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RESUMO 

 

Com o intuito de auxiliar a pesquisa e desenvolvimento de projetos utilizando o 

dispositivo DE1-SoC, este trabalho apresenta um estudo inicial dele seguido de exemplos de 

aplicações simples envolvendo o processador ARM A9 Dual Core que está presente nesse 

equipamento. O estudo é iniciado com uma visão geral da placa do kit de desenvolvimento 

destacando os principais componentes de Hardware e de Software. Em seguida, aborda-se o 

processador ARM Córtex A9 Dual Core, expondo instruções de acesso a memória e 

instruções de movimentação de dados. Posteriormente é apresentado o Qsys, uma interface de 

integração encontrada no Software Quartus II, depois disso é feita uma explanação a respeito 

do componente HPS – Hard Processor System e das linguagens de programação utilizadas 

que são o VHDL e a linguagem C e, por fim, fala-se sobre o Linux Embarcado. Dentre as 

inúmeras aplicações possíveis utilizando-se o DE1-SoC, optou-se por implementar o PWM 

senoidal utilizando-se o processador ARM.  

 

 

Palavras-chave: DEI-SoC. ARM A9, HPS, Qsys, Quartus II, PWM. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In order to support the research and development of projects using the DE1-SoC 

device, this work presents an initial study of it followed by examples of simple applications 

involving the ARM Cortex A9 Dual Core processor that is present in this equipment. The 

study starts with an overview of the development kit board highlighting the major 

components of Hardware and Software. Next, the ARM A9 Dual Core processor is 

introduced, exposing memory access instructions and data moving instructions. Afterwards, 

Qsys, an integration interface found in the Quartus II Software, is presented, after which an 

explanation is made regarding the component HPS - Hard Processor System and the 

programming languages used which are VHDL and the C language and finally, if on Linux 

Embedded. Among the many applications possible using the DE1-SoC, it was decided to 

implement the sinusoidal PWM using the ARM processor. 

Keywords: DEI-SoC. ARM A9, HPS,Qsys, Quartus II, PWM. 



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 2.2.1 DE1-SoC .................................................................................................. 18 

Figura 2.2.2 Diagrama de blocos do DE1-SoC ............................................................ 19 

Figura 3.1 Comparador PWM ...................................................................................... 31 

Figura 3.2 Configuração do Qsys PWM Senoidal ........................................................ 32 

Figura 3.3 VHDL PWM Senoidal ................................................................................ 33 

Figura 3.4 Osciloscópio ................................................................................................ 34 

Figura 3.5 Conversor AD .............................................................................................. 35 

Figura 3.6 PWM ........................................................................................................... 36 

Figura 3.7 PWM Senoidal ............................................................................................ 36 

Figura A.1 New Project Wizzard ................................................................................... 42 

Figura A.2 New Project Wizzard - Introduction ............................................................ 42 

Figura A. 3 New Project Wizzard – Directory, Name, Top-Level Entity ....................... 43 

Figura A.4 New Project Wizzard – Project type ............................................................ 43 

Figura A.5 New Project Wizzard – Add Files ............................................................... 44 

Figura A.6 New Project Wizzard – Family & Device Settings ...................................... 44 

Figura A.7 New Project Wizzard – EDA Tool Settings .................................................. 45 

Figura A.8 New Project Wizzard – Summary ................................................................ 45 

Figura A.9 Importação do Pin Assignments passo 1 ..................................................... 46 

Figura A10 Importação do Pin Assignments passo 2 .................................................... 46 

Figura A.11 Inicialização do Qsys ................................................................................ 47 

Figura A.12 Qsys – Inclusão do HPS ........................................................................... 47 

Figura A.13 Configurações do HPS – FPGA Interfaces 1 ............................................ 48 

Figura A.14 Configurações do HPS – FPGA Interfaces 2 ............................................ 48 

Figura A.15 Configurações do HPS – Peripheral Pins 1 ............................................. 49 

Figura A.16 Configurações do HPS – Peripheral Pins 2 ............................................. 49 

Figura A.17 Configurações do HPS – SDRAM >>PHY Settings ................................ 50 

Figura A. 18 Configurações do HPS – SDRAM >>Memory Parameters 1 ................. 50 

Figura A. 19 Configurações do HPS – SDRAM >>Memory Parameters 2 ................. 51 

Figura A.20 Configurações do HPS – SDRAM >>Memory Timing 1 ......................... 51 

Figura A. 21 Configurações do HPS – SDRAM >>Memory Timing 2 ........................ 52 

Figura A..22 Configurações do HPS – SDRAM >>Board Settings ............................. 52 

Figura A. 23 Qsys – Conexões do HPS ........................................................................ 53 



 

 

 

Figura A.24 Qsys – Inclusão do PIO ............................................................................ 53 

Figura A.25 Configurações do PIO – Basic Settings .................................................... 54 

Figura A.26 Qsys – Conexões do PIO .......................................................................... 54 

Figura A.27 Configurações do segundo PIO – Basic Settings ...................................... 54 

Figura A.28 Qsys – Conexões do segundo PIO ............................................................ 55 

Figura A.29 Qsys – Exportação das conexões externas dos PIOs ................................ 55 

Figura A. 30 Qsys – exportação das conexões externas ............................................... 56 

Figura A.31 Qsys – Assign Base Addresses .................................................................. 56 

Figura A. 32 Qsys – exportação do h2f_reset ............................................................... 57 

Figura A.33 Qsys – Save ............................................................................................... 57 

Figura A. 34 Qsys - Generate ....................................................................................... 58 

Figura A.35 Quartus II – New VHDL ........................................................................... 58 

Figura A.36 Qsys – Generate HDL .............................................................................. 59 

Figura A.37 Generation - Synthesis .............................................................................. 59 

Figura A.38 Generate Completed ................................................................................. 59 

Figura A.39 Generate – HDL Example ........................................................................ 60 

Figura A.40 HDL Example ........................................................................................... 60 

Figura A..41 Quartus II – Add/Remove Files ................................................................ 61 

Figura A.42 Quartus II – Add Files .............................................................................. 62 

Figura A.43 Quartus II – Tcl Scripts 1 .......................................................................... 62 

Figura A.44 Quartus II – Tcl Scripts 2 .......................................................................... 63 

Figura A.45 Quartus II – Set Top-Level Entity .............................................................. 63 

Figura A.46 Quartus II – Start Compilation ................................................................. 64 

Figura A. 47 Inicialização do Embedded Command Shell ........................................... 65 

Figura A.48 EDS - Generate ........................................................................................ 65 

Figura A. 49 EDS - Make ............................................................................................. 66 

Figura A. 50 Inicialização do Putty .............................................................................. 67 

Figura A.51 Putty - Login ............................................................................................. 67 

Figura A.52 Putty - Ifconfig .......................................................................................... 68 

Figura A.53 EDS - Ping ................................................................................................ 68 

Figura A.54 EDS - Scp ................................................................................................. 69 

Figura A. 55 EDS - Terasic ........................................................................................... 69 

Figura A. 56 Putty - ls ................................................................................................... 69 



 

 

 

Figura A.57 Quartus II – Programmer ......................................................................... 70 

Figura A.58 Programmer – Hardware Setup 1 ............................................................. 70 

Figura A 59 Programmer – Hardware Setup 2 ............................................................. 71 

Figura A.60 Programmer – Select Device .................................................................... 71 

Figura A.61 Programmer – Change Files .................................................................... 72 

Figura A. 62 Programmer – Select New Programming File ........................................ 72 

Figura A.63 Programmer .............................................................................................. 73 

Figura A.64 Programmer – Barra de progresso............................................................ 73 

Figura A.65 Putty - Chmod ........................................................................................... 73 

Figura A. 66 Putty - Comando de execução ................................................................. 73 

 



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 2.1  − Variações do Comando cd ............................................................... 27 

Tabela 2.2 − Variações do Comando ls ................................................................ 28 

Tabela 2.3 − Outros Comandos Linux ...............................................................   28 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

            CAN Controlller Area Network 

DMA Direct Memory Access 

EDS Embedded Command Shell 

FPGA Field Programmable Gate Array  

GPIO General Purpose I/O  

GUI Graphical User Interface 

HPS Hard Processor System 

I²C Inter-Integrated Circuit 

LDR 

LDRB 

Load Register 

Load Register Byte 

LDRH Load Register Halfword 

LDRSB Load Register Signed Byte 

LDRSH Load Register Signed Halfword 

MPU Microprocessor Unit 

RAM Random-Access Memory 

RISC Reduced Instruction Set Computer 

ROM Read-Only Memory 

SDRAM Synchronous Dynamic Random Access 

SoC System-on-Chip 

SPI Serial Peripheral Interface 

STR Store Register 

STRB Store Register Byte 

STRH Store Register Halfword 

UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 

VHDL VHSIC Hardware Description Language 

VHSIC Very High Speed Integrated Circuit 

  

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 16 

1.1. Objetivo ..................................................................................................................... 17 

1.2. Motivação e Justificativa ........................................................................................... 17 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .................................................................................... 18 

2.1. Visão geral do FPGA DE1-SoC ................................................................................. 18 

2.2. Processador ARM CORTEX A9 Dual Core .............................................................. 20 

2.3. QSYS ......................................................................................................................... 22 

2.4.  Componente HPS ...................................................................................................... 24 

2.5. Linguagem VHDL ..................................................................................................... 26 

2.6. Linguagem C .............................................................................................................. 27 

2.7. Linux embarcado no DE1-SoC .................................................................................. 28 

3. ESTRATÉGIA DE MODULAÇÃO PWM SENOIDAL .................................................. 31 

3.1. Modulação PWM ....................................................................................................... 31 

3.2. PWM senoidal a partir do processador ARM contido no DE1-SoC .......................... 32 

3.3. Equipamentos utilizados ............................................................................................ 34 

3.4. Resultados e discussão ............................................................................................... 35 

4. CONCLUSÃO .................................................................................................................. 38 

APÊNDICE A: TUTORIAL DE UMA APLICAÇÃO COMANDADA PELO HPS ............ 41 

APÊNDICE B – CÓDIGO VHDL: PARTE 1 ........................................................................ 74 

APÊNDICE C – CÓDIGO VHDL: PARTE 2 ........................................................................ 76 

APÊNDICE D – CÓDIGO VHDL: PARTE 3 ....................................................................... 78 

APÊNDICE E – CÓDIGO VHDL: PARTE 4 ........................................................................ 79 

APÊNDICE F – CÓDIGO EM C ........................................................................................... 81 

APÊNDICE G – MAKEFILE ................................................................................................ 83 

APÊNDICE H - CÓDIGO VHDL: PWM SENOIDAL......................................................... 84 

APÊNDICE I - CÓDIGO C: PWM SENOIDAL .................................................................. 88 

ANEXO A – MAPEAMENTO DE PINOS DO DE1- SOC .................................................. 90 

ANEXO B – DIAGRAMA DE BLOCOS DO HPS .............................................................. 96 

 

 

 



 

16 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos têm exigido a busca por maior mobilidade, autonomia, 

otimização e eficiência de processos. Na área da sistemas embarcados, pode-se citar os 

FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) como dispositivos capazes de suprir essas 

necessidades. Graças as vantagens de possuírem arquitetura configurável, de serem rápidos, 

programáveis e confiáveis, os FPGAs tradicionais possuem um largo campo de aplicações no 

setor elétrico, automotivo, de telecomunicações, militar, robótica, espacial, dentre outros 

(COELHO et al, 2016). 

