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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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Capítulo 1 - Introdução  
 
 
 

1.1 Enquadramento  
 
 O desenvolvimento de sistemas de processamento de imagem em tempo real, 
tem vindo a assumir uma crescente relevância, sendo que actualmente, não se encontra 
limitado à área académica, industrial ou militar, tendo também por alvo a área dos 
produtos de grande consumo. 
 

Esses sistemas possuem requisitos específicos tais como o processamento de 
grande volume de dados, estrito cumprimento de intervalos temporais, capacidade de 
adaptação a diferentes requisitos de processamento e baixo consumo de energia. 

 
A implementação desses sistemas em plataformas reconfiguráveis baseadas em 

dispositivos do tipo FPGA, tem sido alvo de cada vez maior procura em detrimento de  
outras tecnologias consagradas, tais como a computação paralela, DSP’s ou ASIC’s. A 
justificação para tal, deve-se sobretudo à sua flexibilidade de adaptação/configuração, 
aliado ao alto desempenho, elevada capacidade de integração e cada vez mais baixo 
custo.  

 
O projecto de sistemas de processamento de imagem dedicados, requer o 

domínio de um vasto conjunto de conhecimentos, em torno das ferramentas de projecto, 
linguagens de especificação de hardware e tecnologias de implementação. O recurso a 
implementações deste tipo, torna-se por isso difícil para projectistas de sistemas, que 
não estejam familiarizados com esta área de conhecimento.  

 
 As ferramentas conhecidas, para apoio ao desenvolvimento de sistemas de 
processamento de imagem em tempo real, implementados em FPGA, permitem o 
projecto a alto nível, utilizando geralmente linguagens textuais ou linguagens gráficas 
de fluxos de dados, para especificação desses sistemas. Estas últimas, apesar de 
permitirem um maior nível de abstracção, ou são dependentes de uma determinada 
tecnologia e não especificamente destinadas à área de processamento de imagem, ou 
utilizam ambientes de projecto fechados, o que representa uma limitação importante na 
sua utilização. 
 
 O trabalho apresentado nesta dissertação enquadra-se na categoria de 
ferramentas que recorre a uma linguagem gráfica de fluxos de dados, dando resposta a 
algumas lacunas existentes em ferramentas similares.  
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1.2 Motivação 
 
O desenvolvimento do trabalho apresentado nesta dissertação, foi sugerido como 

resultado da inexistência ou limitações de ferramentas de projecto de sistemas digitais 
especificamente destinadas à área de processamento de imagem.  
 

De facto, no início do trabalho desenvolvido, o ambiente Matlab/Simulink 
dispunha somente de um conjunto de funções elaboradas em linguagem Matlab 
destinadas à área de processamento de imagem: a Image Processing Toolbox. 
Posteriormente, foi integrado um conjunto de blocos, que permitem o desenvolvimento 
de sistemas de processamento de vídeo e imagem no Simulink (o Video and Image 
Processing Blockset), embora orientado para implementações em software, destinadas a 
processadores convencionais ou DSP’s.  

Por outro lado, os dois fabricantes dominantes do mercado dos FPGA (Xilinx e 
Altera), criaram cada um deles uma ferramenta, que integraram no Matlab/Simulink, 
mas que até este momento não estão direccionadas especificamente para a área de 
processamento de imagem. 

 
Tendo por objectivo contribuir para colmatar estas lacunas, pretendeu-se 

oferecer um ambiente de projecto de unidades de processamento de imagem, que 
permitisse: (i) especificação e verificação de um sistema a um nível elevado de 
abstracção, (ii) tradução automática para uma representação de um circuito digital que o 
implemente e (iii) disponibilizar uma ferramenta aberta à introdução de novas 
funcionalidades. 

 
O projecto de sistemas digitais para processamento dedicado, requer o domínio 

de um vasto conjunto de conhecimentos, que inclui as tecnologias de implementação, 
ferramentas de projecto e linguagens de especificação de hardware. Por outro lado, o 
desenvolvimento de sistemas de processamento de imagem, é tradicionalmente 
realizado por projectistas de aplicações de software que, de um modo geral, não estão 
familiarizados com o processo de projecto para dispositivos FPGA, baseado em 
linguagens de descrição de hardware (HDLs – Hardware Description Languages). 
Apesar de existirem processos para síntese automática, partindo de especificações em 
linguagens padrão de programação, a sua utilização não se revela eficaz quando se 
pretende atingir uma utilização eficiente dos recursos de hardware. A especificação e 
verificação funcional a níveis elevados de abstracção, recorrendo a linguagens gráficas 
de fluxo de dados, é um factor chave para disponibilizar novas tecnologias de 
implementação, a projectistas de aplicações que não dominem os processos de projecto 
de sistemas digitais. 
 

O recurso a um processo de especificação ao nível do sistema, permitiu também 
usufruir da tradução automática do modelo funcional de alto nível para uma descrição 
digital como código HDL, garantindo a sua correcção funcional. 

Essa tradução automática, justifica-se também pelas diversas opções de 
parametrização de algumas operações de processamento de imagem, que favorecem a 
utilização de geradores automáticos de código.  

 
Para concluir, refira-se que se pretendeu antes de mais desenvolver uma 

ferramenta que oferecesse um conjunto inicial de blocos elementares de processamento, 
criando uma ferramenta aberta cujas potencialidades pudessem ser ampliadas no futuro.  
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1.3 Objectivos  
 

No seguimento do que se indicou anteriormente, os principais objectivos 
delineados foram:  
 

1. Construção de uma biblioteca básica de blocos para a ferramenta Simulink, 
para modelação de sistemas de processamento de imagem em tempo real 

2. Desenvolvimento de um conjunto de aplicações capazes de traduzir o 
modelo do sistema num modelo HDL, apto a ser sintetizado para tecnologia 
FPGA  

3. Validação da ferramenta desenvolvida ao nível RTL: criação de um gerador 
automático de módulos de teste (testbenches), para validação funcional de 
um conjunto de modelos HDL padrão. 

 

 1.4 Apresentação sumária  
 

Neste trabalho, desenvolveu-se uma ferramenta de apoio, especificamente 
dedicada ao desenvolvimento de sistemas de processamento de imagem em tempo real.  

A ferramenta permite a modelação e simulação desses sistemas, a um nível de 
abstracção elevado, tomando como ponto de partida um descrição gráfica de fluxo de 
dados, construída com base num conjunto de blocos de processamento de imagem. 

Para posterior implementação em plataformas reconfiguráveis do tipo FPGA, é 
gerado automaticamente o código HDL (sintetizável e válido do ponto de vista 
funcional), que traduz para o nível RTL o modelo de alto nível.  

 
Modelação e Simulação 

 
 Uma das ideias chave foi a utilização do ambiente Matlab /Simulink [Mat07a], 
visto que se trata de um ambiente aberto, e que possui uma vasta gama de 
potencialidades ao nível da programação, análise de dados, visualização de resultados e 
simulação (entre outras). Esse ambiente, por outro lado, disponibiliza  uma biblioteca de 
funções para o Matlab, específicas para processamento de imagem: a Image Processing 
Toolbox. 

 
O sistema desenvolvido foi construído sobre esse ambiente, permitindo a 

modelação de sistemas básicos de processamento de imagem utilizando uma 
representação gráfica de fluxo de dados.  

Para o efeito, criou-se uma biblioteca de blocos básicos para o Simulink 
organizada em vários subconjuntos: funções básicas de processamento (Processamento 
de Imagem), visualização de resultados (Sumidouros) e entrada/saída (Terminadores). 
Este blocos são parametrizáveis, permitindo que sejam facilmente adaptados a 
diferentes cenários de aplicação. 
 

A construção de um modelo e a sua simulação/verificação funcional, são 
realizadas tomando como unidade de dados um quadro de imagem completo (frame), 
recorrendo-se às funções de alto nível do Matlab (da Image Processing Toolbox ) para 
simular as transformações operadas por cada bloco. Esta abordagem permitiu acelerar 
de forma significativa o processo de simulação, e ao mesmo tempo simplificar a forma 
como é construído o modelo. 
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A figura 1.1 mostra uma visão geral sobre as etapas de Modelação e Simulação, 
as quais serão expostas em maior detalhe no capítulo 3 desta Dissertação.  
  
Geração automática de código 
 

O processo de tradução automática, para um sistema digital que implemente o 
modelo especificado, garante a equivalência funcional entre as duas representações e 
produz uma cadeia de processamento que assegura uma latência mínima entre a fonte de 
imagem e a saída de resultados. Para o efeito, foi desenvolvido um conjunto de 
aplicações (geradores automáticos de código) que são invocados no ambiente 
Matlab/Simulink e efectuam a tradução do modelo e sua parametrização para modelos 
de hardware digital ao nível RTL. 

 
 O processo de tradução (que será exposto em maior detalhe no Capítulo 4) 
passou pela representação e processamento do modelo numa camada de dados de nível 
intermédio (ou seja entre o nível do sistema e o nível RTL) sendo o modelo tratado 
como um grafo dirigido acíclico (DAG – Directed Acyclic Graph). Essa camada contém 
propriedades extraídas do nível do sistema e adiciona outras intrínsecas ao nível RTL. 
  

Utilizando a camada de dados de nível intermédio a ferramenta gera módulos 
HDL correspondentes aos blocos existentes no modelo e módulos adicionais que são 
inferidos através da análise desse mesmo modelo. Esses módulos são gerados através da 
parametrização de modelos de código HDL existentes numa biblioteca criada para o 
efeito, os quais concretizam as variadas alternativas de implementação possíveis para 
cada bloco. 

A montagem do sistema completo é feita mantendo a topologia do modelo do 
Simulink e recorrendo a um conjunto de infraestruturas de processamento e 
sincronização que são necessárias para criar o modelo RTL final. 

Acrescenta-se que, no trabalho desenvolvido, optou-se por privilegiar a 
elaboração da arquitectura da ferramenta em detrimento da geração dos módulos 
correspondentes a alguns dos blocos da biblioteca de blocos do Simulink, já isso que 
poderá ser efectuado em desenvolvimentos futuros, seguindo um processo análogo aos 
módulos possíveis de gerar actualmente. 
 

A geração automática de código permite elevar o nível de abstracção de 
desenvolvimento dos sistemas referidos, através da diminuição da complexidade de 
desenvolvimento do mesmo; a probabilidade de existência de erros devida à codificação 
manual e evitando que a validação do sistema fosse efectuada ao nível RTL reduzindo 
drasticamente o ciclo de projecto. 
 
 A figura 1.2 contém uma visão geral da ferramenta desenvolvida ilustrando as 
fases de  modelação, simulação e geração automática de código.     
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Figura 1-1: Visão geral da ferramenta desenvolvida (fluxograma)



Capítulo 1 - Introdução 

Ferramenta de apoio ao desenvolvimento de sistemas de processamento de imagem em tempo real 
implementados em plataformas reconfiguráveis 

6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-2: Visão geral da ferramenta desenvolvida: biblioteca de blocos BibPI (a) ; modelo 
(binarização de uma sequencia de imagens de uma bola de golfe) (b); Histograma após Filtro de 
Média  (c); imagem de saída (d); ficheiros em código HDL (Verilog) gerados a partir do modelo  (e) 

 
Matlab / 
Simulink 

a) 

e) 
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d) 
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1.5 Organização da dissertação 
 
 Para além deste capítulo introdutório, a dissertação está organizada em mais 
quatro capítulos e um anexo.  
 No Capítulo 2, é feita uma breve abordagem ao estado da arte em que se insere 
esta ferramenta, destacando-se a apresentação e comparação, com outras ferramentas 
similares existentes. Justifica-se a necessidade de elaboração da ferramenta 
desenvolvida. 

A descrição da ferramenta e da sua implementação, para efeitos de modelação e 
simulação ao nível do Simulink, é abordada no capítulo 3, incluindo-se um Exemplo, 
que demonstra o seu funcionamento em cada umas dessas etapas.  

No Capítulo 4, apresenta-se a componente de geração automática de código 
HDL, recorrendo ao mesmo exemplo mostrado no capítulo 3.  

Por fim, no Capítulo 5, tecem-se conclusões finais sobre o trabalho desenvolvido 
e adiantam-se perspectivas de trabalho futuro. 

Em anexo encontra-se o código integral da função Matlab da S – Function do 
bloco Convolução (Anexo A), que é referenciada no capítulo 3 como um caso de 
estudo. 
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Capítulo 2 - Estado da arte: um breve resumo  
 
 
 

2.1 Introdução 
 
 A caracterização do estado da arte em que se insere o trabalho desenvolvido 
envolve três domínios:  

- A área de aplicação  
- As tecnologias existentes e a tecnologia utilizada 
- O modelo de programação (para implementação de aplicações na 
tecnologia utilizada) 

 
 Neste capítulo, apresenta-se uma breve abordagem a esses três domínios, com 
destaque para a apresentação e comparação com outras ferramentas existentes, 
justificando-se também a necessidade de desenvolvimento da ferramenta elaborada. 
 

2.2 Conceitos básicos de processamento de imagem 
 

2.2.1 Operações 
 

Segundo [Ben00], as operações de processamento de imagem podem dividir-se 
em três grandes classes, sendo de seguida dada uma breve definição dessas classes e 
exemplos de operações dentro de cada uma delas. 

 
 Considere-se uma imagem digital monocromática, representada por uma função 
discreta bidimensional f(i,j), que a cada ponto de uma imagem (pixel) associa um valor 
no intervalo [0,L], o qual foi subdivido uniformemente em K = 2b níveis. É atribuído o 
código 0 ao negro e o código K-1 ao branco. Cada nível pode ser representado por uma 
palavra binária de b bits de modo a esgotar-se a gama de representação correspondente a 
esse número de bits.  
 Considere-se uma ou várias imagens de entrada (imagens – operando), definidas 
por uma função f1(i,j) , f2(i,j), …, fn(i,j) e uma imagem de saída (imagem – resultado), 
definida por uma função g(i,j). Podem-se definir operações compostas que podem ser 
divididas numa sequência de operações elementares, sendo estas últimas classificadas 
em operações pontuais, locais e globais.  
 
Operações pontuais 
  

Nesta classe, cada pixel da imagem-resultado g(i,j) é obtido de um dos seguintes 
modos: 
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1. uma transformação do pixel de coordenadas homólogas da imagem-operando 
f1(i,j) 

2. uma operação entre os pixeis de coordenadas homólogas das imagens-
operando f1(i,j) e f2(i,j) 

 
Exemplos de operações para cada uma das transformações anteriores são, 

respectivamente:  
 
1. Variação do brilho, variação do contraste, obtenção do negativo,  binarização 

(thresholding) ou equalização de histograma. 
2. Operações aritméticas, lógicas ou de comparação. 

 
Operações locais 
 

Nesta classe, cada ponto da imagem resultado g(i,j) é obtido pela aplicação de 
uma transformação F à imagem operando f1(i,j). Essa transformação usa como 
argumentos o ponto homólogo da imagem operando e um conjunto de pontos vizinhos 
desse. Frequentemente a vizinhança considerada consiste numa "janela" de dimensão K 
x K. 

A transformação F pode ser uma combinação linear dos valores dos pontos da 
janela (caso em que a operação se designa por Convolução), mas também pode ser uma 
certa função lógica ou não-linear dos mesmos valores. 

Exemplos de operações locais são a filtragem (filtros de média, Laplacianos e 
Gauss), cálculo do mínimo, cálculo do máximo ou operações morfológicas (Dilatação e 
Erosão). 
 
Operações globais 
 

Nestas operações, cada ponto da imagem resultado depende dos valores de todos 
os restantes pontos da imagem. 

Exemplos deste tipo de operações são a compressão de imagem, a equalização 
de histograma ou transformações geométricas (quando definidas por meio da fixação de 
um certo número de pares de pontos correspondentes). 

 

2.2.2 Domínios de aplicação 
 

As operações anteriores podem ser utilizadas para implementação de unidades 
dedicadas de processamento. O aparecimento de dispositivos FPGA de elevada 
capacidade de integração, veio tornar acessível a construção de sistemas dedicados para 
processamento de imagem, possibilitando desempenhos inatingíveis por computadores 
convencionais. 

Segundo [Alt06] esses sistemas ocorrem maioritariamente nos seguintes 
domínios: 
 
Indústria  
 
 Duas classes frequentes neste domínio são os Sistemas de Inspecção Visual 
Automática e os Sistemas de Vídeo-vigilância.  
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 Para a primeira classe poder-se-iam citar inúmeros exemplos, dentro dos quais 
um sistema para classificação de rolhas de cortiça de acordo com a sua qualidade 
[VRSPGP01]; um sistema para inspecção automática em aeroportos, de correio, 
bagagens, passageiros e veículos [Lie97] ou um sistema para detecção de diversos tipos 
de descontinuidades em bolachas de silício [AACP]. Este último, foi implementado 
tendo por base uma plataforma Splash – 2, a qual recorre a dispositivos FPGA da 
família Xilinx XC4000. A plataforma foi programada dinamicamente, de modo a conter 
o conjunto de funções de processamento de imagem indicado, para detecção do tipo de 
descontinuidade a detectar. A especificação dessas funções, foi feita ao nível RTL 
utilizando a linguagem VHDL.   
 Dentro da segunda classe, pode referir-se o exemplo de um sistema 
desenvolvido na área da segurança industrial [VK03]. O sistema foi aplicado para 
vigilância do posto de trabalho, numa prensa industrial, podendo ser adaptado a outras 
máquinas ou postos de trabalho. Baseado em dois algoritmos de processamento de 
imagem, implementaram-se duas aplicações que permitem detectar movimentos de 
risco, com a finalidade de prevenir possíveis acidentes de trabalho.  
 
Medicina 
 
 A Restauração de Imagens e a visualização de imagens obtidas por Ressonância 
Magnética são duas classes em que foram desenvolvidos sistemas para este domínio.  

A Restauração de Imagens em medicina utilizando FPGA's foi implementada 
em [RDRC98], com recurso a um filtro de dimensão 15 x 15, tendo-se implementado 
um algoritmo de restauração num único dispositivo da família Xilinx XC4000. O 
trabalho desenvolvido lança os fundamentos para o desenvolvimento de sistemas, que 
recorrem à variação da escala e redução do ruído em imagens. 

A obtenção de imagens por Ressonância Magnética é uma tarefa 
computacionalmente pesada, devido ao grande volume de informação manipulado. Em 
[SJHJ98], pode-se encontrar um algoritmo para visualização de imagens volumétricas 
desse tipo, recorrendo a FPGA’s.   
 
Defesa 
 
 Neste domínio podem ser referenciados inúmeros exemplos de sistemas 
desenvolvidos nos EUA ao abrigo de vários programas.  
 
 Os Sistemas de Reconhecimento Automático de Alvos (Automated Target 
Recognition) são um exemplo vulgar [JLDT99] [RH97] . Em [KC98] foi implementado 
um sistema desse tipo, tendo sido desenvolvido um conjunto de ferramentas que 
permitem a especificação do circuito utilizando a linguagem de alto nível C ++. Esse 
conjunto de ferramentas, permitem a geração automática de código VHDL, tendo-se 
recorrido a ferramentas comerciais da Xilinx para síntese e place & route, com vista à 
posterior implementação em dispositivos do tipo FPGA.  
 

Sistemas de Vigilância Aérea foram também alvo de desenvolvimento em vários 
programas na área da defesa. Uma aplicação típica desses sistemas, é na obtenção de 
imagens de uma região geográfica, para detecção e constituição de um histórico de 
alterações ocorridas nessa região. Exemplos desses programas são o BADD (Battlefield 
Awareness and Data Dissemination) e o VSAM (Video Surveillance and Monitoring) 
[PSvdWH99]. 
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Sistemas de Visão incorporados em veículos robotizados autónomos, é outra das 
classes de sistemas. O programa MDARS-E contempla o desenvolvimento de um 
desses veículos para vigilância de paióis de armamento [PSvdWH99]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-1:Imagens de entrada (a) e saída (b) resultantes da aplicação do algoritmo de 
reconhecimento automático de alvos Round-0, desenvolvido pelo Army Night Vision Laboratory 
Fonte:  D. Bouldin. Champion: a software design environment for adaptive computing systems and 
application specific integrated circuits (final report). Technical Report AFRL-IF-WP-TR-2001-1536, 
University of Tenessee - Department of Electrical and Computer Engeneering, Julho 2001 
 
Diversos  
 
 Os domínios da Radiodifusão e Aeroespacial, são também domínios para os 
quais são desenvolvidos sistemas de vídeo e processamento de imagem, implementados 
em plataformas reconfiguráveis do tipo FPGA. 
 
 Existem por outro lado, classes de sistemas como sejam a Videoconferência, o 
Cinema Digital, e os Sistemas de Vigilância Aérea ou Terrestre nas quais se poderiam 
citar exemplos como (para esta última classe) uma versão comercial do sistema de visão 
VFE200, fabricado pela Pyramid Vision Technologies [Tec], e que dá pelo nome de 
PVT200. 
  
 Em alguns dos domínios citados anteriormente, as áreas que hoje em dia 
impulsionam a evolução da tecnologia são o aumento da resolução da aquisição e 
visualização de imagens, a compressão de imagem (desenvolvimento de novos 

 

a) 

b) 
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algoritmos e melhoramento dos existentes) e a vídeo-inteligência (video intelligence) 
[Alt06].  
 

2.3  Plataformas para implementação de aplicações de 
processamento de imagem  
 
 O desenvolvimento de aplicações de processamento de imagem em tempo real, 
exige que a sua implementação seja efectuada em sistemas de elevado desempenho, já 
que possuem requisitos específicos, tais como processamento de grande volume de 
dados, estrito cumprimento de intervalos temporais, capacidade de adaptação a 
diferentes requisitos de processamento e baixo consumo de energia [Ben00].  
 

2.3.1 Computadores de uso geral, Computação paralela, DSP’s e 
ASIC’s 
 
Computadores de uso geral    
 
 Um programa de processamento de imagem ou um ambiente integrado de 
desenvolvimento, quando associados a este tipo de plataforma, permitem o 
desenvolvimento e depuração de algoritmos, de um modo rápido e flexível, com um 
custo associado relativamente baixo.   
 É frequente, que de modo a verificar a sua funcionalidade, aplicações de 
processamento de imagem sejam simuladas neste tipo de plataformas, antes de serem 
implementadas noutras [Nel00]. 
 O ambiente Matlab/Simulink é um exemplo desse tipo de ambientes, possuindo 
como se indicou um conjunto de funções (Image Processing Toolbox)  e blocos (Video 
and Image Processing Blockset), específicos para a área de processamento de imagem. 
 Devido às necessidades de processamento já indicadas das aplicações em causa,  
nem mesmo utilizando software específico para processamento de imagem, em conjunto 
com estas plataformas, se conseguem desenvolver aplicações com um elevado 
desempenho, visto estas plataformas terem sido destinadas ao uso geral e não 
optimizadas para uma aplicação ou área especificas.  
 O (relativo) baixo desempenho é um factor limitativo, que por vezes condiciona 
o recurso a esta tecnologia, em aplicações que necessitem de elevadas taxas de 
desempenho. 
 
Computação Paralela 
 
 De um modo simplificado, esta tecnologia permite a decomposição de um 
problema em tarefas menores e processamento das mesma em paralelo, obtendo-se um 
sistema computacional de elevado desempenho [SF03]. Devido a essas razões, seria a 
indicada para implementação de operações de processamento de imagem (por exemplo 
operações locais), para desenvolvimento de aplicações nessa área [CP90] . 
 No entanto, de um modo geral, caracteriza-se por um elevado custo associado, 
grande sobrecarga (overhead) de comunicação entre vários processadores [SF03], não 
sendo geralmente adequada para aplicações embebidas. 
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DSP’s  
 
 Os Processadores Digitais de Sinal (DSP’s) são outro tipo de plataforma que 
permite implementar aplicações de elevado desempenho [TI] [AAA94].  
 Embora possam ser programados com linguagens convencionais, o seu uso 
eficiente requer o conhecimento da sua arquitectura interna.  
 A implementação de algoritmos em DSP’s, não pode explorar completamente o 
paralelismo de tarefas sem a utilização de múltiplos DPS’s,  pelo que o seu desempenho 
é maior do que os computadores de uso geral mas menor que os ASIC’s e FPGA. 

Pelas razões anteriores, podemos colocá-los entre os dois conjuntos de 
plataformas ao nível do desempenho e complexidade de desenvolvimento de aplicações 
[Nel00]. 
 
ASIC’s (Application-Specific Integrated Circuit) 
 
 No extremo oposto das plataformas baseadas em software, encontram-se as 
plataformas baseadas em hardware dedicado.  
 Nesse sentido, uma abordagem diferente, consiste em construir circuitos 
optimizados para uma aplicação específica, através do projecto e fabrico de um circuito 
integrado, desenhado à medida para uma aplicação (ASIC).  

Essas plataformas possuem um elevado desempenho, pois foram optimizados 
em termos de área e rapidez para a aplicação em causa. No entanto, os custos de 
projecto e fabrico dos ASIC’s, são demasiado elevados e só podem ser justificados no 
caso de produções em grande quantidade. Outra desvantagem é o tempo de 
desenvolvimento demasiado longo, enquanto que paralelamente outras plataformas, 
continuam em constante evolução, levando a que os ASIC’s possam ficar obsoletos 
passado pouco tempo. É de salientar também, que este tipo de plataforma é 
completamente inflexível, dado que a sua funcionalidade não pode ser modificada após 
o seu fabrico [SF03]. 
 

2.3.2 Dispositivos Lógicos Programáveis do tipo FPGA 
 

FPGA (Field Programmable Gate Array) pode ser traduzido para "agregado 
regular de portas lógicas programável pelo utilizador". Em concreto, um FPGA é um 
circuito integrado digital, que inclui uma matriz de blocos lógicos interligado por 
recursos de encaminhamento e cercado por um conjunto de blocos de entrada/saída, 
sendo todos estes componentes programáveis pelo utilizador [SF03].  
 Os FPGA’s, podem ser utilizadas para construir sistemas digitais arbitrários, 
apenas limitados pelo número de blocos e ligações disponíveis.  
 Este é um dispositivo de hardware típico que pode ser utilizado em Computação 
Reconfigurável, sendo esta uma abordagem que possibilita eliminar as desvantagens 
associadas com software “puro” (implementado num computador de uso geral) e 
hardware “puro” (ASIC).  

Tal como os ASIC’s, os FPGA’s permitem o desenvolvimento de circuitos de 
elevado desempenho e optimizados para uma aplicação específica, embora sem os 
custos elevados de fabrico associados aos primeiros. 
 Além disso, os FPGA’s são também electricamente reprogramáveis, possuindo 
por essa razão a flexibilidade inerente às implementações baseadas em software.  
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As aplicações de processamento de imagem possuem características que tornam 
muito vantajosa a utilização deste tipo de plataformas, já que muitas vezes recorrem a 
operações de granularidade fina, operam com dados de pequeno formato e oferecem 
muitas possibilidades de exploração de paralelismos nos processos de cálculo.   

 
Apesar dos primeiros FPGA’s possuírem níveis de integração bastante 

modestos, os últimos dispositivos possuem capacidades equivalentes a alguns milhões 
de portas lógicas, incluindo inúmeros recursos para construção de sistemas integrados, 
desde blocos de memória, unidades dedicadas para DSP e processadores convencionais. 
Por outro lado, as últimas técnicas de fabrico de circuitos integrados tornam possível 
operar com frequências de relógio de centenas de MHz, pelo que por todas estas razões, 
torna-se possível e indicado a implementação neste tipo de plataformas de aplicações de 
processamento de imagem.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-2:Fluxo de projecto de um dispositivo lógico programável (válido também para um 
FPGA) 
Fonte:  K. Parnell and N. Mehta. The programmable logic design quick start handbook. Xilinx, Junho 
2003 (adaptado) 
 

2.3.2.1 Fluxo de projecto 
 
 O desenvolvimento de um circuito digital para os FPGA’s, inclui quatro fases 
principais: especificação, implementação, programação do dispositivo e verificação. As 

 



Capítulo 2 - Estado da arte: um breve resumo 
 

Ferramenta de apoio ao desenvolvimento de sistemas de processamento de imagem em tempo real 
implementados em plataformas reconfiguráveis 

16

mesmas estão patentes na figura 2.2, que ilustra o fluxo de projecto típico para um 
FPGA. 
 

A especificação do circuito, pode ser feita de forma textual através de linguagens 
padrão de descrição de hardware (como VHDL ou Verilog) ou graficamente através da 
criação de um diagrama esquemático, com uma ferramenta gráfica de projecto assistido 
por computador.  

Recentemente, tornou-se possível especificar a funcionalidade de circuitos em 
níveis elevados de abstracção, recorrendo a linguagens textuais (tal como Handel-C ou 
SystemC) ou recorrendo a linguagens gráficas de fluxos de dados, nas quais se baseiam 
as ferramentas System Generator ou DSP Builder. A ferramenta exposta nesta 
dissertação recorre também a esta última classe de linguagens.  
  

2.4 Linguagens de alto nível para especificação de aplicações 
(de processamento de imagem) com vista à implementação em 
plataformas reconfiguráveis 
 
O problema do nível de abstracção  

 
Como foi indicado na secção anterior, a especificação de um circuito digital a 

ser implementado num FPGA, pode ser feita de forma textual através de linguagens de 
descrição de hardware. Hoje em dia predominam o VHDL e Verilog, que são 
geralmente usadas para especificação do circuito ao nível RTL (Register Transfer 
Level) [Smi00]. 

 
Apesar das características dos FPGA fazerem desta uma tecnologia indicada 

para a implementação de aplicações de processamento de imagem em tempo real, tem-
se vindo a sentir a necessidade de elevar o nível de abstracção a que são especificados, 
para desenvolvimento dessas e de outro tipo de aplicações. 
 
 Um ponto de vista referido por alguns autores [Ben00] [NDBB98], indica que 
essa necessidade se deve principalmente a duas razões: ao facto das linguagens 
de descrição de hardware não serem dominadas por quem desenvolve aplicações na área 
de processamento de imagem e devido ao facto dos mesmos, não estarem familiarizados 
com o projecto de circuitos digitais. 
 

Por outro lado, existem autores [Sed06] que se referem ao que se poderia 
traduzir como o “desnível no projecto” dos FPGA (the design gap). Esse desnível, 
refere-se à desproporção entre a cada vez maior capacidade de integração desse tipo de 
dispositivos (e consequentemente cada vez maior número de recursos disponíveis) e a 
capacidade que o projectista de hardware possui de utilizar todos esses recursos. Essa 
desproporção existe e estima-se que continuará a crescer. 

O mesmo autor refere que uma das metodologias para contornar esse problema, 
é a elevação do nível de abstracção a que são especificados os circuitos para FPGA’s. 
 
 Em todo o caso, pode-se concluir que sem um modelo de especificação 
adequado para o desenvolvimento de aplicações na área de processamento de imagem, 
não seria possível usufruir eficazmente a alto nível de todas as potencialidades 
disponibilizadas por essa tecnologia. 
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A Solução  
 
 Existe hoje em dia um crescente interesse no desenvolvimento de ferramentas 
para geração automática de código que permitem especificar hardware digital a partir de 
descrições de alto nível. Essa descrição, permite a especificação do circuito ao nível 
comportamental, sendo posteriormente convertido para um formato de nível intermédio 
(normalmente um grafo de fluxo de dados) e por fim traduzido num circuito lógico.  

Para efectuar a descrição do circuito a alto nível, são utilizadas linguagens de 
alto nível (normalmente linguagens para modelação de software) em vez das 
tradicionais HDL’s [Sed06].  

Refira-se que os circuitos descritos a alto nível e criados com a ajuda de 
ferramentas automáticas, ocupam normalmente uma maior área e são mais lentos que os 
projectados directamente ao nível RTL, mas as ferramentas automáticas facilitam e 
aceleram significativamente o ciclo de projecto de sistemas digitais. 
   
Linguagens de alto nível : introdução  
 

A geração automática de código, que permita especificar hardware a partir de 
uma descrição de alto nível, baseada em linguagens para modelação de software, tem 
sido objecto de contínuo interesse de investigação. Essas linguagens, correspondem às 
linguagens de programação comuns (recentemente tem sido utilizadas o C, C++ e 
Matlab) e que agora são utilizadas para a modelar hardware. 

Várias iniciativas quer académicas quer comerciais, foram tomadas para o efeito, 
podendo hoje em dia (tal como é dado a entender por alguns autores [LSTK03]) 
dividirem-se essas linguagens em duas grandes classes, que se designaram como: 
Linguagens textuais e Linguagens gráficas de fluxos de dados. 

