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Resumo 

O estudo de microprocessadores em cursos de Engenharia Elétrica é um dos 

pilares fundamentais para a formação acadêmica do estudante. Do ponto de vista didático, 

a escolha da arquitetura utilizada como base de ensino é uma das etapas mais 

importantes, na qual deve ser escolhida de forma criteriosa, sempre observando as 

vantagens que ela pode oferecer. 

Nesse trabalho é realizado o estudo e construção de um microprocessador, 

inicialmente, de arquitetura simples, mas capaz de oferecer o entendimento geral das 

operações dos microprocessadores. A primeira arquitetura projetada é baseada no 

microprocessador SAP-1 (Simple As Possible) por contribuir significativamente para o 

aprendizado dos conceitos e operações básicas dos microprocessadores.  

O SAP-1 é desenvolvido com dispositivos lógicos programáveis a partir de uma 

linguagem de descrição de hardware para a construção dos módulos básicos e conexões, 

o que proporciona a realização do paralelismo entre descrição comportamental de 

hardware e implementação de circuitos digitais. São criados cenários de simulação de 

modo a efetuar a análise da funcionalidade, tempos de execução e desempenho da 

arquitetura implementada.  

Logo após a implementação e funcionamento do SAP-1 é desenvolvido o SAP-2. O 

SAP-2 é um microprocessador com características semelhantes às do SAP-1, entretanto 

possui um número maior de instruções, as quais auxiliam no desenvolvimento de uma 

nova capacidade computacional. 
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Abstract 

The study of microprocessors in Electrical Engineering courses is one of the 

fundamental pillars for the academic formation of the student. From the didactic point of 

view, the choice of the architecture used as a teaching base is one of the most important 

stages, in which it must be carefully chosen, always observing the advantages that it can 

offer. 

This present document presents one microprocessor’s analysis, projection and 

construction. The microprocessor has, initially, a simple architecture but it is capable of 

explain the general concept of its operations. The first projected architecture is based on 

the SAP-1 (Simple As Possible) Microprocessor. It is used because it contributes 

expressively on building the microprocessors concepts and basic operations.  

The SAP-1 is developed with Programmable Logic Devices coming from a language 

of hardware description for the construction of basic modules and connexions. It provides 

parallelism between the hardware behavioral description and digital circuits 

implementation. Multiple simulation scenarios are created targeting the analysis of 

functionality, time of execution, and performance of the implemented architecture.  

Soon after the implementation and operation of SAP-1, SAP-2 is developed. The 

SAP-2 is a microprocessor with similar characteristics to the SAP-1, however it has a 

greater number of instructions, which help in the development of a new computational 

capacity. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Raros são os produtos tecnológicos que evoluíram tão rapidamente quanto os 

computadores digitais. Há cerca de 40 anos, os computadores utilizavam válvulas, 

requeriam enormes quantidades de energia e instalações de ar condicionado. Hoje são 

feitos com alguns poucos componentes integrados, consomem pouco mais energia que 

um aparelho de televisão e, em princípio, não necessitam de sistema de refrigeração 

(Monteiro, 1996). Além disso, o computador tornou-se um produto acessível a todos, no 

quesito preço, se comparado as máquinas antigas, que eram caras, sendo poucas 

empresas que as possuíam.  

Uma tecnologia, introduzida em 1980, denominada VLSI (Very-Large-Scale 

Integration) permitiu a inserção de muitos transistores em um único encapsulamento, ou 

chip. À medida que a tecnologia de fabricação foi avançando, agregaram-se mais 

transistores, e em consequência muitas funções foram integradas em um mesmo chip, o 

que resultou na diminuição do tamanho dos computadores. 

A evolução dos computadores tem sido caracterizada, principalmente, pelo 

aumento na velocidade do processador. Um fator responsável por esse aumento é a 

diminuição do tamanho dos componentes dando origem ao microprocessador. O 

microprocessador representa a unidade principal de um sistema, sendo responsável pelo 

controle do fluxo de programas, execução de operações lógicas e aritméticas, além do 

acesso à memória (Ziller, 2000). 

O microprocessador é responsável por coordenar todas as funções de um 

computador, através de geração dos sinais de temporização, do envio e recebimento de 

dados para cada, e de cada, periférico utilizado dentro ou fora do computador. O projeto 

de um microprocessador consiste em definir o conjunto de instruções, formato e tamanho, 

e implementar os componentes do mesmo em função das instruções já definidas, a partir 

de circuitos e sistemas digitais.  
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A implementação de circuitos digitais complexos, como microprocessadores, era 

uma ciência dominada apenas por grandes empresas ou universidades de renome 

internacional. Com o avanço da tecnologia surgiram os circuitos integrados, FPGAs (Field 

Programmable Gate Array), uma tecnologia que está viabilizando a construção e 

prototipação de circuitos digitais complexos sem a necessidade de muitos recursos 

computacionais e financeiros. As FPGAs são uma excelente opção para a implementação 

de um microprocessador, devido ao fato de compreenderem a integração de milhares de 

portas lógicas em um único dispositivo.  

As diferentes opções de configuração que os softwares responsáveis pela 

programação das FPGAs permitem facilitam o projeto dos circuitos visto que os mesmos 

podem ser criados por meio de diagrama de blocos. A possibilidade de implementar um 

circuito digital em um ambiente simplificado e de baixo custo está popularizando cada vez 

mais esta tecnologia. Atualmente, pode-se descrever um circuito digital para FPGA 

utilizando a linguagem de descrição de hardware VHDL (Very High Speed Hardware 

Description Language) (Moreno, Pereira, Penteado, & Pericini, 2003). 

 

1.1. Relevância do Tema em Investigação 

Devido ao crescimento da utilização de componentes eletrônicos nos variados 

ramos da indústria surgiu a necessidade do desenvolvimento e implementação de novos 

circuitos para as mais diversas atividades a serem realizadas. Dentre esses circuitos 

podem-se citar os microprocessadores, capazes de executar instruções e cálculos que 

constituem programas permitindo o funcionamento, principalmente, de computadores.  

Para a implementação do microprocessador pode-se fazer uso de dispositivos 

processadores de sinal digital (FPGAs) ou circuitos integrados de aplicação específica 

(ASICs). Os ASICs são projetados e usados para um sistema particular. Apesar de 

ofereceram um altíssimo desempenho, são muito caros, demandam muito tempo de 

desenvolvimento e muitos recursos. Já as FPGAs, geralmente mais lentos, se comparados 

aos ASICs, possuem a capacidade de serem reprogramados para correção de erros e 

atualizações durante o uso e baixo custo (Ayeh, Agbeadnu, Morita, Adamo, & Guturu, 

2008). 
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Ao longo dos anos, tem-se verificado um grande aumento de desempenho e 

integração nos componentes lógicos em FPGA permitindo implementar sistemas lógicos 

complexos num único chip. O desenvolvimento de sistemas exigentes e complexos pode 

implicar a implementação de circuitos com milhões de portas lógicas que incluem 

memórias, interfaces rápidas e outros componentes de alto desempenho.  

Uma das abordagens para o projeto e implementação desse nível de complexidade 

é a utilização de linguagens de descrição de hardware, por exemplo VHDL. Essas 

linguagens permitem a um projetista de sistemas desenvolver hardware de forma simples 

e rápida, com a grande vantagem de ser possível efetuar simulações e múltiplas 

implementações. Com isso, as fases de desenvolvimento se tornam mais rápidas e os 

custos que uma produção física de várias evoluções do sistema poderia ter até atingir o 

produto final é diminuído. 

A implementação de um microprocessador permite ao estudante aprofundar em 

disciplinas do curso de Engenharia Elétrica relacionadas intimamente a eletrônica, como 

Sistemas Microprocessados e Dispositivos Programáveis. Devido a atual redução de preço 

das FPGAs e sua constante evolução, como pode ser visto na Figura 1-1, sua aplicabilidade 

assume um papel importante para os projetistas, professores e alunos (Pião, 2012).  

 

 

Figura 1-1 - Evolução no custo de FPGAs (Pião, 2012) 
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Um estudo realizado pela Universidade da Córdoba comparou aulas de 

Microprocessadores ministradas a partir de simulações e com dispositivos lógicos 

programáveis físicos. Durante a pesquisa foram propostos projetos desde simples 

microprocessadores até arquiteturas complexas com auxílio de FPGAs. Foi observado que 

os alunos se sentiram mais atraídos com a mudança do método de ensino e os professores 

notaram uma facilidade do aprendizado em todas as arquiteturas estudadas através do 

uso de componentes em aulas práticas (Olivares, Palomares, Soto, & Gaméz, 2010). Sendo 

assim, o microprocessador desenvolvido nesse projeto poderá auxiliar professores e 

alunos quanto ao estudo dessa tecnologia.  

A programação do hardware, permitirá ao usuário acrescentar aplicações ao longo 

do tempo, atendendo, assim, novas necessidades que vierem a surgir. Além da 

possibilidade de se realizar melhorias específicas para uma determinada função do 

dispositivo. 

 

1.2. Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo geral a implementação de um 

microprocessador por meio de lógica programável. Para tal, é necessário estudar e 

compreender a arquitetura dos microprocessadores, bem como tecnologias relacionadas 

aos dispositivos programáveis. De modo a atingir o objetivo principal, é realizado a 

implementação, primeiramente, em uma arquitetura simples para que seja possível 

incrementar essa topologia e propor melhorias.  

Os objetivos específicos constituem as ações necessárias para se alcançar o 

objetivo geral: 

 Estudo teórico de microprocessadores; 

 Implementação em VHDL dos módulos de um microprocessador; 

 Validação do hardware através de testes. 
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1.3. Metodologia 

Inicialmente é realizado um estudo a respeito dos microprocessadores, 

arquiteturas e das linguagens de descrição de hardware passíveis de utilização para a 

implementação do microprocessador de 8 bits, denominado de SAP-1, o qual é 

amplamente utilizado para o ensino de microprocessadores em todo o mundo. Todo o 

projeto e concepção desse dispositivo foram baseados em FPGAs cuja descrição pode ser 

escrita em VHDL.  

O microprocessador SAP-1 possui como principal finalidade a introdução de todas 

as ideias indispensáveis, além da operação do microprocessador sem sobrecarregá-lo 

com detalhes desnecessários (Malvino, 1985). O SAP-1 possui um caminho de dados 

composto de registradores de 8 bits, memória de 16 bytes que serve para armazenamento 

de dados e instruções, ULA (Unidade Lógica e Aritmética) de 8 bits com operação de soma 

e subtração e uma unidade de controle responsável pela execução e sincronismo das 

instruções. Após a implementação do SAP-1 e entendimento dos conceitos requeridos, sua 

versão mais avançada, SAP-2, também será desenvolvida. 

 

1.4. Organização 

A estrutura do trabalho está dividida de tal forma que o Capítulo 2 introduz 

conceitos e realiza uma revisão bibliográfica a respeito dos microprocessadores, 

incluindo as principais arquiteturas e suas estruturas. O Capítulo 3 descreve as 

características de uma FPGA e da linguagem de descrição de hardware a ser utilizada nas 

implementações dos microprocessadores propostos, SAP-1 e SAP-2. O Capítulo 4 

descreve o microprocessador SAP-1 implementado e apresenta os resultados das 

simulações realizadas. O Capítulo 5 descreve o SAP-2 e os resultados obtidos com a 

simulação do microprocessador, por partes e como um todo. Por último, o Capítulo 6 

apresenta as considerações finais e conclusões a respeito do trabalho realizado. 
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Capítulo 2 

Microprocessadores 

2.1. Introdução 

O objetivo desse capítulo é apresentar uma descrição dos microprocessadores, 

destacando sua origem e estrutura. Inicialmente é apresentado um breve histórico 

juntamente com as aplicações. Logo após são expostas as partes de um microprocessador 

e é feito um comparativo entre as arquiteturas Von Neumann X Harvard.  

