será usada. 

Este bloco possui 10 portas de saída e 4 portas de entrada, os sinais RGB ocupam 3 

portas de saída e três de entrada com 8 bits cada uma. As portas de saída são interligadas com 

o conversor D/A da saída VGA, os de entrada são ligados no bloco seleção de memória, por 

elas são recebidos os valores correspondentes ao RGB dos pixels que estão gravados na 

memória. Uma porta de entrada está ligada ao barramento de clock de 25 MHz vindo de um 

flip-flop tipo T. Mais 4 saídas são interligadas com o conversor D/A da interface VGA, por 

elas são transmitidos os sinais de sincronismo (horizontal, vertical, blank, vga_sync). Uma 

porta de saída de 2 bits faz a seleção da memória utilizada, que está ligada a um bloco de 

seleção. Uma porta de saída de 1 bit é responsável por reiniciar uma nova captura do sinal, 

ela está ligada ao bloco controle de memória. 

O endereçamento da memória VGA é feito com uma porta de saída de 15 bits. Para que 

o endereçamento fosse feito de maneira correta, implementou-se um contador de 

controle de memória  que controla o pixel a ser lido. Esse contador é acrescido de uma 

unidade ao mesmo tempo que o contador do sincronismo horizontal, durante os 640 ciclos 

correspondentes a área visível.  Este processo é repetido linha após linha até o contador do 

sincronismo vertical ser zerado junto como o contador de controle de memória .  

A Figura 10 ilustra o bloco VGA e suas portas de entrada e saída. 
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Figura 10 - Bloco Interface VGA.  

Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 

3.1.2. Bloco de memória VGA 

A função do bloco de memória VGA é armazenar os valores de RGB correspondentes a 

cada pixel da tela. Existem diferentes possibilidades de sintetizar uma memória em FPGA, 

tais como: memórias FIFO (First In, First Out), ROM (Read Only Memory) ou RAM 

(Random Access Memory). A escolha de qual arquitetura de memória utilizar depende da 

necessidade de quem a programa. 

Para armazenar os valores de RGB foi utilizado um IP. Este IP permite uma memória 

de tamanho máximo de 216 = 65536 endereços com 8 bits de armazenamento, esta é a 

quantidade de bits utilizada para representar cada cor primária neste trabalho. Para endereçar 

todos os pixels da resolução usada 640X480 seriam necessários 307200 endereços para cada 

cor. Com este método de implementação da memória é possível carregar seus dados através 

de um arquivo .mif ou .hex. Optou-se por usar um arquivo .mif, pois para obter este arquivo 

foi utilizado um código .m no MatLab®, disponibilizado pelo orientador, para obter as cores 

primárias de uma figura na extensão .png. Quando a memória é implementada no FPGA, este 

método de inicialização coloca em cada posição da memória as informações de RGB do 

arquivo .mif. 

A memória utilizada possui a arquitetura RAM. Este bloco possui 4 portas de entrada e 

uma porta de saída. A porta de saída (data_R ) possui 8 bits e disponibiliza os dados da 

posição endereçada pela porta de endereço de leitura, está ligada ao bloco de seleção de 

memória VGA. A porta de entrada endereço de leitura (addr_R ) possui 15 bits utilizados 

para endereçar a posição a ser lida. Esta porta está conectada com o bloco da interface VGA. 
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Uma porta é utilizada pelo clock e está conectada a um flip-flop tipo T, e a frequência deste 

clock é de 50 MHz. Este bloco possui uma porta de entrada de dados (data_W ) com 8 bits e 

esta serve para receber os dados a serem escritos na posição endereçada pela porta de 

endereço de escrita (addr_W). Estas duas portas estão ligadas ao bloco controle de memória.  

Uma porta de 1 bit, de entrada, é utilizada para habilitar a escrita na memória (en_W), 

quando está em nível lógico alto “1”, os dados disponíveis na porta data_W  são alocados na 

posição correspondente ao endereçamento feito pela da porta addr_W  na borda de subida do 

clock. Quando o valor desta entrada for 0 (nível lógico baixo), independente dos dados nas 

portas data_W  e addr_W , os dados armazenados não sofrem alteração. Foram 

implementadas três memórias neste trabalho todas com 215 = 32768, uma para os dados de 

cabeçalho, outra para os dados de rodapé e uma para receber o sinal. A porta en_W da 

memória de cabeçalho e da memória de rodapé foram conectadas ao barramento de terra 

(gnd ) assim, seus dados são carregados e não correm o risco de sofrerem alterações. Na 

memória do sinal esta porta está conectada ao bloco controle de memória. As 3 portas de 

saídas (data_R ) estão ligadas ao bloco de seleção de memória, as demais portas de entrada 

estão ligadas conforme descrito no parágrafo anterior. A Figura 11 mostra um desenho 

representativo de um bloco de memória VGA. 