Relativamente à primeira das classes, como se subentende, esse tipo de 
linguagens recorre à forma textual para especificação ao nível do sistema de um 
algoritmo.  

As ferramentas que se inserem na segunda classe, baseiam-se em aplicações de 
software que permitem a modelação de sistemas de forma gráfica.  

Essas ferramentas, recorrem a bibliotecas de blocos que representam operações 
elementares, sendo o modelo obtido através da interligação gráfica desses blocos e da 
sua parametrização. O processo assemelha-se ao que se passa nas ferramentas de 
Captura de Esquemático, embora permitindo um maior nível de abstracção. 

Este tipo de ferramentas é ideal para projectar a alto nível aplicações de 
processamento de imagem, já que muitos algoritmos nessa área podem ser 
representados através de grafos de fluxos de dados [Ben00]. 

 
De seguida, são apresentadas as principais linguagens de alto nível, que são 

referidas por diversos autores, como tendo sido utilizadas no desenvolvimento de 
aplicações de processamento de imagem, para implementação em plataformas 
reconfiguráveis do tipo FPGA.  

 

2.4.1 Linguagens textuais 
 
 As linguagens que a seguir se expõem (sem prejuízo de outras que possam 
existir) são hoje em dia as mais referenciadas e utilizadas dentro desta classe de 
linguagens. 
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Handel – C  
 
O Handel-C  é uma linguagem proprietária da empresa Celoxica [Cel03] 

baseada num subconjunto do ANSI-C.  
Apesar de ser intrinsecamente sequencial (tal como o C), foram adicionadas 

algumas instruções para permitir efectuar processamento paralelo.  
Essas instruções permitem usufruir da capacidade de implementação de 

processamento paralelo em FPGA o qual, tal como já se indicou, é adequado utilizar na 
implementação de aplicações de processamento de imagem (quer pela natureza das 
operações envolvidas quer como forma de aumentar o desempenho dessas aplicações).    

As vantagens de ter como ponto de partida a linguagem C, são que para além de 
permitir a implementação de algoritmos a alto nível,  esta é uma linguagem de 
programação bastante divulgada, o que permite reduzir o tempo de aprendizagem para 
quem não está familiarizado com uma HDL. 

A descrição do circuito em Handel – C pode ser posteriormente traduzida para 
uma HDL ou uma descrição em EDIF (Electronic Design Interchange Format), através 
da utilização do compilador DK Design Suite da Celoxica [Cel03]. 

A desvantagem fundamental na utilização desta linguagem, reside no facto de 
ser proprietária de uma empresa (ao contrário do SystemC que se descreve de seguida), 
sendo tanto quanto se sabe somente suportada pelo compilador desenvolvido por essa 
empresa.   

Um exemplo de utilização desta linguagem, no desenvolvimento de aplicações 
na área do processamento de imagem, pode ser encontrado em [MMK00]. 
 
SystemC 
  

O SystemC é uma biblioteca de classes da linguagem C++,  bastante divulgada 
no desenvolvimento de sistemas embebidos,  já que ultrapassa alguns dos problemas 
colocados pelos métodos de projecto combinado de Hw e Sw, possibilitando a 
especificação quer de hardware quer de software [LSTK03] . 

Como é baseado em C++, facilita a introdução de novos módulos de projecto, já 
que isso implica somente o desenvolvimento de outros componentes ou bibliotecas em 
C++. 

Após a especificação em SystemC é possível efectuar a tradução automática para 
VHDL ou Verilog utilizando por exemplo o compilador CoCentric da Synopsys [Syn]. 

 
As vantagens de utilização do SystemC são [Pra05]:  
 
1. Ser baseado no C++, que é uma linguagem estável e amplamente divulgada.  
2. A sua biblioteca de classes acrescentou ao C++ já existente:  

a. Tipos de dados específicos para especificação de circuitos lógicos.   
b. Simulação do comportamento concorrente de circuitos lógicos 
c. Criação de módulos de teste (testbenches) e simulação do circuito ao 

nível do sistema, possibilitando a validação funcional a esse nível.  
Redução da complexidade e do tempo de projecto. 

3. Possibilita o projecto ao nível RTL através do SystemC RTL.   
4. É do domínio público, sendo mantido pela OSCI (Open source SystemC 
Initiative) [Ini]. 
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Consulte-se, como exemplo, um projecto que implementa um descodificador de 
vídeo em software e hardware. Na parte implementada em hardware, recorreu-se a um 
FPGA da Altera para implementação da IDWT (Inverse Discrete Wavelet 
Transformation) [DES+04]. 

 
JHDL  
 

O JHDL (“Just another HDL”) é uma linguagem de projecto de hardware, 
concebida com o objectivo de desenvolver circuitos de hardware reutilizáveis, que 
recorram a reconfiguração dinâmica.   

Começou por ser um ambiente de projecto e simulação estrutural, concebido 
especificamente para o projecto de aplicações de elevado desempenho implementadas 
sobre hardware reconfigurável [HBHH99],  tendo sido adicionada posteriormente a 
possibilidade de síntese a alto nível [Sed06].  

No ambiente de desenvolvimento do JHDL [Lab03], os circuitos são descritos 
tendo por base a linguagem Java, sendo construídos com recurso às bibliotecas do 
JHDL. Os circuitos são tratados como objectos e a reconfiguração passa pela criação e 
destruição desses objectos. Posteriormente, é possível invocar ferramentas de depuração 
e verificação funcional e gerar automaticamente uma lista de ligações (netlist). Por fim, 
o projectista pode invocar ferramentas dedicadas de posicionamento e encaminhamento, 
características da plataforma de hardware onde irá ser implementado o projecto. 

Podem ser encontrados vários exemplos de desenvolvimento de aplicações na 
área do processamento de imagem, com recurso a  dispositivos do tipo FPGA, tal como 
a implementação de uma memória cache em [Nal03]. 
 

2.4.2 Linguagens gráficas de fluxos de dados 
 

 Dentro desta classe existem pouco exemplos de ferramentas conhecidas, que 
tenham por alvo o desenvolvimento de sistemas para dispositivos FPGA . 
 Contudo, cada um dos fabricantes dominantes do mercado dos FPGA (Xilinx e 
Altera), desenvolveu a sua própria ferramenta, sendo ambas baseadas no ambiente 
Matlab / Simulink, como ambiente de projecto e simulação ao nível do sistema.  
 

2.4.2.1 System Generator 
 
 Esta ferramenta está direccionada para o projecto, ao nível do sistema, de 
aplicações de Processamento de Sinal em geral permitindo, a gestão de todo o fluxo de 
projecto [Xil07a]. 
 

Esse fluxo desenrola-se em várias etapas : 
 
Modelação e Simulação  

 
O System Generator é uma ferramenta embebida noutra ferramenta bastante 

divulgada no domínio da engenharia: o Matlab/Simulink.  
 Ao  nível do Simulink, permite a construção de modelos através da utilização de 
duas bibliotecas de blocos próprias: Xilinx Blockset e Xilinx Reference Blockset 
(consulte-se a figura 2.5- a) . Nessas bibliotecas, podem-se encontrar desde blocos 
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básicos (operadores lógicos,  aritméticos, etc.),  bem como outros mais complexos 
(blocos para processamento de sinal, blocos para processamento de imagem,  etc.). 

Esses modelos são idênticos em termos de representação numérica e 
comportamento temporal (bit-identical e cycle-identical), ao circuito implementado no 
FPGA, estando essas características embebidas nos blocos disponibilizados pela 
biblioteca.  

No mesmo ambiente é possível também efectuar a simulação a alto nível. 
 

 
  

Figura 2-3: System Generator : uma visão geral 
Fonte : Xilinx. System Generator product brochure. 
http://www.xilinx.com/products/software/sysgen/sysgen_sellsheet.pdf , Fevereiro 2007 

  
Geração automática de código e Simulação  funcional 

 
Construído o modelo, pode-se efectuar a geração automática de código HDL 

sintetizável (VHDL ou Verilog) e a parametrização de núcleos (cores IP) das bibliotecas 
de blocos.   

Esses núcleos, são circuitos previamente testados disponibilizados pela própria 
Xilinx (os módulos LogicCORE) ou por terceiros, que permitem aumentar a fiabilidade 
do sistema e gerar circuitos com um bom compromisso área/rapidez. A utilização desses 
núcleos, é possibilitada através de um outro software da Xilinx (o Core Generator), o 
qual traduz automaticamente os blocos do modelo ao nível do sistema, em circuitos 
optimizados para os FPGA's da Xilinx. 

É também gerado um módulo de teste (testbench) e os vectores de teste 
correspondentes aos estímulos de entrada e ao nível do sistema, de modo a poder 
confrontar essa simulação com a simulação funcional. 
 
Implementação  

 
O código HDL pode ser posteriormente sintetizado e implementado, tendo como 

alvo alguns dos FPGA's disponibilizados no mercado pela Xilinx [Xil07a].  
 
 Para além das etapas anteriores, a ferramenta possibilita ainda a Co – simulação 
HDL (HDL Co-simulation), que permite a simulação conjunta de código HDL com o 
modelo do Simulink e ainda a Co – simulação de Hardware (Hardware Co-simulation) 
que torna possível efectuar a simulação de um modelo do Simulink, embebendo um 
módulo de hardware que corre no FPGA.  



Capítulo 2 - Estado da arte: um breve resumo 
 

Ferramenta de apoio ao desenvolvimento de sistemas de processamento de imagem em tempo real 
implementados em plataformas reconfiguráveis 

21

 
 O fluxograma de projecto da figura 2.4, ilustra (em parte) algumas das etapas 
anteriores. 
 

Including
S - functions

ENTITY mult IS
   GENERIC (w:
   PORT (a,b :IN
   PORT (y:OUT
   END ENTITY

...

Synthesis

Simulation
Library (Including XBS)

X

MATLAB Enviroment

Xilinx
Design Tools
Environment

Simulink

Simulation Data

~
Input

System Model Output

System Generator
Translation software:
- VHDL Netlister
- Testbench generator
- Control Signal Inference

Synthesis
Compiler

CORE
Generator

FPGA
Place & Route

Logic
Simulator

VHDL

EDIF

Bit Stream

EDIF + Timing

Core
Parameters

Test Vectors

Pass / Fail  
 
Figura 2-4: Fluxograma para projecto no System Generator  
Fonte: P. Holmberg and A. Mascarin. FPGA’s reach into mainstream DSP applications. RTC Magazine, 
IX(6), Junho 2000 
 
 Ao nível da Modelação,  um pormenor importante é o bloco “System Generator”  
(veja-se a figura 2.5), o qual deve fazer parte obrigatoriamente de cada modelo. O 
mesmo permite configurar e invocar o gerador automático de código e efectuar a 
correspondência entre um período de tempo de simulação no Simulink e um período de 
relógio do circuito implementado no FPGA [Xil06b].  
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Figura 2-5: System Generator: a) biblioteca de blocos ; b) janela de diálogo do bloco System 
Generator; c) modelo para detecção de cantos 
Fonte: E. Patrone e M. Schenone. Studio e analisi di algoritmi di corner detection per architetture di 
calcolo basate su dispositivi a lógica programmabile. Tesi di laurea, Facoltá di Ingegneria - Universitá 
Degli Studi Di Genova 
 

Na figura 2.5 – c) mostra-se um modelo elaborado utilizando o System 
Generator, que especifica um algoritmo para detecção de cantos. No sistema de 
processamento de imagem em que foi utilizado recorreu-se a uma câmara digital a cores   
como fonte de imagem (a OV7640 da OmniVision) tendo-se implementado o modelo 
num dispositivo FPGA Spartan3  - XC3S400 da Xilinx.   

 

a) b) 

c) 
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Pode-se concluir que a parceria da Xilinx com a The MathWorks, Inc., permitiu 
criar um ambiente de projecto de alto nível, que preenche a lacuna que existia entre um 
modelo abstracto criado ao nível do sistema e a sua implementação em hardware. 
 
Aplicações do System Generator para Processamento de Imagem  
 

O System Generator é uma componente chave do conjunto de soluções Xilinx 
XtremeDSPTM direccionadas para o projecto de aplicações de Processamento de Sinal 
em geral, mas que aqui se aborda na perspectiva do Processamento de Imagem. 

Nesse sentido, para projecto ao nível do sistema, dentro dessas soluções, fazem 
parte [Xil07a]: 
 
 - Blocos do tipo IP (Intellectual Property) 

- Xilinx Reference Blockset \  Image Processing 
- Blocos disponibilizados pela Xilinx  ou por terceiros 

 
 - Outros [Xil06a]:   

- Kits de desenvolvimento  
  - Projectos  
 
Xilinx Reference Blockset\ Image Processing 
 
 Image Processing, é uma sub – biblioteca de blocos integrada na biblioteca 
Xilinx Reference Blockset e que permite o desenvolvimento de aplicações de 
processamento de imagem utilizando o System Generator.  
 
Tabela 2-1: System Generator : blocos da biblioteca Image Processing 
Fonte: Xilinx. System Generator - User Guide, Novembro 2006 
 

Bloco 
5x5 Filter  
Virtex Line Buffer  
Virtex-II 5 Line Buffer  
Virtex-II Line Buffer 

 
Destaca-se o bloco 5x5 Filter,  que permite implementar Convoluções até à 

dimensão 5x5, através da escolha de 9 filtros predefinidos, ou pela introdução de um 
conjunto de coeficientes e factor de escala à escolha do utilizador. 

O tipo de imagens suportadas são apenas imagens monocromáticas e, ao 
contrário da ferramenta desenvolvida nesta Dissertação, o fluxo de dados entre blocos 
tem como entidade elementar um pixel e não um quadro de imagem (frame). 
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2.4.2.2 DSP Builder  
 
 Como alternativa ao System Generator da Xilinx a empresa Altera desenvolveu 
o DSP Builder. Esta ferramenta permite a integração do ambiente MATLAB/Simulink  
(para especificação de algoritmos e simulação ao nível do sistema) com ferramentas da 
própria Altera, que possibilitam: a geração de código HDL (utilizando a  linguagem 
VHDL ou Verilog), geração de módulos de teste (testbench), verificação funcional, 
síntese, place & route, programação do dispositivo e verificação da implementação 
física.    
 

Para criação de um modelo ao nível do sistema, foi criada uma biblioteca de 
blocos própria (consulte-se a figura 2.6 – c ), que contém blocos cuja representação 
numérica e comportamento temporal é idêntica (bit-identical e cycle-identical), aos 
circuitos para os quais são traduzidos no processo de geração automática do código 
HDL.  

Esses blocos permitem implementar funções básicas (como por exemplo funções 
aritméticas, elementos de memória ou circuitos digitais básicos) ou funções complexas 
que são disponibilizadas nas denominadas funções MegaCore (por exemplo filtros FIR, 
FFT’s ou IFFT’s ). 
 

Um bloco importante existente em cada modelo é o bloco SignalCompiler 
(vejam-se as figuras 2.6 – a, b ),  que quando devidamente parametrizado permite o 
interface entre o ambiente Matlab/Simulink e as ferramentas da Altera, como se 
evidencia na figura 2.7.   

 
Na figura 2.6 – c) mostra-se um modelo para detecção de contornos, elaborado 

utilizando o DSP Builder. O modelo foi implementado numa placa Cyclone II EP2C35 
DSP.   

 
 Pode-se concluir, que a ferramenta DSP Builder permite criar uma plataforma 
comum, para desenvolvimento de aplicações de processamento de sinal para projecto ao 
nível do sistema e projecto de hardware, tendo como alvo plataformas reconfiguráveis 
baseadas em dispositivos do tipo FPGA . 
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Figura 2-6: DSP Builder : a) modelo para detecção de contornos; b) janela de diálogo do bloco 
Signal Compiler; c) biblioteca de blocos 
Fonte: Altera. Edge detection using SOPC builder and DSP builder tool flow - an377, Maio 2005 
 

a) c) 

 

b) 
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Figura 2-7: Fluxograma de projecto utilizando o DSP Builder 
Fonte: Altera. DSP Builder (home page).  
http://www.altera.com/products/software/products/dsp/dsp-builder.html , Fevereiro 2007 
 
 
Aplicações do DSP Builder para Vídeo e Processamento de Imagem  
 
 A empresa Altera disponibiliza um conjunto de soluções para desenvolvimento 
de aplicações de vídeo e processamento de imagem [Alt07a]  utilizando o DSP Builder, 
dentro das quais se incluem:  
 
 - Blocos IP (Intellectual Property): 

- Video and Image Processing Suite  
- Blocos disponibilizados por parceiros da Altera  
 

 - Outros:  
  - Kits de desenvolvimento  
  - Projectos na área de Vídeo e Processamento de Imagem  
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  Video and Image Processing Suite  
 

Esta co mponente permite o desenvolvimento de aplicações de processamento de 
vídeo e imagem no DSP Builder.  

Trata-se de uma sub – biblioteca de blocos integrada na biblioteca da ferramenta 
que incorpora os 9 blocos indicados na tabela 2.2.  

Os parâmetros de cada bloco podem ser estaticamente, ou em alguns casos de 
dinamicamente, alterados pelo utilizador.  
 
Tabela 2-2: DSP Builder : blocos da Video and Image Processing Suite 
Fonte: Altera. Video and Image Processing Suite - User Guide, Dezembro 2006 
 

Bloco 
Color Space Converter 
Chroma Resampler 
Gamma Corrector 
2D FIR Filter 
2D Median Filter 
Alpha Blending Mixer 
Scaler 
Deinterlacer 
Line Buffer Compiler 

 
Devem-se destacar os blocos 2D FIR Filter (Convolução 3x3, 5x5 ou 7x7 ) e 2D 

Median Filter (Filtro de Mediana 3x3, 5x5 ou  7x7), que implementam operações 
básicas de processamento de imagem existentes em alguns blocos da biblioteca da 
ferramenta desenvolvida no âmbito desta Dissertação. 
 
 Alguns dos blocos da tabela 2.2, são específicos para processamento de vídeo 
(ou seja processamento da sequência de imagens ao longo do tempo) e não 
processamento de uma imagem. Exemplos desses blocos são:  Deinterlacer (conversão 
de um vídeo no formato entrelaçado para formato progressivo ) ou Chroma Resampler 
(reamostragem de um vídeo de/e para um determinado formato de amostragem, de 
modo a diminuir a largura de banda necessária para transmissão do sinal de vídeo). 
 
 
Apreciação global das ferramentas System Generator e DSP Builder 
 
 De um modo geral, pode-se dizer que ambas as ferramentas, enquanto integradas 
no ambiente Matlab/Simulink, criam uma plataforma comum para desenvolvimento de 
aplicações de processamento de sinal para projecto ao nível do sistema e projecto de 
plataformas reconfiguráveis, baseadas em dispositivos do tipo FPGA.  
 Quer uma quer outra, permitem a esse nível a gestão de todo o fluxo de projecto, 
dispondo de um grande conjunto de recursos para modelação, geração automática de 
código HDL, simulação e implementação em FPGA. 
 
 No System Generator, a ferramenta possibilita o desenvolvimento de aplicações, 
especialmente nas áreas de processamento de sinal e comunicação digital, possuindo no 
entanto, para aplicações de processamento de imagem, uma biblioteca muito limitada. 
 
 Relativamente ao DSP Builder, para a área de processamento de imagem, a 
ferramenta possui já uma biblioteca com uma dimensão razoável, em que cada bloco 
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possui amplas possibilidades de parametrização, no entanto não é específica para essa 
área. 

 

2.4.2.3 Simulink e Video and Image Processing Blockset 
 

A Video and Image Processing Blockset, é uma biblioteca de blocos integrada 
no ambiente Simulink, que possibilita a modelação e simulação de aplicações na área de 
Video e Processamento de Imagem [Mat07b].   

Recorrendo à Real-Time Workshop  ou Real-Time Workshop Embedded Coder 
do Simulink é possível gerar automaticamente código C  correspondente ao modelo de 
simulação, o qual pode ser compilado para computadores de uso geral ou DSP’s. O 
ambiente Simulink não oferece contudo, qualquer ferramenta para implementação do 
modelo em hardware dedicado (ao contrário das duas ferramentas anteriores) . 
   

2.5 Conclusões 
 
As secções anteriores continham um breve resumo do estado da arte em cada um 

dos três domínios que envolvem a ferramenta desenvolvida: a área de aplicação; as 
tecnologias existentes e a tecnologia utilizada; o modelo de programação para 
implementação de aplicações em dispositivos reconfiguráveis do tipo FPGA .  

Pelo que se expôs, pode-se sintetizar que :  
 
 • O Processamento Digital de Imagem possibilita a implementação de operações 
que se podem agrupar em três classes: operações pontuais, operações locais e globais. 
Essas operações são utilizadas mediante o tipo de aplicação a desenvolver.  

As aplicações de processamento de imagem, podem ser implementadas em 
dispositivos do tipo FPGA, sendo utilizadas num vasto leque de domínios: Indústria, 
Medicina , Defesa e outros.  

Essa é uma área em constante e rápida evolução. 
 
 • O desenvolvimento de aplicações de processamento de imagem em tempo real  
exige que a sua implementação seja efectuada em plataformas de elevado desempenho.   

Os FPGA são dispositivos com uma capacidade de integração elevada, e que 
podem operar com frequências de relógio de centenas de MHz, oferecendo a 
flexibilidade de rápida reconfiguração e adaptação a diferentes requisitos. 
 As operações de processamento de imagem possuem características inerentes 
que torna muito vantajosa a utilização desse tipo de dispositivos. 
 

• Demonstrou-se a necessidade da elevação do nível de abstracção a que são 
programados os FPGA’s, para desenvolvimento de aplicações na área de processamento 
de imagem em tempo real.  

A solução apontada para o problema, passa pela descrição a alto nível do 
circuito de hardware a projectar, utilizando linguagens de alto nível. 

Dentro das linguagens anteriores centrou-se a atenção nas designadas 
“Linguagens gráficas de fluxos de dados”, as quais permitem o desenvolvimento de 
aplicações ao nível do sistema, proporcionando um elevado nível de abstracção. 
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A ferramenta apresentada nesta dissertação recorre a esse tipo de linguagem, tal 
como outras ferramentas similares abordadas (System Generator  e DSP Builder)  e que 
foram desenvolvidas por cada um dos fabricantes dominantes do mercado dos FPGA’s 
(Xilinx e Altera). Esses fabricantes estabeleceram uma parceria com a The MathWorks, 
para num ambiente muito divulgado (o Matlab/Simulink), embeber essas ferramentas e 
permitir criar uma plataforma que ao nível do sistema, possibilita a gestão de todo o 
fluxo de projecto, desde a modelação a esse nível até à implementação em FPGA. 
 A ferramenta desenvolvida no âmbito deste trabalho, foi também embebida no 
ambiente Matlab/Simulink, permitindo a modelação, simulação e geração do código 
HDL sintetizável, que implementa o modelo especificado. É necessário no entanto 
recorrer a ferramentas de terceiros, para estabelecer o fluxo de projecto desde o código 
HDL gerado até à programação em FPGA. 
 
 Em todo o caso, comparando a ferramenta desenvolvida com o System 
Generator e DSP Builder (no que toca ás etapas comuns do fluxo de projecto), estas 
ferramentas possuem um conjunto de recursos mais vasto para modelação, simulação, 
geração de módulos de teste (testbench) / vectores de teste e geração automática de 
código HDL. 

No entanto, a ferramenta System Generator, possui uma biblioteca de blocos 
mais direccionada para as áreas de processamento de sinal e comunicação digital, sendo 
a sua sub - biblioteca de processamento de imagem muito limitada. 

A biblioteca de blocos da ferramenta DSP Builder, além de outras sub – 
bibliotecas, possui blocos quer para processamento de vídeo quer blocos para 
processamento de imagem, não sendo especifica para processamento de imagem, tal 
como a ferramenta que se apresenta nesta dissertação. 

Por outro lado, na ferramenta desenvolvida, o código HDL gerado não está 
dependente de uma tecnologia em particular, sendo o mais independente possível da 
tecnologia, o que não acontece nas ferramentas anteriores, já que são ferramentas 
proprietárias.  

 
Pode-se concluir então, que o desenvolvimento da ferramenta apresentada nesta 

dissertação, permite criar uma alternativa ás anteriores, na medida em que propõe uma 
ferramenta aberta num ambiente aberto e oferece uma biblioteca de blocos específica e 
mais vasta para processamento de imagem.     
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Capítulo 3 - Modelação e Simulação  
 
 
 
 Na sequência do que  foi referido no Capítulo 1, no presente capítulo expõe-se a 
componente da ferramenta que permite a modelação e simulação de modelos básicos de 
processamento de imagem, tendo por base o ambiente Matlab/Simulink. 
 Nesse sentido, começa-se por efectuar uma panorâmica geral da biblioteca de 
blocos desenvolvida, descendo em seguida ao nível do bloco para descrever qual o 
interface de um bloco e ainda nesse nível, em específico cada um dos blocos da 
biblioteca.  
 Por fim expõe-se como foram implementados os modelos ao nível do Matlab e 
do Simulink, bem como o processo de simulação dos mesmos. 
 Termina-se com um exemplo demonstrativo de utilização da ferramenta, 
referente ao tema tratado no capítulo. 
 

3.1 Introdução 
 
 Como se disse, um modelo criado no Simulink, utilizando a ferramenta 
desenvolvida, representa um sistema de processamento de imagem, através de um grafo 
de fluxo de dados, sendo construído através da interligação e parametrização dos blocos 
de uma biblioteca, criada para modelação e simulação desses sistemas.  
 Nos modelos possíveis de construir, o grafo inicia-se num bloco que actua como 
fonte de imagem (designado por bloco Sensor de Imagem) e termina noutro bloco que 
retorna os resultados de saída do processamento (designado por bloco Saída). 
 O bloco Sensor de Imagem, lê um ficheiro de vídeo produzindo uma sequência 
de quadros de imagem (frames) completos (ou seja não entrelaçados).  
 A jusante do bloco Sensor de Imagem e a montante do bloco Saída, são 
colocados os blocos de Processamento de Imagem desejados, que implementam 
operações de processamento de imagem. 
 O bloco Saída recebe cada um dos quadros (frames), após terem sido 
processados pela cadeia de processamento formada pelos blocos de Processamento de 
Imagem, compilando-os num ficheiro de vídeo.  
 Consulte-se, desde já, a figura 3.19- a), que contém um modelo exemplificativo 
e ilustra aquilo que foi dito.  
   
 A unidade de dados que transita entre blocos é um quadro de imagem (frame), 
sendo as operações em cada bloco efectuadas também ao nível da frame.  
 Desse modo, em cada instante temporal, é lido um quadro de imagem (frame) do 
ficheiro de vídeo pelo bloco Sensor de Imagem, o qual é processado por cada bloco, ao 
longo da cadeia de processamento a jusante, até ser entregue ao bloco Saída. O 
varrimento do modelo é efectuado automaticamente pelo Simulink, sendo determinado 
pela ordem dos blocos no modelo.  
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No próximo instante temporal, é efectuado de novo o ciclo de processamento 
descrito anteriormente.  
 
  Ao nível da modelação resta por fim referir as características de cada quadro de 
imagem (frame) processado. 

Na ferramenta construída, assume-se que cada um dos quadros processados (ou 
seja produzido pelo bloco Sensor de Imagem) é do tipo monocromático, possuindo uma 
dimensão e um número de bits por pixel que podem ser parametrizados.  O número de 
bits por pixel pode variar entre 1 e 8, sendo por isso cada quadro representado no 
Matlab por uma matriz bidimensional, cujos elementos são do tipo de dados uint8 
(inteiro sem sinal de 8 bits).  

Deve-se referir também, que devido a essa razão, foi implementada a saturação 
dos valores de cada quadro (frame) após ser processado em cada bloco de 
Processamento de Imagem. De facto, nesse tipo de blocos pode por vezes ser necessário 
recorrer a outro tipo de dados (por exemplo do tipo double) para processamento dos 
quadros, pelo que os resultados na saída do bloco são saturados em 0 (caso sejam 
negativos) ou em 255 (caso sejam maiores que 255), de modo a poderem ser 
representados pelo tipo de dados uint8.     
 
 A simulação do modelo é efectuada como para qualquer outro modelo 
construído no Simulink, utilizando as ferramentas disponibilizadas por este ambiente. 
 

3.2 Biblioteca de blocos BibPI 
 

Para criação de uma biblioteca de blocos, foram eleitas operações básicas de 
processamento de imagem, tendo sido elaborada com intenção  apenas de permitir a 
concepção da arquitectura da ferramenta, podendo no futuro ser objecto ampliações e 
melhoramentos.  
 

3.2.1 Árvore da biblioteca de blocos  
 
 A biblioteca de blocos de processamento de imagem (BibPI)  está dividida em 
três sub – bibliotecas :  
 

• Processamento – contém blocos que implementam operações básicas de 
processamento de imagem tendo-se seguido a classificação de operações 
indicada na secção 2.2.1 do capítulo anterior. Desse modo esta sub –
biblioteca foi ainda subdividida em: 

 
   - Operações Pontuais 
   - Operações Locais 
   - Operações Globais 
 

• Sumidouros – contém blocos que possibilitam a inspecção e análise de um 
determinado ponto do fluxo de dados, durante a simulação do modelo. 

 
• Terminadores – contém blocos que modelam a alto nível a entrada e saída do 

sistema de processamento de imagem 
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Figura 3-1: A biblioteca de blocos BibPI inserida no directório de bibliotecas do Simulink 
 
 De seguida apresenta-se a árvore da biblioteca de blocos BibPI, a qual resume 
quais as sub-bibliotecas e blocos criados:   
 
Sub –bibliotecas Sub –bibliotecas Blocos 
   
- Processamento   
 - Operações Pontuais  
  - Equalização de Histograma 
  - LUT_Dinâmica 
  - LUT_Estática 
  - Operação Aritmética 
 - Operações Locais  
  - Convolução 
  - Operação Morfológica 
 - Operações Globais  
  - Atraso    
   
- Terminadores   
  - Saída 
  - Sensor de Imagem 
   
- Sumidouros  - Histograma  
  - Monitor 
 

Figura 3-2: A árvore da biblioteca de blocos da BibPI 
  

A biblioteca BibPI e as suas sub – bibliotecas, foram elaboradas utilizando as 
facilidades de criação e parametrização oferecidas pelo Simulink [Mat05], tendo sido 
posteriormente adicionados os blocos respeitantes a cada uma . 
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3.2.2 Interface com o utilizador de um bloco 
 
 O interface com o utilizador é idêntico a qualquer outro bloco de qualquer outra 
biblioteca de blocos (blockset) nativa do Simulink.    

Resumidamente, essa interface é o indicado na figura seguinte para o caso do 
bloco Convolução, o qual foi parametrizado para implementar um Filtro de Gauss, 
utilizando a janela [1 2 1; 2 4 2; 1 2 1].     

 

2

1

3

4

LEGENDA:

1 - Nome
2 - Porto de entrada
3 - Porto de saída
4 - Operação/Parametros seleccionados ou Icone

 
Figura 3-3: Interface com o utilizador de um bloco da BibPI (bloco Convolução) 

 
 Cada bloco possui além disso uma caixa de diálogo associada, que permite ao 
utilizador configurar os parâmetros desse bloco:  

LEGENDA:

1 - Operação
2 - Parametros da  operação
3 - Descrição do bloco (resumo)

1

2

3

 
 

Figura 3-4: Parâmetros de um bloco: caixa de diálogo (para o bloco Convolução) 
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3.2.3 Blocos de Processamento de Imagem 
 
 Nas sub – secções seguintes são expostas as características mais relevantes, do 
conjunto de blocos da biblioteca, que permitem implementar operações de 
processamento de imagem.  
 

3.2.3.1 Operações Locais 
 
 Considerando a breve definição de operações locais indicada na secção 2.2.1, 
descrevem-se de seguida os dois blocos que implementam operações pertencentes a essa 
classe: Convolução e Operação Morfológica. 
 

3.2.3.1.1 Convolução  
 
Descrição  
 

De um modo geral esta operação consiste na combinação linear de duas 
matrizes: uma matriz (ou janela) de coeficientes e a matriz que define a imagem de 
entrada. Matematicamente pode ser expressa por:  

 
 Em que :  
 A :  janela de coeficientes com dimensões (Ma, Na) 
 B:   matriz que define a imagem de entrada com dimensões (Mb, Nb) 

C:   matriz que define a imagem de saída  em que i e j variam da seguinte 
forma:  0≤i<Ma+Mb−1 e  0≤ j<Na+Nb−1. 