 

2.2. Histórico 

A primeira característica a se considerar em um computador é a unidade central 

de processamento, que poderá fornecer uma série de indicações sobre o equipamento. A 

CPU ou UCP (Unidade Central de Processamento), também pode ser chamada de 

processador. Os processadores são responsáveis por executar os programas 

armazenados na memória principal buscando suas instruções e decodificando-as para, 

logo após, executá-las. São eles que realizam as operações de processamento, cálculos 

matemáticos, e de controle, durante a execução de determinado programa. 

Os microprocessadores surgiram em 1971, a partir de uma criação da Intel, que 

desenvolveu em apenas um chip todos os componentes necessários para o funcionamento 

da UCP do computador. Até então, os computadores eram grandes máquinas compostas 

por válvulas e relés ou transistores, os quais eram lentos e possuíam pouca memória, além 

de problemas técnicos e de manutenção. 

O primeiro microprocessador recebeu o nome de 4004 pelo fato de realizar o 

tratamento dos dados em grupos de 4 bits. Logo após, em 1972, foi introduzido o 8008, 

composto por 8 bits. Já, em 1974, a Intel lançou o 8080, também de 8 bits, porém com 

maior velocidade e grande capacidade de endereçamento. No final da década de 70 houve 
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o lançamento dos microprocessadores de 16 bits ainda pela Intel e, em 1981, a Bell 

Laboratórios e a Hewlett-Packard desenvolveram chips de 32 bits (Stallings, 2010). 

As atividades realizadas por uma UCP podem ser divididas em duas grandes 

categorias funcionais: 

 Função de processamento: Se encarrega de realizar as atividades 

relacionadas com a efetiva execução de uma operação, ou seja, processar. O 

dispositivo principal desta área de atividades de uma UCP é chamado de 

ALU ou ULA. Os demais componentes relacionados com a função 

processamento são os registradores, que servem para armazenar dados a 

serem usados pela ULA. A interligação entre esses componentes é efetuada 

pelo barramento interno da UCP (Monteiro, 1996). 

 Função de controle: É exercida pelos componentes da UCP que se 

encarregam das atividades de busca, interpretação e controle da execução 

das instruções, bem como do controle da ação dos demais componentes do 

sistema de computação. A área de controle é projetada para entender o que 

fazer, como fazer e comandar a sequência de ações a serem realizadas pelos 

diferentes blocos no momento adequado. Os dispositivos básicos que 

devem fazer parte daquela área funcional são: unidade de controle, 

decodificador de instruções, registrador de instrução, contador de 

instrução, relógio ou clock e os registradores de endereço de memória e de 

dados da memória (Monteiro, 1996). 

 

2.3. Estrutura 

A organização de uma UCP pode ser definida por duas arquiteturas: Von Neumann 

e Harvard, a primeira recebe esse nome devido a seu precursor, John von Neumann, e a 

segunda em função de ter sido originada na Universidade de Harvard com o projeto do 

computador Harvard Mark I. Ambas representam a estrutura organizacional e são 

responsáveis por identificar os componentes mínimos necessários para se obter o 

funcionamento pleno do processador. 
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2.3.1. Arquitetura Von Neumann 

A arquitetura de von Neumann trata-se de um padrão organizacional de 

computadores composto por uma memória e uma UCP, incluindo-se a ULA e uma UC 

(Unidade de Controle), responsável por gerenciar o sequenciamento das instruções a 

serem executadas por meio de sinais de controle, como apresentado na Figura 2-1.  

 

 

Figura 2-1 - Esquemático da arquitetura de Von Neumann (Sica, 2006) 

 

Os computadores que fazem uso da arquitetura de Von Neumann são, geralmente, 

classificados como CISC (Complex Instruction Set Computer) pois possuem um conjunto 

amplo de instruções complexas implementadas. A principal característica desta 

arquitetura, capaz de a diferir das demais, é a presença de um único barramento de 

memória, o qual é compartilhado para os dados e as instruções do programa. Essa 

característica faz com que processador trabalhe de forma lenta, visto que ele necessita 

aguardar a leitura dos dados para, então, executar outra instrução. 

As arquiteturas CISC investem em UCs poderosas e capazes de executar tarefas 

complexas como a execução fora de ordem e a execução superescalar. Na execução fora 

de ordem, a UC analisa uma sequência de instruções ao mesmo tempo. Muitas vezes há 

dependências entre uma instrução e a seguinte, impossibilitando que elas sejam 

executadas em pipeline; que consiste em uma técnica de dividir a execução de uma 

instrução em estágios, permitindo a execução simultânea de múltiplas instruções. Assim, 

a UC busca outras instruções para serem executadas que não são as próximas da 

sequência e que não sejam dependentes das instruções atualmente executadas. Isso faz 

com que um programa não seja executado na mesma ordem em que foi compilado. 
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A execução superescalar é a organização do UCP em diversas unidades de 

execução, como Unidades de Pontos Flutuante e Unidades de Pontos Fixos. Essas unidades 

trabalham simultaneamente. Enquanto uma instrução é executada por uma das unidades 

de inteiros, outra pode ser executada por uma das unidades de Pontos Flutuantes. Com a 

execução fora de ordem junto com a superescalar, instruções que não estão na sequência 

definida podem ser executadas para evitar que as unidades de execução fiquem ociosas, 

melhorando a capacidade de processamento de computadores CISC (Santana, 2014). 

 

2.3.2. Arquitetura Harvard 

A arquitetura Harvard foi desenvolvida devido a necessidade de uma maior 

velocidade de processamento. Esse tipo de organização possui barramentos 

independentes para comunicação de dados e instruções do programa. Essa arquitetura é, 

comumente, incluída na categoria de computadores RISC (Reduced Instruction Set 

Computer), o que a torna adequada para o uso em sistemas embarcados que não requerem 

muitas instruções, como descrito na Figura 2-2. 

 

 

Figura 2-2 - Esquemático da arquitetura Harvard (Sica, 2006) 

 

A principal vantagem dessa arquitetura é que a leitura de instruções e de alguns 

tipos de operandos pode ser feita ao mesmo tempo em que a execução das instruções. 

Com isso o sistema fica todo o tempo executando instruções, o que acarreta um 

significativo ganho de velocidade. 
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Como as arquiteturas RISC visam UCs mais simples, rápidas e baratas, elas 

geralmente optam por instruções mais simples possível, com pouca variedade e com 

poucos modos de endereçamento. A pouca variedade dos tipos de instrução e dos modos 

de endereçamento, além de demandar uma UC mais simples, também traz outro 

importante benefício, que é a previsibilidade.  

Devido ao fato de as instruções variarem pouco de uma para outra, é mais fácil para 

a UC prever quantos ciclos serão necessários para executá-las. Esta previsibilidade traz 

benefícios diretos para o ganho de desempenho com o pipeline. Ao saber quantos ciclos 

serão necessários para executar um estágio de uma instrução, a UC saberá exatamente 

quando será possível iniciar o estágio de uma próxima instrução, podendo iniciar a busca 

de uma nova instrução no momento em que a anterior está sendo executada (Santana, 

2014). 

 

2.4. Processadores Atuais 

Atualmente, existem processadores híbridos que são essencialmente 

processadores CISC, mas incorporam muitos recursos encontrados nos processadores 

RISC e vice-versa. Não existe praticamente nenhum processador, atualmente, que siga 

estritamente uma das duas arquiteturas (Monteiro, 1996). 

A vantagem de uma arquitetura CISC é que nesta já existem muitas das instruções 

armazenadas no próprio processador, o que facilita o trabalho de programação, visto que 

já dispõe de praticamente todas as instruções que serão usadas em seus programas. No 

caso de um chip estritamente RISC, a programação seria um pouco mais complexa, pois 

como possuiria apenas de instruções simples, teria sempre que combinar várias 

instruções sempre que precisasse executar alguma tarefa mais complexa (Tanenbaum & 

Austin, 2013). 

Os processadores atuais são uma combinação das duas arquiteturas. 

Internamente, o processador processa apenas instruções simples. Estas instruções 

internas variam de processador para processador, que se adapta ao projeto do chip. Sobre 

estas instruções internas, tem-se um circuito decodificador, que converte as instruções 

complexas utilizadas pelos programas em várias instruções simples, que podem ser 
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entendidas pelo processador. Estas instruções complexas, são iguais em todos os 

processadores usados em microcomputadores (Tanenbaum & Austin, 2013). 

 

2.5. O Microprocessador 

Através da análise das arquiteturas e atividades realizadas é possível dividir uma 

UCP em áreas: ULA e Registradores, utilizados na função de processamento; UC, Relógio, 

RI (Registrador de Instrução), CI (Contador de Instrução), Decodificador de Instrução, 

RDM (Registrador de Dados de Memória) e REM (Registrador de Endereços de Memória), 

utilizados na função de controle, como afirma (Monteiro, 1996). Um esquemático é 

apresentado na Figura 2-3. 

 

 

Figura 2-3 - Divisões de um microprocessador (Sica, 2006) 

 

 ULA: É o dispositivo da UCP que executa as operações matemáticas e lógicas 

com dados. É um aglomerado de circuitos lógicos e componentes 

eletrônicos simples que, integrados, realizam as operações lógicas e 

aritméticas. Ela pode ser uma pequena parte da pastilha do processador, 
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usada em pequenos sistemas, ou pode compreender um considerável 

conjunto de componentes lógicos de alta velocidade. Apesar da grande 

variação de velocidade, tamanho e complexidade, as operações aritméticas 

e lógicas realizadas pela ULA seguem sempre os mesmos princípios 

fundamentais. 

 Registradores: Para que um dado possa ser transferido para a ULA, é 

necessário que ele permaneça, mesmo que por um breve instante, 

armazenado em um registrador. Além disso, o resultado de uma operação 

aritmética ou lógica realizada na ULA, também deve ser armazenado 

temporariamente, de modo que possa ser utilizado mais adiante ou apenas 

para ser, em seguida, transferido para a memória. Para entender a esses 

propósitos, a UCP é fabricada com uma certa quantidade de registradores, 

destinados ao armazenamento de dados, os quais servem de memória 

auxiliar da ULA. Há sistemas nos quais um desses registradores, 

denominado acumulador, além de armazenar dados, serve de elemento de 

ligação da ULA com os restantes dispositivos da UCP. 

 UC: É o dispositivo mais complexo da UCP. Além de possuir a lógica 

necessária para realizar a movimentação de dados e instruções, da UCP e 

para a UCP, através dos sinais de controle que emite em instantes de tempo 

programados, esse dispositivo controla a ação da ULA. Os sinais de controle 

emitidos pela UC ocorrem em vários instantes durante o período de 

realização de um ciclo de instrução e, de modo geral, todos possuem uma 

duração fixa e igual, originada em um gerador de sinais usualmente 

conhecido como relógio. Ao contrário de circuitos integrados mais comuns, 

cuja função é limitada pelo hardware, a unidade de controle é mais flexível. 

Ela recebe instruções da unidade de E/S (Entrada/Saída), as converte em 

um formato que pode ser entendido pela unidade de aritmética e lógica, e 

controla qual etapa do programa está sendo executado. 

 Relógio: É o dispositivo gerador de pulsos cuja duração é chamada de ciclo. 

A quantidade de vezes em que esse pulso básico se repete em um segundo 

define a unidade de medida do relógio, denominada frequência, a qual 

também usamos para definir velocidade na UCP. A unidade de medida usual 

para a frequência dos relógios de UCP é o Hz (Hertz), que significa 1 ciclo 



 
 

21 
 

por segundo. Como se trata de frequências elevadas, abreviam-se os valores 

usando-se milhões de Hz, ou de ciclos por segundo. 

 RI: É o registrador que tem a função específica de armazenar a instrução a 

ser executada pela UCP. Ao se iniciar um ciclo de instrução, a UC emite o 

sinal de controle que acarretará a realização de um ciclo de leitura para 

buscar a instrução na memória, e que, via barramento de dados e RDM, será 

armazenada no RI. 