Além dos FPGAs tradicionais, surgiu-se a geração FPGA- SoC (System on a Chip), 

que são caracterizados pela presença de todos os recursos de hardware e software necessários 

para os funcionamentos do sistema – processador, memória, periféricos e demais 

componentes lógicos de suporte em um único dispositivo (COELHO et al, 2016). A evolução 

crucial entre FPGA e FPGA-SoC é a inserção do processador. 

Esse trabalho se propõe a fazer o estudo inicial do kit de desenvolvimento FPGA DE1-

SoC tendo como foco o processador ARM Córtex A9 Dual Core e apresentar aplicações de 

PWM (Pulse Width Modulation), modulação por largura de pulso, envolvendo o ARM. A 

metodologia proposta para sua elaboração consiste em destinar os dois capítulos iniciais na 

introdução e fundamentação teórica, o terceiro capitulo para abordar a aplicação e os 

resultados e o ultimo capitulo é a conclusão. 

No capítulo 1 é apresentada a visão geral do kit, na qual é encontrada a descrição dos 

seus componentes principais.  

O capitulo 2 traz a fundamentação teórica necessária para diversas aplicações. Explana 

sobre o processador ARM. Posteriormente sobre o Qsys, que é uma interface que possui a 

utilidade de inserir e conectar dispositivos. Sobre a linguagem VHDL, que é uma das 

linguagens utilizadas em FPGAs. Sobre linguagem C, que nesse caso é utilizada em 

aplicações envolvendo o ARM no DE1-SoC e finaliza explanando sobre o Linux Embarcado. 

No capítulo 3 são demonstrados dois exemplos de PWM elaborados no processador do 

DE1-SoC. Assim como os resultados obtidos e de sugestões de melhoramento e continuidade 

deste trabalho. 
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1.1. Objetivo 

 

Este trabalho visa realizar um estudo inicial do kit de desenvolvimento DE1-SoC 

implementando um PWM senoidal comandado pelo Hard Processor System e auxiliar a 

pesquisa e estudos posteriores em kits de desenvolvimento que contenham processador ARM 

Córtex A9. 

 

 

1.2. Motivação e Justificativa 

 

O uso de sistemas embarcados está crescendo rapidamente então a possibilidade de se 

trabalhar com um processador embarcado e um FPGA abre uma gama significativa de 

oportunidades. Visto isso, uma das motivações desse trabalho é proporcionar o passo inicial 

para estudos envolvendo sistemas embarcados em um FPGA. Outra motivação relaciona-se 

com as vantagens de se trabalhar com esse tipo de tecnologia que é rápida, confiável e flexível 

e por isso já possui aplicações em diversos setores, dentre eles, o setor elétrico, automotivo, 

de telecomunicações e militar. 

Esse trabalho se justifica pelo fato de que se busca aumentar os conhecimentos sobre 

as novas tecnologias ao Departamento de Engenharia Elétrica, de forma a trazer avanços para 

a pesquisa que já é desenvolvida e proporcionar métodos mais eficientes de resolver 

problemas na área de sistemas embarcados. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O propósito deste capítulo é, primeiramente, trazer uma visão geral do dispositivo 

utilizado, que possui um chip contendo o FPGA, programado em VHDL ou em Verilog, e o 

HPS, programado em Linguagem C. 

 Em seguida aborda-se os fundamentos teóricos de ARM, VHDL, Qsys, linguagem C e 

Linux afim de possibilitar a realização de diversas aplicações no DE1-SoC. 

 

 

2.1. Visão geral do FPGA DE1-SoC 

 

A Figura 2.1 mostra o kit que será estudado nesse trabalho, ele apresenta uma robusta 

plataforma de design de hardware construída ao redor do FPGA que combina o processador 

ARM-A9 com várias interfaces de hardware e software. 

 

Figura 2.2.1 DE1-SoC 

         
Fonte: Akhavan e Beuchat, 2017 
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Dentre as interfaces de hardware, tem-se: 10 chaves liga-desliga, 5 botões, 11 leds, 2 

botões de reset, 6 displays de 7 segmentos, alimentação de 12V DC, 2 soquetes de expansão 

com 40 pinos, 1 soquete para conversor AD com 10 pinos, conectores de áudio (entrada, saída 

e microfone), entrada de vídeo, entrada de mouse ou teclado PS2, cabo para conexão USB 

para UART, entrada de cabo ethernet, soquete para cartão de memória. 

Além destas interfaces tem-se: dispositivo Cyclone V SoC 5CSEMA5F31C6, 2 

processadores ARM Cortex-A9, 85000 elementos lógicos programáveis, 4450k bits de 

memória embarcada. 

As interfaces descritas anteriormente podem ser mais bem visualizadas no diagrama 

de blocos da Figura 2.2. Pode-se observar que, nessa Figura, os dispositivos foram agrupados 

em duas categorias, em que o lado esquerdo do DE1-SoC contém a parte denominada, que é 

aquela com a maioria das interfaces de hardware e o lado direito é denominado HPS – Hard 

Processor System, que é a parte com os processadores, memória, etc. 

 

Figura 2.2.2 Diagrama de blocos do DE1-SoC 

 
Fonte: Akhavan e Beuchat, 2017 
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2.2.  Processador ARM CORTEX A9 Dual Core 

 

Dispositivos SoC possuem processadores embarcados, no caso do DE1-SoC, o 

processador ARM Córtex A9 Dual Core encontra-se presente no chip compondo o Hard 

Processor System. Esse subtópico aborda os fundamentos desse elemento. 

O processador ARM Córtex A9 é uma escolha popular de uso geral para dispositivos 

de 32 bits com baixo consumo de energia ou com restrições térmicas. Dentre seus benefícios 

pode-se destacar seu desempenho escalável e eficiência de energia para uma ampla variedade 

de aplicações de 32 bits para consumidores, redes corporativas e móveis (Cortex-A9 

Processor, 2015). 

O ARM possui 16 registradores de 32 bits, sendo 15 de uso geral, R0 a R14 e um 

Program Counter R15. O registrador R15 tem o endereço da próxima instrução que será 

executada. Os registradores R13 e R14, são usados convencionalmente como ponteiro de 

pilha Stack Pointer, que contém o endereço atual do elemento superior da pilha e registrador 

de link Link Register, que recebe o endereço de retorno em chamadas de procedimento, 

respectivamente (Altera, 2015).  A Figura 2.3 mostra a estrutura do registrador ARM. 

 

Figura 2.3 Estrutura do registrador ARM 

 
Fonte: Altera, 2015 

 

A arquitetura utilizada por esse processador é a RISC – Reduced Instruction Set 

Computer, suas operações lógicas e aritméticas são efetuadas em operadores dos registradores 
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de propósitos gerais. Os dados são movidos entre a memória e esses registradores por meio de 

instruções de carga e armazenamento - Load and Store (Altera, 2015).   

As instruções de carga e armazenamento são as únicas que podem acessar lugares na 

memória. Instruções de carga copiam o conteúdo o espaço da memória num registrador de 

destino que é um registrador de uso geral que será chamado de Rd.  Já as instruções de 

armazenamento, copiam o conteúdo de um registrador de uso geral, Rd, numa posição de 

memória especificada pelo modo de endereçamento (Altera, 2015).  

Todos os modos de endereçamento envolvem um ou dois registradores de uso geral e 

alguma informação adicional. No uso de um registrador, esse é denominado registrador base, 

Rn. Se outro registrador for utilizado, ele é denominado registrador de indexação, Rm. O 

endereço da memória é determinado adicionando-se o conteúdo do registrador de base e o 

valor que é dado ou diretamente como offset de 12bits na instrução ou como a magnitude do 

registrador de indexação (Altera, 2015).  

As instruções ARM podem ser tanto instruções de máquina quanto pseudo instruções, 

estas podem ser usadas em programas com linguagem Assembler. O Assembler substitui cada 

pseudo instrução por uma ou mais instruções de máquina (Altera, 2015).    

Além de serem utilizadas para acessar posições na memória, instruções Load and Store 

são usadas para mover dados entre interfaces de entrada e saída e registradores de uso geral 

(Altera, 2015).  A instrução LDR (Load Register) carrega o operador de 32 bits em um 

registrador, já a instrução STR (Store Register) copia o conteúdo de um registrador em uma 

posição de memória, como se pode ver no exemplo a seguir: 

STR R3, [R4] 

No exemplo, a instrução STR copiou o conteúdo do registrador R3 na posição de 

memória do registrador R4. 

As instruções LDR e STR usam operadores de 32 bits, entretanto existem instruções 

que usam operadores com 8 e com 16 bits, elas são denominadas de Load/Store Byte e 

Load/Store Halfword, ou seja, carga e armazenamento de byte (8 bits) e carga e 

armazenamento de meia palavra (16 bits). Tais instruções são: LDRB (Load Register Byte), 

LDRSB (Load Register Signed Byte), LDRH (Load Register Halfword), LDRSH (Load 

Register Signed Halfword), STRB (Store Register Byte) e STRH (Store Register Halfword) 

(Altera, 2015).   
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2.3.  QSYS 

 

Quando se trabalha com FPGAs em dispositivos da Altera, utiliza-se o software 

Quartus II para a elaboração dos projetos. Nos casos que envolvam processadores 

embarcados utiliza-se o Qsys que é uma ferramenta de integração encontrada nesse programa. 

Consegue-se fazer o design digital de sistemas de hardware que contém componentes como 

processadores, memórias, interfaces de entrada e saída, contadores, dentre outros (Altera, 

2015).  

Essa ferramenta permite a seleção dos componentes desejados por meio de uma 

interface gráfica de usuário - GUI. Em seguida, é gerado automaticamente o sistema de 

hardware que conecta todos os componentes. Na Figura 2.4 é possível ver tela inicial da 

interface gráfica do Qsys. 

 

Figura 2.4 Interface Gráfica do Qsys 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Nessa tela inicial, observa-se que o sistema inicial dispõe apenas do clock e do 

reset. Na lateral esquerda encontram-se os componentes que podem ser incluídos de acordo 

com os objetivos do projeto a ser executado e na parte inferior encontram-se as mensagens de 
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erro e advertência e o botão Generate HDL, o qual deve ser selecionado após a inserção e 

configuração dos componentes desejados no Qsys, ele serve para gerar um código com a 

instanciação dos componentes utilizados. Essa instanciação deve ser acrescentada em um 

código, em VHDL ou Verilog, para fazer a ligação entre os componentes selecionados no 

Qsys com os componentes existentes no kit de desenvolvimento que está sendo utilizado. 