   
 No caso da convolução implementada pelo bloco, optou-se por utilizar apenas 
janelas de coeficientes com dimensões 3x3, porque é suficiente para um implementar 
um conjunto representativo de operações.  

Valores específicos dessas janelas são associados a uma operação de 
Convolução em particular sendo possível implementar, no bloco incluído na biblioteca, 
as seguintes operações /janelas de Convolução:     
 
Tabela 3-1: Operações/Janelas possíveis de implementar pelo bloco Convolução 
 

Operação Janelas 
Filtro de 
Média 

(1/9) * [1 1 1; 1 1 1; 1 1 1] 

Filtros de 
Gauss 

(1/10) * [1 1 1; 1 2 1; 1 1 1] 
(1/16) * [1 2 1; 2 4 2; 1 2 1] 

Filtros de 
Laplace 

[1 1 1; 1 -8 1; 1 1 1] 
[-1 2 -1; 2 -4  2; -1 2 -1] 
[0 1 0; 1 -4  1; 0 1 0] 

Convolução 
definida pelo 

utilizador 

 
[A11 A12 A13;   A21 A22 A23;  A31 A32 A33] 
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Interface com o utilizador  
 
Tabela 3-2: Interface com o utilizador do bloco Convolução 
 

Sub – 
Biblioteca 

Processamento \ Operações Locais 
 

Ícone1 

 
Porto(s) de 
 entrada 

Frame de entrada recebida do bloco a montante 

Porto(s) de  
saída   

Frame de saída enviada para o bloco a jusante 

Operação  Parâmetros da Operação2 
 

 Observações  

Filtro de Média [1 1 1] 
 

 

Filtros de Gauss [2 1 1] 
[4 2 1] 
 

 

Filtros de Laplace [-8 1 1] 
[-4 2 -1] 
[-4 1 0] 

 

Parâmetros do 
bloco (Caixa 
de diálogo) 

Convolução definida 
pelo utilizador 

[A11 A12 A13;   
A21 A22 A23;  
A31 A32 A33] 

Aij deve ser um inteiro 
no intervalo  
[-15 ; 15] 

 
 
Exemplo  
 
 O Filtro de Média pode ser utilizado para suavizar uma imagem permitindo, por 
exemplo, o esbatimento de contornos.  
 Nesse sentido parametrizou-se o bloco Convolução com os seguintes valores:  
 
  Operação : Filtro de Média 

Parâmetros da Operação : [1 1 1] 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Neste bloco e em todos os restantes da biblioteca, o ícone contém a operação/parâmetros assumidos por 
defeito (ou uma imagem, caso o bloco não seja parametrizável) 
 
2 Os parâmetros da operação são indicados tal como são visualizados pelo utilizador (veja-se figura 3.4). 
Internamente a cada bloco, cada parâmetro está associado a uma janela na tabela 3.1, que implementa a 
operação. Por exemplo: o parâmetro [4 2 1], para um Filtro de Gauss, permite implementar a janela de 
Convolução (1/16) * [1 2 1; 2 4 2; 1 2 1].  
Cada parâmetro é obtido da janela (à excepção da “Convolução definida pelo utilizador”), escolhendo os 
elementos [A22 A12 A11]. 
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 Exemplo da aplicação de um filtro de Média :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Figura 3-5: Convolução utilizando um Filtro de Média 3x3: imagem de entrada (a) e saída (b) do 
bloco, num instante temporal da simulação 
Fonte: CMU VASC Image Database. Tiger. http://vasc.ri.cmu.edu/idb/html/motion/índex.html , Fevereiro 
2007 

 
Como se pode observar na figura b) existe um esbatimento dos contornos em 

toda a imagem, que se notam especialmente nos bigodes do tigre.  
 
 
Informações Adicionais 
 
Processamento dos pixeis da fronteira 
 
 Uma questão importante na implementação de operações locais é o algoritmo 
seguido para processamento dos pixeis da fronteira da imagem de entrada. Isso deve-se 
ao facto de que quando se atinge a fronteira, alguns dos coeficientes da janela não 
possuem um pixel correspondente na imagem, pois recaem para lá da fronteira da 
mesma.  
 Nesse sentido, existem vários algoritmos [Mat05] [GW02a]  disponíveis para 
processamento desses pixeis, tendo sido adoptado o algoritmo seguinte:  a operação 
local (neste caso a Convolução) é calculada somente para os pixeis da imagem, cuja 
janela associada esteja totalmente contida nessa imagem.  

Uma desvantagem deste algoritmo é que o tamanho da imagem de saída, para as 
janelas possíveis de implementar (ou seja 3x3), é menor 2 linhas e 2 colunas. Esta 
redução não é significativa para uma imagem VGA (640x480 pixeis) e, por outro lado, 
os pixeis em causa são pixeis que à partida não contêm os elementos principais da cena. 

Uma vantagem deste algoritmo, é que os pixeis da imagem de saída são 
fidedignos, ao contrário de outros algoritmos em que são atribuídos valores aos pixeis 
para lá da fronteira da imagem de entrada, de modo a efectuar a operação de convolução 
[GW02a].  

A adopção do referido algoritmo é justificada pela grande simplificação da 
implementação da arquitectura deste bloco, face ás desvantagens que o mesmo possui, 
quando se pretende traduzir o bloco para o nível RTL. 

 

a) b) 
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Caso seja intenção no futuro, implementar máscaras com maiores dimensões 
(por exemplo 9x9), dever-se-á adoptar um algoritmo em que não exista redução do 
tamanho da imagem de entrada, não só devido a esse facto, mas principalmente porque 
uma aplicação sucessiva de várias operações locais  em cascata resulta numa redução de 
tamanho que varia na forma n*k (em que n é o número de operações locais e k o 
número de linhas e colunas a menos). Isso é inaceitável para valores de k grandes. 
 
Outras  
 
 De seguida resume-se numa tabela um conjunto de informações adicionais 
relativas ao bloco.  

Note-se que algumas destas informações, serão explicitadas em detalhe mais à 
frente, embora que seja este o local indicado onde devem constar.          
 Inclui-se, em todo o caso, uma breve legenda a respeito da mesma: 
 
Tabela 3-3: Bloco Convolução: informações adicionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  

 S – Function : nome da função Matlab associada ao bloco que efectua o processamento do 
mesmo ao nível do Matlab  

 Funções do Matlab : funções do ambiente Matlab a que a S – Function recorre, para 
implementar a operação de processamento de imagem em causa. Na maior parte dos casos essas 
funções pertencem à Image Processing  Toolbox. 

 Tamanho da imagem de entrada versus Tamanho da imagem de saída : compara os valores dos 
dois tamanhos. Para este bloco, a imagem de entrada sofreu uma redução de tamanho, devido à 
aplicação do algoritmo de processamento dos pixeis da fronteira, pelo que a imagem de saída 
possui menos 2 linhas e 2 colunas que a imagem de entrada.  

 

3.2.3.1.2 Operação Morfológica 
 
Descrição  
 
 Um Elemento Estruturante é uma matriz com 0’s e 1’s, com forma e tamanho 
variável, em que os coeficientes com valor 1 permitem limitar uma vizinhança em torno 
do pixel central dessa matriz. 
 
 As operações morfológicas que se implementaram (Erosão e Dilatação) podem 
ser definidas do seguinte modo [Mat05]:  
 
   
 
 
 
  

S – Function  
 

Função do Matlab Tamanho da imagem de 
entrada versus 
Tamanho da imagem de 
saída  

convolucao.m conv2 Maior.  
Possui mais 2 linhas e 2 
colunas. 

Poutij = minimo V(Pinij) [Erosão] 
    
Poutij = máximo V(Pinij) [Dilatação] 



Capítulo 3 - Modelação e Simulação 
 

Ferramenta de apoio ao desenvolvimento de sistemas de processamento de imagem em tempo real 
implementados em plataformas reconfiguráveis                                               

39

  Em que:  
 

    V - é uma vizinhança de Pinij , definida pelo Elemento Estruturante 
    Pinij - é o pixel central dessa vizinhança na imagem de entrada 
    Poutij - é o pixel homólogo na imagem de saída 

  
Em resumo, pode-se concluir que a operação matemática associada à operação 

morfológica em causa (cálculo do máximo para a Dilatação ou cálculo do mínimo para 
a Erosão) só é realizada entre os pixeis que coincidem com o valor 1 do elemento 
estruturante, sendo os restantes pixeis ignorados para efeitos desse cálculo. 
  
 As operações morfológicas possíveis de implementar pelo bloco resumem-se na 
tabela 3.4.  

Existem três elementos estruturantes à escolha para cada operação, sendo um 
deles parametrizável pelo utilizador. 
  
Tabela 3-4: Operações/ Elementos Estruturantes possíveis de implementar pelo bloco Operação 
Morfológica 
 

Operação Elementos Estruturantes 
Erosão 

 
Dilatação 

 

 
  1 1 1      0 1 0     A11 A12 A13 
  1 1 1      1 1 1     A21 A22 A23 
  1 1 1      0 1 0     A31 A32 A33 

 
 
Interface com o utilizador  
 
Tabela 3-5: Interface com o utilizador do bloco Operação Morfológica 
 

Sub – 
Biblioteca 

Processamento \ Operações Locais 
 

Ícone 

 
Porto(s) de 
 entrada 

Frame de entrada recebida do bloco a montante 

Porto(s) de  
saída   

Frame de saída enviada para o bloco a jusante 

Operação  Parâmetros da Operação 
 

 Observações  

Erosão 
 

Parâmetros do 
bloco (Caixa de 
diálogo) 

Dilatação 
 

[1 1 1; 1 1 1; 1 1 1] 
[0 1 0; 1 1 1; 0 1 0] 
Definido pelo utilizador 

O elemento estruturante 
“Definido pelo 
utilizador“ deve possuir 
sempre dimensões 3 x 3  
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Exemplo  
 
 A operação de Dilatação pode ser utilizada em imagens binárias para 
preenchimento de pequenas lacunas ou união de elementos.   
 Nesse sentido, parametrizou-se o bloco Operação Morfológica com os seguintes 
valores:  
  Operação : Dilatação 

Parâmetros da Operação : [1 1 1; 1 1 1; 1 1 1] 
 
 Exemplo da aplicação da Dilatação:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3-6: Dilatação de uma imagem binarizada de uma bola de ping – pong: imagem de entrada 
(a) e saída (b) do bloco, num instante temporal da simulação 
Fonte: CMU VASC Image Database. ping pong ball. http://vasc.ri.cmu.edu/idb/html/motion/índex.html , 
Fevereiro 2007 

 
Repare-se que da figura a) para a figura b) as pintas da bola de ping - pong 

foram removidas.  
 
Informações Adicionais 
 
Processamento dos pixeis da fronteira 
 
 Tal como para a operação de Convolução, o processamento dos pixeis da 
fronteira, é efectuado somente nos pixeis da imagem de entrada, cujo Elemento 
Estruturante associado esteja totalmente contida nessa imagem. Como consequência,  
o tamanho da imagem de saída (para as dimensões dos Elementos Estruturantes em 
causa), é menor 2 linhas e 2 colunas. 
 
Outras  
 
 Do mesmo modo, resume-se numa tabela um conjunto de informações 
adicionais relativas ao bloco.      
 
 
 
 
 

a) b) 
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Tabela 3-6: Bloco Operação Morfológica: informações adicionais 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3.2 Operações Pontuais 
 
 Considerando a breve definição de operações pontuais indicada na secção 2.2.1, 
descrevem-se de seguida os blocos que implementam operações pertencentes a esta 
classe: Operação Aritmética, LUT estática, LUT dinâmica e Equalização de 
Histograma. 
 

3.2.3.2.1 Operação Aritmética 
 
Descrição 
 
 Neste tipo de operação pontual, a imagem - resultado g(i,j) é obtida através de 
uma operação aritmética realizada entre os pixeis de coordenadas homólogas das 
imagens – operando f1(i,j) e  f2(i,j).  
 Podem ser aplicadas diversas operações tais como : Adição, Subtracção, 
Diferença Absoluta, Adição Pesada, Multiplicação ou Divisão. 
 
 No caso do bloco da BibPI, descrevem-se de seguida quais as operações e o 
modo como foram implementadas.  

 
Relembra-se que se admitem serem processadas frames monocromáticas de 1 a 8 

bits, sendo cada frame representada no Matlab por uma matriz 2D, em que cada valor é 
do tipo uint8 (inteiro sem sinal de 8 bits). 
 
Operações implementadas pelo bloco  
 
Adição  

A soma de duas imagens (que corresponde à soma de duas matrizes) é feita com 
recurso à função imadd da Image Processing Toolbox.  

O resultado da adição pode ser retornado de dois modos:  
 Com saturação, em que cada elemento da matriz resultante, caso seja 

maior que o máximo representável pelo tipo de dados uint8 (ou seja 255) 
é saturado em 255.  

 Sem saturação, em que cada elemento da matriz resultante, é afectado 
por um factor multiplicativo de 0.5.   

 
 

                                                 
3 Com base nestas, foram criadas novas funções (erosion e dilation), alterando somente o algoritmo de 
processamento dos pixeis da fronteira para o algoritmo exposto na subsecção 3.2.3.1.1 

S – Function  
 

Função do Matlab Tamanho da imagem 
de entrada versus 
Tamanho da imagem 
de saída 

operacao_morfologica.m imerode3 
imdilate3 

Maior  
Possui mais 2 linhas e 2 colunas. 
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Subtracção 
 
Esta operação foi implementada recorrendo à função imsubtract da Image 

Processing Toolbox, que calcula a diferença entre a frame recebida no porto In1 e a 
frame recebida no porto In2 (veja-se ícone do bloco na tabela seguinte)  . 

Caso o resultado da subtracção, para cada elemento da matriz resultante, seja 
menor que 0, o valor final desse elemento é colocado em 0. 

     
Diferença absoluta 
  

Neste caso, a frame resultante contém não o valor da diferença, mas o módulo 
dessa diferença. Devido a esse facto possui a vantagem, relativamente à subtracção,  de 
não ser efectuada a saturação em 0 de cada um dos valores da matriz resultante. 

Recorreu-se à função imabsdiff  para implementar a operação.   
  
Interface com o utilizador  
 
Tabela 3-7: Interface com o utilizador do bloco Operação Aritmética 
 

Sub – 
Biblioteca 

Processamento \ Operações Pontuais 
 

Ícone 

 
Porto(s) de 
 entrada 

In1 e In2: Frames de entrada recebidas de blocos a montante 
 

Porto(s) de  
saída   

Frame de saída enviada para o bloco a jusante 

Operação  Parâmetros da Operação 
 

 Observações  

Adição Opção de saturação ou não 
dos resultados de saída  

Opções : com saturação;  
afectados por um factor 
multiplicativo de 0.5 

Subtracção --- Out = In1 – In2 

Parâmetros do 
bloco (Caixa de 
diálogo) 

Diferença absoluta  --- --- 

 
 
Informações Adicionais 
 

Este bloco pode receber imagens com tamanhos diferentes nos dois portos de 
entrada, sendo que nessa situação o tamanho da imagem de saída é igual ao menor dos 
tamanhos das imagens de entrada. 

Esse problema e o modo como foi resolvido, é descrito mais abaixo na secção 
3.3.2.1 – “Alteração do tamanho das frames” . 
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Tabela 3-8: Bloco Operação Aritmética: informações adicionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3.2.2 LUT estática 
 
Descrição 
 
 Tendo em atenção o que foi indicado na secção 2.2.1 sobre operações pontuais, 
pode-se acrescentar que quando a imagem - resultado g(i,j) é obtida por uma 
transformação T aplicada a cada um dos pontos de coordenadas homólogas da imagem - 
operando f(i,j), essa transformação designa-se por LUT (“Look-Up Table”). 
 Essa transformação é implementada por uma tabela de valores, que 
matematicamente pode ser definida como uma função discreta de variável discreta com 
domínio e contra – domínio cujos valores recaem dentro do intervalo 0 a (2b -1 ) para 
imagens monocromáticas, em que b é o número de bits por pixel.  
 
 Diferentes transformações podem dar origem a diferentes operações pontuais, 
como sejam : Negativo, variação do Contraste, variação do Brilho e Binarização. 
 

No caso do bloco implementado, este permite processar frames monocromáticas 
com um número de bits por pixel que pode variar de 1 a 8.  

A LUT é aplicada a cada uma das frames do vídeo de entrada não se alterando 
ao longo do tempo, sendo essa a justificação para a designação do bloco como LUT 
estática. 

Diferentes LUT’s são associadas a diferentes operações, indicando-se de seguida 
quais as implementadas por este bloco e quais as expressões matemáticas utilizadas  
para implementação das mesmas4.  
 
Negativo 
 
  y [n] = 255 – n  
 

Em que:  
-   n é um valor inteiro no intervalo [0, 255] 
É o valor de um pixel na imagem operando f(i,j)    
-  y [n] assume um valor inteiro no intervalo [0, 255] 

   É o valor do pixel homólogo na imagem resultado g(i,j)  
 
 
 
                                                 
4 Assume-se que as frames em causa são monocromáticas de 8 bits por pixel (ou seja em cada pixel pode 
assumir valores no intervalo [0, 255] ) 

S – Function  
 

Funções do Matlab Tamanho da imagem de 
entrada versus 
Tamanho da imagem de 
saída 

operacao_aritmetica.m imadd 
imsubtract 
imabsdiff 

O tamanho da imagem de 
saída é igual ao menor dos 
tamanhos das imagens de 
entrada.  
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Variação do Contraste 
  y [n] = n * p + 128 (1- p) 

 
A equação anterior foi obtida indirectamente através da equação da recta  y = x, 

quando esta roda em torno do ponto de coordenadas (128,128). O parâmetro p pode ser 
entendido como o valor de tg (α),  em que α é o ângulo formado por essa recta com o 
eixo dos XX.  
 
Variação do Brilho 
  y [n]  = n  + p 
 

-  p é um valor inteiro no intervalo  [-255, 255] 
p é o valor da variação de brilho 
 

Binarização  
y  [n]  =     0  , 0 =<  n  < p  

255 , n  >=   p   
 
 
  -  p é um valor inteiro no intervalo [1, 255] 

p é o valor do limiar de binarização 
 
Definida pelo utilizador 
  y [n] = T [n] 
    

- T é uma tabela de transformação definida pelo utilizador .   
 
Exemplo  
 
 A binarização permite efectuar a transformação de cada um dos pixeis da 
imagem operando, numa imagem resultado, cujo pixeis possuem dois tons: preto e 
branco. Devido à simplicidade de implementação e às suas propriedades, a binarização é 
uma operação central na segmentação de imagem sendo no caso da binarização com um 
só limiar, utilizada para efectuar a separação de duas classes de objectos numa imagem.   
 Como exemplo da aplicação da binarização, parametrizou-se o bloco LUT 
estática com os seguintes valores, tendo-se obtido os resultados na figura 3.7. 
  
  Operação : Binarização 

Parâmetros da Operação : 70  
  

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3-7: Binarização da imagem de uma bola de ping – pong utilizando o bloco LUT estática: 
imagem de entrada (a) e saída (b) do bloco, num instante temporal da simulação 
Fonte: CMU VASC Image Database. ping pong ball. http://vasc.ri.cmu.edu/idb/html/motion/índex.html , 
Fevereiro 2007 

a) b) 
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Interface com o utilizador  
 
Tabela 3-9: Interface com o utilizador do bloco LUT estática 
 

Sub – 
Biblioteca 

Processamento \ Operações Pontuais 
 

Ícone 

 
Porto(s) de 
 entrada 

Frame de entrada recebida do bloco a montante 

Porto(s) de  
saída   

Frame de saída enviada para o bloco a jusante 

Operação  Parâmetros da Operação 
 

 Observações  

Negativo -- -- 
 

Contraste valor do aumento de contraste valores reais no intervalo  
[0.0, 100.0] 

Brilho valor do aumento do brilho valores inteiros no intervalo 
[-(2b -1 ), (2b -1 ) ] 5 

Binarização limiar de binarização valores inteiros no intervalo 
[0, (2b -1 ) ] 

Parâmetros do 
bloco (Caixa de 
diálogo) 

Definida pelo 
utilizador 

nome completo (path 
absoluta) do ficheiro de texto 
com a LUT 

tabela com 2b entradas, cada 
uma pertencendo a  
[0, (2b -1 ) ] 

 
Informações Adicionais 
 
 Resume-se na tabela seguinte um conjunto de informações adicionais relativas 
ao bloco.  

Para este bloco o tamanho da imagem de saída é igual ao tamanho da imagem de 
entrada já que, por se tratar de uma operação pontual, não se coloca o problema do 
processamento dos pixeis da fronteira indicado para as operações locais.         

 
Tabela 3-10: Bloco LUT estática: informações adicionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 b é o número de bits por pixel de cada frame 

S – Function  
 

Funções do Matlab Tamanho da imagem 
de entrada versus 
Tamanho da imagem 
de saída 

LUT_estatica.m Não aplicável.  
Implementação descrita 
nesta secção.  

Os tamanhos são iguais  
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3.2.3.2.3 LUT dinâmica 
 
Descrição 
 
 Tal como o bloco anterior, este bloco aplica também uma LUT (“Look-Up 
Table”) a cada frame de entrada, que é lida no instante actual. No entanto, neste caso, a 
LUT é calculada de uma forma dinâmica, pois para cada instante de simulação (com 
base na frame lida) é calculada a LUT a aplicar no instante seguinte, à frame seguinte.  

  
 
Arquitectura 
 
 O bloco criado possui o seguinte ícone (em que a operação de Binarização é a 
operação configurada por defeito):  

 
 

Figura 3-8: Ícone do bloco LUT dinâmica 
 
 A função de cada um dos portos é:   
 

 Porto de entrada ctrl: recebe a frame de entrada, que permite calcular a nova 
LUT, a aplicar no próximo instante à frame recebida no porto LUT. 

 Porto de entrada LUT: recebe a frame de entrada do bloco a montante 
 Porto de saída: envia a frame de saída para o bloco a jusante 

 
 Internamente (e não acessível ao utilizador) o bloco possui a seguinte 
arquitectura: 

 
 

Figura 3-9: Arquitectura interna do bloco LUT dinâmica 
   

Os portos de entrada LUT e ctrl da figura 3.8 correspondem internamente aos 
portos In1 e In2 da figura 3.9. O porto de saída corresponde ao porto Out1. 

 

   LUT 

     ctrl 



Capítulo 3 - Modelação e Simulação 
 

Ferramenta de apoio ao desenvolvimento de sistemas de processamento de imagem em tempo real 
implementados em plataformas reconfiguráveis                                               

47

Em cada instante de simulação a funcionalidade de cada um dos blocos internos 
da arquitectura é a seguinte: 
 
 - Bloco Cria_LUT:  

 - Guarda a frame lida no instante actual 
- Calcula uma nova LUT (Look up Table) com base na frame guardada 
no instante anterior  

 
 - Bloco Aplica_LUT:  

- Recebe uma LUT (Look up Table) criada pelo bloco ctrl_LUT  
- Aplica essa LUT à frame de entrada recebida no porto LUT 

 
 
Operações implementadas pelo bloco  
 

Este bloco permite realizar as operações de variação do Brilho,  Binarização e 
Equalização de Histograma. Descreve-se de seguida o modo como foi implementada 
cada uma dessas operações no bloco. 

Tal como para o bloco anterior este permite processar frames monocromáticas 
com um número de bits por pixel que pode variar de 1 a 8 
 
 A lista de operações seguinte não é restritiva, podendo no futuro ser 
possibilitadas outro tipo de operações, através da alteração do bloco Cria_LUT.   
 
Variação do Brilho  
 

No porto ctrl, a LUT  é calculada de modo a permitir alterar os valores dos pixeis 
da frame recebida no porto LUT, de modo a que a frame de saída possua a média de 
valores dos seus pixeis, indicada pelo utilizador. 

È utilizada a função mean2 do Matlab para cálculo da média. 
 
 
Binarização  
 

No porto ctrl a LUT  é calculada partindo do pressuposto que as frames 
recebidas só possuem duas classes. 

O calculo do limiar de binarização e feito automaticamente recorrendo à função 
graythresh da Image Processing Toolbox. Essa função calcula o limiar com base no 
método de Otsu.  

A LUT, ao ser recebida pelo porto LUT, permite binarizar a frame de entrada 
neste porto, sendo o resultado retornado na frame de saída do bloco .  
 
Equalização de Histograma 
 

No porto ctrl, a LUT  é calculada com base na  função histeq da Image Processing 
Toolbox, a qual permite devolver uma função de transformação que permitirá calcular a 
LUT final.  

O bloco Equalização de Histograma da secção 3.2.3.2.4, implementa esta mesma 
operação recorrendo também à função histeq, a diferença está em que para esse bloco a 
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equalização é efectuada no mesmo instante de simulação, em que é recebida a frame de 
entrada . 

A função histeq, foi parametrizada de modo a obter um histograma final uniforme 
(constante) na frame de saída, possuindo 2b níveis (em que b é o número de bits por 
pixel). 

 
Modos de utilização  
 
 Tendo em consideração a arquitectura do bloco anteriormente descrita, existem 
duas sugestões de utilização do mesmo na construção de um modelo do Simulink:  
 

Modo 1 – O porto de saída do bloco a montante (o bloco com ícone a branco na 
figura 3.10, o qual representa um bloco de Processamento de Imagem arbitrário) está 
ligado a cada um dos portos de entrada do bloco LUT dinâmica.  

Neste modo, à frame recebida no instante actual (no porto LUT) é aplicada a 
LUT (Look up Table) calculada com base na frame lida no instante anterior  

 
 

 
 

Figura 3-10: Bloco LUT dinâmica: modo de utilização 1 
 
 Modo 2 – É interposto um bloco Atraso (descrito mais abaixo na secção 
3.2.3.3.1) entre a saída do bloco a montante e o porto de entrada LUT do bloco LUT 
dinâmica. 
 O bloco Atraso permite colocar no porto de saída a frame que recebe um instante 
de simulação depois. Desse modo, o bloco LUT dinâmica, à frame lida no instante 
actual (no porto LUT) aplica a LUT (Look up Table) calculada com base nessa frame, 
no instante anterior.  

 
 

Figura 3-11: Bloco LUT dinâmica: modo de utilização 2 
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Interface com o utilizador  
 
Tabela 3-11: Interface com o utilizador do bloco LUT dinâmica 
 

Sub – 
Biblioteca 

Processamento \ Operações Pontuais 
 

Ícone 

 
Porto(s) de 
 entrada 

LUT : recebe uma frame do bloco a montante 
 
ctrl : recebe uma frame do bloco a montante e internamente utiliza essa frame 
para calcular uma LUT (Look up Table) a aplicar, no próximo instante, à frame 
recebida no porto LUT. 
 

Porto(s) de  
saída   

Contém a frame saída, resultante do processamento interno no bloco LUT 
dinâmica, que é enviada para o bloco a jusante 
 
Operação  Parâmetros da Operação 

 
 Observações  

Brilho Media desejada do valor 
dos  pixeis da frame de 
saída 
 

valores inteiros no 
intervalo [0, (2b -1 ) ] 6 
 

Binarizacao --- --- 

Parâmetros do 
bloco (Caixa de 
diálogo) 

Equalização de 
Histograma  
 

--- --- 

 
 

Informações Adicionais  
 

Resume-se na tabela seguinte, um conjunto de informações adicionais relativas 
ao bloco.  
 Tal como para o bloco LUT estática, neste bloco o tamanho da imagem de saída 
é igual ao tamanho da imagem de entrada.  
 
Tabela 3-12: Bloco LUT dinâmica: informações adicionais 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 b é o número de bits por pixel de cada frame 
7 Funções invocadas em ctrl_LUT.m 

S – Function  
 

Funções do Matlab Tamanho da imagem 
de entrada versus 
Tamanho da imagem 
de saída 

LUT.m 
ctrl_LUT.m 

mean2 7 
graythresh 7 
histeq 7 

Os tamanhos são iguais 
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Exemplo  
 
 A equalização de histograma pode ser utilizada para melhorar o contraste numa 
imagem [Mat05].  
 Nesse sentido parametrizou-se o bloco LUT dinâmica com os seguintes valores:  
 
  Operação : Equalização de Histograma 
 
 O modo de utilização do bloco foi o 2 (veja-se figura 3.11 acima), tendo sido 
obtidos os resultados seguintes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-12: Equalização de Histograma utilizando o bloco LUT dinâmica: imagem de entrada (a) 
e saída (b) do bloco, num instante temporal da simulação 
Fonte: CMU VASC Image Database. Tiger. http://vasc.ri.cmu.edu/idb/html/motion/índex.html , Fevereiro 
2007 
 
 
3.2.3.2.4 Equalização de Histograma 
 
Descrição  
 
 Genericamente pode-se dizer que esta operação permite a modificação do 
histograma de uma imagem (gráfico que representa a frequência de ocorrência dos 
brilhos).   
 Isso é possibilitado através da aplicação de uma função de transformação à 
imagem operando, a qual possibilita impor uma determinada forma ao histograma da 
imagem resultado. A função de transformação é determinada a partir do conhecimento 
dos histogramas inicial e final. 
 Frequentemente, na equalização de histograma, pretende-se que o 
histograma final seja constante. A correspondente função de transformação é 
proporcional ao histograma cumulativo da imagem original [GW02a].  

Deve notar-se, que a operação de equalização de histograma só conduziria a 
histogramas efectivamente constantes se a gama de brilhos fosse contínua e fosse 
infinito o número de pontos na imagem (o que não acontece em imagens digitais). 

Esta operação pode ser utilizada com o objectivo de efectuar uma normalização 
da escala de brilhos [GW02a] ou para melhorar o contraste numa imagem [Mat05]. 
 
 
 

a) b) 
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Operação implementada pelo bloco  
 
 No caso concreto da implementação desta operação no bloco recorreu-se à 
função histeq da  Image Processing Toolbox do Matlab.  

A função histeq foi parametrizada de modo a obter um histograma final 
constante na frame de saída, com 2b níveis (em que b é o número de bits por pixel). 
 Em cada instante de simulação é recebida a frame de entrada, processada com a 
função anterior e devolvida a frame de saída . 
  
Interface com o utilizador  
 
Tabela 3-13: Interface com o utilizador do bloco Equalização de Histograma 
 

Sub – 
Biblioteca 

Processamento \ Operações Pontuais 
 

Ícone 

 
Porto(s) de 
 entrada 

Frame de entrada recebida do bloco a montante 

Porto(s) de  
saída   

Frame de saída enviada para o bloco a jusante 

 
Informações Adicionais 
 
Tabela 3-14: Bloco Equalização de Histograma: informações adicionais 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3.3 Operações Globais 
 

Considerando a breve definição de operações globais indicada na secção 2.2.1, 
descreve-se de seguida o bloco Atraso pertencente a essa classe. 

 

3.2.3.3.1 Atraso  
 
Descrição  

Esta operação permite atrasar o fluxo de dados de um instante de simulação.  
Como em cada instante, cada bloco lê e escreve uma frame do fluxo de dados,  

equivale a dizer que no ponto em que é inserido, este bloco atrasa esse mesmo fluxo em 
uma frame.   

S – Function  
 

Funções do Matlab Tamanho da imagem 
de entrada > Tamanho 
da imagem de saída  

histograma_eq.m histeq Não.  
Os tamanhos são iguais 
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Operação implementada pelo bloco  
 
No bloco a operação foi implementada simplesmente memorizando a frame 

recebida no instante actual e colocando na saída a frame recebida no instante anterior. 
O bloco pode ser utilizado em associação com o bloco LUT dinâmica (como já 

se referiu) ou em associação com o bloco Operação Aritmética (por exemplo recorrendo 
à operação Diferença Absoluta), para detectar diferenças entre frames consecutivas. 
   
Interface com o utilizador  
 
Tabela 3-15: Interface com o utilizador do bloco Atraso 
 

Sub – Biblioteca Processamento \ Operações Globais 
 

Ícone 

 
Porto(s) de Entrada Frame de entrada recebida do bloco a montante 

Porto(s) de Saída   Frame de saída enviada para o bloco a jusante 

 
Informações Adicionais 

 
Tabela 3-16: Bloco Atraso: informações adicionais 
 
 
 
 
 
 
 

 
A implementação ao nível RTL de operações globais que tenham como 

resultado de saída uma frame, deve ter em atenção os requisitos de memória e/ou a 
complexidade de implementação das mesmas a esse nível. Por essas razões, optou-se 
por não adicionar outros blocos que implementem operações deste tipo, embora no  
futuro possam ser adicionados, tendo em conta esses mesmos requisitos. Exemplos 
dessas operações são as transformações geométricas ou a compressão de imagem. 