 
Figura 11 - Bloco de memória VGA. 

Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 

3.1.3. Bloco conversor de amplitude 

O bloco conversor de amplitude converte os valores das amostras capturadas do sinal 

para uma determinada faixa de valores. O sinal capturado é de 14 bits e vem com amostras no 

intervalo de 0 a 16383, esses valores precisam ser adaptados para um intervalo pré-definido 

de 0 a 50, pois a memória usada para guardar este sinal tem 32768 endereços, dos quais serão 

usados 32640 referentes a 51 linhas da resolução 640x480. Como iremos representar o sinal 
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em 51 linhas, seus valores de amplitude precisam estar ajustados a este intervalo. Para fazer 

esta conversão foi usada a equação (1). 

 

_max_ _
[( _max_ _ ) _max_ ]

2
_max_ _

valor possível entrada
valor amp valor coletado valor amp

amplitude
valor possível entrada

− × − +
=   (1) 

 

  No caso de termos valor_max_amp = 50 e valor_max_possível_entrada = 16384, o 

valor desta variável amplitude vai variar de 50 a 0, onde 0 são as amostras com maiores 

valores e 50 as de menores valores. Pois a linha zero na memória representa a maior 

amplitude e a linha 50 a menor. O valor obtido é passado para o bloco controle de memória 

junto ao instante de tempo que esta amplitude representa. 

Este bloco possui 3 portas de entrada e 3 portas de saída, uma porta de entrada para 

receber o sinal, com 14 bits, ligada ao bloco de seletor de sinal. Uma porta de entrada para o 

clock ligada em uma saída de um flip-flop tipo T, que disponibiliza um clock de 50 MHz. 

Uma entrada que libera o processo de captura de 640 amostras de um sinal, ligada ao bloco 

de disparo. 

As portas de saída são: amplitude, tempo  e captura pronta . A porta 

amplitude  informa o valor correspondente à amplitude do sinal capturado e alterado para 

valores na escala desejada, a porta tempo  informa o instante do tempo que a amplitude do 

sinal informada na porta amplitude representa. E a porta captura pronta  informa que 

foram capturadas 640 amostras do sinal. Estas portas estão conectadas ao bloco controle de 

memória. O bloco conversor de amplitude está ilustrado na Figura 12. 

 
Figura 12 - Bloco conversor de amplitude. 

Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 

3.1.4. Bloco controle de memória VGA 

O bloco controle de memória VGA tem como principal função escrever o sinal na 
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interface VGA executar a leitura da memória VGA, este bloco também bloqueia a escrita na 

memória VGA e a apaga quando uma nova captura é solicitada. Para que a leitura do sinal 

seja possível, este bloco analisa o instante de tempo em que a amostra do sinal é capturada e 

o valor de sua amplitude. O instante de tempo está relacionado com a posição horizontal, 

sendo capturadas 640 amostras do sinal. A Figura 13 mostra um exemplo de como os pontos 

são representados na tela e seu posicionamento dentro da memória. 

 
Figura 13 - Posicionamento na tela. 

Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 

O ponto 1 (azul) está na linha 10 e no instante de tempo, representado por colunas 20, 

será representado assim, azul (10,20). Seguindo este raciocínio os demais pontos são, 2 

(vermelho) (20,300) e 3 (verde) (35,420). O modulo VGA, que faz a leitura da memória, lê 

da esquerda pra direita, linha por linha, logo a primeira posição da memória é 0 e a ultima 

32639. Os valores de amplitude recebidos por este bloco já foram tratados pelo bloco 

conversor de amplitude, e para serem alocados corretamente na memória é feito o cálculo 

mostrado na equação (2), a qual utiliza o valor da amplitude mais o instante de tempo a qual 

ela pertence. 