O Qsys permite que vários componentes sejam adicionados, proporcionando, assim, 

uma grande variedade de projetos possíveis e mesmo que o componente desejado não esteja 

na biblioteca dele é possível que o projetista crie componentes e os insira na biblioteca. No 

tópico 16 das referências bibliográficas encontra-se o link do documento com as 

especificações de como realizar a criação de componentes.   

Dentre os componentes que podem ser adicionados, na aba Processors and 

Peripherals > Peripherals, pode-se adicionar PIO (Parallel I/O).  Na Figura 2.5 pode-se ver o 

painel de configurações do PIO. Em Direction é possível escolher se o PIO vai ser um 

periférico de saída (LEDS, Header, Display de 7 Seguimentos), de entrada (Header, Switches, 

Push Buttons), bidirecional ou entrada e saída.  

 

Figura 2.5 Configuração do PIO 

 
Fonte: O próprio autor 
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No caso da escolha da direção saída para o PIO é necessário que se faça o ajuste do 

Output Port Reset Value, para isso é importante saber quantos pinos serão utilizados. O valor 

de ajuste é determinado da seguinte forma: 2^(quantidade de pinos) -1 , com esse valor 

convertido em hexadecimal. 

No apêndice A encontram-se outros exemplos de elementos que podem ser 

adicionados no Qsys. 

    

2.4.  Componente HPS 

 

O componente HPS pode ser instanciado no FPGA por meio do Qsys. Ele contém uma 

unidade de microprocessador – MPU, controladores de memória, periféricos de suporte, 

periféricos de interface, on-chip memory e as interfaces HPS-FPGA (Altera, 2014). No anexo 

B, pode-se observar 3 pontes principais de comunicação entre o HPS e o FPGA: FPGA-to-

HPS bridge, HPS-to-FPGA bridge e Lightweight HPS-to-FPGA bridge. 

A interface FPGA-to-HPS permite ao FPGA comandar transações com os escravos, 

dispositivos que não controlam o barramento, no HPS. Permite que o FPGA tenha total 

visibilidade do espaço de endereços do HPS e também proporciona o acesso à interface de 

memória correspondente.  

A interface HPS-to-FPGA permite ao HPS comandar transações com os escravos no 

FPGA e que o tamanho dos dados possa ser configurado em 32, 64 ou 128 bits. A interface 

Lightweight HPS-to-FPGA permite ao HPS comandar transações com os escravos no FPGA e 

o tamanho dos dados são de 32 bits (Altera, 2014).  

No apêndice A encontram-se algumas das configurações que podem ser feitas ao 

instanciar o componente HPS no Qsys. Abaixo encontra-se a descrição dos subsistemas do 

componente HPS. 

O subsistema de MPU (Altera, 2014). 

• Processador ARM Cortex-A9 Dual Core com controlador de interrupção, um 

timer de uso geral, um watchdog timer por processador, 32KB de instrução e 

32KB de cache de nível de dados (L1) por processador;  

• 512KB compartilhados com a cache L2.  

 

Os controladores de memória (Altera, 2014). 
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• Subsistema de controle da SDRAM que pode ser feito pelo HPS ou pelo FPGA 

e possui controle de SDRAM e DDR PHY;  

• O controle de SDRAM aceita solicitações do mestre do HPS e de lógicas do 

FPGA por meio da interface FPGA-to-HPS SDRAM;  

• O DDR PHY conecta o controlador de memória de porta única à entrada e 

saída de memória do HPS;  

• Controlador de Flash Nand com tamanho de páginas programáveis em 512 

bytes, 2KB, 4KB e 8KB; 

• Controlador de flash quad SPI e de SD/MMC. 

 

Os periféricos de suporte (Altera, 2014). 

• Gerenciamento de clock; 

• Gerenciamento do reset; 

• Gerenciamento do sistema; 

• Timers de 32bits de resolução com possibilidade de geração de interrupção; 

• 2 watchdog timers de 32 bits de resolução, solicitação de interrupção, 

solicitação de reset; 

• Controlador de Acesso Direto à Memória – DMA; 

• Gerenciamento de FPGA. 

 

Os periféricos de interface (Altera, 2014). 

• 2 controladores de Acesso ao Meio de Ethernet; 

• 2 controladores de UART; 

• controladores I²C; 

• 2 controladores de CAN; 

• 2 controladores de mestre SPI; 

• 2 controladores de escravos SPI; 

• Interfaces de GPIO; 

 

   A memória on-chip (Altera, 2014) 

• On-chip RAM de 64KB; 

• Boot ROM de 64KB. 
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2.5. Linguagem VHDL 

 

É uma linguagem utilizada para descrever hardware (Prado, 2013). A grande vantagem 

do VHDL é que suas instruções são fundamentalmente concorrentes, ou seja, os comandos 

são executados ao mesmo tempo. No caso de alguns trechos de códigos que precisam ser 

executados de forma sequencial, é possível ajustar áreas com instruções sequenciais. 

 A estrutura básica de um código em VHDL é composta pela entidade e pela 

arquitetura. A entidade é o local onde se define as interfaces do circuito com o exterior, ou 

seja, define-se se a componente é de entrada, de saída ou ambos. O tipo, se é bit, vetor de bits, 

inteiro, dentre outros. Também é possível definir constantes. 

Já a arquitetura é onde se define como os valores inseridos na entidade interagem entre 

si, ou seja, é onde se insere toda a lógica do código que se deseja implementar. É importante 

destacar que o VHDL gera o hardware dos códigos gerados, sendo que apenas os 

componentes declarados na entidade terão o hardware gerado após  a compilação. No entanto, 

pode-se definir sinais e variáveis a serem utilizados internamente na arquitetura, mas que não 

geram hardware. 

Figura 2.6 Exemplo de VHDL 

 
Fonte: O próprio autor 
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Na Figura 2.6 encontra-se um exemplo de um código em VHDL, pode-se identificar a 

estrutura básica e seus componentes. Nesse código encontra-se uma constante na entidade, 

além de um valor de entrada e um de saída, ambos bits. Na arquitetura, a estrutura Process 

permite que as instruções definidas dentro dela sejam sequenciais. Em VHDL podem existir 

várias arquiteturas para uma mesma entidade, todas no mesmo código.  

Além da estrutura básica encontra-se a biblioteca ieee, que é usada para a declaração 

dos tipos de variáveis. A inserção de comentários é feita utilizando-se // no início da frase. 

 

2.6.  Linguagem C 

 

No FPGA utiliza-se a linguagem VHDL, já em processadores embarcados usa-se a 

linguagem C para definir a lógica de controle para o processador. 

 É considerada uma linguagem de alto nível genérica, ou seja, possui uma sintaxe 

estruturada e flexível, o que torna sua programação mais simples do que outros tipos de 

programação. 

Diferentemente de VHDL, a linguagem C possui comandos puramente sequenciais, no 

caso da necessidade de comandos concorrentes existem estruturas de adaptação, que são 

menos intuitivas que o Process do VHDL. 

A estrutura básica de um código em C é a definição das variáveis e depois o programa 

principal. O C compartilha recursos tanto de alto quanto de baixo nível, pois permite acesso e 

programação direta de processadores. 

Na Figura 3.7 encontra-se um trecho de um código em C. As partes iniciadas por um # 

representam as bibliotecas inseridas nesse código, comentários são precedidos de //. É 

importante definir no código a ponte de comunicação que será utilizada entre o HPS e o 

FPGA. No caso desse exemplo, foi definida a Lightweight Bridge. O valor definido é 

encontrado no manual do dispositivo. 

Em seguida, as variáveis são declaradas e pode-se iniciar o main, que é a parte do 

código que contém a logica a ser implementada para o projeto. 
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Figura 2.7 Exemplo código C 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.7. Linux embarcado no DE1-SoC 

 

Linux é um sistema operacional que pode ser encontrado em uma larga variedade de 

dispositivos computacionais e o Linux embarcado é a aplicação e uso do kernel Linux em 

uma placa eletrônica cujo principal elemento é o SoC. Nesse trabalho utiliza-se o Linux BSP 

(Board Support Package) que é uma imagem do Linux encontrada no site da Terasic. Essa 

imagem deve ser inserida em um cartão SD que possua no mínimo 4GB de capacidade. 

 Nesse tópico serão abordados alguns comandos básicos do Linux que são importante 

para aplicações em projetos no DE1-SoC. A interface para gerência do computador por linhas 

de comandos é o terminal e os comandos inseridos são executados pelo interpretador de 

comandos (PISA, 2012). 

 O primeiro comando a ser estudado é o cd, ele serve para modificar o diretório atual, 

ou seja, ele serve para acessar as pastas desejadas. Na tabela 2.1 é possível ver as variações 

desse comando. 
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Tabela 2-1 Variações do Comando cd 

cd/ Segue para o diretório raiz 

cd/pasta/desejada Segue para o diretório/pasta/desejada 

cd~ Segue para o diretório do usuário  

cd.. Segue para o diretório pai do diretório atual 

cd- Volta para o diretório anterior 

Fonte: O próprio autor 

O comando a ser estudado é o ls é usado para listar os arquivos presentes no diretório. 

Na tabela 2.2 é possível ver as variações desse comando. 

 

Tabela 2-2 Variações do Comando ls 

 

ls/outra/pasta Exibe os arquivos de ‘outra/pasta’ 

ls-l Exibe os arquivos do diretório atual 

em formado de lista  

Ls-a Exibe todos os arquivos da pasta, 

inclusive os ocultos 

Fonte: O próprio autor 

 

Na tabela 2.3 encontram-se outros comandos básicos do Linux. 

 

Tabela 2-3 Outros Comandos Linux 

 

Cat Exibe o conteúdo de um arquivo 

Chmod Modifica as permissões de arquivos e 

diretórios  

Cp Copia arquivos e diretórios  

Diff Apresenta as diferenças entre dois 

arquivos 

Du Exibe o tamanho dos arquivos e 

diretórios  

Find Busca arquivos e diretórios a partir de 

um diretório dado 
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Head Exibe as primeiras linhas de um 

arquivo 

Mkdir Cria uma nova pasta no diretório 

corrente  

Mv Move arquivos e diretórios  

Pwd Exibe o diretório atual 

Rm Remove arquivos e diretórios  

Rmdir Remove um diretório vazio 

Tail Exibe as ultimas linhas de um arquivo 

Fonte: O próprio autor 

 

Dentre os comandos citados nas tabelas acima alguns merecem destaque, pois 

serão utilizados no próximo tópico deste trabalho. Tais comandos são cd cp, chmod e ls.  
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3. ESTRATÉGIA DE MODULAÇÃO PWM SENOIDAL 

 

Controladores de motores de corrente continua, inversores de frequência, fontes 

chaveadas e diversos outros circuitos utilizam o PWM (Pulse Width Modulation) ou 

Modulação por Largura de Pulso no seu funcionamento.  Dentre as inúmeras possíveis 

aplicações envolvendo o HPS, o PWM foi escolhido pela sua importância e por ser 

relativamente simples de implementar. 