 CI: É o registrador cuja função específica é armazenar o endereço da 

próxima instrução a ser executada, também pode ser chamado de PC 

(Contador de Programa). Tão logo a instrução que vai ser executada seja 

buscada (lida) da memória para a UCP, o sistema providencia a modificação 

do conteúdo do CI de modo que ele passe a armazenar o endereço da 

próxima instrução na sequência. Por isso, é comum definir a função do CI 

como sendo a de "armazenar o endereço da próxima instrução", que é o que 

realmente ele faz durante a maior parte da realização de um ciclo de 

instrução. 

 Decodificador de Instrução: É um dispositivo utilizado para identificar as 

operações a serem realizadas, que estão correlacionadas à instrução em 

execução. Em outras palavras, cada instrução é uma ordem para que a UCP 

realize uma determinada operação. Como são muitas instruções, é 

necessário que cada uma possua uma identificação própria e única. A 

unidade de controle está, por sua vez, preparada para sinalizar 

adequadamente aos diversos dispositivos da UCP, conforme ela tenha 

identificado a instrução a ser executada. O decodificador recebe na entrada 

um conjunto de bits previamente escolhido e específico para identificar 

uma instrução de máquina e possui 2N saídas, sendo N a quantidade de bits 

do valor de entrada. 

 RDM e REM: São os registradores utilizados pela UCP e pela memória para 

comunicação e transferência de informações, não participando diretamente 

da função processamento. Em geral, o RDM possui um tamanho igual ao da 

palavra e do barramento de dados, enquanto o REM possui tamanho igual 

ao dos endereços da memória. 
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Toda UCP trabalha em dois ciclos principais, o ciclo de busca e o ciclo de execução, 

mostrados na Figura 2-4. Assim que o computador é iniciado, inicia-se o ciclo de busca, 

em seguida passa para o ciclo de execução e depois volta para o ciclo de busca. Esse 

processo ocorre até que a máquina precise ser desligada, saindo do ciclo de execução para 

o estado final. Durante o ciclo de busca, é a UC que atua requisitando da memória principal 

a transferência da instrução que será decodificada. O PC é lido para se saber que instrução 

será executada, essa instrução é armazenada no RI e decodificada pela UC. Assim que esse 

processo termina o conteúdo de PC é incrementado. Dessa forma, no próximo ciclo de 

busca a instrução do endereço seguinte será carregada da memória e executada. Esse 

comportamento garante a característica de execução sequencial dos programas.  

No passo seguinte a UCP entra em ciclo de execução, com a instrução decodificada 

são ativados os circuitos específicos da ULA, os dados de entrada são carregados e a tarefa 

é executada (Farias & Santana, 2013). 

 

 

Figura 2-4 - Ciclo de Máquina (Farias & Santana, 2013) 

 

2.5.1. Exemplo de Execução de um Programa 

O exemplo a seguir tem como objetivo apresentar como o ciclo de máquina 

funciona, através da demonstração e sequência de instruções. O programa executa uma 

instrução de máquina que soma dois registradores, cujos dados estão na memória e salva 

o resultado em outro registrador. Para isso, a memória (M) se comporta como um vetor e 

entre colchetes é indicado o endereço do dado, ou da instrução. Sendo assim, a instrução 

que será executada é:  

M[200]: R3 = R1 + R2  
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Nesse caso, entende-se que no endereço 200 da memória há uma instrução que 

precisa somar o conteúdo do registrador R1, com o conteúdo do registrador R2 e salvar o 

resultado no registrador R3. Supondo que M[201] contenha o valor 10, e M[202] contenha 

o valor 20, ao final da execução, R3 deverá conter o valor 30.  

Como as instruções serão executadas depende de cada tipo de arquitetura, então 

para simplificar utiliza-se, nesse exemplo, uma abordagem que quebra as instruções em 

pequenos passos simples e facilita o trabalho de decodificação da UCP. Dessa forma, esse 

programa é transformado na seguinte sequência de instruções e executado.  

PC = 200;  

//Envia comando de leitura de instrução para a memória  

RI <- M[200]  

//Busca instrução da memória  

PC = PC + 1  

//Incremento do contador de programa  

A primeira ação é realizar o ciclo de busca, visando trazer a instrução a ser 

executada da memória para o processador. O endereço da instrução (200) é transferido 

para o PC e um comando de leitura de instrução é passado para a memória. Baseada no 

endereço trazido por PC, a memória localiza a instrução e a envia para o processador, que 

a armazena no registrador RI. Antes de passar a instrução para a UC para dar início à 

execução, o registrador PC é atualizado para o próximo endereço de memória, no caso, 

201. O próximo passo é iniciar o ciclo de execução:  

//O primeiro dado é trazido da memória para o registrador R1  

REM = 201  

//Envia comando de leitura de dado para a memória  

RDM <- 10  

R1 = RDM  

//Valor lido da memória é passado para o registrador R1  

PC = PC + 1 

//Incremento do contador de programa  

Como os dados a serem operados estão também na memória, é antes necessário 

executar uma operação de busca de operando (busca de dado). O primeiro operando está 

no endereço 201. Sendo assim, o endereço 201 é passado para o registrador de endereço 

da memória (REM). Esse endereço é passado para a memória e é enviado um comando de 
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leitura de dado. O conteúdo, o valor 10, é então localizado pela memória e enviado para o 

processador, que o armazena no registrador de dados da memória (RDM). Como o RDM 

será utilizado nas próximas etapas de execução, seu conteúdo é salvo em um registrador 

de propósito específico, o R1.  

Em seguida, a Unidade de Controle passa para a busca do segundo operando, 

contido no endereço 202:  

//O segundo dado é trazido da memória para o registrador R2  

REM = 202  

//Envia comando de leitura de dado para a memória  

RDM <- 20  

R2 = RDM 

//Valor lido da memória é passado para o registrador R2 

PC = PC + 1 

//Incremento do contador de programa  

Essa etapa ainda faz parte do ciclo de execução, e também diz respeito à uma busca 

de dado. A busca é mesma do passo anterior, mas agora o endereço buscado é o 202, e o 

conteúdo é o 20, que é repassado para o registrador R2.  

O próximo passo do ciclo de execução é executar a operação aritmética 

propriamente dita. Os conteúdos de R1 e R2 são somados e armazenados em R3:  

R3 = R1 + R2  

Para finalizar o processo, o resultado deve ser armazenado de volta na memória:  

REM = 203 

//Endereço é passado para REM  

RDM = R3 

//Resultado da operação é passado para RDM  

//Comando de escrita é passado para a memória  

M[203] <- 30 

//Endereço 203 da memória recebe o valor 30  

Para isso ser realizado, é preciso executar uma operação de escrita na memória. O 

endereço 203 é então passado para REM e o resultado da operação, salvo em R3 é passado 

para RDM. Quando o comando de escrita é enviado pela unidade de controle para a 

memória, ela lê o endereço 203 pelo barramento de endereço e o valor 30 pelo 
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barramento de dados e salva, então, o valor 30 no endereço 203. Com isso a operação é 

finalizada (Santana, 2014). 

 

2.6. Considerações Finais 

Nesse capítulo foi mostrado uma revisão da história dos microprocessadores, suas 

arquiteturas e as influências dessas arquiteturas na ordem de execução das instruções. 

Além disso, foram apresentadas as estruturas de um microprocessador e suas 

determinadas funções, juntamente com exemplo para melhor compreensão de cada 

função durante o processamento de instruções de um microprocessador.  



 
 

26 
 

Capítulo 3 

FPGA e Linguagem VHDL 

3.1. Introdução 

O objetivo desse capítulo é tratar os conceitos básicos de circuitos programáveis e 

da linguagem de descrição de hardware VHDL, a fim de compreender funções específicas 

e peculiaridades para uma programação simples e eficiente. 

 

3.2. FPGAs 

As FPGAs são circuitos programáveis compostos por um conjunto de células 

lógicas ou blocos lógicos alocados em forma de uma matriz que, além de proporcionarem 

um ambiente de trabalho simplificado e de baixo custo, possibilitam operar com um 

número ilimitado de circuitos através da configuração do próprio dispositivo, ou seja, 

configuração de hardware (Moreno, Pereira, Penteado, & Pericini, 2003).  

A execução na FPGA não depende de um ciclo de clock, tudo é feito paralelamente 

pela sua arquitetura de blocos lógicos, aumentando, assim, o desempenho do sistema. 

Esses blocos formam um array (vetor), interligados por recursos de encaminhamento, 

também chamado de roteadores, e cercado por um conjunto de blocos E/S, sendo todos 

esses componentes programáveis pelo utilizador. Os blocos lógicos possuem elementos 

combinacionais e sequenciais auxiliando na implementação de funções lógicas e de 

circuitos sequenciais. Um circuito lógico é implementado em FPGA ao distribuir a lógica 

entre os blocos individuais e interligá-los posteriormente com os interruptores 

programáveis, o que pode ser visto na Figura 3-1. 
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Figura 3-1 - Estrutura de uma FPGA (Corporation, 2013) 

 

A estrutura básica de uma FPGA pode variar conforme o fabricante e de família 

para família, porém alguns elementos fundamentais são mantidos. Pode-se destacar três 

desses elementos: 

 CLB (Configurable Logic Block): bloco lógico configurável, unidade lógica de 

uma FPGA. 

 IOB (In/Out Block): bloco de entrada e saída, localizado na periferia das 

FPGAs e responsáveis pela interface com o ambiente. 

 SB (Switch Box): caixa de conexão, responsável pela interconexão entre os 

CLBs através dos canais de roteamento. 

A implementação de circuitos digitais complexos foi uma ciência dominada apenas 

por grandes empresas ou universidades de renome internacional. Com o avanço da 

tecnologia e surgimento das FPGAs, a possibilidade de implementar um circuito digital 

complexo em um ambiente simplificado e de baixo custo se popularizou. Atualmente, 

pode-se descrever um circuito digital para FPGA utilizando a linguagem VHDL ou Verilog, 

ambas linguagens de descrição de hardware. 

A FPGA possui quatro arquiteturas internas principais: matriz simétrica, sea-of-

gates, row-based e PLD hierárquico, apresentadas na Figura 3-2.  
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Figura 3-2 - Arquiteturas de uma FPGA (Moreno, Pereira, Penteado, & Pericini, 2003) 

 

A arquitetura sea-of-gates é um circuito composto por transistores ou blocos 

lógicos de baixa complexidade. Há uma grande disponibilidade de portas lógicas por área, 

porém, como não existe uma área dedicada ao roteamento, o mesmo é feito sobre as 

células, inutilizando áreas de implementação de portas lógicas. Na arquitetura row-based 

os blocos estão dispostos horizontalmente e entre as linhas dos blocos há uma área 

dedicada ao roteamento (Moreno, Pereira, Penteado, & Pericini, 2003). 

A arquitetura tipo PLD hierárquico é constituída por uma matriz de blocos lógicos, 

denominados logic arrays blocks, sendo interligados através do recurso de roteamento 

conhecido como matriz programável de interconexão. Esse tipo de dispositivo é dito 

hierárquico, porque os blocos lógicos podem ser agrupados entre si. A arquitetura tipo 

matriz simétrica é flexível no roteamento, pois possui canais verticais e horizontais 

(Moreno, Pereira, Penteado, & Pericini, 2003). 

O roteamento é a interconexão entre blocos lógicos através de uma rede de 

camadas de metal. As conexões físicas entre os blocos lógicos são feitas com transistores 

controlados por bits de memória ou por chaves de interconexão (switch matrix).  