 Para um posicionamento correto na memória foi necessário multiplicar por 640 e 

somar com o instante de tempo, que a amostra em análise representa, 

_ 640 tan _endereço memoria amplitude ins te tempo= × +                                        (2). 

A seguir uma demonstração de como seria feito o endereçamento da memória para 

alocar os pontos da Figura 13. 

• 1 (azul) = 10 640 20 6420× + = ; 

• 2 (vermelho) = 20 640 300 13100× + = ; 

• 3 (verde) = 35 640 420 22820× + = . 
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Este processo é feito para todo instante de tempo, e o sinal fica amostrado, porém a 

representação é continua, então é preciso ligar os pontos. Como não é possível ligar os pontos 

diretamente, pois a lógica necessária para este procedimento provocaria a perda de amostras 

do sinal, criou-se neste bloco uma memória de 640 lugares para armazenar estas amplitudes. 

Esta memória interna assemelha-se a um vetor que cada posição é representada por um valor, 

onde cada amostra é guardada, sendo assim os pontos da Figura 13 estariam nas posições 20, 

300 e 420 contendo seus valores de amplitude, então as amplitudes são escritos na memória 

interna e externa ao bloco. 

Após ler 640 amostras do sinal, uma flag interna é acionada. Este sinal avisa ao bloco 

que ele pode começar a fazer o preenchimento (ligação entre os pontos coletados). Este 

processo de preenchimento analisa as amostras contidas no vetor, fazendo basicamente uma 

varredura do vetor e verificando a diferença entre os valores. Caso exista diferença, ele 

escreve na memória externa ao bloco uma posição acima ou abaixo do valor na posição mais 

baixa em análise e atualiza o valor na posição em analise. 

Supondo, como exemplo, que na posição 0 tenha o valor 10, na posição 1, 2 e 3 tenha o 

valor 15. O programa verifica que 10 é menor que 15, então ele atualiza o valor para 11, faz o 

cálculo necessário e escreve na memória externa com este valor no instante de tempo 0. Após 

isto ele refaz o processo até que a posição 0 da memória esteja com o valor 15. Neste 

exemplo ele passaria a analisar a posição 3 em relação a 4, pois a posição 2 em relação a 3 já 

está com os mesmos valores. Após analisar todas as 640 posições ele ativa outra flag, 

sinalizando que terminou o processo de captura e preenchimento do sinal na memória, a 

função desta flag é bloquear a escrita na memória. 

Além das funções descritas, o bloco controle de memória VGA, apaga a memória 

quando uma nova captura de sinal é solicitada. Quando uma flag é acionada através de uma 

entrada conectada ao bloco interface VGA, ele reescreve toda a memória com valor 

correspondente a branco (255), para depois liberar uma nova captura do sinal. 

Este bloco possui 5 portas de entrada: uma para clock, ligada na saída de um flip-flop 

tipo T que disponibiliza um sinal com 50 MHz de frequência;três portas ligadas ao bloco 

conversor de amplitude, uma para os valores de amplitude com 7 bits, uma para receber o 

instante de tempo da amplitude com 10 bits; uma de 1 bit para sinalizar que as 640 amostras 

do sinal já foram lidas; e, uma de 1 bit para ativar o processo que “apaga” a memória, 

escrevendo branco (255) em todas as posições da memória responsável por armazenar o sinal 

em analise, ligada ao bloco interface VGA. Possui também 4 portas de saída, três delas 

ligadas ao bloco de memória VGA responsável por armazenar o sinal,uma para endereçar a 
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memória com 15 bits, uma de dados com 8 bits, responsável por armazenar os dados 

referentes ao RGB na memória do sinal, uma para travar a operação de escrita na memória 

ativada quando o processo de preenchimento é finalizado e desativado quando uma nova 

captura é solicitada; e, uma que libera a captura de um novo sinal quando o processo de 

“apagar” a memória é finalizado, ligada ao bloco de disparo. A Figura 14 faz uma 

representação gráfica deste bloco. 

 
Figura 14 - Bloco controle de memória. 

Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 

3.1.5. Bloco de disparo 

A função do bloco de disparo é encontrar uma borda de subida do sinal, para que o 

sinal mostrado na tela do monitor, quando o processo de captura de sinal é solicitado, 

somente seja liberado quando houver uma rampa de subida no sinal. Para isto, ele possui um 

flag que libera o bloco conversor de amplitude para fazer a captura. 