 
De igual modo, poderão também no futuro ser implementadas outras operações 

globais que retornem na saída um escalar, desde sejam efectuadas as alterações 
necessárias na arquitectura da ferramenta. Exemplos desse tipo de operações são: 
mínimo ou máximo global, média ou funções definidas pelo utilizador.       
 
 
 
 

S – Function  
 

Funções do Matlab Tamanho da imagem 
de entrada versus 
Tamanho da imagem 
de saída 

atraso.m 
 

--- Os tamanhos são iguais. 
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3.2.4 Terminadores 
 
 Esta sub – biblioteca contém os blocos que modelam os interfaces de entrada e 
saída do modelo, com o sistema de processamento de imagem.    
 

3.2.4.1 Sensor de Imagem 
 
Descrição 
 

Ao nível do Sistema, este bloco lê um ficheiro de vídeo que pode simular a cena 
captada pelo sistema de processamento de imagem, ou outra cena que se deseje 
processar, produzindo na sua saída (em cada instante de simulação) a frame resultante 
do processamento efectuado pelo modelo. 

O bloco é parametrizável, determinado o modo como cada frame lida do vídeo é 
processada, permitindo:  

 retirar uma ROI (Região de Interesse ) das frames do vídeo de simulação   
 converter o número de bits por pixel das frames lidas para o número de 

bits por pixel das frames processadas pelo modelo 
 conversão das frames RGB lidas para frames monocromáticas 

Na construção de um modelo, este bloco é o bloco inicial do grafo de fluxo de 
dados, possuindo ligado a jusante uma cadeia de blocos de Processamento de Imagem.  

Cada uma das frames que o bloco coloca na sua saída,  serão processadas por 
essa cadeia.  

Consulte-se um exemplo de um modelo na figura 3.19 – a), que ilustra a 
utilização do bloco. 

 
Tal como se pode visualizar na figura 4.1, assume-se que na entrada do sistema 

de processamento de imagem a captura de vídeo é efectuada por um Sensor de Imagem 
(existente numa câmara digital), que produz uma sequência imagens.  

Para efeito de geração do código HDL respeitante ao modelo, este bloco 
representa o interface com esse Sensor de Imagem, sendo gerado ao nível RTL um 
módulo correspondente que, tal como se descreverá no próximo capítulo, será o módulo 
de entrada da arquitectura do modelo HDL gerado. 
 
Interface com o utilizador  
 
 Para efectuar as operações anteriores  o utilizador deve parametrizar uma caixa 
de diálogo associada ao bloco, que permite a especificação dos parâmetros que a seguir 
se descrevem : 
 
Ficheiro de video:  

- O ficheiro de  vídeo para simulação, indicado na forma 'ficheiro.avi'.  
 - Formatos de vídeo suportados: AVI. 

- Tipo de frames do vídeo : truecolor (RGB) de 24 bits.  
- Tipo de dados de cada pixel: uint8 (inteiro sem sinal de 8 bits) 
- Localização do ficheiro: uma das directorias adicionadas à MatlabPath  

 
 Os dois pares de parâmetros seguintes, permitem definir uma ROI (Região de 
interesse) em cada uma das frames lidas do vídeo.   
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Tomou-se o sistema de eixos que tem como origem o canto superior esquerdo de 
cada frame lida, sendo o sentido positivo do eixo dos XX  para a direita e o sentido 
positivo do eixo dos YY para baixo. 

A unidade de medida é o pixel. 
 
Xmin e Ymin:  

- Xmin e Ymin são as coordenadas do canto superior esquerdo da ROI   
- Valor mínimo admissível : 1 
 

Offset em XX  e   Offset em YY:  
- Deslocamento de Xmax e Ymax (canto inferior direito da ROI) relativamente a 
Xmin e Ymin.  
- O valor máximo que os parâmetros podem assumir é 8: 

  Offset em XX = largura das frames - 1  
  Offset em YY = altura das frames – 1 
 

- Exemplo: se a dimensão das frames a processar for de 320x240, a região de 
interesse delimitada por Xmin = 1, Ymin = 1, Xmax = 100, Ymax = 150 é obtida 
utilizando: OffsetXX = 99 e OffsetYY = 149.  
 

Espaço de cores:  
- Permite especificar se o Sensor de Imagem produz na sua saída frames 
monocromáticas ou a cores (do tipo RGB). 
Actualmente o bloco só retorna frames monocromáticas. 
 

Tabela 3-17: Interface com o utilizador do bloco Sensor de Imagem 
 

Sub – Biblioteca Terminadores  
 

Ícone 

 
Porto(s) de entrada --- 

Porto(s) de saída   Frame de saída enviada para o bloco a jusante 

Ficheiro de vídeo  

Xmin  

Ymin 

Offset em XX   

Offset em YY 

Espaço de cores 

Parâmetros do bloco 
(Caixa de diálogo) 

Número de bits por pixel 

                                                 
8 No caso do ficheiro de vídeo usar o formato de compressão Indeo5 a largura e a altura das frames de 
saída deve ser um múltiplo de 4 (para que evitar seja feito o padding do vídeo de saída) 
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Número de bits por pixel: 
- Número de bits por pixel das frames de saída do bloco  
- Valores admissíveis: 1 a 8. 

 
 Na tabela 3.17 resume-se o interface com o utilizador deste bloco. 
 
Implementação  
 
 A S - function associada ao bloco (sens_imag.m) permite efectuar inicializações 
necessárias à simulação do modelo. De entre essas  inicializações, destaca-se a criação 
da estrutura pipeline_frame (referenciada mais abaixo na secção 3.2.6. - Implementação 
de um bloco), a qual contém o fluxo de dados do modelo ao nível do Matlab. 
 Essa estrutura é um dado do tipo cell array do Matlab (vector de células, em que 
cada célula pode ter conteúdo abitrário) com dimensões 1 x n (em que n é o número dos 
blocos do modelo). Em cada instante de simulação cada célula contém a frame na forma 
de uma matriz, produzida por um bloco.  
 A pipeline_frame foi criada utilizando:  
 

           pipeline_frame = cell(1, n);   
 
 Em cada instante de simulação cada frame de saída deste bloco é escrita na 
estrutura anterior, na célula correspondente ao bloco Sensor de Imagem. Essa frame é 
obtida através do processamento da frame lida do vídeo de simulação utilizando as 
seguintes funções do Matlab:  
 
Leitura de uma frame: 
mov = aviread (fich_video, frame_no); 
 
Extracção da região de interesse da imagem:       
[Im,Map] = frame2im(mov);    %Converte essa frame para uma imagem                 
ROI = imcrop(Im,Map,rect);   %Extrai a ROI.  

%rect é um rectângulo definido por Xmin, 
%Ymin, Offset em XX e Offset em YY 

     %ROI dim's:  num_lin x num_col x 3 [uint8]  
 
Conversão para uma frame monocromática: 
ROI = rgb2gray(ROI);         %ROI dim's:  num_lin x num_col   [uint8] 
 
Conversão para o número de bits por pixel desejado (para a frame de saída deste 
bloco):                        

No Matlab para utilizar o tipo de dados inteiro o número de bits mínimo possível 
é 8. Por isso, como se vem dizendo, o tipo de dados utilizado para representar cada pixel 
foi uint8.          

Para representar um pixel com um número de bits menor que 8 assumiu-se que 
os valores desse pixeis pertencem ao intervalo [0, 255] mas só podem assumir 2b (b  é o 
número de bits por pixel) valores.  Por exemplo se  b = 2 os valores possíveis são: 0, 85, 
170 e 255.       

Para isso, o método de conversão, consistiu em subdividir o espaço [0,255] em 
2b valores igualmente distanciados entre si. A cada pixel da frame de saída e atribuído o 
valor do pixel da frame de entrada mais próximo dos 2b possíveis. 
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Informações Adicionais 
 
Para este bloco a alteração do tamanho da imagem de entrada devido ao 

problema do processamento dos pixeis da fronteira (já referenciado) não se coloca. No 
entanto, caso seja extraída uma ROI das imagens lidas do vídeo de simulação, o 
tamanho da imagem de entrada pode ser maior que o tamanho da imagem de saída. 
 
Tabela 3-18: Bloco Sensor de Imagem: informações adicionais 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4.2 Saída 
 
Interface com o utilizador  
 
Tabela 3-19: Interface com o utilizador do bloco Saída 
 

Sub – Biblioteca Terminadores  
 

Ícone 

 
Porto(s) de Entrada Frame de entrada recebida do bloco a montante 

Porto(s) de Saída   --- 

Observações  Findo o fim do tempo de simulação retorna o vídeo AVI cujo nome 
completo do ficheiro é:  
<caminho da directoria work do Matlab > \<Nome do modelo>.sim\ < 
Nome do vídeo de simulação>_sim.avi 9 

 
Descrição  
  

Ao nível do Sistema, na construção de um modelo de simulação, este bloco é o 
bloco final do grafo de fluxo de dados, possuindo ligado a montante uma cadeia de 
blocos de Processamento de Imagem. Consulte-se para o efeito o exemplo de um 
modelo na figura 3.19- a) .  

Este bloco lê cada uma das frames enviadas pelo bloco de Processamento de 
Imagem ligado imediatamente a montante, compilando-as num ficheiro de vídeo. Esse 
vídeo pode ser utilizado, após a simulação do modelo, para posterior visualização e 
análise.  
 

                                                 
9 Ao longo da dissertação adoptou-se a nomenclatura < parâmetro >, em que  < parâmetro > pode 
assumir um valor variável consoante a parametrização do parâmetro indicado entre < > 

S – Function  
 

Funções do Matlab Tamanho da imagem 
de entrada versus 
Tamanho da imagem 
de saída 

sens_imag .m Funções para manipulação 
de vídeos AVI: frame2im;  
imcrop;  rgb2gray 

Maior ou igual.  
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Tal como se pode visualizar na figura 4.1, assumiu-se que o dispositivo de saída 
do sistema de processamento de imagem é um monitor RGB, o qual é ligado através de 
uma placa de interface (o “Sistema para geração dos sinais VGA”), que incorpora um 
conversor D/A e um banco de memória vídeo.  

Para efeitos de geração do código HDL respeitante ao modelo, este bloco 
representa o interface com esse monitor (mais concretamente com a placa de interface), 
sendo gerado ao nível RTL um módulo correspondente que, tal como se descreverá no 
próximo capítulo, será o módulo de saída da arquitectura do modelo HDL gerado. 
 
Implementação  
 
Propriedades do vídeo de saída  
 

A S - function associada ao bloco (saida.m) retorna o vídeo de saída 
referenciado, o qual possui as seguintes propriedades:    

 
 Nome :  < Nome do video de simulação>_sim.avi 
 Localização do ficheiro:  <caminho da directoria work do Matlab >\<Nome 

do modelo>.sim 
 Tipo :  

- Formato: AVI 
- Tipo de frames do vídeo : truecolor (RGB) de 24 bits.  
- Tipo de dados de cada pixel: uint8 (inteiro sem sinal de 8 bits) 

 Tamanho das frames : igual ás da ROI especificada no bloco Sensor de 
Imagem  

 Número de bits por pixel : o número de bits especificado no Bloco Sensor de 
Imagem  

 Outras propriedades ás quais foram atribuídos os valores do vídeo de 
simulação: 

- Frames por segundo  
- Formato de compressão do vídeo  

 
Algoritmo   
  
 Indica-se de seguida, em pseudo – linguagem, o algoritmo da S – Function do 
bloco (saída.m).   
 
 No inicio da simulação é feita a inicialização do vídeo de saída através da  
parametrização de algumas das propriedades anteriores. 
 Posteriormente, em cada instante de tempo, a função efectua:   

 Leitura da frame da estrutura em pipeline_frame 
 Adaptação do tamanho da frame lida para o tamanho do vídeo de entrada do 

fluxo de dados (já que a frame pode ter sofrido uma redução de tamanho ao 
longo do fluxo devido ao problema, já referenciado, do processamento dos 
pixeis da fronteira) 

 Adição da frame resultante ao vídeo de saída.  
Essa adição passa pela cópia da matriz 2D que representa a frame 
monocromática resultante do processamento, para cada um dos planos R ,G e B 
da frame a adicionar ao vídeo.  
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Informações Adicionais 
 

Para este bloco a alteração do tamanho da imagem de entrada devido ao 
problema do processamento dos pixeis da fronteira não se coloca. No entanto, caso 
tenha havido uma redução de tamanho ao longo do fluxo de dados devido a esse 
problema, provocada por blocos a montante, é feita uma adaptação do tamanho da 
frame de entrada, para o tamanho do vídeo de entrada do fluxo de dados (ou seja o 
vídeo à saída do bloco Sensor de Imagem). Nesse caso o tamanho da imagem de entrada 
deste bloco, pode ser menor que o tamanho da imagem de saída. 
 
Tabela 3-20: Bloco Saída: informações adicionais 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.5 Sumidouros 
 
 Esta sub – biblioteca, contém blocos que permitem a monitorização de um ponto 
qualquer do fluxo de dados, durante a simulação do modelo. Os blocos desenvolvidos 
permitem a monitorização da frame e/ou do histograma num determinado ponto, 
podendo no futuro ser desenvolvidos outros, que permitam a análise de propriedades da 
frame, sendo os resultados encaminhados para a entrada de blocos de processamento de 
imagem.  

A utilização dos blocos Sumidouros desenvolvidos, restringe-se ao nível do 
Sistema pelo que só pode ser utilizado para efeitos de Modelação e Simulação.  
 

3.2.5.1 Histograma 
 
Descrição  
 
 Em cada instante de simulação, este bloco permite visualizar a frame que transita 
num ponto do fluxo de dados e o histograma da mesma. 

Para o efeito, durante a simulação, faz aparecer uma janela no ambiente Matlab 
com uma figura contendo essa frame e o histograma . 
 Consulte-se o exemplo de um modelo na figura 3.19, que permite ilustrar a 
utilização do bloco e o resultado apresentado durante uma sessão de simulação.  
 
 
 
 
 
 
 
 

S – Function  
 

Funções do Matlab Tamanho da imagem 
de entrada versus 
Tamanho da imagem 
de saída 

saida.m Funções para manipulação 
de vídeos AVI. 
 

Menor ou igual.  
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Interface com o utilizador  
 
Tabela 3-21: Interface com o utilizador do bloco Histograma 
 

Sub – Biblioteca Sumidouros  
 

Ícone 

 
Porto(s) de Entrada Frame lida no ponto do fluxo de dados que o bloco Histograma 

pretende monitorizar 
 

Porto(s) de Saída   --- 

  
Informações adicionais  
 
Tabela 3-22: Bloco Histograma: informações adicionais 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.5.2 Monitor 
 
Descrição  
 
 Este bloco é semelhante ao anterior permitindo, neste caso, em cada instante de 
simulação, visualizar somente a frame que transita num ponto do fluxo de dados do 
modelo em simulação. 

Para o efeito, faz também aparecer uma janela no ambiente Matlab, com uma 
figura contendo a frame respectiva. 
 De igual modo na figura 3.19, mostra-se um exemplo de utilização do bloco e o 
resultado obtido durante uma sessão de simulação.  
 
Informações adicionais  
 
Tabela 3-23: Bloco Monitor: informações adicionais 
 
 
 
 
 
 
 
 

S – Function  
 

Funções do Matlab Tamanho da imagem 
de entrada versus 
Tamanho da imagem 
de saída 

histograma.m imhist 
imshow 
stem 

--- 

S – Function  
 

Funções do Matlab Tamanho da imagem 
de entrada versus 
Tamanho da imagem 
de saída 

monitor.m imshow 
 

--- 
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Interface com o utilizador  
 
Tabela 3-24: Interface com o utilizador do bloco Monitor 
 

Sub – Biblioteca Sumidouros  
 

Ícone 

 
Porto(s) de Entrada Frame lida no ponto do fluxo de dados que o bloco Monitor pretende 

monitorizar  
 

Porto(s) de Saída   --- 

 

3.2.6 Implementação de um bloco 
 

Tal como para o interface com o utilizador (secção 3.2.3), o modo como foi 
implementado cada bloco, é idêntico a qualquer outro bloco de qualquer outra biblioteca 
de blocos, nativa do Simulink.   
 De seguida efectuar-se-á uma breve descrição geral dessa implementação, 
relegando para a documentação do ambiente Matlab/Simulink [Mat05], todos os 
esclarecimentos adicionais, sobre a utilização das facilidades do ambiente nesse sentido. 
Procura-se dar destaque ás questões intrínsecas à implementação de um bloco, para a 
ferramenta em causa.  
 
Arquitectura  
 Do ponto de vista interno a arquitectura de cada bloco tem por base o bloco 
definido pelo utilizador “S- Function”.  

Esse bloco é disponibilizado pela biblioteca base do Simulink, tendo sido 
parametrizado à medida de cada bloco a criar para a BibPI .  
 A parametrização do bloco  S- Function envolveu por sua vez a parametrização 
de três componentes:  
 

1. função Matlab da S- Function:  
 Função Matlab associada a cada bloco. Essa função foi utilizada 

para processamento de dados desse bloco durante a simulação de 
um modelo do Simulink em que o mesmo seja inserido. 

 
2. Máscara (Mask):  

 Configuração do bloco para efeito de interface com o utilizador a 
nível de :  

• Ícone  
• Parâmetros  
• Inicialização do bloco  
• Documentação  
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Figura 3-13: Máscara do bloco Convolução 
 
 

3. Propriedades do Bloco (Block Properties):  
• Funcionalidade associada a cada bloco, que foi utilizada para anotação 

dos Parâmetros para geração de código HDL (descritos mais à frente no 
Capítulo 4), respeitantes a esse bloco 

 

 
 
Figura 3-14: Propriedades do bloco Convolução: anotação dos Parâmetros para geração de código 
HDL no campo Description 
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Implementação 
 
A concepção da arquitectura interna para cada bloco em concreto (tal como já se 

disse) passou pela parametrização à medida de cada uma das componentes citadas do 
bloco S – Function.  
  Dessas três componentes, deve-se salientar a implementação da função Matlab 
da S – Function, a qual se descreve seguidamente concretizando para o caso do bloco 
Convolução. (Pode ser consultado o código completo da função Matlab da S - Function 
desse bloco, no Anexo A desta Dissertação).   
 A implementação dessa função teve como ponto de partida um modelo 
(template) disponibilizado pelo ambiente Matlab/Simulink :  sfuntmpl.m .  
 A função Matlab da S – Function foi utilizada para implementação do 
processamento efectuado por um bloco à qual está associada podendo , no entanto, ter 
outras aplicações. Nesse sentido, na declaração da função que abaixo se indica interessa 
destacar somente algumas das variáveis:  
 

  
Utilizando o vector t para sincronização da simulação, o Simulink, em cada 

instante de simulação, varre os blocos do modelo segundo a ordem definida no grafo,  
desde o bloco Sensor de Imagem até ao bloco Saída. Quando encontra uma instância do 
bloco Convolução, invoca a função Matlab S – Function do bloco Convolução 
(convolucao.m).  
 Na realidade, internamente, a função Matlab S – Function é composta por outras 
funções que efectuam o processamento em cada instante temporal. A função 
seleccionada depende do valor assumido pela variável FLAG.  
 Dessas funções somente algumas foram utilizadas, nomeadamente:  
 

• [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes; : a função que permite efectuar 
inicializações. 
 

• sys=mdlOutputs(t,x,u); : a função que efectua o processamento 
associado ao bloco durante cada instante de simulação 

 
De seguida expõem-se as características mais relevantes de cada uma dessas 

funções. 
 
 

Interface da função :  
 

function [sys,x0,str,ts] = convolucao(t,x,u,flag, operacao, 
coeficientes) 

 
Variáveis (em destaque):  
 convolucao:     nome da S- Function 

t:      vector de tempo de simulação 
 u:      vector de entrada 

operacao, coeficientes:   parâmetros de entrada  
 

sys :     vector dos resultados de saída 
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Função mdlInitializeSizes 
 
 Nesta função indica-se o número de portos de entrada e saída que o bloco a que 
a função Matlab  S – Function está associada possui. Por exemplo para o caso do bloco 
Convolução esse número é 1 em ambos os casos:  
 

 
 
 
 
 

 Outra questão importante, é a leitura da parametrização da instância do bloco no 
modelo para a função Matlab da S- Function.  
 Como se disse anteriormente, cada bloco em biblioteca possui uma máscara 
associada, na qual são especificados os parâmetros do bloco (tal como se pode ver na 
figura 3.13 para o caso do bloco Convolução).  
 Quando uma instância do bloco no modelo é sujeita a uma determinada 
parametrização por parte do utilizador, aos parâmetros da máscara são atribuídos os 
valores da parametrização dessa instância.  
 Por exemplo no caso da selecção do Filtro de Gauss  com a matriz [1 2 1; 2 4 2; 
1 2 1] aos parâmetros da máscara é atribuído o valor:  
 
 
 
 
 
 
 A leitura desses parâmetros da instância pela função Matlab da S – Function 
pode ser feita de uma das duas maneiras:  
 

 Função do tipo get que lê o valor do parâmetro :  
  
 
 
 
 
  

 Criação de uma variável de entrada na função Matlab da S-Function nesta 
função (  mdlInitializeSizes ), com o mesmo nome que uma variável da 
máscara. Nesse caso a passagem de parâmetros é feita por valor.  
Por exemplo veja-se o caso do parâmetro operacao : 

 

… 
sizes.NumOutputs   = 1;   %Número de portos de saida do bloco  
sizes.NumInputs    = 1;   %Número de portos de entrada do bloco 
… 

operacao : 'Filtro de Gauss' ou 2 
coeficientes_gauss : '[4 2 1]' 

… 
get_param(gcb, 'coeficientes_gauss'),'[4 2 1]')  
… 

function [sys,x0,str,ts] = convolucao(t,x,u,flag, operacao, 
coeficientes) 
… 
 
[sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes (operacao, coeficientes); 
 
… 
   if (operacao == 2) %Testa se foi seleccionado o Filtro de    
                      %Gauss          
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Função mdlOutputs 
 
 Esta função, constitui o núcleo de processamento do bloco. Antes de ser feita a 
abordagem do algoritmo respectivo, existem vários assuntos preliminares que devem ser 
indicados.  
 Continuando com o exemplo do bloco Convolução, a declaração desta função 
para esse bloco foi feita do seguinte modo:  

 
 A função recorre a várias variáveis locais para armazenamento de um valor 
próprio da instância do bloco que a invocou.  
 A variável que se deve destacar é o número de ordem de cada instância (u). Esse 
número, cuja utilidade se descreverá mais à frente, é determinado cada vez que é 
invocada a função para a instância em particular. O valor é retornado por uma outra 
função (associa_num_bloco) que atribui ao bloco um número sequencial, determinado 
pela sua ordem alfabética de entre os blocos no modelo:  
 
 
 
 
 
 
 
 Existem também outro tipo de variáveis (variáveis global) que são partilhadas 
por todas as funções Matlab S-Function.  
 Dentro dessas variáveis deve-se destacar a variável pipeline_frame.  
 Esta variável é uma estrutura que permite que o fluxo de dados entre blocos seja 
feita ao nível da frame e não ao nível do pixel, acelerando consideravelmente a 
simulação de um modelo, já que desta forma podem ser utilizadas as funções de alto 
nível do Matlab (existentes na Image Processing Toolbox) as quais podem, em cada 
bloco, ser aplicadas a uma frame inteira. 

A pipeline_frame não é mais do que uma matriz de 3 dimensões, que contém as 
frames resultantes do processamento de todos os blocos do modelo para um instante de 
tempo.  

Esta estrutura é representada em Matlab por um cell array (um vector de células) 
de dimensões 1 x n (n é o número de blocos no modelo), em que cada célula é indexada 
pelo número de ordem da instância do bloco no modelo a que está associada.  

Interface da função :  
function sys = mdlOutputs(t, x, u) 

 
Variáveis :  

t:   - vector de tempo de simulação 
 u:  - número de ordem da instância do bloco a montante 
 

sys :  - vector dos resultados de saída 
- contém o número de ordem da instância do bloco actual.  
- funciona como uma variável de entrada para a instância do 
bloco a jusante.  

… 
%Inicializações 
    %Número de ordem associado           
       bloco_num = associa_num_bloco;   
… 
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Como se admitem ser processadas frames monocromáticas de 1 a 8 bits, cada 
frame é representada no Matlab por uma matriz 2D do tipo uint8 (inteiro sem sinal de 8 
bits). 

Consulte-se a figura 3.15 para visualização de uma representação esquemática 
da pipeline_frame.  

 
 Em cada função Matlab da S – Function é acedida à frame da instância do bloco 
a montante para leitura e processamento da mesma e escrita na pipeline_frame a frame 
resultante do processamento, tal como será explicitado em pormenor mais à frente na 
secção 3.3.2. A sintaxe é a seguinte para o caso do bloco Convolução :  
 

 
Por fim, resta referir o algoritmo de processamento desta função. 
Expõe-se abaixo o código desse algoritmo cujos comentários tornam explícito a 

compreensão do mesmo.  
Mais uma vez aborda-se o caso do bloco Convolução que é similar ao caso dos 

outros blocos da biblioteca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leitura :  
input_image_convolucao = pipeline_frame {u}; 

 
- Escrita :  

pipeline_frame {bloco_num} = output_image_convolucao; 
 

u - número de ordem da instancia do bloco a montante, o qual é recebido 
como uma variável de entrada (como já se disse) 

 
bloco_num - número de ordem da instancia do bloco actual, o qual é 
retornado na variável de saída sys e lido pela instancia do bloco a jusante 

if (t > 1)     
    %Le uma nova frame da instancia do bloco a montante 
        input_image_convolucao = pipeline_frame {u}; 
     
    %Processa uma nova frame 
       %Convolução 

 output_image_convolucao = … 
 conv2(double(input_image_convolucao),janela_conv{bloco_num}, 'valid'); 

 
       %Representaçao dos valores da frame utilizando somente 2^bitsPixel 
       %valores possiveis 
       output_image_convolucao = uintn(output_image_convolucao, bitsPixel);  
                                
       %Converte para o tipo dados uint8 
       output_image_convolucao = uint8(output_image_convolucao);    
     
    %Escreve a frame resultante na posiçao da pipeline_frame correspondente   
    %ao número de ordem da instancia do bloco actual        
    pipeline_frame {bloco_num} = output_image_convolucao;  
end 
%--- 
 
sys = bloco_num;     %Número de ordem da instancia do bloco actual, o qual  

   % é lido pela instancia do bloco a jusante.  
 
%end mdlOutputs 
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Na sequência do que foi indicado anteriormente, no código anterior, deve-se 
realçar a função conv2(… ), a qual permite executar  a operação de convolução sobre a 
frame de entrada. 

Uma vez mais se indica, que pode ser consultado o código completo da  função 
Matlab da S - Function do bloco Convolução, no Anexo A desta Dissertação.    
 

3.3 Modelos   
 
 Após ter sido descrita a ferramenta ao nível do bloco, apresenta-se uma breve 
descrição da mesma, no que respeita à implementação e utilização dos modelos 
construídos a partir desses blocos.  
 

3.3.1 Simulink: construção e simulação 
 
Construção 
 

A criação de um modelo no Simulink é baseada nas facilidades desse ambiente 
disponibilizadas para o efeito, seguindo um procedimento análogo ao utilizado para 
qualquer biblioteca de blocos (blockset) do Simulink.  

Para a ferramenta desenvolvida, o blockset em causa é a biblioteca de blocos 
BibPI incluída na ferramenta. A criação de um modelo passa, de um modo geral, pela 
criação de um novo ficheiro de um modelo do Simulink; recolha dos blocos da BibPI 
para o modelo; interligação dos blocos e parametrização dos mesmos.   

Como já se indicou, o modelo tem como bloco de entrada o bloco Sensor de 
Imagem, que actua como fonte de imagem, e como bloco de saída o bloco Saída.  

Não devem ocorrer situações de realimentação, de modo ao modelo poder ser 
representado por de um grafo dirigido acíclico, cujo conceito se explicitará mais à 
frente. 

Tal como já se referiu, pode-se consultar a figura 3.19, a qual contém um 
exemplo de um modelo construído. 
  
Simulação 

 
Após a construção de um modelo pode-se simular o mesmo no Simulink, 

utilizando as facilidades desse ambiente, seguindo também um procedimento análogo 
ao utilizado para qualquer outro modelo do Simulink.  

  
Os resultados obtidos na simulação, podem ser visualizados de duas formas e em 

dois momentos:  
 

Durante a simulação, através de janelas de figuras do Matlab:  
 
Se foram adicionados blocos Sumidouros ao modelo (veja-se secção 3.2.5 

acima), serão mostradas janelas de figuras do Matlab, durante o tempo de simulação, 
com os resultados do processamento (frame ou frame/histograma) no ponto do modelo 
inspeccionado pelo bloco. 
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Após a simulação, através de um video:   
 
O bloco Saída (veja-se secção 3.2.4.2 acima) gera um vídeo do tipo AVI, para 

posterior visualização e análise, com o resultado de saída do processamento efectuado 
pelo modelo.  

3.3.2 Matlab : implementação 
 

Após o que se indicou na secção 3.2.6 – “Implementação de um bloco”, resta 
fazer uma síntese do modo de funcionamento de um modelo ao nível do Matlab.  

Como se disse, cada bloco do modelo foi construído tendo por base um bloco S 
– Function do Simulink que possui associada uma função Matlab. Essa função é 
responsável pelo processamento associado ao bloco ao nível do Matlab.  

Após o modelo ter sido construído no Simulink, através da interligação e 
parametrização dos blocos definindo um grafo de fluxo de dados, o mesmo pode ser 
simulado utilizando as facilidades do ambiente Simulink. 

Nesse ambiente, de um modo transparente ao utilizador, durante a simulação, em 
cada instante temporal, é feito o varrimento do grafo, bloco a bloco, segundo a ordem 
dos mesmos determinada pelo grafo, iniciando-se no bloco Sensor de Imagem e 
terminando no bloco Saída. O procedimento repete-se no instante seguinte. 

Em cada instante temporal, cada vez que é atingido um bloco, é invocada a 
função Matlab da S – Function desse bloco. Nesse instante, são passados para essa 
função os parâmetros indicados pelo utilizador na Máscara do bloco e, posteriormente, a 
função lê da pipeline_frame a frame do(s) bloco(s) a montante, efectua o seu 
processamento e escreve a frame resultante novamente na pipeline_frame na célula 
respeitante ao bloco. 

 
Na figura seguinte é ilustrado o processo de leitura e escrita na pipeline_frame, 

para um modelo arbitrário.  Os números de ordem associados a cada bloco são 
indicados na figura. 

 
Em cada instante temporal, o bloco com o número de ordem 4 (o bloco Sensor 

de Imagem) lê a frame do vídeo de simulação, escrevendo o resultado na célula 1; o 
bloco com o número de ordem 1 lê a frame da célula 4, escrevendo o resultado na célula 
1; o bloco com o número de ordem 3 lê a frame da célula 1, escrevendo o resultado na 
célula 3, e assim por diante.  

Isso mesmo é indicado na figura 3.15- b.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda:  
 
Números de ordem dos blocos: 
1 - Bloco LUT estática                4 - Bloco Sensor de Imagem 
2 - Bloco Operação Aritmética        5 - Bloco Saída 
3 - Bloco Operação Morfológica

a) 
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Figura 3-15: (a) Modelo arbitrário e numeração atribuída a cada bloco; (b) pipeline_frame: trânsito 
de frames num instante temporal ou ao longo do tempo de simulação 
 
 A figura anterior pode também ser entendida como o caminho seguido por uma 
frame na pipeline_frame, ao longo do tempo de simulação, iniciando-se no bloco 4 
(bloco Sensor de Imagem) e terminando no bloco 5 (bloco Saída). 

 

3.3.2.1 Alteração do tamanho das frames 
 
 Conforme se indicou na secção 3.2.3.1.1 no bloco Convolução, o algoritmo de 
processamento dos pixeis da fronteira, adoptado pelas operações locais da biblioteca 
(Convolução e Operação Morfológica) implica uma redução do tamanho da frame de 
saída em menos duas linhas e duas colunas relativamente ao tamanho da frame de 
entrada.     
 Essa redução de tamanho pode colocar problemas no processamento das frames 
ao longo do fluxo de dados, em particular em blocos com duas entradas, que realizem 
uma operação sobre essas duas frames e em que as mesmas possuam tamanhos 
diferentes.  
 Nesta secção expõe-se quais são esses problemas e as soluções para os resolver.  
 Essas soluções foram seguidas para implementação do modelo nos três níveis de 
abstracção com que a ferramenta lida: ao nível do Sistema (Matlab/Simulink), num 
nível intermédio e ao nível RTL. Desse modo, manteve-se a conformidade na 
representação do modelo entre esses mesmos níveis.  
 Nesta secção, abordam-se também quais foram as soluções implementadas ao 
nível do Sistema. 
 