No interior de cada bloco lógico de uma FPGA existem vários modos possíveis para 

implementação de funções lógicas, sendo o bloco mais utilizado denominado LUT (Look-

Up Table). O LUT é basicamente uma memória pré-programada, que fornece uma saída a 

partir de um conjunto de variáveis de entrada, e contém células de armazenamento, as 
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quais são usadas para implementar uma pequena função lógica, podendo armazenar um 

valor lógico, 0 ou 1. Toda lógica combinatória (ANDs, ORs, NANDs, XORs e assim por 

diante) é implementada na forma de tabelas verdade dentro da memória LUT. Uma tabela 

verdade é uma lista predefinida de saídas para cada combinação de entradas. Dessa 

forma, o LUT não realiza operação lógica nenhuma, ele apenas consulta a tabela verdade 

da função que nele foi programada e produz como saída o valor contido na célula de 

armazenamento (Zaghetto, Prado, & Tavares, s.d.), (Corporation, 2013). 

 

 

Figura 3-3 – LUT de quatro entradas (Corporation, 2013) 

 

3.3. Linguagem VHDL 

VHDL é uma linguagem de descrição de hardware que foi concebida na década de 

80 a partir da necessidade de uma ferramenta computacional para projetos e 

documentação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (Defense 

Advanced Research Projects Agency – DARPA). Foi a primeira linguagem de descrição de 

hardware padronizada pelo IEEE (Institute of Eletrical and Eletronics Engineers) (Torok & 

Cappelatti, 2011). 

A linguagem VHDL é utilizada para descrever componentes digitais, permitindo a 

transferência de componentes ou projetos para qualquer tecnologia em construção de 

hardware existente ou que ainda será desenvolvida. Toda ferramenta comercial de 

síntese de circuitos aceita ao menos um subconjunto do VHDL. Essa linguagem oferece 

uma rica variedade de construções que permitem modelar o hardware em um elevado 

nível de abstração (Moreno, Pereira, Penteado, & Pericini, 2003). 

O surgimento da VHDL deve-se ao rápido avanço tecnológico alcançado pelas 

indústrias de circuito integrado, tendo como ápice a tecnologia de alta velocidade VHSIC 
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(Very High Speed Integrated Circuits). Esse avanço permitiu maior integração e 

complexidade de circuitos contidos em um mesmo componente. Entre as principais 

vantagens em se utilizar VHDL temos o tempo e custo de desenvolvimento reduzidos, a 

facilidade de atualização dos projetos e o grande número de usuários, devido ao fato de 

ser uma linguagem padronizada internacionalmente. 

O código em VHDL descreve um comportamento ou estrutura desejada, a partir do 

qual um circuito físico correspondente será inferido pelo compilador. Há a possibilidade 

de se testar o código em diversos níveis, garantindo, assim, maior confiabilidade aos 

resultados. 

 

3.3.1. Principais Estruturas da Linguagem VHDL 

A estrutura básica de um código VHDL é composta por três partes: declarações de 

bibliotecas e pacotes, entidade e arquitetura. A primeira parte do código deve conter uma 

lista com as bibliotecas e pacotes que o compilador necessitará para processar o 

programa. Na segunda parte é realizada a especificação das portas, que podem ser IN 

(entrada), OUT (saída), INOUT (bidirecional) ou BUFFER (saída que é utilizada 

internamente). Ainda na segunda parte há a declaração do tipo de sinal: BIT, BIT_VECTOR, 

STD_LOGIC, STD_LOGIC_VECTOR, BOOLEAN, INTEGER, entre outros; seus valores pré-

definidos são apresentados na Tabela 3-1. 

 

BIT 0 ou 1 

BIT_VECTOR Vetor de elementos do tipo bit 

STD_LOGIC 0, 1, - (don’t care), Z (alta impedância), X (indeterminado) 

STD_LOGIC_VECTOR Vetor de elementos do tipo std_logic 

BOOLEAN True ou false 

INTEGER -231 ≤ x ≤ 231-1 

Tabela 3-1 - Tipos de sinais pré-definidos (Pedroni, 2010) 

 

Já a terceira parte contém o código, que será executado, propriamente dito 

(Pedroni, 2010). Esse esquema é mostrado na Tabela 3-2. 



 
 

31 
 

 

LIBRARY IEEE; 

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all; 

USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;  

 

PACKAGE 

(BIBLIOTECAS) 

ENTITY exemplo IS 

PORT ( 

             <descrição das variáveis> 

         ); 

END exemplo; 

 

ENTITY 

(ENTIDADE) 

ARCHITECTURE teste OF exemplo IS 

BEGIN 

PROCESS(<descrição das variáveis> ) 

        BEGIN 

<descrição do código> 

        END PROCESS; 

END teste; 

 

ARCHITECTURE 

(ARQUITETURA) 

Tabela 3-2 - Estrutura básica de um código em VHDL (Pedroni, 2010) 

 

(Pedroni, 2010) e (Torok & Cappelatti, 2011) afirmam que o código pode ser 

classificado em dois tipos, sequencial e concorrente. Na declaração sequencial as 

instruções são executadas uma após a outra, ignorando as anteriores após sua execução. 

Para declarações concorrentes as instruções permanecem continuamente ativas e a 

ordem de execução não é relevante. 

O código concorrente possui como comandos básicos o WHEN ELSE, WITH SELECT 

e GENERATE. WHEN ELSE e WITH SELECT são utilizados para transferência condicional 

de um sinal e contém uma lista de condições e expressões. Entretanto, no WHEN ELSE, a 

primeira condição verdadeira define a expressão transferida e no WITH SELECT todas as 

condições da expressão de escolha devem ser consideradas, não existindo uma 

prioridade. O GENERATE é utilizado para a criação de múltiplas instâncias das mesmas 

atribuições. 

O código sequencial possui comandos similares ao do código concorrente como IF 

ELSE, CASE WHEN e LOOP. Nos dois primeiros casos há a execução condicional de um ou 

mais comandos sequenciais e essa execução é controlada pelo valor de uma expressão. No 
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caso do IF ELSE, a primeira condição verdadeira define os comandos executados, como no 

WHEN ELSE, e no CASE WHEN todas as condições da expressão de escolha devem ser 

consideradas, como no WHEN ELSE. O LOOP é a contraparte sequencial da concorrente 

GENERATE. Além do LOOP incondicional há outras quatro formas de se obter, com auxílio 

dos comandos FOR, WHILE, EXIT e NEXT. 

 

3.4. Considerações Finais 

Nesse capítulo foi realizado um estudo a respeito das FPGAs e da linguagem de 

descrição de hardware utilizada na implementação do microprocessador. Foi 

apresentado algumas estruturas e comandos básicos para iniciar a programação 

requerida ao longo do projeto. 
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Capítulo 4 

SAP-1 

4.1. Introdução 

O objetivo desse capítulo é apresentar o microprocessador SAP-1, seus 

componentes, implementados em VHDL, utilizados em sua estrutura e sua simulação. Foi 

descrita a ferramenta utilizada no desenvolvimento e a característica de operação do 

microprocessador implementado. 

 

4.2. Ferramenta de Desenvolvimento 

Para o desenvolvimento dos microprocessadores em linguagem VHDL foi utilizado 

a ferramenta Quartus II versão 13.0, desenvolvida pela Altera. Essa ferramenta é um 

ambiente para o desenvolvimento e síntese de projetos de FPGAs, que permite a criação 

de sistemas digitais utilizando a interface gráfica ou o editor de texto, possibilitando o uso 

da linguagem VHDL. 

O Quartus II auxilia na análise e síntese de projetos a partir da linguagem de 

descrição de hardware, permitindo ao desenvolvedor compilar seus projetos, realizar 

análise de tempo, examinar diagramas que descrevem o fluxo de dados e simular um 

projeto aplicando diferentes sinais de entrada. A ferramenta inclui, ainda, a utilização e 

simulação de formas de onda como vetores. 
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4.3. Arquitetura 

O computador SAP-1 possui uma arquitetura projetada para fins acadêmicos. Sua 

simplicidade e inteligibilidade podem ser alcançadas com um número reduzido de 

instruções e baixa velocidade de processamento. Apesar de ser o primeiro estágio na 

evolução dos computadores, possui muitos conceitos, os quais são capazes de introduzir 

e exemplificar o sistema básico de um computador. 

O SAP-1 é organizado em barramentos, como pode ser visto na Figura 4-1. Todos 

os registradores conectados ao barramento possuem saídas de três estados, o que 

possibilita a transferência de dados ordenadamente, os demais registradores possuem 

saídas de dois estados (Malvino, 1985). Para a implementação do SAP-1, inicialmente 

projetou-se cada bloco lógico separadamente, de modo que os erros não fossem 

propagados por todo o projeto, no caso de sua existência. 
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Figura 4-1 – Estrutura em diagrama de blocos do microprocessador SAP-1 (Malvino, 1985) 

 

O SAP-1 possui um barramento de 8 bits por onde trafegam os sinais para a 

execução das instruções do microprocessador. As saídas que possuem conexão com o 

barramento são representadas por tri-states, saídas de três estados, permitindo a geração 

de valores 0 (baixo), 1 (alto) ou Z (alta impedância). Por ser formado por um conjunto de 

portas lógicas a análise do sistema é feita com auxílio de funções booleanas.  
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Alguns componentes possuem um bit de reset (clr), responsável por reinicializar o 

módulo determinado, restabelecendo sua configuração inicial. O bit clk, presente na maior 

parte dos componentes, tem como objetivo tornar o circuito sequencial, alterando a saída 

apenas no instante em que houver variação no pulso de clock. 

A arquitetura foi projetada para ser capaz de executar as instruções descritas na 

Tabela 4-1. 

 

Mnemônico Descrição Código de 

Operação 

Ciclos de 

Clock 

ADD Soma um valor da memória com o acumulador 1H 6 

HTL Interrompe a execução do programa FH 6 

LDA Carrega um valor da memória no acumulador 0H 6 

OUT Exibe o valor do acumulador na saída EH 6 

SUB Subtrai um valor da memória com o acumulador 2H 6 

Tabela 4-1 - Instruções que o microprocessador SAP-1 é capaz de realizar (Malvino, 1985) 

 

4.3.1. Contador de Programa (PC) 

O contador de programa é responsável por armazenar o endereço que será lido na 

memória, no qual estará uma instrução, a ser executada, ou um dado que será utilizado 

posteriormente. Para o SAP-1 foi simulado um contador de 4 bits, 0000 a 1111, o qual é 

composto por 4 bits de comando: clk, cp, ep e clr. A Figura 4-2 apresenta o bloco simulado, 

cujo funcionamento depende do bit cp, o qual autoriza o início da contagem em uma borda 

de descida de clk. O bit ep faz com que o resultado da contagem seja transferido para a 

saída (dados), que está conectada diretamente aos 4 bits menos significativos do 

barramento, o que pode ser visto, na Figura 4-3. Devido ao fato de ep estar inativo, na 2ª, 

3ª e 4ª borda de descida de clk, dados não recebe nenhum valor. O reset zera o contador 

de programa. 
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Figura 4-2 – Estrutura interna do componente Contador de Programa implementado para o SAP-1 

 

 

Figura 4-3 - Simulação do componente Contador de Programa implementado para o SAP-1 

 

4.3.2. Registrador de Endereços da Memória (REM) 

O bloco REM é um registrador de 4 bits, responsável por enviar a memória o 

endereço onde estão os dados a serem utilizados ou instruções a serem executadas, sua 

estrutura interna simulada pode ser vista na Figura 4-4. É composto por 2 bits de 

comando: clk e lm. O bit lm, ativado quando baixo, é responsável por autorizar o envio do 

endereço salvo na entrada (ent_e), que advém do barramento, para a memória através da 

saída (addr), na 1ª e 2ª borda de subida de clk. Podemos observar, na Figura 4-5, que 

enquanto lm estava alto ent_e não foi disponibilizado em sai_e, isso fica bem evidente na 

7ª e 8ª borda de subida de clk, quando ent_e = 8H.  
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Figura 4-4 – Estrutura interna do componente Registrador de Endereços da Memória implementado para 
o SAP-1 