Para localizar a borda de subida do sinal, este bloco transforma a amplitude do sinal 

capturado para um intervalo de -25 a 25 e a analisa em seguida. Caso este valor esteja no 

intervalo de -10 a 10, é guardado em um buffer (memória de uma posição) interno e uma 

nova amostra é capturada e comparada com a amostra armazenada no buffer. Se ela for maior 

que a amostra do buffer e maior que zero a nova captura é liberada. Caso alguma das análises 

retorne um resultado negativo, o buffer é zerado e uma nova varredura é feita até encontrar 

uma amostra no intervalo citado. 

Este bloco possui três portas de entrada e uma porta de saída. Uma porta de entrada 

para receber o sinal de clock, que está ligada na saída de um flip-flop tipo T que disponibiliza 

um sinal com 50 MHz de frequência. Uma porta de entrada para receber as amplitudes do 

sinal, ela tem 14 bits e está ligada ao bloco de seletor de sinal. Uma porta de um bit que 

dispara o processo de varredura do sinal para achar a borda de subida e esta ligada ao bloco 

controle de memória VGA. Uma porta de saída que possui um bit e é ligada ao bloco 
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conversor de amplitude, sinalizando que a nova captura pode ser feita. A Figura 15 ilustra o 

bloco de disparo e suas portas. 

 
Figura 15 - Bloco de disparo. 

Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 

3.1.6. Bloco seletor 

O bloco seletor disponibiliza na porta de saída uma de suas entradas conforme a analise 

de uma porta de seleção. Neste trabalho foram utilizados dois blocos seletores, um seletor de 

sinais e um seletor de memórias. A utilização deste bloco foi necessária tendo em vista que 

existem dois sinais possíveis de serem analisados e três memórias para serem lidas.  

Em uma das utilizações dele neste trabalho é usado para definir qual sinal será 

capturado. Com duas entradas de 14 bits, uma para receber o sinal interno e outra para 

receber o sinal externo, uma entrada de clock ligada na saída de um flip-flop tipo T que 

disponibiliza um sinal com 50 MHz de frequência, e uma entrada de seleção de um bit, que 

está ligada a um botão (push-button) do kit utilizado. Este tipo de botão apresenta problemas 

de repiques, apresentando novos acionamentos quando o botão é liberado, para evitar 

acionamentos indesejados o bloco possui um contador para tratar este problema de repique, 

que só libera uma nova leitura do estado do botão após um período de tempo. Quando este 

botão é acionado ele troca o valor de uma flag interna deste bloco, entre 0 e 1, fazendo a troca 

da entrada disponível na saída. Esta saída possui 14 bits e é ligada ao bloco conversor de 

amplitude e ao bloco de disparo. 

A segunda implementação deste bloco é para selecionar entre três memórias possíveis 

de serem lidas, esta implementação possui 5 portas de entrada, uma para clock ligada à saída 

de um flip-flop tipo T que disponibiliza 50MHz, uma para seleção com dois bits, esta seleção 

é feita pelo bloco de interface VGA, e três portas de 8 bits, cada uma ligadas à porta uma 

porta de saída de uma memória. 

A Figura 16 é uma representação gráfica do bloco seletor de memória e a Figura 17, do 

bloco seletor de sinal. 
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Figura 16 - Bloco seletor de memória. 

Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 

 

 
Figura 17 - Bloco seletor de sinais. 

Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 

3.1.7. Bloco gerador de sinal 

O bloco gerador de sinal foi implementado por Espindola (2011) e gera um sinal 

senoidal, para isto possui uma memória interna que armazena 32 amostras correspondentes a 

um período de um sinal. Pela leitura periódica dessas amostras é gerado o sinal senoidal, cuja 

frequência é controlada a partir da frequência de leitura das amostras da memória. Para 

alterar a frequência do sinal senoidal um contador baseado na borda de subida do clock de 

entrada, para alterar os valores do contador são utilizados dois botões (push-button), um para 

aumentar a frequência do sinal gerado e outro para diminuir. Este bloco está representado na 

Figura 18. 

 
Figura 18 - Bloco Gerador de sinal interno. 

Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 
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3.1.8. Bloco de aquisição de sinal externo 

O Bloco de aquisição de sinal externo tem a função de transformar o sinal de 12 bits na 

forma signed (complemento de dois) para 14 bits na forma unsigned (números naturais). No 

processamento de sinais analógicos através de sistemas implementados em FPGA, é 

necessário converter o sinal analógico de entrada para um sinal digital e, na saída do sistema, 

converter o sinal digital novamente para analógico. Para a conversão A/D o kit utilizado 

possui dois conversores (AD9433) de 12 bits. Nestes conversores, a polaridade do sinal de 

saída é representada no formato complemento de dois, portanto podem variar na faixa de 

-2048 a 2047. O Apêndice A apresenta como é feita a configuração da taxa de amostragem a 

ser usada pelos conversores. Em todos os cenários realizados, a frequência de amostragem 

utilizada nos conversores foi de 100 MHz. 

Para trabalhar com este sinal foram convertidos os valores de entrada para faixa de 0 a 

16384, a mesma faixa do sinal interno, o bloco foi reutilizado do trabalho realizado por 

Espindola (2011) e está ilustrado na Figura 19. 

 
Figura 19 - Bloco de aquisição de sinal externo. 
Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 
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4. Resultados 

Para a avaliação dos blocos implementados foram feitas inúmeras simulações no 

software ModelSim®, com a finalidade de averiguar o perfeito funcionamentos desses 

blocos, e corrigir possíveis erros, antes que fossem carregados no kit. Quando essas 

simulações mostraram resultados satisfatórios foram carregados no kit. Alguns códigos, 

mesmo sendo testados, apresentaram alguma imperfeição, quando isto ocorreu, usou-se o 

SignalTap® para uma análise detalhada com o programa rodando na placa. Alguns blocos 

foram testados diretamente no kit utilizado. 

4.1. Equipamentos utilizados 

Neste trabalho utilizou-se o kit descrito no item 2.2, um aparelho gerador de sinal, 

agilent 33220a, e um monitor da Dell®, 19 polegadas, tela de LCD modelo P190S. 

Para desenvolvimento utilizou-se o ambiente de programação Quartus®II , a simulação 

foi realizada com o software ModelSim®, e em alguns casos foram realizadas depurações 

com o hardware SignalTap®. Todos instalados em um computador no Laboratório de 

Convergência IP (LaCIP), disponibilizado pelo IFSC. 

4.2. Testes dos blocos individuais 

Foram realizados testes em nível de software e em nível de hardware, os testes tinham 

como objetivo verificar o perfeito funcionamento dos blocos implementados. Os blocos 

foram testados individualmente e com interação entre blocos. A seguir serão expostos os 

testes realizados. 
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4.2.1. Bloco de interface VGA 

Para este bloco foram realizados diversos testes, para se ter a certeza dos sinais de 

sincronismo e os demais sinais necessários definidos pelo padrão VGA. Quando se mostrou 

eficiente nos testes realizados, foi compilado e programado no kit. 

Primeiramente foram colocados valores padrões VCC para apenas uma cor dos padrões 

RGB e aterraram-se as outras cores. Após estes testes, foram adicionados a este código os 

valores de RGB para determinadas posições na tela, uma área com as cores primárias e uma 

com branco que representa todas as cores. Para verificar se há distorções de alinhamento 

vertical e horizontal, foram desenhadas linhas na horizontal e vertical. O resultado deste teste 

está exposto na Figura 20. 

Em seguida, foi programado para que as bordas fossem mostradas em amarelo com o 

objetivo de testar a imagem, verificando se ela não estava deslocada nem horizontalmente 

nem verticalmente. Na Figura 21 apresenta-se destaque para as bordas da imagem obtida com 

este teste. Como os sinais de sincronismos estavam simulados, os testes foram feitos 

diretamente no kit. 

 

 
Figura 20 - Teste de cores e bordas sem memória. 

Fonte: Fotografia retirada pelo autor com câmera digital em fevereiro/2012. 
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Borda superior esquerda Borda superior direita 

  

Borda inferior esquerda Borda inferior direita 

Figura 21 - Destaque bordas da imagem. 
Fonte: Fotografia retirada pelo autor com câmera digital em fevereiro/2012. 

Finalizados estes testes, foram feitas alterações com propósito de ler os sinais de RGB 

diretamente da memória. Como a memória não tem todos os valores necessários para 

preencher toda a tela de 640x480, após a área que a memória atinge o código com as cores 

primárias preenche a tela. 