Descrição geral dos problemas / soluções   
 
 A redução do tamanho da frame de saída provocado por um bloco de Operação 
Local levou à identificação de dois tipos problemas/soluções, para os modelos possíveis 
de especificar pela ferramenta.  
 
 
 
 
 

 
1             2             3             4              5 

  (início)   (fim) 

 
   1 

Frame  
da célula 1 

b) 
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Problemas Tipo 1:  

OpL OpnL 1

OpnL 2

OpnL n

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-16: Alteração do tamanho das frames: situação em que ocorrem os problemas do Tipo 1 
 

 Para solucionar esses problemas parametrizou-se o tamanho da frame de entrada 
de qualquer bloco, com o tamanho da frame de saída do bloco imediatamente a 
montante no fluxo de dados.  
 No caso dos blocos com mais que uma entrada, toma-se o menor dos tamanhos 
das frames de saída dos blocos a montante. 
 
 Por sua vez, o tamanho da frame de saída do bloco é igual ao tamanho da frame 
de entrada diminuído de n linhas e n colunas, em que n é um parâmetro intrínseco a 
cada bloco que se designou de dif_size. Esse parâmetro tem o valor igual a 2 para um 
bloco de Operação Local e 0 para os restantes blocos.  
 
Problemas Tipo 2:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-17: Alteração do tamanho das frames: situação em que ocorrem os problemas do Tipo 2 

Legenda:  
 
OpL     :  Operação Local 
OpnL i :  i – ésima Operação de Processamento de     
                 Imagem (excepto Operação Local) 

Legenda:  
 
OpL i :    i – ésima Operação Local 
OpnL :    Operação de Processamento de Imagem  
                (excepto Operação Local) 
Op2in :   Operação de Processamento de Imagem  
                (com duas entradas)  

OpL 1 
  

OpnL 
 

Op2in
 

OpL  2 
 

OpL 3 
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Estes problemas ocorrem em situações análogas à situação ilustrada na figura 
anterior.  

Nesses casos, existe uma diferença entre o número de blocos do tipo Operação 
Local entre os dois ramos a montante de um bloco com duas entradas.  

 Por essa razão, é diferente a soma, em cada ramo, das reduções sucessivas de 
tamanho das frames aplicadas por esses blocos, o que implica que as duas frames de 
entrada, no bloco com duas entradas, possuam tamanhos diferentes.  

 
Para solucionar estes problemas, são varridos os blocos do modelo, desde o 

bloco Sensor de Imagem até ao bloco Saída, até encontrar um bloco de Processamento 
de Imagem com duas entradas. Nessa situação, verifica-se se os tamanhos das frames 
nos dois portos de entrada são diferentes e, se isso se verificar, é introduzido um bloco 
que efectua a redução necessária na frame de entrada que apresenta maiores dimensões.   

O bloco adicionado foi designado Adaptador de Tamanho de Imagem (ATI) e é 
parametrizável consoante a desadaptação do tamanho entre as frames recebidas nos dois 
portos. 

 
Os blocos da biblioteca desenvolvida (BibPI) possuem no máximo duas 

entradas, não obstante em melhoramentos futuros se possam considerar blocos com 
maior número de entradas. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-18: Resolução de um problema do Tipo 2 através da inserção de um bloco Adaptador de 
Tamanho de Imagem (ATI) 
 
 Para a figura anterior, conclui-se que a dimensão das frames que entram nos dois 
portos de entrada do bloco Op2in é de (M - 4) x (N - 4) para o porto 1 e de  (M - 2) x (N 
- 2) para o porto 2 (em que M e N são o número de linhas e colunas, respectivamente, 
da frame recebida no ponto A).  
 Desse modo, o ATI a inserir, deve ser parametrizado de modo a diminuir o 
tamanho da frame que entra no porto 2 em menos 2 linhas e 2 colunas.  
 Apesar de pode ir sendo reduzido sucessivamente o tamanho da frame de saída 
do Bloco Sensor de Imagem até ao bloco Saída, essa redução pode não ser significativa 
para frames VGA (640x480 pixeis) dada a sua grande dimensão. Por outro lado, os 
pixeis em causa são pixeis que (à partida) não contêm os elementos principais da cena já 
que se situam na fronteira das frames, ás quais é aplicada a redução de tamanho. 
 
 Para solucionar o problemas Tipo 1 indicado, nos três níveis em que é 
representado o modelo (ao nível do Sistema, num nível intermédio e no nível RTL): 
começa-se por se analisar esse modelo; averiguar se ocorre o problema do Tipo 1 e, 
caso isso se verifique, aplicar a solução geral indicada (adaptada ao nível em causa).  

OpL 1

OpL 3 
 

ATI OpnL 
 

OpL 2 
 

A 

Op2in 
 

In1 

In2 
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 O passo seguinte consta em repetir o mesmo procedimento mas para os 
problemas do Tipo 2.  
 
 Como nota final deve acrescentar-se que, devido ao facto do modelo ser 
especificado como um grafo dirigido acíclico (ou seja cujos ramos possuem um sentido 
e que não contém nenhum ciclo fechado) não são equacionados modelos em que ocorra 
realimentação.   
 
Soluções implementadas ao nível  do Sistema (Matlab/Simulink) 
 

Para implementar as soluções gerais que se indicaram anteriormente foram 
adoptadas as soluções seguintes, específicas para resolver os problemas no 
Matlab/Simulink.  

 
Problemas Tipo 1  

 
O tamanho da frame de entrada de um bloco é parametrizado com o tamanho da 

frame de saída do bloco a montante.  
 
Para determinar as dimensões da frame de saída, no caso do bloco a montante 

ser do tipo operação local, inseriu-se o código seguinte na S –Function do bloco. 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

As dimensões da frame de saída, no caso do bloco a montante não ser do tipo 
operação local, são iguais ás dimensões da frame de entrada desse bloco.   
 
Problemas Tipo 2  

 
O código seguinte exemplifica a inserção de um “Adaptador Tamanho de 

Imagem ” (ATI), num bloco de processamento com duas entradas (o bloco Operação 
Aritmética), caso se verifique que existe uma diferença no tamanho das frames 
recebidas nos dois portos de entrada desse bloco. Tal como se disse, nessa situação, o 
ATI permite efectuar a adaptação necessária, no tamanho da frame do porto cuja frame 
apresenta maiores dimensões.   

O ATI é parametrizado com a diferença de tamanho dif_size_input_image. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    % dimensoes da imagem de saida do bloco anterior 
    dim_output_image_bloco_anterior = size ( pipeline_frame {u} );   
 
    %determina número de linhas e colunas da imagem de saida do bloco      
    num_lin = dim_output_image_bloco_anterior (1,1) –  2 ;   
    num_col = dim_output_image_bloco_anterior (1,2) – 2;                              
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Dimensões das frames ao longo do modelo 
 
 A redução do tamanho frames, provocada pela existência de operações locais na 
cadeia de processamento, deve ser analisada também ao longo do modelo especificado 
no Simulink e não só ao nível de cada bloco.  
 
 Às frames lidas do vídeo de simulação, pelo bloco Sensor de Imagem, é extraída 
uma região de interesse (Region of Interest - ROI).  
 As frames anteriores (pertencentes ao que se pode designar por vídeo de 
entrada), são injectadas na cadeia de processamento.  

Por sua vez, essas frames podem ir sofrendo sucessivas reduções de tamanho se 
existirem operações locais nessa cadeia. Desse modo, o tamanho das frames resultantes 
da cadeia de processamento, ou seja à saída do bloco de Processamento de Imagem a 
montante do bloco Saída, pode ser menor ou igual ao tamanho das frames do vídeo de 
entrada.   
 No caso desse tamanho ser menor, optou-se por o bloco Saída colocar na sua 
saída frames com uma dimensão igual ás do vídeo de entrada. Para isso, as frames 
(pertencentes ao que se designou como vídeo de saída) são aumentadas de tamanho 
através da adição de colunas e linhas cujos valores dos pixeis são iguais a 0.   

 

3.3.2.2 Sincronização do fluxo de dados 
 

A sincronização do fluxo de dados na simulação de um modelo é feita com base 
na estrutura de dados pipeline_frame  e no vector de tempo de simulação (t). 

 
O vector de tempo t, é um vector especificado no Simulink, pelo utilizador, 

como um parâmetro de simulação do modelo (nomeadamente através da atribuição dos 
valores instante inicial, instante final e incremento temporal, entre outros). 

 No Matlab, este vector é uma variável de entrada em cada função Matlab S – 
Function associada a cada bloco, como já se disse na secção 3.2.6. 
 

%Diferença entre o número linhas ou de colunas das imagens de entrada  
%para o bloco que está a invocar esta S- Function            
                dif_size_input_image = abs( size_image1 (1,1) - size_image2 (1,1) ); 
… 
… 
            % adaptação da imagem                     
            adapt_image = adaptador_tamanho_imagem(dif_size_input_image, …  

pipeline_frame {u(image_cmp.num_image_maior,1)} ); 
              % image_cmp.num_image_maior é o porto de entrada cuja imagem  

% possui maiores dimensões             
 
            if (image_cmp.num_image_maior = = 1)  
                input_image1_operacao_aritmetica = adapt_image; 
                input_image2_operacao_aritmetica = pipeline_frame {u(2,1)}; 
                 
            elseif (image_cmp.num_image_maior = = 2) 
                input_image1_operacao_aritmetica = pipeline_frame {u(1,1)};                         
                input_image2_operacao_aritmetica = adapt_image;              
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A sincronização do fluxo de dados, é feita de um modo automático e 
transparente pelo ambiente Matlab/Simulink. 

Nesse ambiente, em cada instante temporal, é invocada e processada cada  
função Matlab S – Function associada a cada bloco, segundo a ordem dos blocos no 
modelo até se atingir o instante final de simulação . 

Como já se disse no início da secção 3.3.2, em cada instante temporal, quando se 
atinge um bloco, é invocada a função Matlab S – Function que lhe está associada, lida 
da pipeline_frame a frame do(s) bloco(s) a montante, efectuado o seu processamento e 
escrita a frame resultante novamente na pipeline_frame na célula respeitante ao bloco.  
O processo repete-se de novo  para o bloco imediatamente a seguir no modelo, até se 
atingir o bloco Saída. 

No caso do bloco em causa possuir duas entradas, são lidas sincronamente, da 
estrutura pipeline_frame, as frames de saída dos blocos a montante ligados aos seus 
portos de entrada. 

  

3.4 Exemplo 1: Extracção da fronteira de um objecto  
 
 Expõe-se de seguida um exemplo que ilustra, para a ferramenta desenvolvida, as 
fases de modelação e simulação que foram abordadas ao longo deste capítulo.  
  

O exemplo foi baseado em [GW02b], onde é descrito um algoritmo para 
extracção da fronteira de um objecto recorrendo a operações morfológicas.  

A escolha do exemplo foi sujeita a algumas condicionantes, devido ao facto de 
se ter pretendido retomar o mesmo no capítulo 4 (na fase de Geração Automática de 
Código HDL), o que implicou:  

 Um modelo que utilize apenas blocos da biblioteca para os quais se 
encontram desenvolvidos os respectivos geradores de código HDL 

 Um modelo que requeresse a introdução de blocos adicionais do tipo ATI e 
Sincronizador (os quais se referiram na secção 3.3.) 

 

3.4.1 Modelo 
 
 O modelo que se escolheu, tal como se disse, permite a extracção da fronteira de 
um objecto, sendo esta representada por uma linha com um pixel de espessura.  
 
 O vídeo de simulação escolhido representa uma bola de ping-pong [Dat07a] que 
roda em torno de si própria. As propriedades mais significativas do vídeo são:  
 

 Formato de vídeo: AVI 
 Tipo de frames do vídeo: truecolor (RGB) de 24 bits.  
 Tipo de dados de cada pixel: uint8 (inteiro sem sinal de 8 bits) 
 Número de frames: 13 
 Número de frames por segundo: 15 
 Largura de cada frame: 156 
 Altura de cada frame: 144 
 Compressão de vídeo: 'Indeo5' 
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 O modelo, que pode ser visualizado na figura 3.19 - a), foi construído com 
recurso à biblioteca de blocos que se elaborou para o Simulink, passando-se a descrever 
de seguida cada um dos seus blocos.  
 
 Tal como se expôs anteriormente os blocos Sensor de Imagem e Saída são 
blocos Terminadores do fluxo de dados.  

 
O bloco Sensor de Imagem lê o ficheiro de vídeo que será processado, frame a 

frame, pelos blocos a jusante, tendo sido parametrizado do seguinte modo:  
 
 Ficheiro de video: 'pingpong_30.avi' 
 Xmin , Ymin: 1 , 1 
 Offset em XX ,  Offset em YY: 155, 143 
 Espaço de cores: Monocromático 
 Número de bits por pixel: 8 

 
Os blocos Monitor e Histograma são blocos do tipo Sumidouro e permitem 

inspeccionar o fluxo de dados num ponto do modelo. Estes blocos retornam, em cada 
instante de simulação, a frame em trânsito nesse ponto (blocos do tipo Monitor) ou a 
frame e o histograma da mesma (bloco do tipo Histograma), sendo que neste último 
caso esse histograma possui 256 níveis, pois cada frame possui 8 bits por pixel.     

 
Os blocos a branco no modelo, tal como se disse, são blocos que implementam 

uma operação de processamento de imagem e que neste caso têm como resultado, na 
saída do fluxo de dados, a fronteira de um objecto. 

 
O bloco Convolução é um bloco desse tipo, que aplica um Filtro de Média, o 

qual permite suavizar cada uma das frames de entrada. 
Para isso, foi parametrizado do seguinte modo, em que o parâmetro [1 1 1] 

representa a janela de Convolução (1/9) * [1 1 1; 1 1 1; 1 1 1], tal como se indicou mais 
acima:    
  Operação : Filtro de Média 

Parâmetros da Operação : [1 1 1] 
 
O bloco LUT estática implementa uma operação de Binarização tendo-se 

escolhido como limiar o vale do histograma da frame inspeccionada pelo bloco 
Histograma, pois esse histograma é bimodal (veja-se a figura 3.19 - e). 

Não é, geralmente, muito fácil a escolha desse limiar, devido ao carácter discreto 
dos níveis do histograma e à presença de ruído nas frames, mesmo tendo sido efectuada 
uma suavização da frame antes da determinação do histograma. Em todo o caso, achou-
se que o valor 57 era o que melhor poderia corresponder ao vale desse histograma, 
tendo-se adoptado esse valor.   

  
No troço do modelo a jusante do bloco LUT estática é implementado o 

algoritmo de extracção da fronteira de um objecto que se adaptou de [GW02b].  
 

 O bloco Operação Morfológica implementa uma operação de Erosão 
recorrendo ao elemento estruturante [1 1 1; 1 1 1; 1 1 1], o que retira ao objecto cada 
pixel que se encontra na sua fronteira. Desse modo, o bloco Operação Aritmética ao 
calcular a diferença entre as frames que recebe nos seus portos de entrada, retorna na 
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sua saída uma frame em que se pode visualizar a fronteira do objecto com a espessura 
de 1 pixel (consulte-se para o efeito a figura 3.19 - d ) 
 

As diferenças do troço do modelo, relativamente ao algoritmo indicado, são de 
que as frames de saída do bloco de Binarização, não são em tons de cinzento com 8 bits 
por pixel, mas sim imagens em que cada pixel é representado por 1 bit; o bloco 
Operação Aritmética é substituído por um bloco que implementa uma Operação Lógica 
de diferença 10.   
 Apesar das diferenças, os resultados de saída que se obteriam pela aplicação do 
algoritmo indicado em [GW02b], são idênticos aos obtidos por este modelo.  
 

3.4.2 Simulação 
 
 Procedeu-se à configuração da simulação do modelo devendo-se salientar, para 
análise deste exemplo, os seguintes dados:      
 

 Número de frames do vídeo de simulação (nf): 13 
 Tempo de simulação (T): [1.0, 14.0]  
 Passo de simulação (p): 1.0 (constante ao longo do tempo)  

  
 Todas as sessões de simulação ocorreram num computador pessoal, cujas 
características mais relevantes são: 
 

 CPU: Intel Pentium M 750 (1.86 GHz, 2MB de cache) 
 Memória RAM: 1024MB DDR2 

 
No tempo de simulação (T) o instante t = 1.0 é destinado à inicialização do 

modelo, em que não é lida ou processada qualquer frame. 
 
Resultados obtidos  
 

Durante simulação, os resultados obtidos foram as figuras mostradas em cada 
instante de simulação, por cada um dos blocos do tipo Sumidouro. Na figura 3.19,  
mostram-se os resultados relativos à última frame do vídeo de simulação.  

 
Para além dessas figuras obteve-se também, no fim da simulação, no espaço de 

trabalho do Matlab, um ficheiro de vídeo do tipo AVI ('pingpong_30_sim.avi'), que 
contém todas as frames resultantes da cadeia de processamento e cujas propriedades 
foram já descritas na subsecção 3.2.4.1. 
 

Procedeu-se para além disso, à medição e cálculo de alguns parâmetros que a 
seguir se indicam e que permitem analisar melhor o desempenho da ferramenta, na 
simulação deste exemplo. 
 
 
 
                                                 
10 A – B = A∩Bc, em que A e B são dois conjuntos que representam objectos numa imagem binária. A e 
B são as coordenadas dos pixeis a branco (ou a preto, dependendo da convenção) desses objectos. Bc 
refere-se ao complemento de B. Ou seja A-B, são as coordenadas dos pixeis de A que não pertencem a B 
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Tabela 3-25: Duração e velocidade de simulação do modelo do Exemplo1 
 

Duração 
da simulação  

Duração 
da simulação  
(após o instante inicial)1 

Velocidade 
de simulação  
(após o instante inicial)1 

10,6 s 7,8 s 
 

1,7 frames / s 

1 Respeitante ao intervalo de simulação T = [2.0, 14.0] 
 
 A duração da simulação após o instante inicial foi obtida directamente por 
medição da mesma durante o decorrer da simulação, tendo permitido calcular a 
velocidade de simulação indicada na tabela anterior. Considerou-se no entanto, que 
esses parâmetros correspondem aos instantes de simulação [2.0, 14.0], já que no 
instante inicial (t = 1.0) não é lida ou processada qualquer frame e esse instante possui 
associada uma elevada duração (2,8 s). 
 

Foram efectuadas medições comparativas da duração da simulação, entre 
modelos derivados do modelo do Exemplo1, através da aplicação de transformações a 
esse modelo. Todas as transformações à excepção da última, actuaram em factores 
chave intrínsecos à ferramenta, que se entendeu que poderiam influenciar a duração da 
simulação.  
 Os modelos derivados, podem ser obtidos através da aplicação das 
transformações indicadas na tabela seguinte ao modelo do Exemplo 1, o qual se pode 
visualizar na figura 3.19. 
 
Tabela 3-26: Análise comparativa da duração da simulação para modelos obtidos por 
transformação do modelo do Exemplo 1 
 

Transformações  Duração 
da simulação 

Sem transformações   10.6 s 
 

Retirados 2 blocos de Processamento de 
Imagem  
(LUT estática e Operação Morfológica) 
 

9.7 s 

Retirados 3 blocos de Processamento de 
Imagem  
(LUT estática,  Operação Aritmética e 
Operação Morfológica) 
 

8.7 s 

Retirados 2 blocos Sumidouros 
( Monitor e Monitor1 )  
 

6.6 s 

Retirados todos os blocos Sumidouros 
 

4.8 s 

Retirados todos os blocos Sumidouros e 
de Processamento de Imagem 
 

2.2 s 

Redução das frames do vídeo de 
simulação para 25 % do tamanho 
original (relativo ao número de pixeis ) 
 

7.0 s 
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Figura 3-19: Simulação do modelo do Exemplo1 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

e)  
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Conclusões  
 
Relativamente aos resultados obtidos na simulação do modelo do Exemplo1, 

indicados na tabela 3.25, entende-se que o valor da duração da simulação é um valor 
razoável, mas que deve ser alvo de atenção em futuros melhoramentos da ferramenta já 
que pode tornar-se elevado com o aumento do número de frames do vídeo de simulação, 
o tamanho das mesmas e com a complexidade do modelo. 
 
 Apesar da velocidade de simulação (1,7 frames / s) ser bastante menor que o 
frame rate do vídeo de simulação (15 frames / s), não foi tomado como objectivo atingir 
uma simulação em tempo real.    

 
Os valores obtidos da comparação da duração da simulação, para modelos 

derivados do Exemplo 1, que se indicaram na tabela 3.26, permitem concluir que a 
duração da simulação aumenta com o número de blocos de Processamento de Imagem. 
Também, como seria de esperar, o número de blocos Sumidouros no modelo e o 
tamanho das frames processadas, podem aumentar significativamente a duração da 
simulação. 
 Desse modo, melhoramentos futuros da ferramenta, no sentido de aumentar a 
velocidade de simulação, devem ter incidir principalmente no tempo de processamento 
gasto pelos blocos do tipo blocos Sumidouro.  
 

3.5 Conclusões 
 
 Desenvolveu-se uma biblioteca de blocos para o ambiente Matlab/Simulink, os 
quais permitem a modelação e simulação de modelos de processamento de imagem.  
 Foi incluído nessa biblioteca um conjunto de blocos básicos de processamento 
de imagem, blocos que modelam a entrada e saída do modelo e blocos que permitem a 
inspecção de um nó do mesmo. O principal intuito foi o de permitir a implementação da 
arquitectura base da ferramenta para efeitos de modelação e simulação nesse ambiente, 
podendo a biblioteca ser objecto de futuros melhoramentos. 
 As facilidades disponibilizadas pelo ambiente Matlab/Simulink ofereceram um 
grande suporte na implementação de um bloco da biblioteca, já que os mesmos foram 
desenvolvidos tal como qualquer outro bloco de outra biblioteca do Simulink (blockset), 
tendo por base o bloco S- Function.  
  Do mesmo modo, a implementação e simulação de um modelo foram baseadas 
nas facilidades de desenvolvimento possibilitadas pelo ambiente, tendo-se criado além 
disso uma estrutura de dados dedicada (pipeline_frame), que permitiu implementar 
todas as operações ao nível da frame, acelerando desse modo a simulação de modelos.  

Permitiu-se que o utilizador visualize os resultados da simulação, durante o 
decorrer da mesma, inspeccionando nós da cadeia de processamento em que é possível 
observar a sequência de frames que transitam nesses nós e, adicionalmente, através de 
um ficheiro vídeo gerado, que é composto pela sequência de frames de saída da cadeia 
de processamento. 

 
Por fim, apresentou-se um exemplo que ilustrou as fases de modelação e 

simulação, utilizando a ferramenta desenvolvida.      
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 O modelo foi elaborado com base num algoritmo para extracção da fronteira de 
um objecto, utilizando operações morfológicas, tendo-se apresentado para o último 
instante de simulação, as figuras das frames inspeccionadas nos vários nós do modelo.  
 
 Para além disso, foi efectuada a medição aproximada da duração da simulação 
para esse modelo, cujo valor obtido foi valor aceitável, tendo em atenção que não foi 
objectivo atingir uma simulação em tempo real.  

Procedeu-se também a uma análise comparativa da duração da simulação entre 
vários modelos, tendo-se chegado à conclusão como seria de esperar, que alguns dos 
factores chave intrínsecos à ferramenta, que aumentam essa duração, são o número de 
blocos de Processamento de Imagem e Sumidouros no modelo. 

Especificamente, sugere-se que futuros melhoramentos, no sentido de tentar 
diminuir a essa duração, podem incidir principalmente no tempo de processamento 
gasto pelos blocos do tipo Sumidouro.    
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Capítulo 4 - Geração Automática de Modelos HDL 
Sintetizáveis 

 
 
 

4.1 Introdução 
 

Na sequência do que  foi referido no Capítulo 1, no presente capítulo, expõe-se a 
componente da ferramenta que permite a geração automática de um modelo HDL, a 
partir de um modelo de simulação especificado ao nível do Sistema, no ambiente 
Matlab/Simulink.  

 
 Na secção 4.1 deste capítulo, começar-se-á por abordar qual foi a infraestrutura 
de hardware a que destina o modelo gerado e descrever-se-á genericamente a 
arquitectura dedicada desse modelo.  
 
 Antes de ser obtido o modelo representado no nível RTL, é necessária a 
representação e processamento do modelo num formato de nível intermédio (ou seja 
entre o nível RTL e o nível do Sistema), sendo essa etapa descrita na secção 4.2 . Este 
processo, permite extrair propriedades do modelo representado ao nível do Sistema, 
adicionar outras intrínsecas ao nível RTL e, caso necessário, introduzir blocos 
adicionais. Trata-se de um processo que realiza o interface entre o nível do Sistema e o 
nível RTL, permitindo a posterior tradução do modelo de simulação para um modelo 
HDL.  
 
 O processo de geração de código, que efectua essa tradução, é descrito na secção 
4.4, tendo por base um conjunto de infraestruturas e módulos RTL.   
 Esses módulos representam no nível RTL, cada um dos blocos do modelo de 
simulação, tal como outros blocos adicionais, que possam ter sido introduzidos pela 
própria ferramenta, no nível intermédio. 

Cada um dos módulos, possui modelos de código (templates) associados, sendo 
através da parametrização destes últimos, e com base nos parâmetros do bloco 
correspondente no nível intermédio, que é gerado o módulo RTL. O processo de 
geração de cada módulo, é efectuado através de aplicações (geradores) elaboradas para 
o efeito.  

Na secção 4.3, serão descritos os modelos de código.  
 
 Finalmente na secção 4.5, descreve-se como foi feita a validação da ferramenta 
desenvolvida ao nível RTL, por forma a garantir que qualquer modelo HDL gerado, é 
sintetizável e válido do ponto de vista funcional, traduzindo para esse nível o modelo 
especificado no Simulink.  
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 Fez-se acompanhar cada uma das secções anteriores de um exemplo final, tendo 
por base o modelo do Exemplo 1, incluído no capítulo anterior. 

 

4.1.1 Infraestrutura de hardware para ensaio 
 
 O modelo HDL gerado a partir do modelo de simulação, destina-se a ser 
implementado numa infraestrutura de hardware [AA06] já existente e que se descreve 
nesta sub - secção.  
 O diagrama de blocos dessa mesma infraestrutura pode ser visualizado na figura 
seguinte. 
  

Monitor VGA

Câmara
monocromática
digital [Omn01]

interface RS - 232

barramento
de escrita
nas FIFO

Controlo
de leitura
das FIFO

hsync

vsync

RGB

Spartan3 Starter Kit
[Xil05b]

Sistema para geração dos
sinais VGA [AA06]

(Configuração
 da câmara)

Xilinx
XC3S200
Spartan 3

FPGA

 
 

Figura 4-1: Infraestrutura de hardware para ensaio (diagrama de blocos) 
 
 A infraestrutura tem por base uma placa contendo um dispositivo FPGA 
Spartan3- XC3S200 da Xilinx (Spartan3 Starter Kit [Xil05b]). Essa placa recebe e 
processa um sinal de video digital proveniente de uma câmara monocromática digital, 
enviando o mesmo para um sistema que implementa o interface com o monitor VGA 
onde, por fim, é visualizado o vídeo resultante do processamento.  

O modelo HDL gerado pela ferramenta desenvolvida no trabalho será inserido 
numa cadeia de processamento de vídeo digital que será implementada no FPGA. 
 
Dispositivo de entrada 
 

Como se indicou, a entrada da infraestrutura é  constituída por uma câmara 
digital monocromática (OmniVision 7120) [Omn01], configurada para varrimento 
progressivo e que envia um sinal de vídeo digital para a placa contendo o FPGA.  

 
Plataforma Reconfigurável  
 
 O FPGA da plataforma utilizada (Spartan3 Starter Kit da Xilinx ) foi o 
dispositivo alvo utilizado para implementação do projecto que pode ser visualizado na 
figura 4.4 mais abaixo. 
 Nesse projecto, devem-se destacar os módulos cam_interface, < nome do 
modelo >  e o interface com o módulo VGA que serão descritos de seguida de forma 
resumida. Esses circuitos criam uma cadeia de processamento de vídeo que recebe os 
sinais da câmara digital, efectua o seu processamento e coloca na saída os sinais 
resultantes, necessários ao interface com o Sistema para geração dos sinais VGA.    
 

- Módulo cam_interface : este módulo permite sincronizar todos os sinais 
provenientes da câmara com o sinal de relógio pclk (pixel clock).  



Capítulo 4 - Geração Automática de Modelos HDL Sintetizáveis 
 

Ferramenta de apoio ao desenvolvimento de sistemas de processamento de imagem em tempo real 
implementados em plataformas reconfiguráveis 

83

Na saída coloca esse sinal de relógio, o sinal de pixel (Ybus) e os sinais de 
sincronismo (cam_href e cam_vsync) que são descritos na tabela 4.1 e que alimentam o 
módulo com o modelo HDL gerado. 

Por outro lado, este módulo, efectua o interface com o barramento I2C da 
câmara digital, através dos sinais sda e sclk, permitindo usar um interface RS – 232 para 
configurar os parâmetros dessa câmara. 
 

- Módulo < nome do modelo > 1: trata-se do modelo HDL gerado pela 
ferramenta desenvolvida no trabalho, o qual traduz para o nível RTL o modelo de 
simulação. Esse modelo HDL será descrito mais em pormenor na sub - secção 4.1.2 
mais abaixo. 
 

- Interface com o módulo VGA – envia o conjunto de sinais de leitura e escrita 
necessários, para comando do Sistema para geração dos sinais VGA que se mostra na 
figura 4.3. 
 
Tabela 4-1: Sinais de saída do módulo cam_interface 
 

Sinal Descrição  
Ybus[7:0] Os quadros de imagem (frames) são recebidos no formato padrão VGA 

(portanto com uma dimensão de 640x480 pixeis), em que cada pixel é 
representado utilizando 8 bits.   
Este sinal representa o valor de cada pixel recebido da câmara. 

cam_href È colocado em 1 durante a emissão dos pixeis de uma linha de imagem 
e colocado a 0 caso contrário 

cam_vsync È colocado em 1 durante a emissão dos pixeis de um quadro de imagem 
(frame) e colocado em 0 para indicar o fim do quadro 

pclk Sinal de relógio de pixel.  
Em cada ciclo em que seja transmitido um pixel válido (ou seja em que 
cam_href e cam_vsync possuam o valor 1) , é lido um pixel pelo 
módulo < nome do modelo > . 

 
Dispositivo de saída 
 

Como se ilustrou na figura 4.1, a saída da infraestrutura é constituída por um 
Sistema para geração dos sinais VGA e um monitor convencional, o qual permite 
mostrar o sinal de video no formato padrão VGA, recebido desse Sistema.  
 
 O Sistema para geração dos sinais VGA, que se apresenta na figura seguinte, 
recebe as frames definidas pelos sinais de saída R, G e B, do projecto da figura 4.4,  e os 
sinais de escrita wrstb e wrenb, que permitem o armazenamento dessas frames num 
conjunto de 3 memórias FIFO externas à FPGA.  
 

Por outro lado, o módulo VGAcore desse projecto, gera os sinais de leitura das 
memórias FIFO, sincronamente com os sinais de sincronismo horizontal e vertical do 
sinal VGA. Os dados RGB lidos das 3 memórias FIFO são encaminhados para um DAC 
triplo para produzir o sinal de vídeo analógico que é apresentado no monitor.  

                                                 
1 Ao longo da dissertação adoptou-se a nomenclatura < parâmetro >, em que  < parâmetro > pode 
assumir um valor variável consoante a parametrização do parâmetro indicado entre < >  . 
< nome do modelo > é o nome do modelo HDL gerado, que será parametrizado pela ferramenta com o 
nome do modelo de simulação 
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Figura 4-3: Sistema para geração dos sinais VGA 
Fonte: J.C. Alves e A.J. Araújo. Projecto de Sistemas Digitais 2006/2007 - 
Trabalho laboratorial 3 (adaptado). Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto – DEEC, Outubro 2006 
 

4.1.2 A arquitectura dedicada do modelo HDL gerado 
 
 Nesta secção descreve-se de um ponto de vista genérico a arquitectura do 
modelo HDL gerado, e que será abordada em pormenor na secção 4.3. 
 