 

 

Figura 4-5 - Simulação do componente Registrador de Endereços da Memória implementado para o SAP-1 

 

4.3.3. Somador/Subtrator (ULA) 

A ULA, representada na Figura 4-6, é uma unidade lógica que executa operações 

lógicas e aritméticas, no SAP-1 são realizadas apenas as operações lógicas soma e 

subtração. É composta por 2 bits de comando: su e eu. A subtração é realizada através da 

soma de um dos registradores de entrada, o acumulador (sai1), com o complemento do 

outro, o registrador B (saib). Na Figura 4-7 vemos que quando o bit su for baixo ocorre a 

adição e, quando for alto, a subtração. O resultado da operação realizada só é carregado 

na saída y, que está diretamente conectada ao barramento, se o bit eu for alto. 
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Figura 4-6 – Estrutura interna do componente Somador/Subtrator implementado para o SAP-1 

 

 

Figura 4-7 - Simulação do componente Somador/Subtrator implementado para o SAP-1 

 

4.3.4. Registrador B  

O registrador B é uma parte da memória, responsável por armazenar determinado 

dado, o qual é um dos valores de entrada da ULA. É composto por 2 bits de comando: clk 

e lb e sua estrutura pode ser vista na Figura 4-8. O registrador possui uma entrada (entb) 

de 8 bits que é transferida para a saída (saib), a qual está diretamente conectada a ULA, 

quando o bit lb é baixo. Quando lb é alto, entb não é carregado para a ULA, o que é 

demonstrado na Figura 4-9, 2ª e 3ª borda de subida de clk. 
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Figura 4-8 – Estrutura interna do componente Registrador B implementado para o SAP-1 

 

 

Figura 4-9 - Simulação do componente Registrador B implementado para o SAP-1 

 

4.3.5. Registrador de Instruções (RI) 

O registrador de instruções constitui parte da unidade de controle, sendo 

carregado com a instrução/dado que se encontra na memória RAM. É composto por 4 bits 

de comando: clk, li, ei e reset. Um sinal baixo para o bit li e uma borda de subida de clk faz 

com que o valor lido da RAM (instr), transferido para o barramento e carregado no 

registrador de instruções, seja enviado para a saída do RI. A saída é composta por 2 

nibbles, de 4 bits cada, que são disponibilizados no barramento quando ei está baixo, 

como mostrado na Figura 4-10 e na Figura 4-11, na 2ª borda de subida de clk. O nibble 

superior (opcode) vai diretamente para o bloco controlador/sequencializador, definindo 

a instrução que será executada. Já o nibble inferior (dado) será disponibilizado ao 

barramento para ser utilizado, pois ele é o endereço ou valor que auxiliará na execução 

da instrução. 
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Figura 4-10 – Estrutura interna do componente Registrador de Instruções implementado para o SAP-1 

 

 

Figura 4-11 - Simulação do componente Registrador de Instruções implementado para o SAP-1 

 

4.3.6. Acumulador 

O acumulador é um registrador de 8 bits que possui duas saídas, as quais recebem 

o mesmo valor, mostrado na Figura 4-12. É composto por 3 bits de comando: clk, la e ea. 

Uma saída (sai1) é conectada diretamente na ULA, que junto com o valor do registrador 

B, é utilizada na operação que será executada. A outra saída (sai2) pode ou não ser 

disponibilizada no barramento através de um bit de controle ea. Após a execução de uma 

soma ou subtração na ULA, o resultado é carregado na entrada (ent) do acumulador, para 

que possa ser disponibilizado ao barramento e utilizado em outras operações ou por 

outras instruções. Quando o bit la está baixo o acumulador é carregado, já quando ea está 
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ativo sai2 é disponibilizado ao barramento, o que pode ser visto na Figura 4-13, na 4ª 

borda de descida de clk. 

 

Figura 4-12 – Estrutura interna do componente Acumulador implementado para o SAP-1 

 

 

Figura 4-13 - Simulação do componente Acumulador implementado para o SAP-1 

 

4.3.7. RAM 

A memória RAM nos permite armazenar os dados de um programa antes do 

processamento do computador. No SAP-1, a RAM é similar a uma ROM, visto que pode ser 

lida, não havendo a possibilidade de se escrever nela através de alguma instrução do 

processador. Isso é mostrado na Figura 4-14, na qual WE = 0. É composta por 1 bit de 

comando: ce. O endereço onde estará determinada informação é lido através da entrada 

addr. Quando o bit ce for baixo é habilitada a função de leitura e o dado é carregado na 

saída (datout), que está diretamente conectada ao barramento, como pode ser visto na 

Figura 4-14. 
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Figura 4-14 – Estrutura interna da componente RAM implementada para o SAP-1 

 

 

Figura 4-15 - Simulação da componente RAM implementada para o SAP-1 

 

Para a simulação da Figura 4-15 a memória foi inicializada com os seguintes dados 

da Tabela 4-2. 

 

Endereço Valor 

0H 09H 

1H 1AH 

2H 1BH 

3H 2CH 

4H E0H 

Tabela 4-2 - Dados para simulação da componente RAM implementada para o SAP-1 

 

4.3.8. Registrador de Saída 

O registrador de saída recebe a solução final do programa executado, gravada no 

acumulador. É esse registrador, muitas vezes chamado de porta de saída, que permite que 

os dados processados saiam do computador. Sua estrutura pode ser vista na Figura 4-16, 

como não é um componente com saída conectada ao barramento, não possui saída tri-
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state. É composto por 2 bits de comando: clk e lo. Um valor do barramento é carregado na 

entrada (ents), e automaticamente carregado na saída (sais), quando o bit lo for baixo, 

como demonstrado na Figura 4-17, na 2ª borda de subida de clk. O reset reinicializa o 

registrador, zerando-o, o que pode ser visto na 5ª borda de subida de clk. 

 

 

Figura 4-16 – Estrutura interna do componente Registrador de Saída implementado para o SAP-1 

 

 

Figura 4-17 - Simulação do componente Registrador de Saída implementado para o SAP-1 

 

4.3.9. Controlador/Sequencializador 

O controlador/sequencializador tem como saída uma palavra de 12 bits que 

controla todo o microprocessador. Essa palavra é formada pelos bits que gerenciam as 

entradas e saídas dos demais blocos e determina como os registradores se comportarão 

na próxima borda de subida ou descida de clk. A presença do clk nesse bloco sincroniza 

toda a operação do microprocessador. O sinal t representa os estados de temporização, 

necessários no ciclo de busca e execução. Em t2, a palavra de controle é igual para todas 

as instruções, como pode ser visto na Figura 4-18, pois faz parte do ciclo de busca, que o 

mesmo para todas as instruções. Quando reset é ativado, os bits da palavra de controle 

são desativados, resultando em C7CH, no tempo t0. 
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Figura 4-18 - Simulação do componente Controlador/Sequencializador implementado para o SAP-1 

 

4.4. Operação 

Toda a operação dos microprocessadores implementados é controlada pelo 

controlador/sequencializador. Esse componente gera as palavras de controle necessárias 

para que as instruções sejam buscadas na memória e executadas corretamente. Sendo 

assim, cada bit representa uma ação da unidade de controle em determinado elemento do 

sistema.  

O SAP-1 possui bits ativos quando altos ou baixos, os quais podem ser vistos na 

Figura 4-1: 

𝐶𝑂𝑁 =  𝑐𝑝𝑒𝑝𝑙�̅̅̅�𝑐𝑒̅̅̅ 𝑙𝑖𝑒𝑖𝑙𝑎
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑒𝑢𝑙�̅�𝑙�̅� 

 

Nos ciclos de buscas e execuções das instruções, o microprocessador passa por 

diferentes estados de temporização, nos quais os conteúdos dos registradores se alteram. 

O SAP-1 possui seis estados, três para busca e três para execução; esses seis estados são 

denominados ciclo de máquina, conforme ilustrado na Figura 4-19 (Malvino, 1985). 

 

 

Figura 4-19 - Ciclo de instrução/máquina SAP-1 (Malvino, 1985) 
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A implementação dos ciclos foi realizada através de uma máquina de estados. A 

alternância entre os estados da máquina faz com que os estados de temporização se 

alterem, gerando, dessa forma, os ciclos responsáveis pelo funcionamento do 

microprocessador. Para o SAP-1 a máquina de estados possui seis estados, dos quais três 

são para busca e três para execução 

 

4.5. Simulação 

O computador SAP-1 foi implementado para realizar quatro instruções: LDA, ADD, 

SUB e OUT. Essas instruções foram projetadas com o objetivo de compreender melhor o 

funcionamento do microprocessador para que, mais tarde, esse pudesse ser aperfeiçoado 

e modificado de modo a ser obter o SAP-2. 

A Tabela 4-3 mostra a sequência de valores com a qual a memória RAM foi 

inicializada, de modo a se implementar um programa. Cada linha representa a execução 

de uma operação distinta. A coluna Endereço, indica a posição da memória em que os 

dados ou instruções, mostrados na coluna ao lado, foram salvos. Seu acesso depende da 

instrução a ser realizada e da contagem do PC.  

No conteúdo mostrado na coluna Instrução ou dado, o primeiro nibble representa 

a instrução, já o segundo varia, podendo ser um endereço da memória ou um valor que 

será utilizado durante a execução da instrução. Os valores estão descritos em 

hexadecimal, de modo a facilitar a leitura. Vale ressaltar que, na linguagem de máquina, 

utilizada no código implementado, os dados devem ser inicializados em decimal. 

 

Endereço Instrução ou 

dado 

Assembly Tarefa 

0H 09H LDA 9H A = 1H 

1H 1AH ADD AH A = 1+2H 

2H 1BH ADD BH A = 3+3H 

3H 2CH SUB CH A = 6-4H 

4H E0H OUT - 
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5H FFH - - 

6H FFH - - 

7H FFH - - 

8H FFH - - 

9H 01H - - 

AH 02H - - 

BH 03H - - 

CH 04H - - 

Tabela 4-3 - Programa SAP-1/Exemplo 10-1 (Malvino, 1985) 

 

A Figura 4-20 mostra na íntegra o resultado da simulação do programa descrito na 

Tabela 4-3. Para facilitar a compreensão, Figura 4-20 foi dividida em seis partes (Figura 

4-21 a Figura 4-26) que correspondem, respectivamente, as instruções do programa e ao 

resultado final.  

 

 

Figura 4-20 - Simulação: exemplificando funções do SAP-1 

 

A Figura 4-21 descreve a operação LDA. No tempo t0, o primeiro estágio do ciclo de 

busca, o valor do contador (0H) é disponibilizado no barramento e transferido para a 

REM. Em t1, o contador é incrementado. A instrução (09H) contida no endereço enviado 

para a REM é, então, lida na memória e conectada ao barramento em t2, para ser 

transferida ao registrador de instruções. O nibble mais significativo da instrução é 

repassado para o controlador/sequencializador, que a decodifica, de modo que se inicie o 

processo de execução, no tempo t3, e o endereço (9H) o qual contém gravado o valor a ser 

salvo no acumulador é carregado na REM, no mesmo tempo. Em t4, o valor desejado (01H) 

é carregado no barramento e disponibilizado para o acumulador. Na borda de subida de 

clk, em t5, o resultado é carregado no acumulador e, logo após, o microprocessador fica 

em estado inoperante. 
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Figura 4-21 - Simulação do SAP-1 realizando a Instrução LDA 

 

Na Figura 4-22 é descrita a operação ADD. Em t0 temos o PC incrementado (1H). 

Após seu valor ser carregado na REM ele é novamente incrementado, no tempo t1. Em t2, 

a instrução (1AH) é disponibilizada no barramento para que se inicie o processo de 

execução. O campo da instrução é, então, enviado ao controlador/sequencializador e o 

campo de endereços é carregado na REM. Em t4, o valor desejado (02H) é disponibilizado 

no barramento para ser somado ao valor armazenado anteriormente no acumulador. O 

resultado da operação é carregado no barramento, no tempo t5, de forma que seja 

transferido para o acumulador, substituindo o valor anterior, para ser utilizado nas 

próximas operações. 