 

3.1. Modulação PWM 

 

A modulação PWM é composta basicamente de um sinal de referência, que pode ser 

um sinal constante, uma onda senoidal ou três ondas senoidais; um sinal de portadora, que 

pode ser uma onda triangular ou uma onda dente de serra; um comparador ou modulador, é o 

circuito responsável por comparar o sinal de referência com a portadora. A largura do pulso na 

saída do modulador varia de acordo com a amplitude do sinal de referência em comparação 

com o sinal portador (UDESC). 

Figura 3.1 Comparador PWM 

 
Fonte: UDESC. 

A Figura 3.1 representa o comparador PWM, uma das suas entradas corresponde a 

onda de referência, que nesse caso é uma constante, e uma onda portadora, que é uma onda 

dente de serra. Na saída encontra-se uma onda quadrada resultante da comparação entre os 

valores das ondas de entrada. 
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3.2.    PWM senoidal a partir do processador ARM contido no DE1-SoC 

  

Para essa aplicação, define-se que a onda de referência é uma senóide de 60Hz, a 

portadora é uma onda triangular de 1kHz e a amplitude do comparador recebe valor 1 quando 

a senóide tiver amplitude superior a amplitude da triangular e o comparador recebe valor 0 na 

outra situação. 

 Utilizando-se o software Quartus II, faz-se as primeiras configurações necessárias 

para a implementação do PWM. 

Inicialmente insere-se e configura-se no Qsys os componentes necessários para essa 

aplicação, que são o hps_0 que é o processador, o HEADER que são os pinos destinados para 

a saída da onda senoidal, a TRIANGULAR que são os pinos destinados para a saída da onda 

triangular e o PWMHPS que é o pino de saída do PWM. A configuração do Qsys para essa 

aplicação pode ser vista na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Configuração do Qsys PWM Senoidal 

 
Fonte: O próprio autor  
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Após essa etapa é necessário fazer um código em VHDL apenas para a inserção dos 

pinos que estão relacionados com o Qsys. A Figura 3.3 mostra um trecho do código que pode 

ser encontrado no apêndice H. 

 

Figura 3.3 VHDL PWM Senoidal 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Em aplicações envolvendo puramente o processador, o código mais importante é o 

código em C porque é ele que vai definir a lógica de controle para o processador. A lógica 

contida nesse código foi a seguinte: A geração da onda PWM foi feita por meio de uma tabela 

de 135 valores correspondentes as amplitudes sequenciais. Tais valores foram armazenados 

em um vetor de inteiros e a cada atualização dos pontos, a senóide recebe o valor seguinte do 

vetor. 

Foram utilizadas duas estruturas simples de repetição, o laço while, que foi 

programado para ser infinito, ou seja, enquanto o programa estiver sendo executado, as 

estruturas envolvidas por esse laço estarão sendo executadas. 

A outra estrutura de repetição utilizada é o if else que é usada para quatro tarefas: 

Garantir que a onda triangular seja 5 vezes mais rápida que a onda senoidal, gerar a onda 

triangular, gerar a onda senoidal tomando os pontos do vetor como incremento na saída, 

comparar os valores da onda senoidal e triangular gerando o pwm senoidal como saída. 
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Além dessas instruções, outras duas são muito importantes, não somente para essa 

aplicação especificamente, mas para praticamente todas que envolvem o processador 

embarcado no DE1-SoC. Essas instruções são o open e o nmap. 

A instrução open é usada para abrir a memória do sistema e a instrução nmap cria um 

novo mapeamento dos espaços dos endereços virtuais.  O tamanho dos espaços corresponde 

ao endereço da Lightweight H2F bridge. 

O código C utilizado para essa aplicação encontra-se no apêndice I. 

 

3.3. Equipamentos utilizados 

Além do DE1-SoC foram necessários dois equipamentos para realizar esse trabalho. 

Um osciloscópio para a aquisição das três ondas simultaneamente. O osciloscópio está 

representado na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Osciloscópio 

 
Fonte: Tectronix 

 

E um conversor AD que está representado pela Figura 3.5. Nesse conversor é possível 

tratar até três ondas diferentes além de 2 sinais PWM. Esse dispositivo se encontra no 

Laboratório de Eletrônica Digital da Universidade Federal do Ceara e é utilizado na disciplina 

de Técnicas Avançadas de Eletrônica Digital. 
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Figura 3.5 Conversor AD 

               

Fonte: O próprio autor 

 

3.4. Resultados e discussão 

 

Como resultados, pode-se mostrar as Figuras 3.6 e 3.7 com a representação de ondas 

PWM Triangular e Senoidal respectivamente.  

Durante a etapa de codificação, por se tratar de uma modulação mais simples, optou-se 

por iniciar com a modulação PWM usando um sinal de referência constante, como pode ser 

visto na Figura 3.6. Pelo fato do sinal de referência ser constante, observa-se que a onda 

quadrada resultante possui ciclo de trabalho constante, ou seja, a largura dos pulsos em nível 1 

é constante assim como a largura dos pulsos em nível 0. 

Já a Figura 3.7 representa o PWM Senoidal que está proposto para esse trabalho. 

Pode-se observar que a onda senoidal apresenta falhas na sua representação, isso ocorre pelo 

fato de a linguagem C ser sequencial. Em códigos mais estruturados essa falha provavelmente 

não existiria. A onda triangular está com um aspecto adequado para a aplicação. Como era de 

se esperar, o ciclo de trabalho da onda quadrada não é constante devido a onda de referência 

ser uma senóide. 
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Outra dificuldade foi encontrada, a onda senoidal deveria ser de 60Hz e a onda 

triangular 1kHz. Ou seja, a frequência da onda senoidal deveria ser aproximadamente 16 

vezes mais lenta que a frequência da onda triangular para a obtenção do PWM senoidal usado 

com mais frequência. Essas frequências não foram obtidas por conta da distorção causada nas 

ondas quando buscava-se atingir tais frequências.  

Figura 3.6 PWM  

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 3.7 PWM Senoidal 

 
Fonte: O próprio autor 
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Para os próximos trabalhos, ficam as sugestões de modificação do código em C para 

garantir o alcance das frequências sem distorção além do ajuste do aspecto da onda senoidal, 

adaptações do PWM senoidal de forma que se utilize o processador e o FPGA 

simultaneamente, implementando-se a senóide no processador e a triangular no FPGA e 

utilizando ponte de comunicação entre esses dois dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho apresentou o estudo dispositivo DEI-SoC, que possui processador ARM- 

A9 Dual Core além da implantação de dois tipos de PWM, convencional e senoidal, como 

exemplos de aplicações. 

 Na fundamentação teórica foram abordados tópicos sobre a visão geral do DE1, 

processador ARM, a ferramenta de instanciação do software Quartus II - Qsys, o componente 

HPS que contém o processador, a linguagem VHDL, a linguagem C e alguns dos principais 

comandos do Linux.  

Já na parte prática, foram demonstrados os procedimentos utilizados para a elaboração 

do PWM Senoidal com o bônus de um PWM Triangular. Além disso, apresentaram-se os 

equipamentos utilizados e explanou-se um pouco sobre os problemas encontrados na 

codificação dos PWMs utilizando-se o Hard Processor System. 

 Nos apêndices encontra-se um tutorial do uso do processador ARM no dispositivo 

DE1-SoC com diversas imagens e códigos comentados a fim de garantir que todos os 

aspectos necessários para que até pessoas que nunca utilizaram FPGAS sejam capazes de, 

pelo menos, reproduzi-lo. 

Em relação às dificuldades encontradas durante a elaboração desse trabalho final de 

curso, pode-se citar, principalmente, a falta de algum material de apoio propriamente dito, já 

que, apesar de se encontrar muito material, nenhum possui uma metodologia acessível àqueles 

que não estão familiarizados com essa nova tecnologia.  
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APÊNDICE A: TUTORIAL DE UMA APLICAÇÃO COMANDADA PELO 

HPS 

 

Esse tópico tem o intuito de mostrar o passo a passo de uma aplicação comandada pelo 

HPS de acionamento de LEDs através de variações das chaves do kit DE1-SoC de forma a 

guiar aqueles que pretendem começar a fazer aplicações em FPGAs que possuem 

processadores. Esse tutorial teve como base um vídeo disponível no Youtube. [7] 

 

Pré-requisitos 

 

Para essa aplicação é necessário o download e instalação de dois Softwares da 

Altera: O Quartus II, versão 15 ou superior e o o SoC EDS 15.0 Command Shell. O download 

deles pode ser feito no próprio site da Intel. [8] No site da Terasic pode ser feito o download 

da imagem do Linux, que também será necessária para esse tutorial. [9] 

Também é necessário o download do executável do Putty [10], download de um 

arquivo a ser inserido no tutorial “DE1-SoC.qsf” [11], um cabo de rede Ethernet e um cartão 

SD de 4Gb no mínimo.  

O passo a passo das configurações iniciais desses softwares pode ser encontrado 

em manual disponibilizado pela Altera. [12]  

 

Etapas a serem efetuadas 

 

 Criação de um projeto no Quartus II, Importação do pin assignment, Criação de um 

projeto no Qsys, Criação de um arquivo VHDL, Compilação do projeto no Quartus II, 

Generate File, Código em C, Makefile, Cópia do arquivo gerado para o Linux, Execução no 

Quartus II, Execução no Linux. 

 

Criação de um projeto no Quartus II 

 

1. Inicialize o Quartus II: clique em file >> New Project Wizzard... 
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Figura A.1 New Project Wizzard 

 
Fonte: O próprio autor 

 
2. Clique em next. 

 
Figura A.2 New Project Wizzard - Introduction 

 
Fonte: O próprio autor 

 
3. Escolha uma pasta e o nome para o projeto e clique em next. 
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Figura A. 3 New Project Wizzard – Directory, Name, Top-Level Entity 

 
Fonte: O próprio autor 

 
4. Clique em next. 

 
Figura A.4 New Project Wizzard – Project type 

 
Fonte: O próprio autor 
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5. Clique em next. 
 
Figura A.5 New Project Wizzard – Add Files 

 
Fonte: O próprio autor 

 
6. Em name filter digite 5CSEMA5F31C6, selecione o dispositivo e clique em next. 

 
Figura A.6 New Project Wizzard – Family & Device Settings 

 
Fonte: O próprio autor 
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7.Clica em next. 
 