Descrição da arquitectura  
 

A tradução automática do modelo de simulação para o modelo HDL,  tem por 
base um conjunto de   infraestruturas de processamento existentes ao nível RTL. Essas 
infraestruturas são um barramento de dados (designado por barramento de imagem) e os 
módulos correspondentes aos blocos Sensor de Imagem e Saída do modelo. Além 
desses módulos, a ferramenta gera outros, correspondentes aos blocos de Processamento 
de Imagem, e módulos adicionais (introduzidos pela própria), que são inferidos através 
da análise do modelo. 

  
O barramento de imagem indicado anteriormente, é constituído por um conjunto 

de sinais, que interligam quaisquer módulos no modelo HDL gerado. Esse barramento é 
composto pelo sinal pixel; pelos sinais X, Y, que indicam as coordenadas do pixel a que 
estão associados e pelo sinal valid, que é um bit de validade.   
 

Por outro lado, os módulos adicionais, referem-se a módulos de sincronização e 
aos módulos Adaptador de tamanho de imagem, que permitem compensar diferentes 
tamanhos que as imagens podem assumir no modelo HDL. 

 
A montagem do sistema completo, é feita mantendo a topologia do modelo do 

Simulink, obtendo-se um circuito final com uma arquitectura dedicada de 
processamento de fluxo de dados.
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Figura 4-4: Diagrama de blocos do projecto em que será inserido o modelo HDL gerado 
<nome_do_modelo> 
Fonte: J.C. Alves e A.J. Araújo. Projecto de Sistemas Digitais 2006/2007 - 
Trabalho laboratorial 3 (adaptado) Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto - DEEC, Outubro 2006 
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Interface  

pixel_in                         pixel_out

hsync_in                      hsync_out

vsync_in           vsync_out

Ybus

cam_vsync

cam_href

R, G, B

wrenb

wrstb

8
< nome do modelo>

8

pclk
 

 
Figura 4-5: Interface do modelo HDL gerado 

 
O comportamento dos sinais de entrada (ou seja os sinais recebidos do módulo 

cam_interface) foi já indicado na tabela 4.1 sendo idêntico ao comportamento dos sinais 
análogos na saída. 

 

4.2 Representação e processamento do modelo num formato 
de nível intermédio 
 

4.2.1 Introdução 
 

Com vista à criação do modelo HDL criou-se uma camada de dados de nível 
intermédio (ou seja entre o nível do Sistema e o nível RTL), que permite a 
representação e processamento do modelo num formato, que contém propriedades 
extraídas do nível do Sistema e adiciona outras intrínsecas ao nível RTL. Trata-se de um 
processo preliminar antes da tradução final para o nível RTL.  
 Para o efeito, tendo em atenção que o modelo do Simulink  pode ser 
representado matematicamente como um grafo dirigido acíclico, utilizou-se esse 
conceito para representar o modelo utilizando  estruturas de dados no Matlab próprias 
para o efeito  e outras criadas no decorrer do trabalho. 
 Nesta secção descrevem-se essas mesmas estruturas e o modo como foram 
transformadas, de modo a permitir a geração do modelo HDL, nomeadamente no que 
respeita à resolução dos casos de Adaptação do Tamanho de Imagem e Sincronização 
do fluxo de dados.  
 Termina-se com um exemplo elucidativo de todo o processo, onde serão 
apresentados exemplos dessas estruturas e das transformações efectuadas. 
 

4.2.2 Estruturas de representação 
 
 Como já se disse estas estruturas têm por base o facto do modelo do sistema de 
processamento de imagem especificado no Simulink, poder ser representado por um 
grafo dirigido acíclico.  
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A representação de um problema recorrendo a um grafo, permite a modelação de 
um conjunto de objectos (aos quais é atribuída a designação de “nós”) e ligações entre 
eles (“ramos”). A designação “dirigido” refere-se ao facto de cada ramo possuir um só 
sentido; “acíclico” pretende indicar que não é possível estabelecer um caminho fechado 
no grafo (ou seja o mesmo não contém nenhum ciclo) [oWA05].  
 A representação do modelo como um grafo dirigido acíclico é vantajosa devido 
à facilidade de representação e possibilidades de processamento que essa representação 
permite.   

 
De modo a representar o grafo foram utilizadas vários tipos de estruturas, 

algumas já existentes, outras criadas no decorrer do trabalho. Essas estruturas são: a 
lista de blocos, a matriz de adjacências, a matriz de ligações e a matriz de distribuição 
de blocos por camadas.  

O fluxograma seguinte, o qual será descrito ao longo desta secção, representa o 
processo de geração das mesmas.  
 

A geração das estruturas teve como suporte o ambiente de desenvolvimento 
Matlab/Simulink, podendo o processo ser decomposto em duas grandes etapas: a 
Extracção da netlist (ou seja a topologia do modelo) e o Gerador do grafo.  

Cada uma destas etapas é transparente ao utilizador, sendo invocada pela 
aplicação principal que permite gerar o código HDL respeitante ao modelo, a qual será 
abordada na secção 4.4. 

Essas duas etapas serão descritas de seguida de forma resumida, reservando-se 
as restantes subsecções desta secção 4.2 para análise em detalhe do Gerador do grafo. 
 
Extracção da netlist (topologia do modelo) 
 
 O modelo do Simulink, mais concretamente o ficheiro *.mdl correspondente, é 
um ficheiro de texto, o que facilita a extracção das propriedades do modelo criado no 
Simulink. 
 Desse modo é possível ter acesso a toda a informação relativa ao modelo, 
nomeadamente à informação de cada bloco e ao modo como os blocos estão 
interligados entre si.   
 As componentes anteriores são suficientes para representar o modelo na forma 
de um grafo dirigido acíclico, tendo por isso sido extraídas do ficheiro *.mdl, de modo a 
posteriormente poderem ser geradas as estruturas de representação.  
 Nesse sentido foi elaborada uma aplicação Matlab que extrai essa informação, 
retornando-a num outro ficheiro de texto (<nome do modelo>.net).  

Na figura 4.7 mostra-se um exemplo com um extracto do ficheiro anterior, em 
que se evidencia a informação respeitante ao bloco Convolução1 (contida na 
estrutura Block {…}) e a ligação do bloco Sensor de Imagem a esse bloco 
Convolução (contida na estrutura Line {…}). 
 
 
 



Capítulo 4 - Geração Automática de Modelos HDL Sintetizáveis 
 

Ferramenta de apoio ao desenvolvimento de sistemas de processamento de imagem em tempo real implementados em plataformas reconfiguráveis 88

Nível
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Nível RTL
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(modelo Simulink)
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(Adaptação do

Tamanho de Imagem)

Resolução dos casos de
dessincronização do fluxo de
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Gerador do grafo
(grafo_main)

Estruturas de representação (grafo.mat):

Lista de Blocos (lista_blocos)
Matriz de Adjacências (mat_adj)
Matriz de Ligações  (mat_ligacoes)
Matriz de Distribuição de Blocos por
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da NetlistMatlab  /

Simulink

Matlab  /
Simulink
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LEGENDA:
 

- Processo transparente  ao utilizador

-  Dados voláteis

 
 

Figura 4-6: Processamento do modelo num formato de nível intermédio 
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Figura 4-7: Extracto do ficheiro com a netlist do modelo de simulação 
 
Gerador do grafo 
 
 Foi elaborada uma aplicação principal (implementada na função grafo_main.m) 
que retorna num ficheiro de dados do Matlab (do tipo *.mat) as estruturas de 
representação. 

Essa aplicação, por sua vez, invoca um conjunto de aplicações (geradores) 
associados a cada estrutura (por exemplo grafo_get_lista_blocos.m para a lista de 
blocos) e à resolução de casos particulares que possam existir no modelo (Adaptação do 
Tamanho de Imagem e Sincronização do fluxo de dados) para que essas aplicações 
retornem no espaço de trabalho (workspace) do Matlab, variáveis afectas ás estruturas, 
que são posteriormente gravadas no ficheiro de dados *.mat citado.  
   Cada uma das aplicações anteriores e as estruturas em causa serão expostas de 
seguida.  
 

4.2.2.1 Lista de blocos 
 
 A lista de blocos contém o conjunto de blocos do modelo e, para cada bloco, 
uma lista das suas propriedades e valor respectivo. Essas propriedades/ valores são os 
extraídos do modelo ou adicionados a posteriori.  
 Podem também, posteriormente, ser adicionados outros blocos através da análise 
dos casos particulares que podem ocorrer no modelo, tal como se indica nas secções 
4.2.3.1 e 4.2.3.2.   
 Esta estrutura foi criada utilizando um tipo de dados do Matlab, que é um vector 
de células com um conteúdo arbitrário (cell array), sendo neste caso o número de 
células igual ao número de blocos do modelo, acrescido dos blocos adicionais.  
 Cada célula do vector (ou seja da lista de blocos) é uma estrutura no Matlab 
(struct), que se pode definir como uma tabela com vários campos e valores associados, 

… 
   Block {  
      Name        "Convolução1"  
      Ports        [1, 1]  
      SourceType       "Convoluçao"  
      operacao        "Filtro de Media"  
      coeficientes_media      "[1 1 1]"  
      dif_size            "2"        
      latencia_exp        "2*N + 4"  
    } 
… 
… 
… 
  Line {  
      SrcBlock        "Sensor de Imagem"  
      SrcPort        1  
 DstBlock  "Convolução1"  
 DstPort   1  
    } 
… 
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organizados em duas colunas e k linhas, em que k é o número de campos da tabela. 
Cada campo/valor associa um parâmetro/valor respeitante ao bloco da célula em causa.  

A indexação da lista é feita utilizando o número de ordem do bloco na netlist 
gerada (caso se trate de um bloco existente no modelo) ou um número de ordem 
atribuído sequencialmente (caso se trate de um bloco adicional).  

Esse número associado a um bloco é também utilizado para indexar as estruturas 
restantes que se apresentarão nas secções seguintes. 

 
Na secção 4.2.4 são ilustradas as estruturas de representação de um modelo do 

Simulink, apresentando-se um exemplo de uma lista de blocos e das células mais 
relevantes da mesma. 
 
Parâmetros  
 Como se disse, cada bloco é representado por uma célula na lista de blocos 
contendo uma lista dos seus parâmetros e valores associados.  
 Esses parâmetros podem ser classificados em:  
 

- Parâmetros extraídos do modelo: parâmetros que o gerador da lista de 
blocos extrai da netlist para o bloco em causa.  

          Esses parâmetros podem ainda ser subdivididos em: 
- Parâmetros do modelo: parâmetros intrínsecos ao bloco no 
modelo  
- Parâmetros para geração de código HDL: tal como foi descrito 
na secção 3.2.6, estes são parâmetros associados ao tipo de bloco, 
introduzidos nas Block Properties do mesmo, e que auxiliam a 
geração do código HDL que implementa o bloco .  
 

- Parâmetros adicionais: parâmetros acrescentados automaticamente aos 
anteriores pela ferramenta e que auxiliam a resolução dos casos 
particulares já indicados, que possam existir no modelo  

 
 Os parâmetros do modelo podem diferir pontualmente entre um bloco de 
Processamento de Imagem, bloco Sensor de Imagem ou bloco Saída. 
  
 Desse modo, indicam-se na tabela seguinte, para um bloco de Processamento de 
Imagem, o tipo de parâmetros que as células desses blocos podem conter na lista de 
blocos.  
 Acrescenta-se ainda que os Parâmetros para geração de código HDL e os 
Parâmetros adicionais serão expostos em detalhe na secção 4.2.3.   
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Parâmetros da célula de um bloco de processamento de imagem 
 
Tabela 4-2: Tipos de parâmetros, numa célula da lista de blocos, para um bloco de Processamento 
de Imagem 

 

 

4.2.2.2 Matriz de Adjacências 
 

Esta matriz é uma matriz de dimensões n x n (em que n é o número de blocos da 
lista de blocos), que permite conhecer se existe uma ou várias ligações entre dois 
blocos. Caso um elemento (i,j) da matriz seja 1, existem uma ou várias ligações da saída 
do bloco i para a entrada do bloco j (i e j são os números de ordem associados aos 
blocos); caso esse elemento seja 0 os blocos não estão ligados.  
 

                                                 
2 latencia_ac_out_1 = Max (latencia_ac_in_1 , latencia_ac_in_2, …, latencia_ac_in_n) + latencia 

Tipo  Sub – Tipo Campo Descrição  Valores ou exemplos de 
valores  do campo   

Name Nome do bloco  
Ports Número de portos entrada 

e número de portos saída 
[< n.º portos entrada> , <n.º 
portos saída>] 

SourceType Tipo de bloco Exemplo: Convoluçao 
operacao Operação Exemplo:  Filtro de Media 

Parâmetros 
do modelo 

< Os campos 
dependem do tipo de 
bloco. 
O seu número pode 
ser 0, 1 ou mais >  

Parâmetros da operação Exemplo:  
coeficientes_media = "[1 1 1]",  
para o bloco Convolução    

dif_size Diminuição provocada no 
tamanho da frame de 
saída.  
 

Igual a 2 para blocos de 
processamento do tipo Operação 
Local e 0 para os restantes 
blocos da BibPI   

Extraídos 
do 
modelo 

Parâmetros 
para geração 
de código 
HDL 

latencia_exp Expressão de cálculo ou 
valor da latência do 
módulo, para o qual é 
traduzido o bloco ao nível 
RTL, medida em número 
de ciclos de relógio de 
pixel  

Para cada módulo, a expressão 
ou o valor podem ser 
consultados na subsecção 
respectiva da secção 4.3.  

frame_size _in_<n> Tamanho da frame de 
entrada para o porto de 
entrada n 

 

frame_size _out_<n> Tamanho da frame de 
saída para o porto de 
saída n 

 

latencia Latência  do módulo para 
o qual é traduzido o bloco 
ao nível RTL 

Valor, ou resultado do cálculo da 
expressão latencia_exp,  medida 
em número de ciclos de relógio 
de pixel 

latencia_ac_in_<n> Latência acumulada no 
porto de entrada n 

Valor igual à latência acumulada 
no porto de saída do bloco a 
montante, que está ligado ao 
porto de entrada n deste bloco 

Adicionais 

latencia_ac_out_1 Latência acumulada no 
porto de saída  

2 
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  Esta matriz possui características particulares, que foram exploradas no seu 
processamento, e que a seguir se enumeram: 

 Se a coluna j possui todas os elementos a 0, o bloco j é o bloco de entrada do 
grafo (ou seja o Bloco Sensor de Imagem do modelo) 

 Se a linha i possui todas os elementos a 0, o bloco i é o bloco de saída do 
grafo (ou seja o Bloco Saída do modelo) 

 O número de elementos a 1 na linha i, é o número de ligações de saída do 
bloco  i  

 O número de elementos a 1 na coluna j, é número de ligações de entrada do 
bloco  j 

 
As propriedades de cada ligação (ou ligações) podem além disso ser consultadas 

na matriz de ligações, que se apresenta na subsecção seguinte. 
 

A matriz de adjacências é obtida por conversão dessa matriz de ligações, sendo 
criada para cada modelo de simulação cujo código HDL se pretende gerar.  

Apesar da informação da matriz de adjacências estar contida na matriz de 
ligações (apresentada de seguida), em algumas situações torna-se mais fácil de 
processar, sendo também menos pesada do ponto de vista computacional, pelo que foi 
essa a razão para a sua adopção. 
 

4.2.2.3 Matriz de Ligações 
 

A partir desta matriz é possível especificar as propriedades de todas as ligações 
existentes entre blocos no grafo (ou seja, dos blocos no modelo e dos blocos 
adicionados), sendo utilizada especificamente para esse fim.  

 
A matriz de ligações é também uma matriz com dimensões n x n, tendo sido 

criada utilizando um vector de células (cell array) do Matlab.  
Cada célula (i,j) não vazia indica que existe uma (ou várias)  ligações entre a 

saída bloco i para a entrada do bloco j.  
Por sua vez, esse tipo de células, contêm um vector de estruturas (struct’s), em 

que cada estrutura contém uma lista dos parâmetros/valores, para cada ligação existente 
entre os dois blocos.   
 Cada estrutura é composta pelos campos indicados na tabela seguinte.  
 A lista de campos não é restritiva podendo, em melhoramentos futuros, ser 
adicionados outros que, por exemplo, permitam caracterizar a ligação entre os blocos ao 
nível RTL. Exemplos desses campos são: o número de bits do sinal pixel, o tipo de sinal 
(barramento de imagem, sinal de selecção para a entrada de um Multiplexador ou 
outro). 
 
Tabela 4-3: Parâmetros de uma ligação entre dois blocos, na matriz de ligações 
 
 

 
 
 

 

Campo Descrição  
Porto_orig número do porto de saída no bloco de 

origem  
Porto_dst número  do porto de entrada no  bloco 

de destino 
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Na secção 4.2.4 são ilustradas as estruturas de representação de um modelo do 
Simulink, apresentando-se um exemplo de uma matriz de ligações. 

 

4.2.2.4 Matriz de Distribuição dos Blocos por Camadas (MDBC) 
 
 A MDBC é obtida directamente a partir da matriz de adjacências, recorrendo ao 
pacote de funções do Matlab “Graph Layout Generation Package”, desenvolvido por 
[Cem03]. 

 
Na figura 4.8 é apresentado um exemplo de um modelo Simulink a que 

corresponde o grafo dirigido acíclico da figura 4.9. 
Cada bloco do modelo é identificado pelo seu número de ordem, o qual 

corresponde ao número de ordem do bloco na netlist extraída do modelo (ou ao número 
de ordem de cada bloco sendo os blocos são ordenados alfabeticamente). Cada bloco é 
representado no grafo pelo nó correspondente ao seu número. 

Na figura 4.10, é ilustrado como exemplo a MDBC obtida para este grafo .   
 
 Para extracção da MDBC, os nós do grafo do modelo são organizados em 
camadas tal como indicado na figura 4.9. O comprimento máximo do caminho (medido 
em número de ramos), desde o nó inicial do grafo até cada nó de uma camada é o 
mesmo.  

Nesse sentido, os nós da camada j possuem todos a distância máxima j-1, 
medida em número de ramos, desde o nó inicial do grafo até aos nós dessa camada.  

Na MDBC cada camada corresponde a uma linha da matriz, contendo os 
números de ordem dos blocos pertencentes a essa camada.   
 

A MDBC é representada por um vector de células (cell array) de dimensões m x 
1 ( em que m é o número de camadas ), sendo cada célula do vector de células, por sua 
vez, um vector de números naturais contendo os números desses blocos.  

 
A MDBC, em conjunto com as outras estruturas de representação,  permitiu 

implementar a operação de varrimento do grafo, acedendo-se a cada bloco e ás suas 
ligações, desde o bloco de entrada do modelo (bloco Sensor de Imagem) até ao bloco de 
saída (bloco Saída).  

Esse varrimento do grafo, é feito acedendo à MDBC linha a linha, pela ordem 
crescente do número de linha e, dentro de cada linha, coluna a coluna, pela ordem 
crescente do número de coluna, de modo a ler o número de ordem de cada bloco. Cada 
número, permite indexar a Lista de blocos (para consulta das propriedades do bloco) ou 
a Matriz de ligações (para consulta das ligações do bloco). 

 
O varrimento do grafo na ferramenta desenvolvida, foi aplicado nas 

Transformações no modelo no nível intermédio, que são abordadas em pormenor na sub 
– secção seguinte.  
 Adianta-se desde já, no entanto, que o varrimento do grafo permitiu conhecer o 
tamanho das frames ao longo do modelo no nível intermédio, pois as mesmas podem ser 
alteradas por alguns dos blocos do modelo (tal como já se referenciou). Por outro lado, 
permite também conhecer o valor da latência acumulada em vários pontos desse 
modelo.    
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Figura 4-8: Exemplo de um modelo Simulink, para fins ilustrativos do conceito de MDBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 4-9: Grafo dirigido acíclico para o modelo da figura 4.8 
 

  
 
 
 
 
 
 

Figura 4-10: MDBC para o modelo da figura 4.8 
 

4.2.3 Transformações no modelo  
 

Tal como se indicou no inicioda secção 4.2.2, foi elaborada uma aplicação (o 
gerador do grafo) cujo objectivo é permitir a representação e processamento do modelo 
num formato de nível intermédio.  

Essa aplicação, tal como se pode visualizar na figura 4.6, começa por criar as 
estruturas apresentadas anteriormente a partir do modelo do Simulink (mais 
concretamente a partir da netlist extraída desse modelo), sendo posteriormente 

[7] 
[1 3] 
[2 4] 
[5] 
[6] 

 

  Camada 1 

Camada 2 

Camada 5 

Legenda:  
 
Números de ordem dos blocos: 
 
1 - Bloco LUT estática1  
2 - Bloco LUT estática2  
3 - Bloco LUT estática3  
4 - Bloco LUT estática4 
5 - Bloco Operação Aritmética 
6 - Bloco Saída 
7 - Bloco Sensor de Imagem

Camada 3 

 Camada 4 
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processadas de modo a serem analisados e resolvidos casos particulares que possam 
ocorrer no mesmo (a alteração do tamanho das frames e a sincronização do fluxo de 
dados). 

O processamento dessas estruturas implica transformações no modelo 
relativamente ao modelo do Simulink, sendo exposta a sua implementação nesta 
subsecção 4.2.3.  

 

4.2.3.1 Alteração do tamanho das frames 
 

A solução geral dos problemas, decorrentes da alteração do tamanho das frames, 
foi já abordada na secção 3.3.2.1. Nessa mesma secção foram abordadas quais as 
soluções implementadas no nível do Sistema, expondo-se nesta subsecção 4.2.3.1, qual 
a sua implementação no nível intermédio. 
 Remete-se por outro lado para a consulta da tabela 4.2, em que são expostos 
quais os campos da célula de cada bloco pertencentes à lista de blocos, com especial 
atenção para os campos: dif_size,   frame_size _in_<n> e frame_size _out_<n>  já que 
os mesmos serão referidos seguidamente.  

Ao campo dif_size deve-se acrescentar que é um indicador da diferença de 
tamanho entre a frame de entrada e a frame de saída de um bloco, já que traduz o défice 
do número de colunas ou número de linhas que a frame de saída possui a menos. 
(Exemplo se dif_size = 2 , significa que a frame de saída possui menos duas linhas e 
duas colunas que a frame de entrada). 
 Para os blocos implementados na BibPI, o valor deste campo é igual a 2 para um 
bloco do tipo operação local e 0 nos restantes casos (como já se justificou no capítulo 
3).  
 
Soluções implementadas no nível intermédio 
 

Para implementar as soluções gerais que se indicaram na secção 3.3.2.1 foram 
adoptadas as soluções seguintes, as quais são específicas para resolver os problemas 
Tipo no nível intermédio.  

 
Problemas Tipo 1  
 Recorda-se que os problemas deste tipo, tal como pode ser visualizado na figura 
3.16, ocorrem quando um bloco do tipo operação local possui ligado a jusante um ou 
mais blocos que não implementam uma operação local, e estes últimos necessitam de 
conhecer o tamanho da sua frame de entrada.  
 
 Foi elaborada uma aplicação no Matlab que implementa a solução geral, 
indicada na secção 3.3.2.1, para problemas deste tipo.  

Essa aplicação tem como entrada as estruturas de representação que são 
extraídas do modelo Simulink e que foram indicadas ao longo da secção 4.2.2.  

A aplicação efectua um varrimento de todas as ligações do grafo, desde o bloco 
Sensor de Imagem até ao bloco Saída, sendo o tamanho da frame de entrada de cada 
bloco determinado tal como indicado na solução geral. 

O tamanho da frame de saída  é determinado através da expressão seguinte 
(salvo as excepções indicadas na solução geral):  

 
frame_size_out  = frame_size_in – dif_size 
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Essa aplicação tem como resultado de saída a lista de blocos alterada, em que os 
campos  frame_size_in_<n> e frame_size_out_<n> de cada bloco possuem agora um 
valor bem definido.  

 
  Tabela 4-4: Bloco ATI: campos da célula do bloco inserido na lista de blocos 
 

 
 
Problemas Tipo 2 
 
 Tal como já foi indicado, e se pode visualizar na figura 3.17, os problemas deste 
tipo ocorrem quando existe um número diferente de blocos do tipo Operação Local, 
entre os ramos a montante de um bloco com mais do que uma entrada, provocando uma 
diferença de tamanho entre as frames nas entradas desse bloco. 
 
 Foi igualmente elaborada uma outra aplicação Matlab que implementa a solução 
geral indicada na secção 3.3.2.1 para problemas deste tipo.  

Esta aplicação tem também como entrada as estruturas de representação, mas 
após terem sido processadas para resolução dos problemas do Tipo 1.  

                                                 
3 Abordado em detalhe na subsecção  4.2.3.2 seguinte 
4 N é o número de colunas da frame de entrada 

Campo Descrição  Valor 
Name Nome atribuído a um bloco ATI 

 
ATI_<n.º Bloco Montante>_<n.º Bloco Jusante> 
 

Ports Número de portos de entrada e 
número de portos saída 

[< n.º portos entrada> , <n.º portos saída>] 
 

SourceType Tipo de bloco ATI  
 

dif_size Indicador da diferença de 
tamanho entre a frame de entrada 
e a frame de saída do bloco.  
Corresponde ao número de 
colunas ou número de linhas que 
a frame de saída possui a menos 

Variável 
 

latencia_exp 3 Expressão de cálculo da latência 
do módulo, para o qual é 
traduzido o bloco ao nível RTL, 
medida em número de ciclos de 
relógio de pixel 

(dif_size/2) x (N+1) +1 4 
 

frame_size _in_1 Tamanho da frame de entrada no 
porto de entrada 

Tamanho da frame no porto de saída do bloco a 
montante, que fica ligado ao porto de entrada deste 
bloco 
 

frame_size _out_1 Tamanho da frame de saída para 
o porto de saída 

frame_size_out_1  = frame_size_in_1  - dif_size 
 

latência 3 Resultado do calculo de 
latencia_exp 

 
 

latencia_ac_in_1  3 Latência acumulada no porto de 
entrada 

Valor igual à latência acumulada no porto de saída 
do bloco a montante, que fica ligado ao porto de 
entrada deste bloco 
 

latencia_ac_out_1  3 Latência acumulada no porto de 
saída 

latencia_ac_out_1 = latencia_ac_in_1 + latencia 
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A aplicação percorre a matriz de adjacências, à procura de blocos com duas 
entradas e, caso existam, utilizam-se os campos frame_size _in_<n> da célula de cada 
bloco para determinar se existe alguma diferença entre os tamanhos das frames nos 
portos de entrada. Se isso acontecer, é introduzido um bloco ATI a montante do porto 
de entrada cuja frame possui maiores dimensões, permitindo diminuir o tamanho da 
frame recebida nesse porto. Esse ATI é parametrizado atribuindo ao seu parâmetro 
dif_size o valor da diferença de tamanhos medido em número de linhas ou colunas. 

O processo de redução do tamanho da frame de entrada é explicitado em detalhe 
na secção 4.3.5.1.  
 

De modo a introduzir o bloco ATI, a aplicação altera todas as estruturas de 
representação do modelo referenciadas anteriormente. Quanto à lista de blocos 
especificamente, a inserção do bloco nessa lista passa pela inserção de uma célula com 
os campos indicados na tabela 4.4.   

 

4.2.3.2 Sincronização do fluxo de dados 
 
 Após a análise e resolução dos casos particulares abordados na subsecção 
4.2.3.1, nesta subsecção é exposto como foi implementado o procedimento análogo para 
os casos particulares de sincronização do fluxo de dados.  
 
 Antes de se efectuar a exposição do assunto desta subsecção, aconselha-se a 
consulta da tabela 4.2 e tabela 4.4 em que são expostos quais os campos da célula de 
cada bloco, com especial atenção para os campos: latencia_exp,  latencia, 
latencia_ac_in_<n> e latencia_ac_out_1 pois os mesmos serão referidos seguidamente.   
  

O problema da sincronização do fluxo de dados no modelo, foi já abordado ao 
nível do Sistema na secção 3.3.2.2, mas manifesta-se de modo diferente ao nível RTL.  
 A esse nível, nos módulos que possuem dois portos de entrada diferentes para 
sinais do tipo pixel, os caminhos que confluem em cada um desses dois portos podem 
possuir latências acumuladas diferentes. Nesse caso, num dado ciclo de relógio, as 
entradas vêm dados que correspondem a pixeis em diferentes posições (x,y) da mesma 
frame ou até de diferentes frames.  

Para resolver esse problema procedeu-se à introdução de módulos de 
sincronização, à entrada do módulo que possui menor latência acumulada, de modo a 
compensar essa diferença de latências.   
  

Utilizaram-se as estruturas de representação no nível intermédio, e os campos 
atrás referidos respeitantes à latência para cada  bloco, para diagnosticar se esse 
problema pode ocorrer ao nível RTL, para o modelo Simulink em causa. Caso ocorra, 
são introduzidos os blocos sincronizadores necessários nas estruturas de representação.  

 Esses blocos adicionados serão posteriormente traduzidos para os módulos 
correspondentes no nível RTL, implicando automaticamente a resolução do problema 
nesse nível. 
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Solução para o nível  intermédio 
 
 Após resolução dos casos particulares de Alteração do tamanho das frames, o 
Gerador do grafo, para resolver os casos particulares abordados nesta subsecção, recorre 
ao seguinte algoritmo:  
 

 Etapa 0: Determinar ou calcular a latência de cada bloco, utilizando o campo 
latencia_exp  

 Etapa 1: Calcular a distribuição da latência acumulada ao longo do modelo 
 Etapa 2: Averiguar se existem blocos com dois portos de entrada cujas 

latências acumuladas nesses portos sejam diferentes. Caso isso se verifique, 
insere um bloco de Sincronização na entrada do porto com menor latência 
acumulada, de modo a compensar a diferença de latências 

 
Tabela 4-5: Bloco Sincronizador: campos  da  célula  do  bloco  inserido  na  lista  de  blocos   
 

 
 
Implementação da solução no nível  intermédio 

 
A implementação do algoritmo anterior, passou pela elaboração de três funções 

Matlab, correspondentes a cada uma das etapas, as quais são invocadas pelo Gerador do 
grafo. 

Como na subsecção 4.2.3.1 essas funções têm como entrada as estruturas de 
representação e como saída essas mesmas estruturas após processadas.  

 

Campo Descrição  Valores  
Name Nome atribuído a um bloco 

Sincronizador 
Sinc_<n.º Bloco Montante>_<n.º Bloco 
Jusante> 

Ports Número de portos de entrada e 
número de portos saída 

[< n.º portos entrada> , <n.º portos saída>] 
 

SourceType Tipo de bloco Sincronizador 
operacao Tipo de Sincronizador < Sinc_grande ou Sinc_pequeno > 
atraso_sinc Atraso inserido pelo 

Sincronizador 
Variável 

dif_size Indicador da diferença de 
tamanho entre a frame de entrada 
e a frame de saída do bloco 

0 

latencia_exp Valor da latência do módulo, para 
o qual é traduzido o bloco ao 
nível RTL, medida em número de 
ciclos de relógio de pixel 

Igual a atraso_sinc 

frame_size _in_1 Tamanho da frame de entrada no 
porto de entrada  

Tamanho da frame no porto de saída do bloco 
a montante, que fica ligado ao porto de 
entrada deste bloco 

frame_size _out_1 Tamanho da frame de saída no 
porto de saída 

Igual a  frame_size _in_1 

latencia  atraso_sinc 
latencia_ac_in_1 Latência acumulada no porto de 

entrada 
Valor igual à latência acumulada no porto de 
saída do bloco a montante, que fica ligado ao 
porto de entrada deste bloco 

latencia_ac_out_1 Latência acumulada no porto de 
saída 

latencia_ac_out_1 = latencia_ac_in_1 + 
latencia 
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Na Etapa 0 a latência de cada bloco é calculada recorrendo a latencia_exp de 
cada bloco.  

Na Etapa 1 a latência acumulada é calculada varrendo os blocos no modelo e,  
sempre que se atinge um bloco, os valores de latencia_ac_in_<n> e latencia_ac_out, 
são calculados conforme indicado nas tabelas 4.2 e 4.4.   

Na Etapa 2 os valores de latencia_ac_in_<n>, são utilizados para comparação 
das latências em cada porto de entrada.  

Se necessário é inserido um bloco Sincronizador, a montante do porto de entrada 
que possui menor latência acumulada, o qual introduz um atraso igual à diferença de 
latências nos dois portos. Cada bloco Sincronizador possui o campo atraso_sinc (ver 
tabela 4.5) onde é inserido esse valor.  

De modo a introduzir um bloco Sincronizador, são alteradas todas as estruturas 
de representação do modelo. 