 

 

Figura 4-22 – Simulação do SAP-1 realizando a instrução ADD 

 

A Figura 4-23 mostra, novamente, a operação ADD, agora entre o resultado da 

soma anterior (03H) com um novo valor. Esse novo valor é lido na posição 0BH da 

memória e o processo é idêntico ao anterior.  
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Figura 4-23 - Simulação do SAP-1 realizando a instrução ADD 

 

Na Figura 4-24 temos a realização de uma subtração. Nesta etapa o contador (3H) 

já foi incrementado duas vezes, uma em cada instrução anterior. Os tempos t0, t1 e t2, são 

idênticos para todas as instruções. Em t3, o controlador/sequencializador é carregado 

com a instrução a ser executada e a REM recebe o endereço (CH) do valor a ser lido na 

memória. O valor lido (04H) é, então, subtraído do valor resultante da soma anterior 

(06H), que está contido no barramento, no tempo t4. Em t5, o resultado da subtração é 

preparado para ser carregado do barramento para o acumulador na próxima borda de 

subida de clk. 

 

 

Figura 4-24 - Simulação do SAP-1 realizando a instrução SUB 

 

A Figura 4-25 descreve o processo da função OUT. Nos tempos t0 a t2, o ciclo de 

busca ocorre como no caso de qualquer outra função implementada. Já em t3, quando o 

clico de execução é iniciado, o controlador/sequencializador recebe o nibble que 

identifica a instrução, a qual deverá carregar no registrador de saída o resultado do 

conjunto de operações realizadas. A função OUT não necessita ler na memória nenhum 

dado para que sua execução ocorra. Em t4 e t5, todos os bits da palavra de controle são 

inativos, sendo estados inoperantes.  
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Como não foi implementada uma função para interromper o processo do 

microprocessador, o resultado final das operações só é carregado no registrador de saída 

após um novo ciclo de busca. Em t3, o valor desejado (02H) é disponibilizado no 

barramento para, na borda de subida de clk, em t4, ser gravado no registrador. Nos tempos 

seguintes, o processador encontra-se sem operação, como visto na Figura 4-26.  

 

 

Figura 4-25 - Simulação do SAP-1 realizando a instrução OUT 

 

 

Figura 4-26 - Simulação do SAP-1 atribuindo ao Acumulador o Resultado Final 

 

4.6. Considerações Finais 

Nesse capítulo foi realizada uma breve descrição da ferramenta utilizada para o 

desenvolvimento do microprocessador e seu princípio de operação através da sua palavra 

de controle. O SAP-1 foi apresentado e sua simulação foi aplicada para validar seu 

funcionamento. 
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Capítulo 5 

SAP-2 

5.1. Introdução 

O objetivo desse capítulo é demonstrar o microprocessador SAP-2, através de sua 

montagem e simulação. Sua arquitetura é descrita e realizou-se diversas simulações com 

o intuito de abranger todas as funções implementadas. 

 

5.2. Arquitetura 

A criação do SAP-2 representa um passo na evolução dos computadores em 

direção ao computador moderno. O SAP-2 possui um barramento de 16 bits, como pode 

ser visto na Figura 5-1. Para construção do SAP-2, inseriu-se novos blocos, os quais serão 

descritos posteriormente, além dos já existentes no SAP-1. 

Diferentemente do SAP-1, o SAP-2 possui registradores bidirecionais, reduzindo, 

assim, a capacitância devido a quantidade de fios entre cada registrador e o barramento. 

Os registradores bidirecionais são caracterizados por ser um registrador que pode 

deslocar os bits de dados para direita ou esquerda, e poder ser carregado da forma serial 

ou paralela. No caso do microprocessador implementado, uma única porta permite a 

entrada e a saída do sinal.  
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Figura 5-1 – Estrutura em diagrama de blocos do microprocessador SAP-2 - (Malvino, 1985) 
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Os bits de comando de cada componente do SAP-2 foram inseridos de maneira 

análoga aos mostrados na Figura 4-1, para o SAP-1. Visto que o livro usado como base 

para a construção dos microprocessadores deixa em aberto a configuração dos blocos no 

SAP-2, descrevendo apenas suas funções. Optou-se, assim, por assemelhá-los ao SAP-1 de 

modo que a simplicidade e o fácil entendimento fossem mantidos. 

O SAP-2 realiza uma quantidade de instruções maior que o SAP-1, o que inclui, 

além das operações aritméticas, operações lógicas e instruções de salto, como descrito na 

Tabela 5-1. Foram inseridos novos registradores com funcionalidades específicas para 

auxiliar na execução das instruções.  

A quantidade de ciclos de operações, contida na Tabela 5-1, foi alterada durante a 

implementação do microprocessador, devido as particularidades do projeto, o que pode 

ser visto nas simulações do Exemplo 1 (5.4.1) e do Exemplo 2 (5.4.2). 

 

Mnemônico Descrição Código de 

Operação 

Ciclos de 

Clock 

ADD Soma o valor de um registrador ao 

acumulador 

ADD B: 80H 

ADDC: 81H 

4 

ANA Faz a operação lógica AND entre o 

acumulador e um registrador 

ANA B: A0H 

ANA C: A1H 

4 

ANI Faz a operação lógica AND entre 

acumulador e o byte que sucede o 

código de operação 

E6H 7 

CALL Chama a sub-rotina designada com o 

endereço da memória 

CDH 18 

CMA Complementa o acumulador 2FH 4 

DCR Decrementa o registrador designado DCR A: 3DH 

DCR B: 05H 

DCR C: 0DH 

4 

HLT Interrompe a execução do programa 76H 5 

IN Transfere dados de uma porta 

designada para o acumulador 

DBH 10 

INR Incrementa o registrador designado INR A: 3CH 

INR B: 04H 

INR C: 0CH 

4 
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JM Salta para o endereço designado se o 

flag de sinal estiver setado 

FAH 10/7 

JMP Busca a próxima instrução da posição 

designada na memória 

C3H 10 

JNZ Salta para o endereço designado se o 

flag zero estiver zerado 

C2H 10/7 

JZ Salta para o endereço designado se o 

flag zero estiver setado 

CAH 10/7 

LDA Carrega um valor da memória no 

acumulador 

3AH 13 

MOV Move dados de um registrador para 

outro 

MOV A, B: 78H 

MOV A, C: 79H 

MOV B, A: 47H 

MOV B, C: 41H 

MOV C, A: 4FH 

MOV C, B: 48H 

4 

MVI Carrega um registrador indicado com 

o byte que sucede imediatamente o 

código 

MVI A: 3EH 

MVI B: 06H 

MVI C: 0EH 

7 

NOP Não opera 00H 7 

ORA Faz a operação lógica OR entre o 

acumulador e um registrador 

ORA B: B0H 

ORA C: B1H 

4 

ORI Faz a operação lógica OR entre 

acumulador e o byte que sucede o 

código de operação 

F6H 7 

OUT O conteúdo do acumulador é 

carregado na porta de saída indicada 

D3H 10 

RAL Rotaciona o acumulador para a 

esquerda 

17H 4 

RAR Rotaciona o acumulador para a 

direita 

1FH 4 

RET Retorna ao programa original C9H 10 

STA Armazena um valor do acumulador 

na memória 

32H 13 
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SUB Subtrai o valor de um registrador ao 

acumulador 

SUB B: 90H 

SUB C: 91H 

4 

XRA Faz a operação lógica XOR entre o 

acumulador e um registrador 

XRA B: A8H 

XRA C: A9H 

4 

XRI Faz a operação lógica XOR entre 

acumulador e o byte que sucede o 

código de operação 

EEH 7 

Tabela 5-1 – Instruções que o microprocessador SAP-2 é capaz de realizar (Malvino, 1985) 

 

Os módulos que compõem o SAP-2 se assemelham aos do SAP-1, suas diferenças 

estão, principalmente, no número de bits de cada um. Foi, então, realizada uma descrição 

detalhada apenas dos blocos que o SAP-1 não possui e os que apresentam funções 

distintas aos já apresentados. Por possuírem maior complexidade que os do SAP-1, o 

diagrama de blocos para cada módulo do SAP-2 não foi demonstrado. 

O contador de programa (PC), projetado para o SAP-2, é um contador de 16 bits e 

recebeu uma porta bidirecional. A REM continua um registrador com conexão ao 

barramento e a memória, agora, de 16 bits. O RI possui apenas uma entrada, conectada ao 

barramento, de 8 bits e uma saída, também, de 8 bits, conectada direto ao controlador/ 

sequencializador. O controlador/sequencializador passou a possuir 28 bits de controle, 

os quais são responsáveis por todo o processo que o microprocessador executa, 

controlando todos os demais componentes. 

 

5.2.1. RAM 

A memória RAM, no SAP-2, realiza as funções de leitura e escrita, o que a diferencia 

do SAP-1. O endereço do contador de programas é transferido para a REM de modo que a 

leitura seja realizada ou um dado seja gravado. O bloco responsável por carregar um dado 

na RAM é o RDM que será descrito posteriormente. É composta por 3 bits de comando: 

clk, we e re. Na Figura 5-2 é possível ver que, quando re está alto é realizada a leitura de 

um determinado endereço (addr) e o valor é transferido para a saída (data) e, no caso de 

estar baixo, isso não acontece, sendo a saída carregada com ZZ. Se we está alto a memória 
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realiza uma gravação, addr = 0001H foi inicializado com 00H, como pode ser visto na 

Tabela 5-2. Durante a simulação gravou-se 55H nesse endereço, o que é comprovado 

quando o mesmo é lido na 7ª transição de clk. 

 

 

Figura 5-2 - Simulação da componente RAM implementada para o SAP-2 

 

Endereço Valor 

0000H 09H 

0001H 00H 

0002H 04H 

0003H 06H 

Tabela 5-2 - Dados para simulação da componente RAM implementada para o SAP-2 

 

5.2.2. Registrador de Dados de Memória (RDM) 

O Registrador de Dados de Memória possui função bidirecional, recebendo dados 

do barramento antes de uma operação de escrita e enviando dados para o barramento 

depois de uma operação de leitura. É composto por 5 bits de comando: clk, lm, em, ld e ed. 

O sinal é recebido da memória (data) quando o bit lm está ativo e carregado no 

barramento (ent_dados) ao ativarmos ed, o que está representado no 3º e 4º clk da Figura 

5-3. Se ld está ativo, o sinal é recebido do barramento (ent_dados) e será disponibilizado 

para ser escrito na memória (data) ao ativarmos em, como no 7º e 8º clk. Todos os bits 

são ativos quando altos. 
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Figura 5-3 - Simulação do componente Registrador de Dados da Memória implementado para o SAP-2 

 

5.2.3. Registradores B e C 

O SAP-2, possui dois registradores, B e C, de 8 bits que possuem as mesmas 

estruturas internas e funções. Os registrados B e C são semelhantes ao registrador B do 

SAP-1, entretanto, são bidirecionais e não possuem conexão direta com a ULA. É composto 

por 3 bits de comando: clk, lb e eb. O bit lb é responsável por transferir ao barramento o 

dado armazenado no registrador, quando alto, através de sua única porta (sinal), já o eb é 

o que autoriza o carregamento de um dado disponível no barramento para o registrador, 

quando alto, por meio da mesma porta, como mostrado na Figura 5-4. 