Figura A.7 New Project Wizzard – EDA Tool Settings 

 
Fonte: O próprio autor 

 
8. Clique em finish. 

 
Figura A.8 New Project Wizzard – Summary 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 
 
 



 

46 

 

Importação do pin assignment 
 
1. Clique em assignments >> import assignments… 

 
Figura A.9 Importação do Pin Assignments passo 1 

 
Fonte: O próprio autor 

   
2. Em file name procure o arquivo DE1SoC.qsf [11], em seguida desmarque a opção 

copy existing assignmens into HPSFPGA.qsf.before importing e clique em ok. 

 

Figura A10 Importação do Pin Assignments passo 2 

 
Fonte: O próprio autor 

 
Criação de um projeto no Qsys 
 
1. Inicialize o Qsys: clique em Tools >> Qsys 
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Figura A.11 Inicialização do Qsys 

 
Fonte: O próprio autor 

 
2. Adicione o HPS: Clique em Processors and peripherals >> Hard processor systems 

>> Arria V/cyclone V >> Add 

 
Figura A.12 Qsys – Inclusão do HPS 

 
Fonte: O próprio autor 

 
3. Na aba FPGA Interfaces: Desmarque a opção enable MPU standby and event 

signals 
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Figura A.13 Configurações do HPS – FPGA Interfaces 1 

 
Fonte: O próprio autor 

 
4. Na aba FPGA Interfaces: Selecione a opção f2h_sdram0 e delete-a apertando o 

botão ‘-‘.  
 
Figura A.14 Configurações do HPS – FPGA Interfaces 2 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 
5. Na aba Peripheral Pins: Configure a Ethernet Media Access Controller, SD/MMC 

Controller e USB Controllers. 
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Figura A.15 Configurações do HPS – Peripheral Pins 1 

 
Fonte: O próprio autor 

 
6. Na aba Peripheral Pins: configure a UART Controllers. 

 
Figura A.16 Configurações do HPS – Peripheral Pins 2 

 
Fonte: O próprio autor 
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7. Na aba SDRAM >> PHY Settings:  Configure clocks  
 
 
Figura A.17 Configurações do HPS – SDRAM >>PHY Settings 

 
Fonte: O próprio autor 

 
8. Na aba SDRAM >>Memory Parameters: Faça as seguintes configurações. 

 
Figura A. 18 Configurações do HPS – SDRAM >>Memory Parameters 1 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura A. 19 Configurações do HPS – SDRAM >>Memory Parameters 2 

 
Fonte: O próprio autor 

 
9. Na aba SDRAM >>Memory Timing: Faça as seguintes configurações. 

 

Figura A.20 Configurações do HPS – SDRAM >>Memory Timing 1 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura A. 21 Configurações do HPS – SDRAM >>Memory Timing 2 

 
Fonte: O próprio autor 

 

10. Na aba SDRAM >> Board Settings: Configure Board Skews e clique em finish. 
 
Figura A..22 Configurações do HPS – SDRAM >>Board Settings 

 
Fonte: O próprio autor 

 

11. Faça as conexões referentes ao hps_0: basta clicar nos circulos vazados presentes 
nas extremidades das ligações. 
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Figura A. 23 Qsys – Conexões do HPS 

 
Fonte: O próprio autor 

 

12. Adicione o PIO: Clique em Processors and Peripherals >> Peripherals >> PIO 

>> add. 

 
Figura A.24 Qsys – Inclusão do PIO 

 
Fonte: O próprio autor 

 
13. Na aba Basic Settings: faça as configurações e clique em finish. 
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Figura A.25 Configurações do PIO – Basic Settings 

 
Fonte: O próprio autor 

 
14. Faça as conexões referentes ao pio_0: clock, reset e s1. 
 
Figura A.26 Qsys – Conexões do PIO 

 
Fonte: O próprio autor 

 
15. Adicione outro PIO e configure o Basic Settings e clique em finish. 
 
Figura A.27 Configurações do segundo PIO – Basic Settings 

 
Fonte: O próprio autor 

 
16. Faça as conexões referentes ao pio_0: clock, reset  
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Figura A.28 Qsys – Conexões do segundo PIO 

 
Fonte: O próprio autor 

 
17. Exporte o pio_0 external connection e o pio_1external connection. 
 
Figura A.29 Qsys – Exportação das conexões externas dos PIOs 

 
Fonte: O próprio autor 
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18. Renomeie o pio_0 e o pio_1 para led e sw, assim como o 
pio_0_external_connection e o pio_1_external_connection para led_external_connection e o 
sw_external_connection, respectivamente. 

 

Figura A. 30 Qsys – exportação das conexões externas 

 
Fonte: O próprio autor 

 

19. Atribua os endereços base: System >> Assign Base Addresses 
 
Figura A.31 Qsys – Assign Base Addresses 

 
Fonte: O próprio autor 
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20.Exporte h2f_reset. 
 
Figura A. 32 Qsys – exportação do h2f_reset 

 
Fonte: O próprio autor 

 
21. File >> Save as... Salve como hpsfpga na pasta do projeto e clique em finish. 
 
Figura A.33 Qsys – Save 

 
Fonte: O próprio autor 
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22. Na janela Generate Now Escolha a opção não. 
 
Figura A. 34 Qsys - Generate 

 
Fonte: O próprio autor 

 
Criação de um arquivo VHDL 

 
1. Crie um novo arquivo VHDL no Quartus II: File >> New... >> VHDL File >> ok 

 
Figura A.35 Quartus II – New VHDL 

 

Fonte: O próprio autor 

 
2. Copie o código do Apêndice B no arquivo VHDL – Observe que o nome da 

entidade deve ser o mesmo nome do projeto. 
 
3. Abra o Qsys >> Generate >> Generate HDL 
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Figura A.36 Qsys – Generate HDL 

 

Fonte: O próprio autor 

 
4. Na janela Generation >> Synthesis: Escolha VHDL em create HDL design files for 

synthesis em seguida clique em generate 

 

Figura A.37 Generation - Synthesis 

 
Fonte: O próprio autor 

 
5. Em seguida clique em close. 

 
Figura A.38 Generate Completed 

 
Fonte: O próprio autor 
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6. Clique em Generate >> HDL Example... 
 
Figura A.39 Generate – HDL Example 

 
Fonte: O próprio autor 

 
7. Na janela HDL Example escolha VHDL em HDL Language. 

 
Figura A.40 HDL Example 

 
Fonte: O próprio autor 

 

8. Copie a declaração do componente, Apêndice C, e cole-o após architecture no 
arquivo VHDL. 

     
9. Após a declaração dos componentes escreva o seguinte. 
 

SIGNAL HPS_H2F_RST:STD_LOGIC; 

BEGIN 
 
10. Copie a instanciação, Apêndice D, e cole-a após o begin. 
 
11. Edite a instanciação conectando os nomes correspondentes aos declarados na 

entidade Apêndice E. 



 

61 

 

12. Finalize o código VHDL com as linhas seguintes.   
 

); 

END MAIN; 

 
13. Salve o arquivo VHDL na pasta do projeto. 
 
Compilação do projeto no Quartus II 
 
1.Na aba Project, clique em Add/Remove Files in Project... 

 
Figura A..41 Quartus II – Add/Remove Files 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2. Procure o arquivo do Qsys, que foi salvo na pasta do projeto, clique em add, em 

apply e em ok. 
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Figura A.42 Quartus II – Add Files 

 
Fonte: O próprio autor 

    
3.Clique na aba Tools >> Tcl Scripts 

 

Figura A.43 Quartus II – Tcl Scripts 1 

 
Fonte: O próprio autor 

 
4.Na pasta hpsfpga (pasta do arquivo Qsys, não é a pasta Project) >>Execute 

parameters e pin assignments e fecha a janela. 

 



 

63 

 

Figura A.44 Quartus II – Tcl Scripts 2 

 
Fonte: O próprio autor 

 
5. Em Project Navigator >> Files: Clique com o botão direito no arquivo do Qsys 

hpsfpga.qsys e marque a opção Set as Top-Level Entity. 

 
Figura A.45 Quartus II – Set Top-Level Entity 

 
Fonte: O próprio autor 

 
6. Clique na aba Processing >> start compilation 
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Figura A.46 Quartus II – Start Compilation 

 
Fonte: O próprio autor 

  
7. Terminada a compilação, verifique se ela foi bem-sucedida, caso não tenha sido 

reveja os passos anteriores.  
 
 
Generate File 

 
1. Abra o bloco de notas e crie um arquivo chamado generate.sh com a seguinte 

descrição e salva na pasta do projeto. 

 

#!/bin/sh 

sopc-create-header-files \ 

"./ControleDC.sopcinfo" \ 

--single hps_0.h \ 

--module hps_0 

 

2. Salve o arquivo na pasta do projeto com o nome generate.sh. Em Tipo selecione 

Todos os arquivos (*.*). 

O código do generate.sh vai gerar o arquivo de cabeçalho hps_0.h que será necessário 

para o Linux. Ele contém toda informação sobre os componentes que foram utilizados no 

Qsys. 

 
3. Inicie o Embedded Command Shell – EDS. 
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Figura A. 47 Inicialização do Embedded Command Shell 

 
Fonte: O próprio autor 

 
4.Acesse a pasta do projeto utilizando o comando cd e depois digite o seguinte 

comando de execução e clique em enter: 

   
./generate.sh 
 

Figura A.48 EDS - Generate 

 
Fonte: O próprio autor 

 
Código em C 
  
1. Escreva um programa em C para realizar a ação desejada. No caso desse tutorial, 

deve ser criado um programa que leia o status das chaves liga-desliga e atribua esse valor aos 

leds. É importante inserir todas as bibliotecas que serão mostradas no código em c e definir os 

parâmetros da Lightweight H2F bridge já que a interação entre o HPS e o FPGA é feita por 

meio dela.  

 
2.Copie o código em C contido no Apêndice F no bloco de notas ou em um 

compilador de C e salve-o na pasta do projeto com o nome main.c. 



 

66 

 

Makefile  

 
1. Copie o código do Apêndice G no bloco de notas e salve-o na pasta do projeto com 

o nome makefile. Em Tipo, selecione Todos os arquivos (*.*). 

 
2.Para executar o Makefile volte para o Embedded Command Shell, acesse a pasta do 

projeto e digite o comando make e enter. Deverá ser gerado um arquivo com o nome 

FPGAHPS na pasta do projeto.  

 
Figura A. 49 EDS - Make 

 
Fonte: O próprio autor 

 
Cópia do arquivo gerado para o Linux 
 

1.Ligue o kit DE1 SoC. 
 
2. Conecte o cabo de rede Ethernet e o cabo da UART no kit de desenvolvimento. É 

importante que os LEDS da entrada do cabo de rede fiquem acesos. 

