
Resumo 
 
O surgimento de dispositivos FPGA com elevado nível de integração veio tornar viável o 

desenvolvimento de unidades de processamento dedicadas para aplicações 

específicas. 

Uma área de aplicação em que é eficaz o recurso a este tipo de abordagem é a 

construção de sistemas de processamento de imagem em tempo real, que associados 

a unidades de captura de imagem de baixo custo, permitem criar câmaras inteligentes 

com inúmeras aplicações, em áreas tão diversas como a indústria, medicina, defesa ou 

outras. 

O projecto de sistemas dedicados para processamento de imagem em tempo real, 

requer o domínio de um vasto conjunto de conhecimentos em torno das ferramentas de 

projecto, linguagens de especificação de hardware e tecnologias de implementação. 

Por outro lado, existe uma cada vez maior desproporção entre a capacidade de 

integração desse tipo de dispositivos e a capacidade que um projectista de hardware 

possui de utilizar todos esses recursos. 

Desse modo, sem um modelo de especificação adequado para o desenvolvimento 

desse tipo de sistemas, embora essa tecnologia se revele indicada, torna-se difícil 

usufruir eficazmente de todas as suas potencialidades, quer por projectistas de 

hardware quer por projectistas de sistemas que não estejam familiarizados com essa 

área de conhecimento. 

Uma das metodologias para contornar esse problema é a elevação do nível de 

abstracção a que podem ser projectados os circuitos digitais que realizam essa 

funcionalidade, tendo por alvo dispositivos do tipo FPGA.  

Nesse sentido, o recurso a linguagens gráficas de fluxo de dados, em vez das 

tradicionais linguagens HDLs (Hardware Description Languages), permite o projecto a 

níveis elevados de abstracção, sendo por outro lado vantajosa para representação de 

algoritmos de processamento de imagem. 

Com base nesse tipo de linguagens, é possível desenvolver ferramentas que efectuam 

a tradução automática do modelo funcional de alto nível, para uma descrição digital 



como código HDL, facilitando e acelerando significativamente o ciclo de projecto do 

sistema. 

Nesta dissertação, apresenta-se uma ferramenta de projecto de alto nível, 

especificamente dedicada ao apoio ao desenvolvimento desse tipo de sistemas, aberta 

e independente da tecnologia. 

A ferramenta desenvolvida está integrada no ambiente Matlab/Simulink e permite a 

modelação e simulação de um sistema, bem como a geração automática do código 

HDL (o qual se garante ser sintetizável e válido do ponto de vista funcional) que traduz 

para o nível RTL (Register Transfer Level) o modelo Simulink. 

O modelo RTL, destina-se a ser implementado numa Infraestrutura de hardware para 

ensaio existente.  

Conseguiu-se com a ferramenta desenvolvida, colmatar limitações de ferramentas de 

projecto existentes, tendo sido objectivo do trabalho montar a arquitectura de uma 

ferramenta que futuramente pode ser enriquecida com novas funcionalidades. 
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Abstract 
 
The arise of FPGA devices, capable of achieving an high level of integration, has made 

possible the development of dedicated processing units for specific applications. 

A field in which is effective this kind of approach, is the development of real time image 

processing systems which associated low cost image capture units, allow the 

development of intelligent cameras in different domains like industry, medicine, defence 

and several others. 

The project of dedicated real time image processing systems, demands for specific 

know-how concerning project tools, hardware description languages and implementation 

technologies. Besides, there is an increasing gap between the enormous level of the 



integration of those devices and the ability of an hardware developer to use those 

resources. 

So, without a correct specification procedure for the development of this kind of systems, 

although dealing with the correct technology, it is difficult to effectively beneficiate of all 

its capabilities, concerning hardware developers or software ones, which frequently are 

not comfortable in this matters. 

A method for dealing with that difficulty is leveraging the level of abstraction in which 

digital circuits implementing that systems are projected, for targeting FPGA devices. 

In that way, the use of data-flow graphical languages instead of traditional HDLs 

(Hardware Description Languages), allows the project in a higher level of abstraction, 

taking also advantage of an indicated representation of image processing algorithms. 

Supported in that languages its possible the development of tools that automatically 

map an high level model to a logic circuit specified in a HDL,  accelerating and making 

easier the project flow of the system. 

In the present dissertation is presented an open high level project tool specific for the 

support of the development of those systems and also technology independent. 

The tool is integrated in the well known Matlab/Simulink environment, allowing modelling 

and simulation of a system, as well as automatic generation of HDL code (synthesizable 

and functional correct) mapping in the RTL level (Register Transfer Level) the Simulink 

model. 

The RTL model is intended to be implemented in a existing hardware test platform. 

The tool has managed to overcome the weaknesses of similar project tools, being the 

aim of this dissertation the assembling of the arquitecture of that tool, which in future 

developments allows the integration of new capabilities. 
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