 

 

Figura 5-4 - Simulação do componente Registrador B implementado para o SAP-2 

 

5.2.4. Pilha 

Com o intuito de auxiliar na execução das instruções CALL e RET foi criado um 

registrador, não presente na Figura 5-1, denominado pilha, cuja função é armazenar o 
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endereço de retorno. Na pilha é gravado o endereço do PC, para que, quando chamada a 

instrução RET, possa ser possível a execução da instrução posterior a CALL, continuando 

o programa do ponto no qual se executou o salto. Não foi implementada uma pilha de 

endereços, apenas uma pequena pilha, com a capacidade de salvar um único endereço de 

retorno. Como o SAP-2 não utiliza mais de um endereço de retorno não houve a 

necessidade de se implementar o Stack Pointer, ponteiro da pilha. O projeto da pilha 

seguiu como base a implementação dos registradores B e C, descritos anteriormente, com 

iguais portas lógicas e funções dos bits de controle. 

 

5.2.5. Registrador temporário (TMP) 

O registrador temporário possui a mesma função do acumulador, ambos estão 

sempre conectados a ULA, transferindo a ela os valores que serão usados nas operações. 

No SAP-2, para que uma operação possa ser realizada os valores salvos nos registradores 

B ou C, são movidos para o Registrador Temporário e, logo após, a operação é executada. 

É composto por 3 bits de comando: clk, lt e et. Os bits inseridos foram lt, transferência do 

dado do TMP para o barramento, et, transferência do dado do barramento para o TMP, e 

clk, que possuem funções semelhantes às dos demais componentes, como pode ser visto 

na Figura 5-5. Vale ressaltar que o TMP possui uma porta bidirecional (ent), a qual troca 

informações com o barramento, e uma saída simples (sai), conectada diretamente a ULA, 

a qual independe de bit para a transferência do dado. 

 

 

Figura 5-5 - Simulação do componente Registrador Temporário implementado para o SAP-2 

 

O projeto do acumulador foi realizado da mesma forma que o do TMP. As portas 

são iguais e os bits possuem as mesmas funções. Contudo, após a ULA realizar uma 
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operação o resultado é carregado apenas no acumulador para, então, ser utilizado por 

outra operação ou instrução. 

 

5.2.6. FLAG 

O flag é composto por 2 bits, os quais podem, ou não, serem setados ao final de 

determinadas instruções. Quando o resultado é zero o bit de zero, menos significativo, é 

setado em q, já quando o resultado é negativo o bit de sinal, mais significativo, é setado 

em 1. O flag tem papel fundamental nas instruções de salto condicional (JM, JZ, JNZ), 

autorizando, com o valor de seus bits, se determinado salto deve, ou não, ocorrer. Foi 

realizada a simulação da ULA, na Figura 5-6, para demonstrar o funcionamento do flag. O 

bit lu, quando alto, ativa a ULA para que uma operação possa ser executada. Se su é alto 

realiza-se uma subtração, se baixo, uma soma. O resultado final é carregado no 

barramento apenas quando eu é ativo em alto. É possível observar que, ao ser realizada a 

subtração entre saia = 01H e sai = 05H, o resultado foi negativo y = FCH e o bit de sinal do 

flag foi ativo, já ao se realizar a subtração entre saia = 05H e sai = 05H, a saída foi y = 00H, 

o que ativou o bit de zero. Quando foi simulada uma soma entre saia = 05H e y = 02H, o 

resultado positivo, y = 07H, não ativou o flag. 

 

 

Figura 5-6 - Simulação da componente ULA implementada para o SAP-2 
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5.3. Operação  

A principal diferença entre os microprocessadores é o tamanho, quantidade de 

bits, de cada palavra de controle. O SAP-1 possui bits ativos quando altos ou baixos, 

diferentemente do SAP-2, o qual foi projetado para que todos os bits fossem ativos quando 

altos.  

Para o SAP-2, a palavra de controle foi formada conforme os avanços na 

implementação e a necessidade de bits. Na Figura 5-1 pode ser visto os bits necessário em 

cada componente do microprocessador. A palavra de controle é: 

𝐶𝑂𝑁 =  𝑙𝑜𝑒𝑜𝑙𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑢𝑠𝑢𝑙𝑢𝑐𝑝 𝑙𝑝𝑒𝑝𝑙𝑟𝑤𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑚𝑒𝑚𝑙𝑑 𝑒𝑑𝑙𝑖𝑙𝑎𝑒𝑎 𝑙𝑡𝑒𝑡𝑙𝑏𝑒𝑏 𝑙𝑐𝑒𝑐𝑚𝑎𝑞𝑒𝑒𝑥𝑒𝑐  

 

No processo de buscas e execuções das instruções, o SAP-2 possui número variado 

de estados conforme a instrução, entretanto, os três primeiros se assemelham aos do SAP-

1. Durante a implementação do SAP-2, fez-se algumas modificações no ciclo de máquina, 

alterando-se de três para quatro os estados de busca, de modo a facilitar a implementação.  

Em ambos os microprocessadores a transição entre os estados é dada pelo sinal de 

clock do processador, o mesmo utilizado nos demais componentes. Devido ao número 

variado de ciclos que o SAP-2 possui optou-se por escolher o número máximo utilizado, 

quinze, quatro para busca e onze para execução. Um bit (maq) foi inserido na palavra de 

controle do SAP-2 para a máquina de estados de modo que o ciclo execute apenas os 

estados necessários. Um outro bit (exec) foi inserido para que a máquina retornasse ao 

primeiro estado de execução quando requerido pela instrução. 

 

5.4. Simulações 

O SAP-2 foi implementado para executar doze instruções: LDA, STA, MVI B, MOV A, 

B, ADD B, SUB B, JMP, JM, CALL, RET, IN e OUT. Foram selecionadas essas instruções, pois 

as demais podem ser realizadas através de adaptações, ativação e desativação dos bits da 

palavra de controle. 
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5.4.1. Exemplo 1: Instruções LDA, MVI B, CALL, RET, ADD B, JMP 

Com o objetivo de exemplificar o funcionamento de algumas das instruções do 

SAP-2, foi simulado o conjunto de dados descritos na Tabela 5-3. 

 

Endereço Instrução ou 

dado 

Assembly Tarefa 

0H 3AH LDA A = 40H 

1H 00H 0004H 

2H 04H 

3H 06H MVI B B = 40H 

4H 40H - 

5H CDH CALL RI = LDA 

6H 00H 000CH 

7H 0CH 

8H 80H ADD B A = 23H+40H 

9H C3H JMP Loop infinito 

AH 00H 0009H 

BH 09H 

CH 3AH LDA A = 23H 

DH 00H 0010H 

EH 10H 

FH C9H RET - 

10H 23H - - 

Tabela 5-3 - Programa 1 inicializado na memória para exemplificar o SAP-2 

 

A Figura 5-7 descreve os resultados da simulação do programa contido na Tabela 

5-3. Para facilitar o entendimento e a visualização subdividiu-se a imagem em cinco partes 

(Figura 5-8 a Figura 5-12). Nas simulações do SAP-2 não foi disponibilizado o barramento, 

como no SAP-1, devido a seu tamanho e dificuldade de visualização. Entretanto quando 

temos ZZH, na saída da RAM, sabemos que o PC foi incrementado, visto que não há o 

tráfego de dados, o que auxilia na interpretação dos resultados. 
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Figura 5-7 – Simulação 1: exemplificando funções do SAP-2 

 

Na Figura 5-8 temos a simulação da função LDA. Além do código de operação, essa 

instrução é seguida do endereço onde se encontra o conteúdo na memória, que será 

carregado no acumulador. A instrução LDA ocupa, então, três endereços na memória e 

necessita de quatorze ciclos de clk para que se execute. 

Em t0, o valor do PC (00H) é carregado na REM. A REM carrega esse valor na 

memória RAM para que a instrução ou dado da posição desejada seja lido e, então, 

disponibiliza esse novo resultado (3AH), que representa a instrução, no RDM, no tempo 

t1. Em t2, esse valor é disponibilizado pelo RDM ao barramento para que seja carregado 

no RI, na próxima borda de subida de clk, e para que a instrução a ser executada possa ser 

definida. O PC é incrementado, finalizando, assim, o ciclo de busca, no tempo t3, que 

acontece da mesma forma para todas as instruções. 

A partir de t4 inicia-se o ciclo de execução. A instrução já foi disponibilizada no RI 

e carregada no controlador/sequencializador para que esse possa definir as palavras de 

controle dando sequência ao processo. Em t4 o novo valor de PC (01H) é carregado na 

REM e no próximo tempo, t5, é disponibilizado para que a memória seja lida e, então, o 

valor lido na memória é carregado no RDM. O valor (00H) é disponibilizado pelo RDM ao 

barramento e carregado no registrador C, no tempo t6.  

O registrador C foi utilizado como uma memória auxiliar quando a instrução a ser 

executada é seguida de um endereço composto por 16 bits.  

Em t7, o PC é incrementado. Novamente, o valor de PC (02H) é carregado na REM, 

no tempo t8. Esse valor é então utilizado para ler a RAM e o dado lido (04H) é carregado 

no RDM, em t9. No tempo tA, o valor carregado no RDM e o valor salvo no registrador C são 

carregados na REM, formando o endereço (0004H) no qual o dado a ser carregado no 

acumulador está armazenado. Esse endereço é então carregado na memória e o dado lido 

(40H) é disponibilizado pelo RDM ao barramento, em tB. O dado é carregado no 

acumulador na próxima borda de subida de clk do barramento após findar o tempo tC. Em 

tD o PC é incrementado. 
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Figura 5-8 – Simulação 1 do SAP-2 realizando a instrução LDA 

 

A Figura 5-9 descreve o funcionamento da instrução MVI B, na qual o valor 

inicializado na memória, após a instrução será carregado no registrador B. São 

necessários oito ciclos de clk para completar a instrução, quatro para o ciclo de busca e 

quatro para o ciclo de execução. O ciclo de busca, de t0 a t3, é o mesmo da instrução LDA. 

No tempo t4, o valor de PC (04H) é carregado na REM. Esse valor é então enviado 

para a RAM para que o dado (40H) seja lido e carregado, inicialmente no RDM, em t5. O 

valor é então disponibilizado pelo RDM ao barramento, no tempo t6, para ser carregado 

no registrador B na próxima borda de subida de clk. Em t7 o PC é incrementado. 

 

 

Figura 5-9 -  Simulação 1 do SAP-2 realizando a instrução MVI B 

 

Na Figura 5-10 é apresentada a simulação da função CALL. Essa função realiza um 

salto não condicional executando uma sub-rotina e com auxílio da função RET, retorna ao 

ponto no qual a sub-rotina foi chamada. A instrução CALL inclui o endereço da sub-rotina 

que será implementada, como no caso da LDA, que inclui o endereço do dado a ser 
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carregado no acumulador. Há necessidade de quinze ciclos de clk para a execução da CALL 

e os demais são utilizadas para se realizar a instrução que foi chamada. 

O ciclo de busca ocorre como nas demais instruções, do t0 a t3. Em t4, o ciclo de 

execução é iniciado, o PC (06H) é carregado na REM, para que o valor (00H) possa ser lido 

na memória e transferido para o RDM, no tempo t5. Em t6, esse valor é disponibilizado no 

barramento para ser armazenado no registrador C. PC é incrementado no tempo t7 e em 

t8, seu valor (07H) é carregado na REM e na Pilha. O novo valor (0CH) é lido da memória e 

armazenado no RDM, em t9. No tempo tA, o valor salvo em C e no RDM são carregados no 

PC, com o intuito de iniciar um novo processo de busca, com a instrução salva no endereço 

(000CH). Em tB, o PC é carregado na REM e a nova instrução (3AH) a ser realizada é lida 

na memória e carregada no RDM, no tempo tC. Em tD a instrução é carregada no RI e o PC 

é incrementado em tE. A partir desse ponto, o ciclo de temporização retorna ao t4, 

iniciando um novo ciclo de execução, agora, para a instrução da sub-rotina, no caso LDA. 

O processo de execução da função LDA foi explicado anteriormente, acompanhado da 

Figura 5-8. No final do processo, o valor (23H) é disponibilizado no barramento para ser 

carregado no acumulador na próxima borda de subida de clk. 