 
3.Inicie o Putty e aperte o botão warm reset do kit para inicializar o Linux. 
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Figura A. 50 Inicialização do Putty 

 
Fonte: O próprio autor 

 

4. Após a inicialização faça o login com o nome root. 
 
Figura A.51 Putty - Login 

 
Fonte: O próprio autor 

 

5. Utilize o comando ifconfig para verificar qual IP foi atribuído ao FPGA. 
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Figura A.52 Putty - Ifconfig 

 
Fonte: O próprio autor 

 
6. Nesse caso, o IP atribuído ao FPGA é 10.102.76.81. No EDS e digite ping (ip do 

FPGA) para verificar se a conexão foi bem-sucedida. 
 

Figura A.53 EDS - Ping 

 
Fonte: O próprio autor 

 
7. Caso apareça alguma falha, verifique sua conexão com a internet, ou reveja passos 

anteriores. 

 

8. Digite o comando scp nome do arquivo root@IP:/home/root, no caso desse 

tutorial, substitua nome do arquivo por FPGAHPS e IP pelo IP detectado pelo FPGA. 
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Figura A.54 EDS - Scp 

 
Fonte: O próprio autor 

 
9. Digite yes, enter e insira a senha terasic. 

 
Figura A. 55 EDS - Terasic 

 
Fonte: O próprio autor 

 
10. No Putty e digite ls para verificar se o arquivo foi copiado para o Linux. 
 
Figura A. 56 Putty - ls 

 
Fonte: O próprio autor 

 
Execução no Quartus II 
 
1. No Quartus II >> Tools: Clique em programmer. 
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Figura A.57 Quartus II – Programmer 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura A.58 Programmer – Hardware Setup 1 

 
Fonte: O próprio autor 

 
2. Selecione DE-SoC e clique em close. 
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Figura A 59 Programmer – Hardware Setup 2 

 
Fonte: O próprio autor 

 
3. Em Programmer, clique em Auto detect..., escolha a opção 5CSEMA e clique em 

ok. 
 
Figura A.60 Programmer – Select Device 

 
Fonte: O próprio autor 

 
4. Em Programmer, selecione 5CSEMA5 e clique em change files 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

72 

 

Figura A.61 Programmer – Change Files 

 
Fonte: O próprio autor 

 
5. Na pasta do seu projeto, abra a pasta output_files e abra o arquivo com a extensão. 

sof.  
 
Figura A. 62 Programmer – Select New Programming File 

 
Fonte: O próprio autor 

 
6. Em Programmer, marque a opção program/configure. 
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Figura A.63 Programmer 

 
Fonte: O próprio autor 

 

7. Clique em Start, se aparecer 100%successful na barra de progresso, prossiga com o 

tutorial, senão, reveja passos anteriores. 

Figura A.64 Programmer – Barra de progresso 

 
Fonte: O próprio autor 

 

8. Nesse momento, todos os Leds do Kit devem estar acesos. 

 

Execução no Linux 

 

1. No Putty, use o comando chmod +x nome do arquivo para tornar o arquivo 

executável. 

Figura A.65 Putty - Chmod 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2. Digite o seguinte comando de execução  

./FPGAHPS 

 

Figura A. 66 Putty - Comando de execução 

 
Fonte: O próprio autor 
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APÊNDICE B – CÓDIGO VHDL: PARTE 1 

 

 use ieee.std_logic_1164.all; 

 use ieee.numeric_std.all; 

 

 ENTITY HPSFPGA IS 

 PORT( 

 ---------FPGA Connections------------- 

 CLOCK_50: IN STD_LOGIC; 

 SW:IN STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0); 

 LEDR: OUT STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0); 

 ---------HPS Connections--------------- 

 HPS_CONV_USB_N:INOUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_ADDR:OUT STD_LOGIC_VECTOR(14 downto 0); 

 HPS_DDR3_BA: OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0); 

 HPS_DDR3_CAS_N: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_CKE:OUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_CK_N: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_CK_P: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_CS_N: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_DM: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); 

 HPS_DDR3_DQ: INOUT STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); 

 HPS_DDR3_DQS_N: INOUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); 

 HPS_DDR3_DQS_P: INOUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); 

 HPS_DDR3_ODT: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_RAS_N: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_RESET_N: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_RZQ: IN STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_WE_N: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_ENET_GTX_CLK: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_ENET_INT_N:INOUT STD_LOGIC; 

 HPS_ENET_MDC:OUT STD_LOGIC; 

 HPS_ENET_MDIO:INOUT STD_LOGIC; 

 HPS_ENET_RX_CLK: IN STD_LOGIC; 

 HPS_ENET_RX_DATA: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); 

 HPS_ENET_RX_DV: IN STD_LOGIC; 

 HPS_ENET_TX_DATA: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); 
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 HPS_ENET_TX_EN: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_KEY: INOUT STD_LOGIC; 

 HPS_SD_CLK: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_SD_CMD: INOUT STD_LOGIC; 

 HPS_SD_DATA: INOUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); 

 HPS_UART_RX: IN STD_LOGIC; 

 HPS_UART_TX: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_USB_CLKOUT: IN STD_LOGIC; 

 HPS_USB_DATA:INOUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

 HPS_USB_DIR: IN STD_LOGIC; 

 HPS_USB_NXT: IN STD_LOGIC; 

 HPS_USB_STP: OUT STD_LOGIC 

 ); 

 END HPSFPGA; 

 ARCHITECTURE MAIN OF HPSFPGA IS 
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APÊNDICE C – CÓDIGO VHDL: PARTE 2 

 

component hpsfpga is 

port ( 

clk_clk : in std_logic := 'X'; 

hps_0_h2f_reset_reset_n : out std_logic; 

hps_io_hps_io_emac1_inst_TX_CLK : out std_logic; 

hps_io_hps_io_emac1_inst_TXD0 : out std_logic; 

hps_io_hps_io_emac1_inst_TXD1 : out std_logic; 

hps_io_hps_io_emac1_inst_TXD2 : out std_logic; 

hps_io_hps_io_emac1_inst_TXD3 : out std_logic; 

hps_io_hps_io_emac1_inst_RXD0 : in std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_emac1_inst_MDIO : inout std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_emac1_inst_MDC : out std_logic; 

hps_io_hps_io_emac1_inst_RX_CTL : in std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_emac1_inst_TX_CTL : out std_logic; 

hps_io_hps_io_emac1_inst_RX_CLK : in std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_emac1_inst_RXD1 : in std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_emac1_inst_RXD2 : in std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_emac1_inst_RXD3 : in std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_sdio_inst_CMD : inout std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_sdio_inst_D0 : inout std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_sdio_inst_D1 : inout std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_sdio_inst_CLK : out std_logic; 

hps_io_hps_io_sdio_inst_D2 : inout std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_sdio_inst_D3 : inout std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_usb1_inst_D0 : inout std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_usb1_inst_D1 : inout std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_usb1_inst_D2 : inout std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_usb1_inst_D3 : inout std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_usb1_inst_D4 : inout std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_usb1_inst_D5 : inout std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_usb1_inst_D6 : inout std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_usb1_inst_D7 : inout std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_usb1_inst_CLK : in std_logic := 'X'; 

hps_io_usb1_inst_STP : out std_logic; 

hps_io_hps_io_usb1_inst_DIR : in std_logic := 'X'; 
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hps_io_hps_io_usb1_inst_NXT : in std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_uart0_inst_RX : in std_logic := 'X'; 

hps_io_hps_io_uart0_inst_TX : out std_logic; 

led_external_connection_export : out std_logic_vector(9 downto 0); 

memory_mem_a : out std_logic_vector(14 downto 0); 

memory_mem_ba : out std_logic_vector(2 downto 0); 

memory_mem_ck : out std_logic; 

memory_mem_ck_n : out std_logic; 

memory_mem_cke : out std_logic; 

memory_mem_cs_n : out std_logic; 

memory_mem_ras_n : out std_logic; 

memory_mem_cas_n : out std_logic; 

memory_mem_we_n : out std_logic; 

memory_mem_reset_n : out std_logic; 

memory_mem_dq : inout std_logic_vector(31 downto 0) := (others => 'X'); 

memory_mem_dqs : inout std_logic_vector(3 downto 0) := (others => 'X'); 

memory_mem_dqs_n : inout std_logic_vector(3 downto 0) := (others => 'X'); 

memory_mem_odt : out std_logic; 

memory_mem_dm : out std_logic_vector(3 downto 0); 

memory_oct_rzqin : in std_logic := 'X'; 

reset_reset_n : in std_logic := 'X'; 

sw_external_connection_export : in std_logic_vector(9 downto 0) := (others => 'X') 

); 

end component hpsfpga; 
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APÊNDICE D – CÓDIGO VHDL: PARTE 3 
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APÊNDICE E – CÓDIGO VHDL: PARTE 4 

 

u0 : component hpsfpga 

port map ( 

clk_clk => CLOCK_50, 

hps_0_h2f_reset_reset_n => HPS_H2F_RST,  

hps_io_hps_io_emac1_inst_TX_CLK => HPS_ENET_GTX_CLK,  

hps_io_hps_io_emac1_inst_TXD0 => HPS_ENET_TX_DATA(0), 

hps_io_hps_io_emac1_inst_TXD1 => HPS_ENET_TX_DATA(1), 

hps_io_hps_io_emac1_inst_TXD2 => HPS_ENET_TX_DATA(2), 

hps_io_hps_io_emac1_inst_TXD3 => HPS_ENET_TX_DATA(3), 

hps_io_hps_io_emac1_inst_RXD0 => HPS_ENET_RX_DATA(0), 

hps_io_hps_io_emac1_inst_MDIO => HPS_ENET_MDIO,  

hps_io_hps_io_emac1_inst_MDC => HPS_ENET_MDC,  

hps_io_hps_io_emac1_inst_RX_CTL => HPS_ENET_RX_DV, 

hps_io_hps_io_emac1_inst_TX_CTL => HPS_ENET_TX_EN,  

hps_io_hps_io_emac1_inst_RX_CLK => HPS_ENET_RX_CLK,  

hps_io_hps_io_emac1_inst_RXD1 => HPS_ENET_RX_DATA(1), 

hps_io_hps_io_emac1_inst_RXD2 => HPS_ENET_RX_DATA(2), 

hps_io_hps_io_emac1_inst_RXD3 => HPS_ENET_RX_DATA(3), 

hps_io_hps_io_sdio_inst_CMD => HPS_SD_CMD,  

hps_io_hps_io_sdio_inst_D0 => HPS_SD_DATA(0), 

hps_io_hps_io_sdio_inst_D1 => HPS_SD_DATA(1), 

hps_io_hps_io_sdio_inst_CLK => HPS_SD_CLK,  

hps_io_hps_io_sdio_inst_D2 => HPS_SD_DATA(2), 

hps_io_hps_io_sdio_inst_D3 => HPS_SD_DATA(3), 

hps_io_hps_io_usb1_inst_D0 => HPS_USB_DATA(0), 

hps_io_hps_io_usb1_inst_D1 => HPS_USB_DATA(1), 

hps_io_hps_io_usb1_inst_D2 => HPS_USB_DATA(2), 

hps_io_hps_io_usb1_inst_D3 => HPS_USB_DATA(3), 

hps_io_hps_io_usb1_inst_D4 => HPS_USB_DATA(4), 

hps_io_hps_io_usb1_inst_D5 => HPS_USB_DATA(5), 

hps_io_hps_io_usb1_inst_D6 => HPS_USB_DATA(6), 

hps_io_hps_io_usb1_inst_D7 => HPS_USB_DATA(7), 

hps_io_hps_io_usb1_inst_CLK => HPS_USB_CLKOUT, 

hps_io_hps_io_usb1_inst_STP => HPS_USB_STP,  

hps_io_hps_io_usb1_inst_DIR => HPS_USB_DIR,  
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hps_io_hps_io_usb1_inst_NXT => HPS_USB_NXT, 