4.2.2. Memória VGA 

Conforme descrito anteriormente, o conteúdo das memórias VGA é pré-carregado no 

momento da programação do FPGA, através de arquivos .mif.  Para efetuar os testes iniciais, 

foram geradas as imagens correspondentes a Figura 22 e Figura 23, as quais foram pré-

carregadas na memória. Estas imagens são em preto e branco com o objetivo de utilizar 

apenas uma memória, branco é 255 de todas as cores e preto 0, sendo assim as entradas 

vermelho, verde e azul do bloco interface VGA foram conectadas a saída de uma única 

memória. Após a carga da programação do FPGA, o resultado obtido na saída da interface 

VGA, visualizada no monitor LCD, são mostrados na Figura 24 e Figura 25. 
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Figura 22 - Imagem de teste 1 – cabeçalho. 

Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 
 

 
Figura 23 - Imagem de teste 2 - teste do tamanho de fonte. 

Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 

 
Figura 24 - Resultado de visualização da imagem de teste 1 no monitor LCD. 
Fonte: Fotografia retirada pelo autor com câmera digital em fevereiro/2012 

 
Figura 25 - Resultado de visualização da imagem de teste 2 no monitor LCD. 
Fonte: Fotografia retirada pelo autor com câmera digital em fevereiro/2012. 

Nestes testes iniciais foi utilizada uma memória de 32.768 endereços suficientes apenas 

para as 51 primeiras linhas da tela do monitor VGA Em seguida novos testes foram 

realizados, visando ampliar a memória da interface VGA.  Buscou-se ampliar a memória 

utilizando memória externa ao FPGA e memória interna.  No caso da memória externa, 

devido à falta de documentação, não foram concluídos os testes.  Em relação à memória 

interna, percebeu-se que ao compilar o código ocorria um erro de falta de blocos de memória, 

apesar de estarem sendo utilizados apenas 62% dos blocos de memória disponíveis no FPGA. 

(ver Figura 26 e Figura 27). A solução para este problema não foi encontrada, e optou-se 

então por utilizar uma menor quantidade de memória, para focar no desenvolvimento dos 

demais blocos do sistema. Para solucionar esse problema, foram adotadas três memórias de 

32768 endereços, para os valores correspondentes a intensidade de cada cor primaria.  Nos 

testes com imagens coloridas de 640x51 o programa compilou normalmente.  
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Figura 26 - Tela indicando erro na implementação de memória. 

Fonte: Imagem obtida pelo autor do Quartus® em fevereiro/2012. 
 

 
Figura 27 - Tela indicando a ocupação de blocos de memória. 

Fonte: Imagem obtida pelo autor do Quartus® em fevereiro/2012. 
 

Para testes com três memórias, uma para cada cor primária, criou-se uma imagem que 

contém 9 partes: as três cores primárias; três partes misturando apenas duas cores primárias; 

uma parte com um pouco de cada cor (cinza); uma parte branca que representa as três cores; 

e, as letras em preto que significa a ausência de cor. A imagem utilizada está exposta na 

Figura 28. Foram extraídas as camadas RGB, cada uma salva em um arquivo “.mif” e 

conectados as  entradas vermelho, verde e azul do bloco interface VGA na sua respectiva 

memória. Foram realizados alguns testes, primeiramente utilizando apenas uma memória de 

cada vez, sendo assim as outras duas entradas foram aterradas. As Figuras Figura 29, Figura 

30 e Figura 31 ilustram estes testes. Após, conectou-se as saídas dos blocos de memória nas 

entradas de suas respectivas cores no bloco interface VGA, e o resultado do teste é exposto 

na Figura 32. 

 
Figura 28 - Imagem teste com todas as cores. 

Fonte: Elaborado pelo autor em fevereiro/2012. 

 
Figura 29 - Resultado obtido com memória carregada com arquivo obtido da camada verde. 

Fonte: Fotografia retirada pelo autor com câmera digital em fevereiro/2012. 
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Figura 30 - Resultado obtido com memória carregada com arquivo obtido da camada vermelha. 

Fonte: Fotografia retirada pelo autor com câmera digital em fevereiro/2012. 

 
Figura 31 - Resultado obtido com memória carregada com arquivo obtido da camada azul. 

Fonte: Fotografia retirada pelo autor com câmera digital em fevereiro/2012. 
 

 
Figura 32 - Resultado obtido com memória carregada com arquivo obtido das três camadas. 