 

 

Figura 5-10 - Simulação 1 do SAP-2 realizando a instrução CALL 

 

Após a execução da instrução LDA, o microprocessador deve continuar o 

processamento da instrução que foi saltada, o retorno para a instrução anterior é 

realizado pela função RET, a qual é apresentada na Figura 5-11. O ciclo de busca mantém-

se o mesmo para todas as instruções, de t0 a t3. Em t4, o valor (07H) que havia sido 

guardado na Pilha é carregado no PC, acrescido de uma unidade. O valor (08H) é carregado 

do PC para a REM, no tempo t5 e o dado (80H) lido da memória nesse endereço é carregado 
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no RDM em t6. A nova instrução a ser executada é então disponibilizada ao barramento 

pelo RDM, no tempo t7, para ser carregada no RI na próxima borda de subida de clk. Em t8 

a instrução é, então, carregada no RI e o PC é incrementado. 

O ciclo de temporização retorna ao t4, para que um novo ciclo de execução possa 

realizar a operação ADD B. Essa operação consiste em adicionar o dado do acumulador ao 

dado do registrador B, através da ULA e carregar o resultado final no acumulador. Em t4, 

o valor que havia sido guardado no registrado B, na instrução MVI B, é carregado no 

registrador TMP, para que possa ser lido pela ULA. No tempo t5, a ULA realiza a adição 

com os valores disponíveis no acumulador (23H) e no TMP (40H). Em t6, o resultado (63H) 

é disponibilizado ao barramento para ser carregado no acumulador na próxima borda de 

subida de clk. 

 

 

Figura 5-11 - Simulação 1 do SAP-2 realizando as instruções RET e ADD B 

 

Com o objetivo de realizar um loop infinito, a instrução JMP é processada, o que 

pode ser visto na Figura 5-12. Essa instrução realiza um salto incondicional para o 

endereço de 16 bits posterior a sua declaração. O endereço aponta para a própria função 

JMP, fazendo com que o microprocessador leia apenas essa instrução e não os demais 

valores inicializados na memória. 

Após o ciclo de busca para a identificação da instrução, t0 a t3, o valor (0AH) do PC 

é carregado na REM, em t4. A primeira parte do endereço (00H) é lida na memória e 

carregada no RDM, no tempo t5. Em t6, o RDM disponibiliza esse valor no barramento para 

ser carregado no registrador C na próxima borda de subida de clk. Em t7, o PC é 

incrementado e 00H é carregado em C. No tempo t8, o PC (0BH) é, novamente, carregado 

na REM e a segunda parte do endereço (09H) é lida na RAM para ser carregada no RDM, 
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em t9. No tempo tA, O valor guardado em C e o valor carregado no RDM são enviados ao 

PC, formando um novo endereço (0009H) no qual está armazenada a função JMP. Em tB, o 

novo valor de PC é carregado na REM. O dado (C3H) é lido na memória e armazenado no 

RDM, em tC. No tempo tD, esse valor é disponibilizado no barramento para ser carregado 

no RI. Em tE, o PC é incrementado. Com a finalidade de executar a instrução (C3H), o ciclo 

de instrução é então reiniciado e tem-se novamente t4. 

 

 

Figura 5-12 - Simulação 1 do SAP-2 realizando a instrução JMP 

5.4.2. Exemplo 2: Instruções: LDA, MVI B, SUB B, JM, JMP 

Para compreendermos o funcionamento de outras funções foi projetado um novo 

programa, que é descrito na Tabela 5-4. 

 

Endereço Instrução ou 

dado 

Assembly Tarefa 

0H 3AH LDA A = 39H 

1H 00H 0011H 

2H 11H 

3H 06H MVI B B = 40H 

4H 40H - 

5H 90H SUB B A = 39H-40H 

6H FAH JM RI = LDA 

7H 00 000BH 

8H 0BH 

9H 06H MVI B B = 30H 
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AH 30H - 

BH 3AH LDA A = 42H 

CH 00H 0012H 

DH 12H 

EH C3 JMP Loop infinito 

FH 00H 000EH 

10H 0EH 

11H 39H - - 

12H 42H - - 

Tabela 5-4 - Programa 2 inicializado na memória para exemplificar o SAP-2 

 

A Figura 5-13 apresenta a simulação do exemplo contido na Tabela 5-4. Os 

resultados foram separados em cinco partes (Figura 5-14 a Figura 5-18) de modo que 

cada função possa ser explicada e entendida de forma simplificada. 

 

 

Figura 5-13 - Simulação 2: exemplificando funções do SAP-2 

 

As instruções LDA e MVI B, exemplificadas nas Figura 5-14 e Figura 5-15, 

respectivamente, foram descritas no Exemplo 1 (5.4.1), o entendimento é análogo ao 

realizado anteriormente. 

 

 

Figura 5-14 - Simulação 2 do SAP-2 realizando a instrução LDA 
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Figura 5-15 - Simulação 2 do SAP-2 realizando a instrução MVI B 

 

A instrução SUB B é semelhante a ADD B, entretanto ela realiza a subtração do 

valor contido no registrador B do valor que o acumulador possui. Para isso são 

necessários sete ciclos de temporização, quatro para busca, o que é padrão em todas as 

instruções, e três para execução, como mostrado na Figura 5-16. 

Em t0, o valor do PC (00H) é carregado na REM. A REM carrega esse valor na 

memória RAM para que a instrução da posição desejada seja lida e, então, disponibiliza 

esse resultado (90H) no RDM, no tempo t1. Em t2, esse valor é disponibilizado pelo RDM 

ao barramento para que seja carregado no RI, na próxima borda de subida de clk. O PC é 

incrementado, finalizando, assim, o ciclo de busca, no tempo t3. 

Em t4, o valor que foi carregado no registrado B, na instrução MVI B, é carregado 

no registrador TMP, para que possa ser lido pela ULA. No tempo t5, a ULA realiza a adição 

com os valores disponíveis no acumulador (39H) e no TMP (40H) e os bits do flag que 

indicam se o resultado da operação é zero ou negativo são ativados, quando necessário. 

Em t6, o resultado (F9H) é disponibilizado ao barramento para ser carregado no 

acumulador na próxima borda de subida de clk. Como o resultado da operação foi 

negativo, o bit mais significativo do flag é ativado. 
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Figura 5-16 - Simulação 2 do SAP-2 realizando a instrução SUB B 

 

A função JM, exemplificada na Figura 5-17, é uma instrução de salto condicional. É 

realizado um salto para o endereço de 16 bits declarados após a instrução quando o bit 

mais significativo do flag, que representa um resultado negativo para a operação da ULA, 

está ativo. 

O ciclo de busca ocorre como nas demais instruções, do t0 a t3. Em t4, o ciclo de 

execução é iniciado, o PC (06) é carregado na REM, para que o valor (00H) possa ser lido 

na memória e transferido para o RDM, no tempo t5. Em t6, esse valor é disponibilizado no 

barramento para ser armazenado no registrador C. PC é incrementado no tempo t7 e em 

t8, seu valor (07H) é carregado na REM. O novo valor (0BH) é lido da memória e 

armazenado no RDM, em t9. No tempo tA, o valor salvo em C e no RDM são carregados no 

PC, com o intuito de iniciar um novo processo de busca, com a instrução salva no endereço 

(000BH). Em tB, o PC é carregado na REM e a nova instrução (3AH) a ser realizada é lida 

na memória e carregada no RDM, no tempo tC. Em tD a instrução é carregada no RI e o PC 

é incrementado em tE. A partir desse ponto, o ciclo de temporização retorna ao t4, 

iniciando um novo ciclo de execução, agora, para a instrução LDA. O processo de execução 

da função LDA foi explicado anteriormente, no Exemplo 1, acompanhado da Figura 5-8. 

No final do processo, o valor (42H) é disponibilizado no barramento para ser carregado 

no acumulador na próxima borda de subida de clk. 
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Figura 5-17 - Simulação 2 do SAP-2 realizando as instruções JM e LDA 

 

A instrução JMP, apresentada na Figura 5-18, foi descrita no Exemplo 1 (5.4.1), e 

nesse caso ela também é utilizada para fazer um loop infinito a fim de não encerrar o 

processamento, mas não ler nenhum outro valor contido na RAM. 

 

 

Figura 5-18 - Simulação 2 do SAP-2 realizando a instrução JMP 

 

5.5. Considerações Finais 

Nesse capítulo foi apresentada e estrutura e composição dos blocos que formam o 

SAP-2. Através das simulações realizadas foi possível validar os resultados obtidos em 

todas as instruções testadas. 
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Capítulo 6 

Conclusões 

6.1. Discussão dos Resultados 

O desenvolvimento desse trabalho teve como objetivo principal o estudo e a 

implementação de um microprocessador através de lógica programável. A partir do 

referencial teórico realizado foi possível a implementação do projeto, por meio de uma 

linguagem de descrição de hardware. 

Os microprocessadores implementados fazem uso da arquitetura Von Neumann, a 

qual possui apenas um barramento para o tráfego de dados e instruções, as quais são 

executadas uma a uma. Essa arquitetura possui maior tempo de execução devido a 

impossibilidade de se executar as instruções em paralelo. Foi utilizada uma máquina de 

estados finitos para sequenciar os ciclos do microprocessador, de modo que a mudança 

de um estado para outro ocorra somente após a execução da instrução determinada. 

A escolha pela implementação do SAP-1 e SAP-2 foi feita levando em conta a 

simplicidade de suas arquiteturas, visto que os microprocessadores são formados por um 

conjunto de blocos e circuitos lógicos, construídos a partir da álgebra booleana. O SAP-1 

é um microprocessador que executa uma quantidade de instruções pequena, se 

comparado ao SAP-2, mas de grande valia e aprendizado. 

Implementou-se o SAP-1 conforme a metodologia descrita por Malvino, 1985. O 

projeto procurou seguir as recomendações e especificidades apresentadas no livro. Para 

o SAP-2, o livro foi utilizado como base e ao projeto foram inseridas particularidades e 

informações não contidas na literatura utilizada e adquiridas durante a confecção do 

trabalho. O SAP-2 é similar aos microprocessadores 8080 e 8085, da Intel, com um 

número reduzido de instruções. 

O funcionamento dos microprocessadores implementados foi comprovado por 

meio das simulações, realizadas de modo a exemplificar grande parte das instruções 

projetadas. A utilização de uma linguagem de descrição de hardware facilitou o processo 
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de desenvolvimento, pois é relacionada ao comportamento que se deseja obter com o 

circuito a ser implementado, não necessitando de um conhecimento profundo de seu 

funcionamento. Todos os módulos foram codificados em VHDL e simulados no ambiente 

QUARTUS II. De acordo as respostas aos estímulos de teste durante a simulação, conclui 

se que o projeto se comportou de acordo com teoria de funcionamento proposta por 

Malvino. 

Para a implementação física é necessário configurar a FPGA uma lógica que realize 

o que foi programa. Essa configuração não foi realizada devido as dificuldades 

encontradas durante a execução da implementação do SAP-1 e SAP-2, o que necessitou de 

tempo para o desenvolvimento de soluções. 

 

6.2. Trabalhos Futuros 

O desenvolvimento desse trabalho pode ser complementado, aprofundado e 

melhorado os resultados obtidos: 

 Otimização do código desenvolvido, por meio da utilização de um pacote 

em VHDL para declaração dos componentes, a fim de organizar o programa 

e reutilizar o componente individualizado; 

 Otimização do hardware através de uma melhor descrição e uso mais 

adequado da linguagem; 

 Implementação do SAP-3, o qual pode ser obtido através da inserção de 

novas funcionalidade ao SAP-2; 

 Implementação de um microprocessador com arquitetura Harvard; 

 Implementação de módulos para transformar o microprocessador em 

microcontrolador, como: timers, PWM e interrupções. 
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