hps_io_hps_io_uart0_inst_RX => HPS_UART_RX,  

hps_io_hps_io_uart0_inst_TX => HPS_UART_TX,  

led_external_connection_export => LEDR,  

memory_mem_a => HPS_DDR3_ADDR, 

memory_mem_ba => HPS_DDR3_BA, 

memory_mem_ck => HPS_DDR3_CK_P, 

memory_mem_ck_n => HPS_DDR3_CK_N, 

memory_mem_cke => HPS_DDR3_CKE, 

memory_mem_cs_n => HPS_DDR3_CS_N, 

memory_mem_ras_n => HPS_DDR3_RAS_N, 

memory_mem_cas_n => HPS_DDR3_CAS_N, 

memory_mem_we_n => HPS_DDR3_WE_N, 

memory_mem_reset_n => HPS_DDR3_RESET_N, 

memory_mem_dq => HPS_DDR3_DQ, 

memory_mem_dqs => HPS_DDR3_DQS_P, 

memory_mem_dqs_n => HPS_DDR3_DQS_N, 

memory_mem_odt => HPS_DDR3_ODT, 

memory_mem_dm => HPS_DDR3_DM, 

memory_oct_rzqin => HPS_DDR3_RZQ, 

reset_reset_n => '1', 

sw_external_connection_export => SW  
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APÊNDICE F – CÓDIGO EM C 

 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <sys/mman.h> 

#include "hwlib.h" 

#include "soc_a10/socal/socal.h" 

#include "soc_a10/socal/hps.h" 

#include "soc_a10/socal/alt_gpio.h" 

#include "hps_0.h" 

 

// Definição da Lightweight H2F bridge 

#define REG_BASE 0xFF200000 

#define REG_SPAN 0x00200000 

 

// Declaração das variáveis 

void* virtual_base; 

void* led_addr; 

void* sw_addr; 

int fd; 

int switches; 

 

 

// Main 

int main (){ 

fd=open("/dev/mem",(O_RDWR|O_SYNC)); //abre a memória do sistema 

virtual_base=mmap(NULL,REG_SPAN,(PROT_READ|PROT_WRITE),MAP_SHARED,fd,REG_BASE); 

 

/* o comando mmap cria um novo mapeamento dos espaços dos endereços virtuais.  O tamanho dos 

espaços corresponde ao endereço da Lightweight H2F bridge. O endereço do novo mapeamento é retornado 

no ponteiro virtual_base */ 

 

sw_addr=virtual_base+SW_BASE; 

led_addr = virtual_base+LED_BASE; 
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/* Para acessar os switches e os Leds adiciona-se o ponteiro virtual_base e o offset do PIO 

correspondente. Esse offset foi definido no Qsys e esta contido no arquivo hps_0.h. */ 

 

while(1){ 

 

switches=*(uint32_t *)sw_addr; 

*(uint32_t *)led_addr=switches; 

usleep (1000000);  

printf( %u\ , switches); 

} 

return 0; 

} 
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APÊNDICE G – MAKEFILE 

 

 

# 

TARGET = FPGAHPS 

 

# 

CROSS_COMPILE = arm-linux-gnueabihf- 

CFLAGS = -static -g -Wall  -I${SOCEDS_DEST_ROOT}/ip/altera/hps/altera_hps/hwlib/include 

LDFLAGS =  -g -Wall   

CC = $(CROSS_COMPILE)gcc 

ARCH= arm 

 

 

build: $(TARGET) 

$(TARGET): main.o  

 $(CC) $(LDFLAGS)   $^ -o $@   

%.o : %.c 

 $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@ 

 

.PHONY: clean 

clean: 

 rm -f $(TARGET) *.a *.o *~ 
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APÊNDICE H - CÓDIGO VHDL: PWM SENOIDAL 

 library ieee; 

 use ieee.std_logic_1164.all; 

 use ieee.numeric_std.all; 

 use ieee.std_logic_arith.all; 

 

 ENTITY ONDASPWM IS 

 PORT( 

 ---------FPGA Connections------------- 

 CLOCK_50: IN STD_LOGIC; 

 SENOIDE: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

 TRIANGULAR: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

 PWM: OUT STD_LOGIC; 

 ---------HPS Connections--------------- 

 HPS_CONV_USB_N:INOUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_ADDR:OUT STD_LOGIC_VECTOR(14 downto 0); 

 HPS_DDR3_BA: OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0); 

 HPS_DDR3_CAS_N: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_CKE:OUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_CK_N: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_CK_P: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_CS_N: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_DM: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); 

 HPS_DDR3_DQ: INOUT STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); 

 HPS_DDR3_DQS_N: INOUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); 

 HPS_DDR3_DQS_P: INOUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); 

 HPS_DDR3_ODT: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_RAS_N: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_RESET_N: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_RZQ: IN STD_LOGIC; 

 HPS_DDR3_WE_N: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_ENET_GTX_CLK: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_ENET_INT_N:INOUT STD_LOGIC; 

 HPS_ENET_MDC:OUT STD_LOGIC; 

 HPS_ENET_MDIO:INOUT STD_LOGIC; 

 HPS_ENET_RX_CLK: IN STD_LOGIC; 

 HPS_ENET_RX_DATA: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); 

 HPS_ENET_RX_DV: IN STD_LOGIC; 

 HPS_ENET_TX_DATA: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); 

 HPS_ENET_TX_EN: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_KEY: INOUT STD_LOGIC; 

 HPS_SD_CLK: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_SD_CMD: INOUT STD_LOGIC; 

 HPS_SD_DATA: INOUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); 

 HPS_UART_RX: IN STD_LOGIC; 

 HPS_UART_TX: OUT STD_LOGIC; 

 HPS_USB_CLKOUT: IN STD_LOGIC; 

 HPS_USB_DATA: INOUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

 HPS_USB_DIR: IN STD_LOGIC; 

 HPS_USB_NXT: IN STD_LOGIC; 

 HPS_USB_STP: OUT STD_LOGIC 

 ); 

 END ONDASPWM; 

 ARCHITECTURE MAIN OF ONDASPWM IS 
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 component PWM1 is 

 port ( 

 clk_clk : in std_logic := 'X'; -- clk 

 header_external_connection_export : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);-- export 

 hps_0_h2f_reset_reset_n : out std_logic;-- reset_n 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_TX_CLK : out std_logic;-- hps_io_emac1_inst_TX_CLK 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_TXD0 : out std_logic;-- hps_io_emac1_inst_TXD0 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_TXD1 : out std_logic;-- hps_io_emac1_inst_TXD1 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_TXD2 : out std_logic;-- hps_io_emac1_inst_TXD2 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_TXD3 : out std_logic;-- hps_io_emac1_inst_TXD3 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_RXD0 : in std_logic := 'X'; -- hps_io_emac1_inst_RXD0 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_MDIO : inout std_logic := 'X'; -- hps_io_emac1_inst_MDIO 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_MDC : out std_logic;-- hps_io_emac1_inst_MDC 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_RX_CTL : in std_logic := 'X'; -- hps_io_emac1_inst_RX_CTL 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_TX_CTL : out std_logic;-- hps_io_emac1_inst_TX_CTL 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_RX_CLK : in std_logic := 'X'; -- hps_io_emac1_inst_RX_CLK 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_RXD1 : in std_logic := 'X'; -- hps_io_emac1_inst_RXD1 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_RXD2 : in std_logic := 'X'; -- hps_io_emac1_inst_RXD2 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_RXD3 : in std_logic := 'X'; -- hps_io_emac1_inst_RXD3 

 hps_io_hps_io_sdio_inst_CMD : inout std_logic := 'X'; -- hps_io_sdio_inst_CMD 

 hps_io_hps_io_sdio_inst_D0 : inout std_logic := 'X'; -- hps_io_sdio_inst_D0 

 hps_io_hps_io_sdio_inst_D1 : inout std_logic := 'X'; -- hps_io_sdio_inst_D1 

 hps_io_hps_io_sdio_inst_CLK : out std_logic;-- hps_io_sdio_inst_CLK 

 hps_io_hps_io_sdio_inst_D2 : inout std_logic := 'X'; -- hps_io_sdio_inst_D2 

 hps_io_hps_io_sdio_inst_D3 : inout std_logic := 'X'; -- hps_io_sdio_inst_D3 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_D0 : inout std_logic := 'X'; -- hps_io_usb1_inst_D0 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_D1 : inout std_logic := 'X'; -- hps_io_usb1_inst_D1 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_D2 : inout std_logic := 'X'; -- hps_io_usb1_inst_D2 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_D3 : inout std_logic := 'X'; -- hps_io_usb1_inst_D3 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_D4 : inout std_logic := 'X'; -- hps_io_usb1_inst_D4 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_D5 : inout std_logic := 'X'; -- hps_io_usb1_inst_D5 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_D6 : inout std_logic := 'X'; -- hps_io_usb1_inst_D6 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_D7 : inout std_logic := 'X'; -- hps_io_usb1_inst_D7 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_CLK : in std_logic := 'X'; -- hps_io_usb1_inst_CLK 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_STP : out std_logic;-- hps_io_usb1_inst_STP 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_DIR : in std_logic := 'X'; -- hps_io_usb1_inst_DIR 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_NXT : in std_logic := 'X'; -- hps_io_usb1_inst_NXT 

 hps_io_hps_io_uart0_inst_RX : in std_logic := 'X'; -- hps_io_uart0_inst_RX 

 hps_io_hps_io_uart0_inst_TX : out std_logic;-- hps_io_uart0_inst_TX 

 memory_mem_a : out std_logic_vector(14 downto 0);-- mem_a 

 memory_mem_ba : out std_logic_vector(2 downto 0);-- mem_ba 

 memory_mem_ck : out std_logic;-- mem_ck 

 memory_mem_ck_n : out std_logic;-- mem_ck_n 

 memory_mem_cke : out std_logic;-- mem_cke 

 memory_mem_cs_n : out std_logic;-- mem_cs_n 

 memory_mem_ras_n : out std_logic;-- mem_ras_n 

 memory_mem_cas_n : out std_logic;-- mem_cas_n 

 memory_mem_we_n : out std_logic;-- mem_we_n 

 memory_mem_reset_n : out std_logic;-- mem_reset_n 

 memory_mem_dq : inout std_logic_vector(31 downto 0) := (others => 'X'); -- mem_dq 

 memory_mem_dqs : inout std_logic_vector(3 downto 0) := (others => 'X'); -- mem_dqs 

 memory_mem_dqs_n : inout std_logic_vector(3 downto 0) := (others => 'X'); -- mem_dqs_n 

 memory_mem_odt : out std_logic;-- mem_odt 

 memory_mem_dm : out std_logic_vector(3 downto 0);-- mem_dm 

 memory_oct_rzqin : in std_logic := 'X'; -- oct_rzqin 

 reset_reset_n : in std_logic := 'X'; -- reset_n 
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 triangul_external_connection_export : out std_logic_vector(7 downto 0);-- export 

 pwmhps_external_connection_export : out std_logic-- export 

 ); 

 end component PWM1; 