Fonte: Fotografia retirada pelo autor com câmera digital em fevereiro/2012. 

Este bloco mostrou-se eficiente, sendo que para uma leitura de tela inteira seria 

necessária uma memória maior. 

4.2.3. Bloco controle de memória VGA  

Os testes com este bloco foram realizados no ModelSim®, e os resultados obtidos 

atenderam as expectativas. Primeiramente este bloco possuía apenas a função de amostragem, 

o preenchimento não havia sido implementado. A Figura 33 exibe o resultado obtido no 

ModelSim®. Quando o processo de amostragem mostrou-se eficiente o processo de 

preenchimento foi implementado e testado. O teste satisfatório está exposto na Figura 34. 
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Figura 33 - Sinal amostrado na memória. 

Fonte: Imagem obtida pelo autor do ModelSim em fevereiro/2012. 
 

 
Figura 34 - Preenchimento na memória. 

Fonte: Imagem obtida pelo autor do ModelSim em fevereiro/2012. 

 

Realizaram-se ainda testes com esses blocos no kit, e o resultado obtido está exposto na 

Figura 35 a partir da captura de um sinal interno, e na Figura 36 de um sinal externo. 
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Figura 35 - Fotografia do teste de preenchimento com sinal interno. 

Fonte: Fotografia retirada pelo autor com câmera digital em fevereiro/2012. 

 
Figura 36 - Fotografia do teste de preenchimento com sinal externo. 

Fonte: Fotografia retirada pelo autor com câmera digital em fevereiro/2012. 

4.2.4. Bloco de disparo 

Os testes com este bloco foram realizados no ModelSim®, para verificar o acionamento 

da flag e se mostraram satisfatórios. Porém quando os sinais capturados têm uma frequência 

baixa, ele apresenta algumas capturas na borda de descida. 

4.3.  Testes do sistema  

Para testar o sistema completo, interligaram-se todos os blocos através de um 

esquemático disponível no Quartus® e compilou-se o programa. Com o êxito desta 

compilação ele foi carregado no kit. O primeiro teste feito foi realizado com sinal interno e 

está exposto na Figura 37. Alcançado êxito deste, seguiu-se para testes com sinais externos, 

com resultado apresentado na Figura 38. 

 
Figura 37 - Fotografia retirada do teste com sinal interno. 

Fonte: Fotografia retirada pelo autor com câmera digital em fevereiro/2012. 
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Figura 38 - Fotografia retirada do teste com sinal externo apresentando erros. 
Fonte: Fotografia retirada pelo autor com câmera digital em fevereiro/2012. 

É possível ver distorções nos sinais e uns picos que inicialmente pareciam ruído, 

demonstrando que os resultados não foram satisfatórios. Foram realizados testes com o 

SignalTap®, e mostraram que estas imperfeições estavam presentes na entrada do conversor 

A/D, sugerindo que era uma falha no kit. Com testes mais incisivos observou-se que a 

amostragem do sinal de entrada era feita na borda de descida do sinal de clock, esta 

configuração é feita fisicamente e está explicada no Apêndice A. Após a correção desta 

configuração os resultados mostraram-se satisfatórios. A Figura 39 mostra o resultado de uma 

captura externa. 

  

 

Figura 39 - Fotografia retirada do teste com sinal externo. 
Fonte: Fotografia retirada pelo autor com câmera digital em fevereiro/2012. 

 

5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

A proposta inicial deste trabalho era apresentar em uma tela através da interface VGA o 

espectro de frequência de um sinal, seja ele gerado internamente ou capturado através do 
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conversor A/D. Este objetivo não foi alcançando, pois o trabalho realizado até o momento 

exigiu muito tempo. Entretanto, este trabalho alcançou bons resultados, sendo possível ver 

numa tela através da interface VGA estes sinais, faltando um módulo que faça a transformada 

de Fourier, técnica mais usada para obter o espectro de frequência de um sinal. 

Os blocos foram desenvolvidos usando linguagem VHDL, esquemático de blocos e IPs 

da Altera®, visando um amplo conhecimento na área de desenvolvimento para hardware. 

Utilizaram-se blocos do trabalho de Espindola (2011) visando dar continuidade no trabalho 

realizado por ele. Estudos realizados, na bolsa de iniciação cientifica, propuseram um melhor 

desempenho no desenvolvimento, pois já se possuía conhecimento sobre os software, a 

linguagem VHDL e o kit utilizado. 