 
A inserção de um bloco na lista de blocos, passa pela inserção de uma célula 

com os campos indicados na tabela 4.5.   
 
 Deve-se ainda referir, como se justificará na secção 4.3.5.2 mais à frente, que 
por condicionantes da arquitectura utilizada para implementação do módulo para o qual 
será traduzido cada bloco Sincronizador, este tipo de blocos podem ainda classificar-se 
em:  

- Sinc_pequeno:  para compensação de atrasos, em que atraso_sinc ≤ 256 
- Sinc_grande:  para compensação de atrasos, em que atraso_sinc > 256   

 

4.2.4 Aplicação ao Exemplo 1  
 

Tal como vem sendo indicado, de seguida ilustra-se a representação e 
processamento de um modelo num formato de nível intermédio, retomando-se o modelo 
do Exemplo 1 que foi exposto na secção 3.5 e que se recorda na figura 4.11 seguinte.  
  

Abordar-se-á cada uma das estruturas de representação bem como a resolução 
dos casos particulares que ocorrem no modelo.   
 Essas estruturas foram geradas pela invocação do gerador de um modelo (que se 
abordará mais à frente na secção 4.4) e que retorna essas mesmas estruturas num 
ficheiro de dados do Matlab designado grafo.mat . 
 

O modelo após processado no nível intermédio, foi representado por um grafo 
dirigido acíclico, o qual se pode visualizar na figura 4.12, tendo sido adicionados um 
bloco do tipo ATI e outro Sincronizador.   
 
Lista de blocos 
 
 Esta estrutura, que contém todas as propriedades/valores para todos blocos do 
modelo e blocos adicionados, é representada, por um vector de células (cell array) que 
para o modelo do Exemplo 1 possui as dimensões 1x8 devido, ao facto de no nível 
intermédio o modelo ser representado por 8 blocos. 

Apresenta-se na figura 4.13, o conteúdo da célula do bloco Operação Aritmética.  
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O significado de cada um dos campos é o indicado mais acima na subsecção 
4.2.2.1 devendo-se destacar, para além disso, o número de ordem atribuído ao bloco que 
neste caso é o 3. Esse número de ordem serviu para aceder a este bloco na lista de 
blocos (  lista_blocos{1,3} ) sendo utilizado também para indexar as restantes 
estruturas de representação no que a este bloco diz respeito.  
 O número de ordem atribuído a cada bloco pode ser consultado na legenda da 
figura 4.12 . 
 

 
 

Figura 4-11: Modelo do Exemplo 1 
 

                       

6

1

2

4 7

8

3

5

 
 

Figura 4-12: Exemplo 1: grafo do modelo após transformações efectuadas no nível intermédio 

Legenda:  
 
Números de ordem dos blocos: 
 
1 - Bloco Convolução 
2 - Bloco LUT estática 
3 - Bloco Operação Aritmética 
4 - Bloco Operação Morfológica 
5 - Bloco Saída 
6 - Bloco Sensor de Imagem 
7 - Bloco ATI 
8 - Bloco Sincronizador 
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Figura 4-13: Exemplo 1: célula da lista de blocos para o bloco Operação Aritmética 
 
 A resolução do caso particular de Alteração do tamanho das frames, que é 
referenciado na sub - secção 4.2.3.1, levou à alteração da lista de blocos no que toca à 
implementação das soluções dos problemas do Tipo 1 e 2 referidos nessa  sub – secção. 
Deve-se destacar que a solução de problemas do Tipo 2 levou à introdução de um bloco 
adicional do tipo ATI. 
 Esse bloco foi inserido no ramo paralelo ao bloco Operação Morfológica (veja-
se a figura 4.12) de modo a compensar a redução do tamanho das frames provocada por 
esse bloco, já que se trata de um bloco que implementa uma operação local.  
 A inserção desse bloco nas estruturas de representação implicou a alteração da 
lista de blocos (através da inserção de um bloco) e das restantes matrizes (através da 
inserção das ligações de/e para esse bloco).  
 O conteúdo da célula respeitante a este bloco na lista de blocos é o seguinte:  
 

 
 

Figura 4-14: Exemplo 1: célula da lista de blocos para o bloco ATI 
 

O significado de cada um dos campos é o indicado mais acima na subsecção 
4.2.3.1, devendo-se realçar a diferença de valores entre o tamanho da frame de entrada 
(frame_size_in_1) e o tamanho da frame de saída (frame_size_out_1), que 
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correspondem ao valor de dif_size ( a redução de tamanho, medida em número de linhas 
ou colunas, da frame de entrada).   
 
 Do mesmo modo, a resolução do caso particular de Sincronização do fluxo de 
dados que é referenciado na sub - secção 4.2.3.2, levou à alteração da lista de blocos, de 
modo a implementar a solução referida nessa  sub – secção.  
 
 Nesse sentido, foram preenchidos os campos latencia, latencia_ac_in_1 e 
latencia_ac_out_1 para cada bloco da lista de blocos, tal como indicado, na secção 
4.2.3.2, para as Etapas 0 e 1 dessa solução. 

Por fim, tal como indicado na Etapa 2, através da comparação dos valores de 
latencia_ac_in_1 e latencia_ac_in_2  (latência acumulada à entrada do porto de entrada 
1 e 2) dos blocos com duas entradas, o gerador do modelo introduziu um bloco 
Sincronizador, tal como se pode visualizar na figura 4.12, de modo a compensar a 
diferença de latências que existia à entrada do bloco Operação Aritmética.  
 Tal como para o bloco ATI que foi adicionado, a inserção deste bloco 
Sincronizador implicou a alteração da lista de blocos e das restantes matrizes.  
 O conteúdo da célula respeitante ao bloco Sincronizador na lista de blocos é o 
seguinte:  
 

 
 

Figura 4-15: Exemplo 1: célula da lista de blocos para o bloco Sincronizador 
 

O significado de cada um dos campos é o indicado mais acima na subsecção 
4.2.3.2, devendo-se realçar que o tipo de Sincronizador inferido para este modelo foi do 
tipo Sinc_pequeno (ver campo operacao), já que o atraso de sincronismo a compensar 
(156) era menor que 256 ciclos de relógio. 

Por outro lado, note-se ainda que o atraso de sincronismo introduzido pelo bloco 
(atraso_sinc), corresponde ao aumento da latência acumulada de saída relativamente à 
latência acumulada de entrada atrasando desse modo o fluxo de dados, tal como era 
pretendido.   
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Matriz de Adjacências 
 

Esta matriz, para o modelo do Exemplo, é representada pela matriz de 
dimensões 8x8 indicada na figura seguinte. 

 

 
 

Figura 4-16: Exemplo 1: Matriz de Adjacências 
 

 
Matriz de Ligações 
 

Esta matriz, para além de permitir conhecer se existe uma ligação (ou várias) 
entre dois blocos, permite também conhecer as propriedades dessa ligação (ou ligações). 

Para o modelo do Exemplo1, a matriz de ligações é representada por uma matriz 
de células (cell array) de dimensões 8x8, em que cada célula contém uma estrutura 
(struct) de dimensões 1x1. 

Na figura seguinte apresenta-se a matriz gerada para este modelo. 
 
 

 
 

Figura 4-17: Exemplo 1: Matriz de Ligações 
 
 As propriedades da ligação entre dois blocos podem ser consultadas através da 
inspecção da célula respeitante a essa ligação. Por exemplo para a ligação do bloco 4 5 
(Operação Morfológica) para o bloco 3 (Operação Aritmética) as propriedades são as 
indicadas na figura 4.18. 
 A célula contém, neste caso, um vector de estruturas unitário (de dimensões 1x1) 
devido ao facto de existir uma só ligação entre os blocos. (Caso existissem duas 

                                                 
5 Para consulta da numeração dos blocos, observe-se a legenda da figura 4.12 acima     
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ligações o vector de estruturas teria dimensões 1x2, sendo constituído duas estruturas do 
do tipo da figura 4.18). 

Como se disse na subsecção 4.2.2.3, onde se expôs esta estrutura, embora  no 
futuro possam ser adicionadas outro tipo de propriedades, os campos na figura 4.18 
permitem conhecer qual o porto de saída do bloco 4 (o porto 1) e qual o porto de entrada 
no bloco 3 (o porto 2) na ligação existente entre os dois blocos. 

 
 

 
 

Figura 4-18: Exemplo 1: propriedades da ligação do bloco 4 (Operação Morfológica) para o bloco 3 
(Operação Aritmética) 
 
 
Matriz de Distribuição dos Blocos por Camadas (MDBC) 
 

Para o modelo do Exemplo 1, a MDBC extraída contém os blocos distribuídos 
em 7 camadas, sendo representada por isso por um vector de células (cell array) de 
dimensões 7x1.  

 
 

 
 

Figura 4-19: Exemplo 1: Matriz de Distribuição dos Blocos por Camadas (MDBC) 
 
 Comparando a figura anterior com a figura 4.12 acima, confirma-se que a 
distribuição dos blocos no modelo, representado como um grafo dirigido acíclico, 
concorda com organização dos blocos na MDBC. 
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4.3 Arquitectura dedicada de processamento de fluxo de dados 
 

4.3.1 Introdução 
  
 Após na secção 4.1.2 se ter efectuado a descrição genérica da arquitectura ao 
nível RTL dos modelos HDL gerados, faz-se nesta secção uma descrição pormenorizada 
de cada um dos componentes dessa arquitectura. 
  

Após terem sido geradas as estruturas de representação do nível intermédio para 
o modelo em simulação (que foram descritas na subsecção anterior) são invocadas 
aplicações (geradores) que permitem efectuar a tradução de cada bloco existente nessas 
estruturas (mais concretamente na lista de blocos) num módulo ao nível RTL.  
 A invocação desses geradores é efectuada por uma aplicação principal designada 
por “gerador do modelo”. 

 
 Foi criada um biblioteca de modelos de código HDL que contém os circuitos 
necessários à implementação no nível RTL de cada módulo. O processo de tradução é 
efectuado pelo gerador do módulo, através da invocação dos modelos (templates) de 
código associados a esse módulo e da sua parametrização com os dados do bloco 
correspondente existente na lista de blocos. 
 O processo de tradução será exposto em detalhe na secção seguinte, podendo-se  
consultar desde já a figura 4.37, que representa o fluxograma do processo de geração 
automática de código HDL. 
 
 Ao longo desta secção, entre outros, serão descritos os modelos de código 
associados a cada módulo para os quais foi elaborado um gerador. 
 
 A linguagem HDL utilizada para a especificação dos modelos foi o Verilog, 
tendo-se utilizado o ambiente de desenvolvimento ISE WebPack da Xilinx [Xil05a] para 
especificação, simulação funcional e síntese de cada um desses módulos.  

Foi escolhido como dispositivo alvo o FPGA Spartan3 – XC3S200, o qual está 
contido na placa que se destina à implementação do modelo HDL gerado, tal como se 
indicou na secção 4.1.1 .    
 

4.3.2 Barramento de dados (barramento de imagem) 
 

Na arquitectura do modelo HDL gerado existe um conjunto de sinais (que se 
designou por barramento de imagem) que transporta a informação necessária, de modo 
a estabelecer um fluxo de dados entre os diferentes módulos que fazem parte dessa 
arquitectura.  

 
 O barramento de imagem, que é composto pelo tipo de sinais indicados na tabela 
4.6, interliga quaisquer módulos da arquitectura.   
 O sistema de coordenadas que se adoptou, foi o “Sistema de coordenadas de 
pixel” utilizado pelo Matlab, em que cada pixel é representado pelo índice da coluna 
(que se designou por X) e índice da linha (que se designou por Y) do pixel na frame. 
Devido a esse facto X e Y, são representados como inteiros que variam de 1 a N e 1 a 
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M, respectivamente, sendo N o número de colunas e M o número de linhas de cada 
frame.     
 Essa representação é adoptada pelo Matlab, já que cada frame é representada por 
uma matriz, e essa representação possui a vantagem de coincidir com a representação 
matricial.  

1       2      3          . . . . .   N      x

1

2

3

.

.

.
M

y

 
 
Figura 4-20: Sistema de coordenadas adoptado (sistema de coordenadas de pixel do Matlab) 
 
Tabela 4-6: Sinais do barramento de imagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Como se pode deduzir, a implementação de operações de processamento de 
imagem ao nível RTL, difere comparativamente à sua implementação ao nível do 
Sistema, já que as operações são implementadas ao nível do pixel, em vez de o serem ao 
nível da frame. Para além disso, não são utilizados os mesmos procedimentos de 
cálculo.    

 
Deve-se indicar também, qual o comportamento temporal dos sinais anteriores, 

que, como se referiu, é o comportamento entre quaisquer dois módulos da arquitectura 
do modelo HDL gerado.  

A figura 4.21- a) ilustra o comportamento típico desses sinais ao nível das linhas 
de uma frame, contendo um exemplo do comportamento para um conjunto de 2 linhas, 
em que cada linha possui 6 colunas. 

A figura 4.21- a) e b) ilustram o comportamento típico para uma frame inteira, 
contendo o exemplo de uma frame com 8 linhas.   

O comportamento do sinal pixel, num intervalo de linha ou intervalo de frame, 
pode variar dependendo do módulo a montante, tendo sido por isso colocado a X nas 

Sinal Descrição  Observações  
Pixel Valor de um pixel  

 
Representado por um valor 
de 8 bits sem sinal  

X Valor da coordenada de 
Pixel no eixo dos XX, para 
a frame actual.  
 

Varia de 1 a M , em que M é 
o número de linhas da frame 

Y Valor da coordenada de 
Pixel no eixo dos YY, para 
a frame actual 
 

Varia de 1 a N , em que N é 
o número de colunas da 
frame 

Valid Bit de validade dos sinais 
anteriores  
 

Quando valid é 1 indica que 
restantes sinais do 
barramento são válidos.  
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figuras. Por outro lado, os valores de pixeis processados pelos módulo a jusante, 
ocorrem quando valid está 1, sendo os valores do sinal pixel nesses intervalos 
indiferentes.  

 
 

 
 
Figura 4-21: Comportamento dos sinais do barramento de imagem ao nível da frame (figura 
gerada pelo software Modelsim [Xil05a] ) 
 

Para além do que foi exposto deve-se referir, como se indicará em mais detalhe 
posteriormente, que o módulo Sensor de Imagem é o módulo da arquitectura que recebe 
os sinais da câmara digital (mais em concreto do módulo cam_interface, ver figura 4.4) 
e que permite gerar os sinais do barramento de imagem. 
 Ao contrário, o módulo Saída, é o módulo que lê os sinais do barramento de 
imagem e gera os sinais de sincronismo e de pixel para o monitor VGA (mais em 
concreto para o Sistema de geração dos sinais VGA) . 
 Entre os dois módulos anteriores existem módulos de Processamento de Imagem 
e podem existir módulos adicionais, os quais têm como entrada e como saída sinais do 
tipo: Pixel, X, Y e valid.  
 Como se indicou na secção 4.1.2, a montagem dos módulos do modelo HDL 
gerado, mantém a topologia do modelo de simulação, podendo ser inseridos módulos 
adicionais para resolver os casos particulares resolvidos antes.  

 
Tabela 4-7: Propriedades com que foi parametrizado o processo de síntese no ISE WebPack 

 
 Property name Value 

Optimization Goal Speed 

Optimization Effort Normal 

Keep Hierarchy No 

Synthesis  
Options 

Global Optimization Goal AllClockNets 

FSM Encoding Algorithm Auto 

FSM Style LUT 

RAM Extraction Yes 

ROM Extraction Yes 

MUX Extraction Yes 

HDL  
Options 

Decoder Extraction Yes 

a) 

b) 
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Os módulos descritos nas secções seguintes, foram sintetizados utilizando a 
ferramenta XST incluída no ISE WebPack da Xilinx [Xil05a], para o dispositivo alvo 
Spartan 3  xc3s200-5pq208, considerando que o barramento de imagem representa 
imagens no formato padrão VGA (640 x 480 pixeis) com 8 bits por pixel.  

A ferramenta de síntese foi executada com a configuração mostrada na tabela 4.7 
(parâmetros mais relevantes). 

 

4.3.3 Módulos Terminadores 
 
 Nesta secção serão expostos os módulos correspondentes aos blocos do tipo 
Terminador existentes na BibPI. 
 

4.3.3.1 Sensor de Imagem 
 
 O módulo Sensor de Imagem é o módulo para o qual será traduzido no nível 
RTL o bloco Sensor de Imagem.  
 Este módulo, cujo interface é indicado na figura 4.22, é o módulo de entrada da 
arquitectura do modelo HDL gerado que recebe os sinais da câmara digital, mais em 
concreto do módulo cam_interface, tendo esses sinais sido já descritos na tabela 4.1 
acima. 

Os sinais de saída são os sinais do barramento de imagem e que foram descritos 
na sub - secção anterior. 

Tendo em atenção o conjunto de funcionalidades que o bloco Sensor de Imagem 
permite implementar ao nível do Sistema (veja-se secção 3.2.4.1 acima), admitiu-se que 
este módulo ao nível RTL retorna frames com as seguintes características:  

 
 Tamanho: o definido pelo formato padrão VGA, ou seja 640 x 480 pixeis  
 Número de bits por pixel: 8   
 Tipo de frames : monocromáticas 

    
Arquitectura  
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 4-22: Interface do módulo Sensor de Imagem 
 
Implementação    
 
 Internamente o módulo Sensor de Imagem é constituído pelo módulo 
input2barrImg o qual permite converter os sinais de entrada nos sinais do barramento 
de imagem. 
 O diagrama de blocos deste último módulo é o seguinte :  

hsync in 

vsync in 

y in

x in

 
 

Sensor  
de Imagem 

pixel in 

valid in

pixel in
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R1

pixel_in pixel_in

hsync_in

vsync_in

x_in

y_in

valid_in

n = 9

m = 10

88

R0

Máquina
de Estados

 
 

Figura 4-23: Módulo input2barrImg : diagrama de blocos 
 
Informações adicionais 
 
 Na tabela seguinte indica-se a latência do módulo medida em número de 
períodos de relógio e o modelo de código HDL associado, existente em biblioteca, e que 
implementa o módulo ao nível RTL. 
 
Tabela 4-8: Módulo input2barrImg: latência e modelo de código HDL 
 
 
 
 
 
 

1  A latência é medida em número de períodos de relógio (Tclk) 
 
 Para além disso, procedeu-se à síntese do módulo anterior, no sentido de avaliar 
quais os recursos ocupados no FPGA utilizado na Infraestrutura de hardware para 
ensaio. 

 
Tabela 4-9: Módulo  input2barrImg : recursos  ocupados  no  FPGA  Spartan 3 - xc3s200 
 

Número de 
Slice Flip Flops 

Número de 
LUT’s de 4 entradas 

utilizados totais % do total utilizados totais % do total 
30 3840 0,8 % 41 

 
3840 1% 

 
 

Latência (Tclk)1 Modelo(s)  
de código HDL 

1 mod_input2barrImg.v 
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4.3.3.2 Saída 
 

O módulo Saída é o módulo para o qual será traduzido no nível RTL o bloco 
Saída. Tal como o nome indica, trata-se do módulo de saída na arquitectura do modelo 
HDL gerado.  

 
 O módulo lê os sinais do barramento de imagem enviados pelo módulo de 
Processamento de Imagem imediatamente a montante no modelo e gera os sinais de 
sincronismo e de pixel enviados para o Sistema de geração dos sinais VGA (figura 4.3). 
 
Arquitectura  
  
 O interface do módulo é o indicado na figura seguinte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-24: Interface do módulo Saída 
 
 Os sinais de entrada foram descritos na secção 4.3.2, a propósito dos sinais do 
barramento de imagem.  

Os sinais de saída, que são os sinais de saída do modelo HDL gerado e que, por 
sua vez, correspondem aos sinais enviados para o Sistema de geração dos sinais VGA, 
que foram descritos na secção 4.1.2.  

  
 Tal como se expôs na secção 3.3.2.1, o tamanho das frames ao longo do fluxo de 
dados do modelo pode sofrer uma diminuição, caso existam blocos que implementem 
operações do tipo local.  

Ao nível RTL, as dimensões das frames de saída do módulo Saída devem ser as 
do formato VGA (ou seja de 640x480 pixeis) pelo que, caso ocorra essa diminuição, o 
módulo Saída deve efectuar uma adaptação do tamanho das frames que recebe, de modo 
ás frames de saída possuírem essas dimensões.   

Durante o desenvolvimento do trabalho, manteve-se o tamanho das frames de 
saída igual ao tamanho das frames de entrada deste módulo, pelo que a funcionalidade 
de adaptação do tamanho das frames, deve ser implementada em futuros melhoramentos 
da arquitectura deste módulo. 

 
Implementação  
 
 Internamente, o módulo Saída é constituído pelo módulo barrImg2output o 
qual permite converter os sinais do barramento de imagem recebidos nos sinais de 
saída. 
 O diagrama de blocos deste módulo é o da figura seguinte.  

y out  

x out  

 
 

 
Saída 

valid out 

pixel out

 vsync out

 hsync out

 pixel out
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pixel_out

hsync_outx_out

LEGENDA:

R0,R1,R2   - registos

n

88
pixel_out

R0

R1

vsync_outy_out
m

R2

!= 0

!= 0

 
 

Figura 4-25: Módulo barrImg2output: diagrama de blocos 
 
Informações adicionais 
 
Tabela 4-10: Módulo barrImg2output: latência e modelo de código HDL 
 
 
 
 
 
 
 De igual modo procedeu-se à síntese do módulo, no sentido de avaliar quais os 
recursos ocupados no FPGA utilizado na Infraestrutura de hardware para ensaio.  
 
Tabela 4-11: Módulo barrImg2output : recursos  ocupados  no  FPGA  Spartan 3 - xc3s200 
 

Número de 
Slice Flip Flops 

Número de 
LUT’s de 4 entradas 

utilizados totais % do total utilizados totais % do total 
10 3840 0,3 % 6 

 
3840 0,2 % 

 

4.3.4 Módulos de Processamento de Imagem 
 
Introdução 
 

Nesta sub – secção, serão expostos os módulos para os quais serão traduzidos, 
no nível RTL, os blocos do tipo Processamento de Imagem existentes na biblioteca de 
blocos, elaborada para o ambiente Matlab/Simulink (BibPI). Apenas se incluem os 
blocos, para os quais foram desenvolvidos os geradores de código HDL respectivos. 

Latência (Tclk) Modelo(s)  
de código HDL 

1 mod_barrImg2output.v 
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 A implementação parcial desses geradores, resultou da opção de desenvolver 
uma ferramenta que incluísse todos os passos do processo de projecto, em detrimento da 
diversidade de blocos suportados por geradores de código HDL. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-26: Interface de um módulo de Processamento de Imagem 
 
 Cada módulo tem como sinais de entrada os sinais do barramento de imagem 
enviados pelo módulo imediatamente a montante no modelo e como sinais de saída, os 
sinais do barramento de imagem após processados e que são enviados para o  módulo a 
jusante. 
 
 
Notas adicionais  
 
 Deve-se ainda referir, que de modo a manter a conformidade com o 
processamento efectuado ao nível do Sistema (tal como se indicou na secção 3.1), foi 
efectuada a saturação dos resultados do processamento do sinal pixel, antes do mesmo 
ser colocado na saída dos módulos que possam produzir valores para fora do intervalo 
representável por um número de 8 bits sem sinal (0 a 255).  
 Desse modo, os valores negativos resultantes do processamento desse módulos 
são colocados a 0, e os maiores que 255 saturados em 255.  
 Para o efeito, o sinal pixel antes de ser colocado na saída, é processado por um 
circuito de saturação, inserido nesses módulos. 
 

4.3.4.1 Convolução  
 
 Este módulo permite implementar ao nível RTL todas as combinações 
Operações/ Janelas de coeficientes do bloco Convolução expostas na secção 3.2.3.1.1, 
tendo-se optado tal como se disse nessa secção, por utilizar somente janelas com 
dimensões 3x3.   
  
 
Arquitectura 
 
 O diagrama de blocos do módulo é o da figura seguinte. 

y out

x out

 
 

Módulo 
Processamento 

de Imagem 
valid out

pixel out

y in  

x in  

valid in 

pixel in  
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pixel_out

x_out

y_out

valid_out LEGENDA:

R0  - registo

n

m

8

Conv

 GerSinc

x_in

y_in

n

m

valid_in

pixel_in
8

saturação R0

8

 
 

Figura 4-27: Módulo Convolução: diagrama de blocos 
 
 Os módulos fundamentais do diagrama anterior são o módulo Conv e GerSinc, 
para os quais se apresentam de seguida os diagramas de blocos. 
      

n

   Ctrl_
GerSinc

m

enable

x_out

valid_out

y_outx_in

y_in

n

m

Gera x_out
(Máquina de estados)

Gera y_out
(Máquina de estados)

 
 

Figura 4-28: Módulo GerSinc: diagrama de blocos 
  

Este módulo permite gerar os sinais de sincronismo de saída para o barramento 
de imagem, mais especificamente os sinais x_out, y_out e valid_out correspondentes a 
cada pixel_out, tendo em conta o atraso provocado pelo módulo Conv para geração 
desse sinal.  
 Esse facto, pode ser explicado por se utilizarem janelas de convolução de 
dimensão 3x3 e a operação de convolução ser calculada somente para os pixeis da frame 
de entrada, cuja janela de coeficientes esteja totalmente contida nessa frame. Desse 
modo, o primeiro resultado de saída do módulo Conv só é retornado após a chegada do 
pixel de entrada com as coordenadas (3,3), ocorrendo além disso uma diminuição da 
frame de saída de 2 linhas e 2 colunas.  

Esta implementação, está de acordo com a implementação do bloco Convolução 
criado na biblioteca de blocos para o Matlab/Simulink, descrito na secção 3.2.3.1.1. 
 

Para gerar os sinais de sincronismo na saída, o circuito de controlo 
Ctrl_GerSinc, compara os valores de x_in e y_in de modo a saber se se encontram no 
intervalo (3,3) a (M,N), em que M e N são o número de linhas e colunas da frame de 
entrada. Caso isso aconteça, gera um sinal de enable que mantém valid_out a 1 nesse 
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intervalo e permite activar as máquinas de estado, que geram valores de x_out e y_out 
no intervalo (1,1) a (M-2, N-2).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-29: Módulo Conv: diagrama de blocos 
 
 Quanto a este módulo, implementa a operação de convolução propriamente dita. 

De um modo geral, pode-se dizer que o circuito implementa esta operação 
através do armazenamento do número de pixeis mínimos da frame de entrada 
necessários para o efeito (2N + 3),  sendo desses pixeis escolhidos os que formam a 
matriz 3x3, que será multiplicada com os coeficientes da janela de convolução. A soma 
do resultado das diversas multiplicações, permite obter um valor de um pixel na frame 
de saída.  
 

O diagrama de blocos anterior, pode ser diferente consoante a operação de 
convolução em causa.  

Desse modo, se os coeficientes da janela de convolução forem números 
racionais, o processamento em vírgula flutuante efectuado ao nível do Sistema, pode 
conduzir a resultados diferentes do processamento em vírgula fixa efectuado ao nível 
RTL. Para o bloco de Convolução implementado (subsecção 3.2.3.1.1), as operações 
Filtro de Média ou Filtro de Gauss recorrem a coeficientes desse tipo, pelo que cada um 
dos coeficientes foi parametrizado com o valor resultante da multiplicação do 
coeficiente da janela do filtro, por uma potência de 2 (27, ou seja tomou-se k = 7) e 
arredondado para o inteiro mais próximo. Como, para cada uma dessas operações, cada 
um dos coeficientes é menor que 1, neste caso p = k.  

Se os coeficientes da janela de convolução forem números inteiros, como para o 
caso das operações implementadas no bloco de Filtro de Laplace e convolução definida 
pelo utilizador, os resultados do processamento em vírgula flutuante, são idênticos aos  
resultados do processamento em vírgula fixa, tendo-se tomado nesse caso como p o 
valor necessário para cada operação em causa e k = 0. 
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S1 - Shift Register de comprimento 3
S2 - Shift Register de comprimento N - 3
       (N é o número de colunas da frame de entrada)
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 k - Para Cij inteiros k = 0; para Cij racionais k = 7
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 Refira-se ainda, que os Shift Register’s S2 foram declarados em Verilog, de 
modo a serem inferidos Shift Register do tipo SRL16, os quais correspondem à 
configuração das LUT’s (Look-Up Tables) dos FPGA da família Spartan 3 da Xilinx, 
como Shift Register de 16 bits.  

A vantagem da declaração dos Shift Register’s dessa forma é que se consegue 
aumentar o desempenho e diminuir os recursos gastos no FPGA [Xil05c], já que não 
são utilizados flip-flop’s para a sua implementação.  

Apesar desta optimização só resultar quando o código é sintetizado pelas 
ferramentas da Xilinx e para algumas das famílias de FPGA desse fabricante, optou-se 
por utilizar a mesma já que os FPGA utilizados na infraestrutura de hardware a que se 
destina o modelo HDL gerado, verificavam essas duas condições. 
 
Informações adicionais 
 
 Tal como para os módulos anteriores, na tabela 4.12 indica-se a latência do 
módulo, que é medida em número de ciclos de relógio.  

O valor corresponde ao parâmetro latencia_exp referido na secção 4.2.3.2 o qual 
auxilia, tal como se disse, na resolução dos casos particulares de sincronização do fluxo 
de dados do modelo, representado no formato intermédio.  
 
 Ao valor da latência foi acrescentado a latência induzida pelos intervalos de  
linha da frame de entrada, respeitantes ao facto de cada módulo só colocar na saída um 
valor de pixel, após receber os 2N+3 pixeis iniciais dessa frame (N é o número de 
colunas). Esse valor é igual a 2*delay_linha , em que delay_linha  é o intervalo de  
linha do sinal pixel de entrada, medido em número de ciclos de relógio.    
 
 Indicam-se também os modelos de código existentes em biblioteca que, tal como 
se disse, quando invocados por uma aplicação (gerador) associada ao módulo, são 
parametrizados utilizando a informação das estruturas de representação, de modo a ser 
gerado um módulo Convolução específico, para o bloco correspondente no modelo 
Simulink. 
  
Tabela 4-12: Módulo Convolução : informações adicionais 
 
 
 
 
 

   1  N : Número de colunas da frame de entrada 
 
 Tal como se disse anteriormente, para as operações de Filtro de Gauss e Filtro de 
Média, o processamento em vírgula flutuante efectuado ao nível do Sistema conduz a 
resultados diferentes do processamento em vírgula fixa efectuado ao nível RTL tendo, a 
esse nível, sido utilizada aritmética em vírgula fixa com 7 bits para a parte fraccionária, 
que se revelou suficiente para os cálculos envolvidos neste módulo, para as gamas 
consideradas dos parâmetros do bloco Convolução correspondente, já indicados na 
secção 3.2.3.1.1.    
 Procedeu-se à síntese do módulo para diferentes parametrizações da operação de 
convolução, no sentido de avaliar quais os recursos ocupados, no FPGA utilizado na 
Infraestrutura de hardware para ensaio.  

Latência (Tclk) Modelo(s) de código HDL Observações  
mod_Convolucao.v 2 Modelo do módulo Convolução 
mod_Conv.v Modelo do módulo Conv 
GerSinc.v 

2N +  4 1 

CtrlGerSinc.v 
Módulo GerSinc 
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Tabela 4-13: Módulo Convolução: recursos ocupados no FPGA Spartan 3 - xc3s200 para diversas 
parametrizações 
 

Número de 
Slice Flip Flops 

Número de 
LUT’s de 4 entradas 

Parametrização  
da operação 

utilizados % do total utilizados % do total 
Filtro de 
Média 
 

 [1 1 1; 1 1 1; 1 1 1] 118 3 % 6 904 24 % 

Filtro de 
Gauss 
 

 [1 2 1; 2 4 2; 1 2 1] 118 3 % 776 20 % 

Filtro de 
Laplace 
 

[1 1 1; 1 -8 1; 1 1 1] 118 3 % 803 20 % 

 

4.3.4.2 Operação Morfológica 
 
 Este módulo permite implementar ao nível RTL todas as combinações 
operações/ elementos estruturantes do bloco homólogo exposto na secção 3.2.3.1.2.   
 
Arquitectura 
 
 Tratando-se também de uma operação local tal como a operação de Convolução, 
cujos elementos estruturantes possuem a mesma dimensão que a janela de coeficientes 
dessa operação (ou seja 3x3), utilizou-se uma arquitectura para este módulo semelhante 
à do módulo Convolução.  
 