 

 SIGNAL HPS_H2F_RST: STD_LOGIC; 

 

 

 BEGIN 

 

 u0 : component PWM1 

 port map ( 

 clk_clk => CLOCK_50,-- clk.clk 

 reset_reset_n => '1',-- reset.reset_n 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_TX_CLK => HPS_ENET_GTX_CLK, --hps_io.hps_io_emac1_inst_TX_CLK 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_TXD0 => HPS_ENET_TX_DATA(0), --.hps_io_emac1_inst_TXD0 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_TXD1 => HPS_ENET_TX_DATA(1), --.hps_io_emac1_inst_TXD1 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_TXD2 => HPS_ENET_TX_DATA(2), --.hps_io_emac1_inst_TXD2 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_TXD3 => HPS_ENET_TX_DATA(3), --.hps_io_emac1_inst_TXD3 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_RXD0 => HPS_ENET_RX_DATA(0), --.hps_io_emac1_inst_RXD0 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_MDIO => HPS_ENET_MDIO,-- .hps_io_emac1_inst_MDIO 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_MDC => HPS_ENET_MDC,-- .hps_io_emac1_inst_MDC 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_RX_CTL => HPS_ENET_RX_DV, --.hps_io_emac1_inst_RX_CTL 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_TX_CTL => HPS_ENET_TX_EN, --.hps_io_emac1_inst_TX_CTL 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_RX_CLK => HPS_ENET_RX_CLK, --.hps_io_emac1_inst_RX_CLK 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_RXD1 => HPS_ENET_RX_DATA(1), --.hps_io_emac1_inst_RXD1 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_RXD2 => HPS_ENET_RX_DATA(2), --.hps_io_emac1_inst_RXD2 

 hps_io_hps_io_emac1_inst_RXD3 => HPS_ENET_RX_DATA(3), --.hps_io_emac1_inst_RXD3 

 hps_io_hps_io_sdio_inst_CMD => HPS_SD_CMD,-- .hps_io_sdio_inst_CMD 

 hps_io_hps_io_sdio_inst_D0 => HPS_SD_DATA(0),-- .hps_io_sdio_inst_D0 

 hps_io_hps_io_sdio_inst_D1 => HPS_SD_DATA(1),-- .hps_io_sdio_inst_D1 

 hps_io_hps_io_sdio_inst_CLK => HPS_SD_CLK,-- .hps_io_sdio_inst_CLK 

 hps_io_hps_io_sdio_inst_D2 => HPS_SD_DATA(2),-- .hps_io_sdio_inst_D2 

 hps_io_hps_io_sdio_inst_D3 => HPS_SD_DATA(3),-- .hps_io_sdio_inst_D3 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_D0 => HPS_USB_DATA(0),-- .hps_io_usb1_inst_D0 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_D1 => HPS_USB_DATA(1),-- .hps_io_usb1_inst_D1 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_D2 => HPS_USB_DATA(2),-- .hps_io_usb1_inst_D2 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_D3 => HPS_USB_DATA(3),-- .hps_io_usb1_inst_D3 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_D4 => HPS_USB_DATA(4),-- .hps_io_usb1_inst_D4 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_D5 => HPS_USB_DATA(5),-- .hps_io_usb1_inst_D5 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_D6 => HPS_USB_DATA(6),-- .hps_io_usb1_inst_D6 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_D7 => HPS_USB_DATA(7),-- .hps_io_usb1_inst_D7 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_CLK => HPS_USB_CLKOUT,-- .hps_io_usb1_inst_CLK 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_STP => HPS_USB_STP,-- .hps_io_usb1_inst_STP 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_DIR => HPS_USB_DIR,-- .hps_io_usb1_inst_DIR 

 hps_io_hps_io_usb1_inst_NXT => HPS_USB_NXT,-- .hps_io_usb1_inst_NXT 

 hps_io_hps_io_uart0_inst_RX => HPS_UART_RX,-- .hps_io_uart0_inst_RX 

 hps_io_hps_io_uart0_inst_TX => HPS_UART_TX,-- .hps_io_uart0_inst_TX 

 header_external_connection_export => SENOIDE,-- led_external_connection.export 

 memory_mem_a => HPS_DDR3_ADDR,-- memory.mem_a 

 memory_mem_ba => HPS_DDR3_BA,-- .mem_ba 

 memory_mem_ck => HPS_DDR3_CK_P,-- .mem_ck 

 memory_mem_ck_n => HPS_DDR3_CK_N,-- .mem_ck_n 

 memory_mem_cke => HPS_DDR3_CKE,-- .mem_cke 

 memory_mem_cs_n => HPS_DDR3_CS_N,-- .mem_cs_n 

 memory_mem_ras_n => HPS_DDR3_RAS_N,-- .mem_ras_n 
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 memory_mem_cas_n => HPS_DDR3_CAS_N,-- .mem_cas_n 

 memory_mem_we_n => HPS_DDR3_WE_N,-- .mem_we_n 

 memory_mem_reset_n => HPS_DDR3_RESET_N,-- .mem_reset_n 

 memory_mem_dq => HPS_DDR3_DQ,-- .mem_dq 

 memory_mem_dqs => HPS_DDR3_DQS_P,-- .mem_dqs 

 memory_mem_dqs_n => HPS_DDR3_DQS_N,-- .mem_dqs_n 

 memory_mem_odt => HPS_DDR3_ODT,-- .mem_odt 

 memory_mem_dm => HPS_DDR3_DM,-- .mem_dm 

 memory_oct_rzqin => HPS_DDR3_RZQ,-- .oct_rzqin 

 hps_0_h2f_reset_reset_n => HPS_H2F_RST,-- hps_0_h2f_reset.reset_n 

 triangul_external_connection_export => TRIANGULAR, --triangul_external_connection.export 

 pwmhps_external_connection_export => PWM --pwmhps_external_connection.export 

 ); 

 

 END MAIN; 
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APÊNDICE I - CÓDIGO C: PWM SENOIDAL  

 

 #include <stdio.h> 

 #include <unistd.h> 

 #include <fcntl.h> 

 #include <sys/mman.h> 

 #include "hwlib.h" 

 #include "soc_a10/socal/socal.h" 

 #include "soc_a10/socal/hps.h" 

 #include "soc_a10/socal/alt_gpio.h" 

 #include "hps_0.h" 

 

 // Definição da Lightweight H2F bridge 

 #define REG_BASE 0xFF200000 

 #define REG_SPAN 0x00200000 

 

 // Declaração das variáveis 

 void* virtual_base; 

 void* header_addr; 

 void* triangul_addr; 

 void* pwmhps_addr; 

 float V[135] = {127,132,138,144,150,156,162,167,173,178,184,189,194,199, 

 204,208,213,217,221,225,228,232,235,238,241,243,245,247, 

 249,250,252,252,253,253,253,253,253,252,251,250,248,246, 

 244,242,239,236,233,230,226,223,219,214,210,206,201,196, 

 191,186,180,175,170,164,158,152,147,141,135,129,123,117, 

 111,105,100,94,88,83,77,72,66,61,56,51,47,42,38,34,30,26, 

 23,19,16,13,11,8,6,5,3,2,1,0,0,0,0,0,1,2,3,4,6,8,10,13,15, 

 18,22,25,29,33,37,41,46,50,55,60,65,70,76,81,87,92,98,104, 

 110,116,122}; 

 int fd,senoide, comparador, triangular; 

 int contador = 0; 

 int cont1 = 0; 

 int cont2 = 0; 

 int contadorS = 0; 

 // Main 

 int main (){ 

 fd=open("/dev/mem",(O_RDWR|O_SYNC)); //abre a memória do sistema 

 virtual_base=mmap(NULL,REG_SPAN,(PROT_READ|PROT_WRITE),MAP_SHARED,fd,REG_BASE); 

 

 header_addr=virtual_base+HEADER_BASE; //senoide 

 triangul_addr=virtual_base+TRIANGUL_BASE; 

 pwmhps_addr=virtual_base+PWMHPS_BASE; 

 

 while(1){ 

 if (contador < 5) { // bloqueia a atualizacao da senoide por 5 ciclos 

 contador = contador + 1; 

 // TRIANGULAR 

 if (cont2 >=250) { 

 cont2 = 0; 

 } 

 else { 

 if (cont2 < 125){ 

 cont1 = cont1 + 1; 

 } 

 else { 

 cont1 = cont1 - 1; 

 }; 

 cont2= cont2+1; 

 }; 

 } 
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 else { 

 contador = 0; 

 // SENOIDE 

 if (contadorS <=134) { 

 contadorS = contadorS + 1; 

 } 

 else { 

 contadorS = 0; 

 }; 

 

 }; 

 if (cont1>=contadorS){ 

 *(uint32_t *)pwmhps_addr= 1; 

 } 

 else { 

 *(uint32_t *)pwmhps_addr= 0; 

 }; 

 

 *(uint32_t *)triangul_addr= cont1; 

 *(uint32_t *)header_addr = V[contadorS]; 

 usleep(10000); // delay de 0.01 segundos entre a operação de leitura e escrita 

 printf("senoide %u triangular %u pwm %u\n ",*(uint32_t *)header_addr, *(uint32_t *)triangul_addr, * 

 

 } 

 return 0; 

 } 
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ANEXO A – MAPEAMENTO DE PINOS DO DE1- SOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Periféricos conectados ao FPGA  
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• Periféricos conectados ao HPS 
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ANEXO B – DIAGRAMA DE BLOCOS DO HPS 

 

 

 