Este trabalho deixa uma plataforma de leitura de sinais mostrados através de uma 

interface VGA que servirá de base para trabalhos futuros na área de telecomunicações no 

IFSC. A seguir serão listados alguns possíveis trabalhos: 

• Fazer a FFT dos sinais capturados, pois a Altera® disponibiliza um IP que faz essa 

transformação; 

• Trabalhar escala de tempo do sinal amostrado, atualmente esta escala é fixa. Isso pode 

ser feito adicionando um contador no bloco responsável pela conversão da amplitude, e 

este contador deveria ser ajustado e as amostras seriam coletadas a cada instante de 

tempo; 

• Prover acesso às memórias externas ao FPGA que o kit possui, para poder trabalhar uma 

tela inteira, assim como informar na tela características do sinal; 

• Fazer uma leitura constante do sinal, este trabalho a imagem exibida na tela é uma 

representação de 640 amostras e a cada 30 segundos esses dados são atualizados, a ideia 

aqui proposta é que este sinal seja lido periodicamente; 

• Usar uma escala de cinza para que quando o sinal apresente alguma variação esta seja 

notada. O sinal é escrito diretamente com preto na implementação atual. A sugestão é 

que seja feita uma análise do valor presente na memória, caso o sinal já estiver naquela 

posição o cinza iria escurecendo, sendo assim o sinal precisaria passar algumas vezes 

pelo mesmo ponto para que fique bem definido. 

Este trabalho não conclui o tema pesquisa, porém deixa uma boa plataforma para que 

futuramente novos trabalhos possam prover ferramentas didáticas que serão amplamente 

usadas nos cursos da área de telecomunicações e afins no IF-SC. 
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Apêndice  

A Configuração da taxa de amostragem dos conversores A/D 

A frequência de amostragem a ser usada pelo conversor é configurável através de 

jumpers encontrados no kit, que devem ser colocados entre os pinos indicados na Tabela 1. O 

jumper J3 configura o relógio do conversor adc_A  enquanto o jumper J4 configura o relógio 

do conversor adc_B . 

 

Tabela 1: Controle de frequência de amostragem do conversor A/D. 

Pinos Origem do relógio 
1 e 2 Pinos PLLs B18 e D18 
3 e 4 Oscilador de 100 MHz positivo 
5 e 6 Oscilador de 100 MHz negativo 
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Anexo  

A Kit de desenvolvimento DSP EP2S60 

 

 
Figura 40  Kit de desenvolvimento DSP EP2S60 (ALTERA, 2004).  
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Lista de Abreviaturas 

ABEL Linguagem de expressão booleana avançada (Advanced Boolean Expression 

Language) 

AHDL Linguagem de descrição de hardware Altera (Altera Hardware Description 

Language) 

ALUT Tabela de consulta adaptativa (Adaptive Look-Up Table) 

CRT Tubo de raios catódicos (Cathode Ray Tube) 

D/A Digital/Analógico 

DSP Processador sinais digitais (Digital Signal Processor) 

DVI Digital Visual Interface 

eINK Papel eletrônico (electrophoretic ink) 

FFT Transforma rápida de Fourier (Fast Fourier transform) 

FPGA Arranjo de portas programáveis em campo (Field-programmable gate array) 

GTF Generalized Timing Formula 

HDL Linguagem de descrição de hardware (Hardware Description Language) 

HDMI High-Definition Multimedia Interface 

I/O Entrada/Saída (Input/output) 

IBM International Business Machines Corporation 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IP Propriedade Intelectual (Intellectual Property) 

JTAG Joint Test Action Group 

LCD Display de Cristal Liquido (Liquid crystal display) 

LED Diodo Emissor de Luz (Light Emitting Diode) 

LUT Tabela de Consulta (Look-Up Table) 

NTSC National Television System Committee 

PAL Phase Alternating Line 

QXGA Quad Extended Graphics Array 
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RAM Memória de Acesso Aleatório (Random Access Memory) 

RGB Cores primárias Vermelho, Verde, Azul (Red, Green, Blue) 

ROM Memória Apenas de Leitura (Read Only Memory) 

SRAM Memória Estática de Acesso Randômico (Static Random Access Memory) 

sRGB Standard RGB 
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