 Tal como para esse módulo, o tamanho da frame de saída deste módulo, para os 
elementos estruturantes possíveis de implementar, é menor 2 linhas e 2 colunas. 
 

O módulo possui diversas opções de parametrização consoante a combinação 
operação/elemento estruturante em causa.  
 
 Relativamente ao diagrama de blocos do módulo, o diagrama mesmo difere do 
da figura 4.27 na medida em que: o módulo Conv é agora designado por Morfológica, o 
qual permite implementar a operação Morfológica em si; o número de bits de saída 
desse módulo é agora de 8; não foi necessário utilizar um módulo de Saturação.  
 

O módulo Morfológica possui um diagrama de blocos que se pode obter a partir 
da figura 4.29, substituindo o Multiplicador e o Somador pelos módulos Janela_3_3 e 
Comparador. 
 
 
 

                                                 
6 Os valores em percentagem do número de Slice Flip Flop’s e de LUT’s de 4 entradas, foram calculados 
tendo como referência um valor total, no dispositivo, de 3840 
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Figura 4-30: (a) Diagrama de blocos dos módulos Janela_3_3 e Comparador; (b) Arquitectura 
genérica de um multiplexer do módulo Janela_3_3 
 

O módulo Janela_3_3 permite aplicar um elemento estruturante à janela de 
pixeis de dimensões 3x3 lida da frame de entrada. Isso é feito à custa de um conjunto de 
multiplexadores cuja arquitectura genérica é a indicada na figura 4.30 b) e cujas 
entradas são: um pixel de entrada da janela 3x3; o valor pixel_max para o caso da 
operação de Erosão, ou pixel_min para a operação de Dilatação. Esses valores 
correspondem, respectivamente, ao máximo e mínimo valores representáveis por uma 
palavra binária de 8 bits (ou seja 255 ou 0).  

A entrada de selecção peso_ij é o valor correspondente no elemento estruturante, 
podendo, tal como se disse, assumir os valores 0 ou 1.   

Após parametrização do módulo multiplexador, este é simplificado para uma 
constante que pode assumir os valores pixel_ij ou pixel_max/ pixel_min.  

 
O módulo Comparador, através de um conjunto de comparadores internos,  pode 

ser parametrizado para calcular o máximo ou mínimo dos valores resultantes do módulo 
Janela_3_3, consoante se trate da operação de Dilatação ou Erosão, respectivamente. 

 
Informações adicionais 
 
Tabela 4-14: Módulo Operação Morfológica : informações adicionais 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1  N : Número de colunas da frame de entrada 
 
Tal como para o módulo Convolução, ao valor da latência anterior foi 

acrescentado a latência induzida pelos intervalos de  linha da frame de entrada, ou seja 

Latência (Tclk) Modelo(s)  
de código HDL 

Observações  

mod_Op_morfologica.v 2 Modelo do módulo 
Operação Morfologica 

mod_Morfologica.v Modelo do módulo 
Morfologica 

GerSinc.v 

2N +  4 1 

CtrlGerSinc.v 
Módulo GerSinc 



Capítulo 4 - Geração Automática de Modelos HDL Sintetizáveis 

Ferramenta de apoio ao desenvolvimento de sistemas de processamento de imagem em tempo real 
implementados em plataformas reconfiguráveis 

118

2*delay_linha , em que delay_linha  é o intervalo de  linha do sinal pixel de entrada, 
medido em número de ciclos de relógio. 
 

Procedeu-se também à avaliação dos recursos ocupados pelo módulo, após 
síntese no FPGA utilizado na Infraestrutura de hardware para ensaio, para algumas das 
parametrizações possíveis. A operação de Dilatação conduziria a resultados semelhantes 
aos seguintes.  

 
Tabela 4-15: Módulo Operação Morfológica: recursos ocupados no FPGA Spartan 3 - xc3s200 para 
algumas parametrizações  
 

Número de 
Slice Flip Flops 

Número de 
LUT’s de 4 entradas 

Parametrização  
da operação 

utilizados % do total utilizados % do total 
Erosão 
 

 [0 1 0; 1 1 1; 0 1 0] 110 3 % 775 20 % 

Erosão 
 

[1 1 1; 1 1 1; 1 1 1] 118 3 % 854 22 % 

 

4.3.4.3 Operação Aritmética 
 
Em consonância com o que foi exposto para os módulos anteriores, este módulo 

permite implementar ao nível RTL todas as operações do bloco Operação Aritmética 
expostas na secção 3.2.3.2.1.   
 
Arquitectura 
 

Para este módulo o diagrama de blocos é o que se apresenta na figura seguinte:  
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R0 a R3  - registos

 
 

Figura 4-31: Módulo Operação Aritmética: diagrama de blocos 
 

No diagrama anterior o módulo fundamental é o módulo Aritmética, que permite 
implementar as operações aritméticas de : adição, subtracção e diferença absoluta.   
 

No caso da adição podem ainda ser geradas duas variantes:   
 escalando para ½ o resultado da adição, para garantir que o resultado não 

excede a gama de representação de 8 bits 
 não escalar esse resultado e incluir um módulo de Saturação adicional   
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O módulo de Saturação permite saturar os resultados da operação recebidos do 
módulo Aritmética, sendo incluído também para a operação de subtracção. 
 A implementação da saturação de resultados foi já descrita no início da secção 
4.3.4 e está em concordância com a implementação da mesma no bloco Operação 
Aritmética. 
 Nos casos em que é incluído o módulo de Saturação, o número de bits do sinal 
na entrada desse módulo é parametrizado com o valor 9.  
 
Informações adicionais 
 
Tabela 4-16: Módulo Operação Aritmética : informações adicionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foi efectuada a parametrização da operação aritmética para a operação de 

subtracção, com vista a avaliar quais os recursos ocupados pelo módulo, após síntese: 
 

Tabela 4-17: Módulo Operação Aritmética: recursos ocupados no FPGA Spartan 3 - xc3s200 para a 
operação de subtracção 
 

Número de 
Slice Flip Flops 

Número de 
LUT’s de 4 entradas 

Parametrização  
da operação 

utilizados % do total utilizados % do total 
Subtracção 
(com saturação ) 
 

28 0,7 % 17  0,4 % 

  

4.3.4.4 LUT estática 
 
 De seguida descreve-se o módulo que permite implementar ao nível RTL o 
bloco LUT estática exposto na secção 3.2.3.2.2.   
 
Arquitectura 
 
 Por se tratar também de uma operação pontual tal como a operação aritmética,  
utilizou-se uma arquitectura para este módulo semelhante à do módulo anterior.  
 

Nesse sentido o diagrama de blocos do módulo, difere do da figura 4.31, na 
medida em que o módulo Aritmética foi substituído por um módulo designado por LUT.  
 
 O módulo LUT contém a “Look-up Table” a aplicar aos pixeis da frame de 
entrada, sendo parametrizada consoante a operação e os parâmetros da mesma, 
introduzidos no bloco do modelo de simulação, que se pretende traduzir para o nível 
RTL.  

Latência (Tclk) Modelo(s)  
de código HDL 

Observações  

mod1_Op_aritmetica.v 
mod2_Op_aritmetica.v 

- Modelos dos módulos para as operações 
de Soma/Subtracção (mod1) ou Diferença 
Absoluta (mod2)  

1 

Aritmetica_soma.v 
Aritmetica_sub.v 
Aritmetica_abs.v 

- Modelos para as diversas 
implementações do módulo Aritmética  
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 Essa “Look-up Table” (LUT) foi definida de várias formas consoante a operação 
em causa, nomeadamente: através de uma equação de uma recta para a operação de 
variação do Brilho, variação do Contraste ou Negativo; a equação de uma função do 
tipo degrau, para a operação de Binarização ou uma tabela de valores (implementada 
como uma memória ROM) para uma LUT Definida pelo utilizador.  
 

Também neste módulo existem várias opções de parametrização consoante a 
operação em causa. Desse modo, no diagrama, o módulo de Saturação é incluído 
somente para as operações de variação do Brilho ou variação do Contraste. Neste caso, 
o número de bits na saída do módulo LUT é 16, sendo 8 para as restantes operações.  
 
Informações adicionais 
 
Tabela 4-18: Módulo LUT estática : informações adicionais 

 
 Para a gama considerada do parâmetro da operação de Contraste (veja-se a 
secção 3.2.3.2.2), o processamento em vírgula flutuante efectuado ao nível do Sistema, 
conduz a resultados diferentes do processamento de números em vírgula fixa efectuado 
ao nível RTL, devido aos erros de arredondamento cometidos por efectuar as operações 
em vírgula fixa. Foi utilizada aritmética em  vírgula fixa com 7 bits para a parte 
fraccionária, que se revelou também suficiente para os cálculos envolvidos neste 
módulo. 
 

Os recursos ocupados pelo módulo após síntese, para algumas das 
parametrizações da operação foram: 
 
Tabela 4-19: Módulo LUT estática: recursos ocupados no FPGA Spartan 3 - xc3s200 para algumas 
das parametrizações da operação 

Número de 
Slice Flip Flops 

Número de 
LUT’s de 4 entradas 

Parametrização  
da operação 

utilizados % do total utilizados % do total 
Contraste 
 

p = 5  7 28 0,7 % 11 0,3 % 

Binarização 
 

limiar = 113 28 0,7 % 3 --- 

LUT Definida pelo 
utilizador 
 

O módulo LUT 
implementa uma 
Binarização binível  
 

28 0,7 % 5 0,1 % 

                                                 
7 Como já foi indicado na secção 3.2.3.2.2, no bloco para o qual é traduzido o módulo LUT estática, o 
aumento de contraste corresponde ao parâmetro p, na equação de recta que define a relação entre um 
pixel de entrada (n) e um pixel de saída (y[n]): y [n] = n * p + 128 (1- p) , para um número de bits por 
pixel igual a 8 

Latência (Tclk) Modelo(s)  
de código HDL 

Observações  

mod_LUT_estatica_sat.v (i) 
mod_LUT_estatica.v (ii) 
 

- Modelos dos módulo para as operações de: 
variação do Brilho ou Contraste (i); 
Negativo, Binarização ou LUT Definida 
pelo utilizador (ii) 

1 

mod_LUT_eqRecta.v (iii) 
mod_LUT_condLimInf.v iv) 
mod_LUT_ROM.v (v) 

- Modelos para as diversas implementações 
do módulo LUT: variação do Brilho, 
Contraste ou Negativo (iii); Binarização (iv) 
ou LUT Definida pelo utilizador (v) 
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4.3.5 Módulos Adicionais  
 

Nesta sub - secção serão expostos os módulos adicionais para os quais serão 
traduzidos, no nível RTL, os blocos homólogos descritos nas secções 4.2.3.1 e 4.2.3.2, 
os quais podem ser introduzidos pela ferramenta nas estruturas de representação do 
modelo. 
 

4.3.5.1 Adaptador de Tamanho de Imagem 
  
 Este módulo implementa no nível RTL um bloco ATI (Adaptador de Tamanho 
de Imagem) exposto na secção 4.2.3.1, o qual permite reduzir o tamanho da frame de 
entrada de 2n linhas e 2n colunas (em que 2n é um parâmetro característico do bloco e 
do módulo, que se designou de dif_size).  
 Os valores de n são da ordem de grandeza das unidades, o que implica que ao 
serem retirados da frame de entrada os pixeis da fronteira dessa frame, não serão 
afectados os elementos principais da cena, tal como se discutiu em pormenor na secção 
3.3.2.1. 
 
 No nível intermédio, o bloco ATI faz parte da resolução do problema da 
Alteração do tamanho das frames cuja solução se expôs na secção citada anteriormente.  
  

A resolução do mesmo problema no nível RTL será também descrita na secção 
na 4.4.2 mais abaixo e, de modo análogo, o módulo ATI que aqui se expõe subsecção 
encontra-se integrado na solução do problema para esse nível. 
 
Arquitectura 
 

Para este módulo o diagrama de blocos do módulo é o da figura 4.32.  
 
 O funcionamento do módulo é muito semelhante ao do módulo GerSinc do 
Módulo Convolução, existente na figura 4.28. 
 O processamento efectuado sobre a frame de entrada por este módulo é ilustrado 
na figura 4.33, o qual permite observar a redução do seu tamanho dessa frame em 2n 
linhas e 2n colunas. Para isso, o módulo retira os pixeis da frame de entrada respeitantes 
a essas linhas e colunas, gerando na saída sinais de sincronismo adaptados ás novas 
dimensões da frame de saída.  

Internamente, de um modo semelhante ao que acontece no módulo GerSinc, o 
circuito de controlo Ctrl_ATI, compara os valores de x_in e y_in de modo a saber se se 
encontram no intervalo (1+n, 1+n) e (M-n, N-n). Caso isso aconteça, gera um sinal de 
enable que permite gerar pixel_out, x_out, y_out e valid_out.  Os sinais x_out e y_out 
assumem valores no intervalo (1,1) a (M-2n, N-2n). 
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n '

x_in

y_in

n '

m Ctrl_ATI
enable

x_out

y_out
m

pixel_out

Gera x_out
(Máquina de estados)

Gera y_out
(Máquina de estados)

valid_out

  1

  0
0

R0

8pixel_in
8

LEGENDA:

R0  - registo

 
 

Figura 4-32: Módulo ATI: diagrama de blocos 
 

(1+n, 1+n)

(M-n, N-n)

(1,1)

(M, N)

n

n

(1, 1)

(M-2n, N-2n)

Frame de entrada

Frame de saída

Legenda:

M - Número de linhas da frame de entrada
N - Número de colunas da frame de entrada

 
Figura 4-33: Frames de entrada e saída de um Módulo ATI 

 
Informações adicionais 
 
Tabela 4-20: Módulo ATI: recursos ocupados no FPGA Spartan 3 - xc3s200 para uma 
parametrização típica 
 

Número de 
Slice Flip Flops 

Número de 
LUT’s de 4 entradas 

utilizados % do total utilizados % do total 
31 0,8 % 60 1% 
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Como já se disse, o parâmetro fundamental neste módulo é dif_size, cuja 
parametrização, com vista a avaliar quais os recursos ocupados pelo módulo após 
síntese, indicados na tabela anterior, foi: 
 

 dif_size: 2   
 
Tabela 4-21: Módulo ATI : informações adicionais 

 

1  N : Número de colunas da frame de entrada 
dif_size: diferença de número de linhas (ou colunas) entre a frame de entrada e a frame de saída  

 
 Também para  este módulo, ao valor resultante do cálculo da expressão da 
latência na tabela anterior, foi acrescentado a latência induzida pelos intervalos de  linha 
da frame de entrada, devido ao facto dessa expressão poder assumir valores maiores que 
o intervalo de tempo correspondente à recepção dos pixeis de uma linha dessa frame.  

Desse modo à expressão anterior é acrescentado o valor (dif_size/2)*delay_linha 
, em que delay_linha  é o intervalo de  linha do sinal pixel de entrada, medido em 
número de ciclos de relógio.    
  

4.3.5.2 Sincronizador 
 
 Este módulo implementa no nível RTL um bloco do tipo Sincronizador, o qual 
foi exposto na secção 4.2.3.2 e permite introduzir um atraso variável no fluxo de dados. 
Esse atraso é parametrizado para cada bloco e módulo através do parâmetro 
atraso_sinc.  
 No nível intermédio, o bloco Sincronizador está integrado na resolução do 
problema da “Sincronização do fluxo de dados”, cuja solução se expôs nessa mesma 
secção.  
 A resolução desse problema no nível RTL será também descrita na secção 4.4.2 
mais abaixo, adiantando-se desde já que passa pela tradução de um bloco para um 
módulo Sincronizador. 
 
Arquitectura  
 
 Tal como se disse na secção 4.2.3.2, o bloco Sincronizador pode ser de dois 
tipos (Sinc_pequeno e Sinc_grande) os quais são traduzidos para duas implementações 
diferentes ao nível RTL, passando-se a descrever as mesmas de seguida. 
 
 A arquitectura de Sinc_pequeno é baseada em Shift Registers, devendo ser 
utilizado para inserir atrasos de pequenas dimensões, da ordem das dezenas de ciclos de 
relógio [Xil05c]. 

Quanto à arquitectura, de Sinc_grande é baseada em Block RAM já que estas 
permitem inserir atrasos de médias e grandes dimensões, da ordem das centenas ou 
milhares de ciclos de relógio [Xil05c]. 

Tendo-se adoptado as duas arquitecturas anteriores para compensação de 

Latência (Tclk) Modelo(s)  
de código HDL 

Observações  

mod_ATI.v - Modelo do módulo ATI  
 

(dif_size/2) x 
(N+1) +1 1 

CtrlATI.v - Módulo CtrlATI 
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atrasos, entendeu-se utilizar Sinc_grande para atrasos superiores a 256 ciclos de relógio 
e Sinc_pequeno para inserir atrasos menores ou iguais a esse valor.  

 
 

Sinc_pequeno 
 

Para esta implementação, o diagrama de blocos do módulo é o da figura 4.34.  
 

Foi aplicado um Shift Register a cada sinal de entrada do barramento de imagem, 
cada um com uma determinada largura da palavra binária a deslocar (igual ao número 
de bits do sinal) e um comprimento (parametrizável) que depende de  atraso_sinc (o 
atraso a inserir pelo módulo de sincronização).  

Esses Shift Register’s foram implementados em Verilog de modo a serem 
inferidos Shift Register do tipo SRL16 quando sintetizados para os FPGA utilizados na  
infraestrutura de hardware a que se destina o modelo HDL gerado. O mesmo 
procedimento foi efectuado no Módulo Convolução exposto na subsecção 4.3.4.1, com 
as vantagens advenientes já indicadas.    

 

x_outn

m y_out

valid_out

pixel_out
8

D     Shift Register                   Q

D     Shift Register                   Q

D     Shift Register                   Q

D     Shift Register                   Q

x_in

y_in

n

m

pixel_in
8

valid_in

 
 

Figura 4-34: Módulo Sinc_pequeno: diagrama de blocos 
 
 
Sinc_grande 
 

Para esta implementação, o diagrama de blocos do módulo é o da Figura 4.35.  
 
O módulo fundamental da arquitectura é uma Dual Port Block RAM, que 

permite implementar uma pilha do tipo FIFO (First-in First-out), com uma largura da 
palavra de dados igual aos sinais de entrada do barramento de dados e um comprimento 
parametrizável, que está relacionado com o atraso a inserir pelo módulo de 
sincronização (atraso_sinc). 

Para implementar a pilha do tipo FIFO foram criados circuitos adicionais que 
permitem escrever/ler valores da Block RAM (BRAM).  

O circuito de escrita (CirW) é activado por um sinal de enable, que recebe logo 
após o reset do módulo, sendo a escrita dos dados do barramento de dados efectuada no 
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endereço write_addr, recebido do contador de escrita (CntW).  
 Os circuitos de leitura funcionam de modo semelhante, com a diferença de que  
o sinal de read_enable é gerado posteriormente a write_enable com um atraso que está 
relacionado com o atraso a inserir pelo módulo de sincronização (atraso_sinc). Isso 
implica que o endereço de leitura da BRAM (read_addr) seja mais baixo que o endereço 
de escrita (write_addr), implementado assim um atraso entre os sinais de entrada e saída 
do barramento de dados no módulo. 
 
 Futuramente, a arquitectura pode ainda ser sujeita a melhoramentos, 
nomeadamente evitando escrever e ler da Block RAM os sinais de sincronismo do tipo 
x_in/y_in e x_out/y_out respectivamente e, em substituição, criar um circuito gerador 
dos sinais x_out e y_out de saída. Desse modo, diminui-se a largura das palavras de 
dados em memória em cada um dos portos A e B, o que permite aumentar o número de 
posições de memórias endereçáveis e, desse modo, o comprimento da FIFO e o atraso 
inserido pelo sincronizador do tipo Sinc_grande. 
 Por outro lado, o limiar de decisão entre cada um dos tipos de sincronizador (256 
ciclos de relógio) é um valor indicativo, que pode refinado no futuro através da 
comparação do desempenho e recursos utilizados por cada uma das arquitecturas.  
 
Informações Adicionais  
 
Tabela 4-22: Módulo Sincronizador : informações adicionais 
 

 
 Como já se disse, o parâmetro fundamental neste módulo é atraso_sinc (o atraso 
inserido pelo módulo, medido em número de ciclos de relógio), cuja parametrização, 
com vista a avaliar quais os recursos ocupados pelo módulo após síntese, foi: 
 

 atraso_sinc:     10  (implementação Sinc_pequeno) 
 atraso_sinc:   320  (implementação Sinc_grande) 

 
Tabela 4-23: Módulo Sincronizador (implementação Sinc_pequeno): recursos ocupados no FPGA 
Spartan 3 - xc3s200 
 

Número de 
Slice Flip Flops 

Número de 
LUT’s de 4 entradas 

utilizados % do total utilizados % do total 
28 0,7 % 28 0,7 % 

 
 
 
 
 

Latência (Tclk) Implementação  Modelo(s)  
de código HDL 

Observações  

mod_Sinc_pequeno.v - Modelo do módulo 
Sinc_pequeno 
 

Sinc_pequeno 

ShiftReg_wn.v - Shift Register 
 

atraso_sinc 

Sinc_grande mod_Sinc_grande.v - Modelo do módulo Sinc_grande 
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Tabela 4-24: Módulo Sincronizador (implementação Sinc_grande): recursos ocupados no FPGA 
Spartan 3 - xc3s200 
 

Número de 
Slice Flip Flops 

Número de 
LUT’s de 4 entradas 

Número de 
BRAM’S 

utilizados % do total utilizados % do total utilizados totais 
30 0,8 % 37 1  % 1 12 

 
 

4.3.6 Aplicação ao Exemplo 1  
 
 Após se ter efectuado a representação do modelo do Exemplo 1 num formato de 
nível intermédio, tal como se descreveu em 4.2.4, apresenta-se no fim desta subsecção 
4.3 o diagrama de blocos da arquitectura no nível RTL, para o qual será traduzido esse 
modelo e que se pode visualizar na figura 4.36.     
 Note-se que a topologia da arquitectura mantém a topologia do modelo 
representado no nível intermédio (figura 4.19).  
 Ao nível RTL no entanto, cada bloco é traduzido para um módulo, sendo os 
diversos módulos interligados pelos sinais do barramento de imagem. 
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Figura 4-35: Módulo Sinc_grande: diagrama de blocos 
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Figura 4-36: Exemplo 1: diagrama  de  blocos  da  arquitectura  do  modelo  no  nível  RTL 8 

                                                 
8  Barramento de Imagem: composto por sinais do tipo pixel, x, y e valid que transitam entre cada dois módulos  
 



Capítulo 4 - Geração Automática de Modelos HDL Sintetizáveis 

Ferramenta de apoio ao desenvolvimento de sistemas de processamento de imagem em tempo real 
implementados em plataformas reconfiguráveis 

129

4.4 Geração Automática de Código HDL 
 

4.4.1 Introdução 
 

Nesta secção é abordada a componente da ferramenta, que recorre à geração 
automática de código, para tradução do modelo de simulação num modelo HDL, apto a 
ser sintetizado para um dispositivo do tipo FPGA. 
 Começa por se abordar a aplicação desenvolvida em Matlab para esse efeito, 
sendo descritas: quais as características e restrições do código HDL gerado; como foi 
implementado o processo de geração no ambiente Matlab/Simulink e como, no nível 
RTL, foram resolvidos os casos particulares de Alteração do tamanho das frames e 
Sincronização do fluxo de dados, já abordados ao nível do Sistema e Intermédio. 
 Por fim, com fins ilustrativos, aplica-se o processo de geração ao Exemplo 1 que 
se tem vindo a seguir, sendo também estimados quais os recursos ocupados, após 
síntese, pelo circuito gerado para o modelo desse Exemplo.  
 

4.4.2 Gerador do modelo 
 
 Para implementar a tradução do modelo foi elaborado uma aplicação principal (o 
gerador do modelo) que se aborda de seguida em vários tópicos. 
 
Código gerado: características e restrições 
 
 O código gerado pela ferramenta garante-se que possui o seguinte conjunto de 
características: é correcto por construção; traduz numa HDL (Verilog) o modelo do 
sistema; é sintetizável; é válido do ponto de vista funcional, sendo também o mais 
independente possível da tecnologia utilizada.   
 
 Por outro lado, existe um conjunto de restrições à geração de código HDL para 
os modelos de simulação, que devem ser tidas em consideração na criação de um 
modelo:  
 

 Utilização de um bloco da biblioteca criada para o Simulink, para os quais foi 
implementado um gerador de código:  

o Blocos de Processamento de Imagem:  
- LUT_Estática 
- Operação Aritmética 
- Convolução 
- Operação Morfológica  

o Blocos Terminadores 
- Sensor de Imagem  
- Saída 

 Restrições à parametrização do Bloco Sensor de Imagem já indicadas mais 
acima na secção 4.3.3.1 
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 Tal como se indica no capítulo final da Dissertação, desenvolvimentos futuros 
da ferramenta devem ter em atenção estas restrições, no sentido de serem incluídas no 
conjunto de melhoramentos a efectuar à mesma. 
 

Como já se disse, optou-se por privilegiar a elaboração da arquitectura da 
ferramenta, em detrimento da geração dos módulos correspondentes a alguns dos blocos 
da biblioteca de blocos, já que poderão ser efectuados em desenvolvimentos futuros, 
seguindo um processo análogo aos módulos possíveis de gerar actualmente.    

 
O processo de geração 
 
Ponto de vista do utilizador 
 
 A invocação do gerador pode ser efectuada no ambiente Matlab através da 
função respectiva (gerador_main.m) na linha de comandos desse ambiente. Obtém-se 
como resultado uma directoria que é criada na directoria de trabalho do Matlab, 
contendo um conjunto de ficheiros em Verilog que implementam o modelo do sistema 
no nível RTL.  
 
Ponto de vista operacional 
 

Para este ponto de vista, o processo de geração é sistematizado no fluxograma da 
figura 4.37.     
 
 O fluxograma contém todos os processos que serão executados quando é 
invocado o gerador do modelo. 
 Alguns desses processos foram já descritos anteriormente, nomeadamente a 
geração de uma netlist correspondente ao modelo (veja-se secção 4.2.2) a qual contém, 
num ficheiro de texto, a informação de todos os blocos no modelo e o modo como os 
mesmos estão interligados.  

Na secção 4.2 referiu-se também o processo de geração das estruturas de 
representação que, numa camada de dados de nível intermédio, permitem a 
representação do modelo num formato que facilita a posterior tradução do mesmo para 
o nível RTL. 

 
Na secção 4.3 anterior, foi descrita a biblioteca de modelos de código HDL e as 

infraestruturas de processamento (que correspondem ao barramento de imagem), e com 
base nos quais foi desenvolvido um conjunto de aplicações (geradores) que são 
invocados pelo gerador do modelo retornando como resultado o modelo HDL 
correspondente ao modelo do sistema.   

Esses geradores são, por um lado, os geradores associados a cada tipo de bloco 
do modelo, que criam um módulo ao nível RTL que implementa a instância do bloco 
nesse modelo e, por outro lado, um gerador que cria o modulo de top-level do circuito, 
no qual é feita a montagem do modelo HDL, mantendo a topologia do modelo 
Simulink.   
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Figura 4-37: Fluxograma do processo de geração automática de código HDL 
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Pode-se referir, adicionalmente, que o gerador para cada tipo de bloco foi 
implementado numa função Matlab designada por gerador_<bloco>.m (em que  
<bloco> é o tipo de bloco associado).  
 Cada gerador, ao ser invocado pelo gerador do modelo, lê o bloco 
correspondente na lista de blocos (veja-se a secção 4.2.2.1.) e parametriza os modelos 
de código associados descritos na secção 4.3, de modo a gerar um módulo que 
implementa esse bloco.  
 Lembra-se que os blocos em causa são os blocos existentes no modelo ao nível 
do Sistema podendo ter sido acrescentados blocos adicionais (ATI’s ou 
Sincronizadores). 
 
 Relativamente ao gerador do módulo de top-level do circuito, este foi 
implementado numa função Matlab designada por gerador_top.m. Esta aplicação recebe 
como entrada um modelo de código, sendo o módulo de top-level gerado utilizando a 
lista de blocos (para saber como declarar cada instância de cada módulo) e a matriz de 
ligações (para criar os fios (wire) de interligação, dos sinais do barramento de imagem, 
entre essas instâncias).   
 
 
Alteração do tamanho das frames 
 

O tema abordado neste tópico foi exposto na secção 3.3.2.1 desta dissertação, 
tendo sido indicados, de um ponto de vista geral, os problemas associados e as soluções 
para os mesmos.  
 Neste tópico, expõe-se como essas soluções foram implementadas no nível RTL, 
tendo por base as soluções para o mesmo tipo de problemas, implementadas no nível 
intermédio, e que foram descritas na secção 4.2.3.1.  
 
Problemas tipo 1  
  
 A resolução deste tipo de problemas no nível intermédio, tornou imediata a 
solução dos mesmos no nível RTL.  
  
 De facto, no nível intermédio, obtém-se como resultado o preenchimento do 
valor do tamanho da frame de entrada e de saída de cada bloco na lista de blocos, com o 
valor indicado na solução geral da secção 3.3.2.1.  
 Desse modo, cada gerador associado a cada tipo de bloco, ao ser invocado pelo 
gerador do modelo, parametriza os modelos de código para esse bloco (expostos na 
secção 4.3) utilizando esses valores.     
 
Problemas tipo 2    
 

Caso este tipo de problemas ocorra, no nível intermédio, são introduzidos blocos 
adicionais do tipo ATI.  

Elaborou-se um gerador associado a esse tipo de blocos que, ao ser invocado, 
efectua a tradução de cada instância desse tipo de bloco, na lista de blocos, para um 
módulo correspondente no nível RTL.  
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Dimensões das frames ao longo do modelo 
 
 A redução do tamanho das frames ao longo do modelo pode também ocorrer ao 
nível RTL, caso sejam efectuadas operações locais nesse modelo.  

Desse modo, as frames com dimensões de 640x480 pixeis recebidas da câmara 
digital monocromática (veja-se secção 4.1.1), podem possuir uma dimensão menor na 
saída da cadeia dos módulos de processamento de imagem no modelo, pelo que deve ser 
efectuada uma adaptação do tamanho das frames, de modo a possuírem na saída do 
modelo as dimensões requeridas pelo formato padrão VGA (640x480 pixeis).  
 
 
Sincronização do fluxo de dados 
 
 Na secção 4.2.3.2, abordou-se este tema mas na perspectiva do nível intermédio, 
tendo-se exposto quais os problemas associados e qual a solução para os mesmos nesse 
nível. Indicou-se também que essa solução pode ter como consequência a introdução de 
blocos adicionais do tipo Sincronizador.  
 
 No nível RTL, os problemas associados são os mesmos que ocorrem no nível 
intermédio, mas a resolução dos mesmos nesse nível facilitou a sua resolução no nível 
RTL.  

Desse modo, foi elaborado um gerador para o tipo de blocos Sincronizador que, 
quando invocado pelo gerador do modelo, efectua a tradução das instâncias desses 
blocos no nível intermédio para os módulos correspondentes no nível RTL. Recorre-se 
para esse efeito aos modelos de código em biblioteca, expostos na secção 4.3. 
 

4.4.3 Aplicação ao Exemplo 1 
 
 Retomando o Exemplo 1 que se tem vindo a seguir, ilustra-se aqui o resultado 
final do processo de geração automática de código HDL para o modelo desse exemplo. 
 
 A invocação do gerador do modelo para este caso, tem como resultado um 
conjunto de directorias e ficheiros no Matlab que podem ser visualizados na figura 4.38.   
 

Deve-se ainda acrescentar que, os ficheiros HDL gerados para a instância LUT 
estática, foram gerados pelo gerador de código associado ao módulo LUT estática, pela 
parametrização do  modelos de código mod_LUT_estatica.v e mod_LUT_condLimInf.v , 
visto o mesmo implementar uma operação de Binarização (veja-se a secção 4.3.4.4 para 
uma lista completa dos modelos de código associados a esse módulo). A parametrização 
desses modelos teve como resultado, respectivamente, os ficheiros LUT_estatica.v e 
LUT_ LUT_estatica.v.  
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Figura 4-38: Exemplo 1 : modelo HDL gerado automaticamente pela ferramenta no ambiente 
Matlab 
 
 
Recursos ocupados na FPGA após síntese (resumo) 
 

Procedeu-se à síntese do modelo HDL gerado, utilizando o ambiente ISE 
WebPack, de modo a conhecer uma estimativa dos recursos ocupados no FPGA 
utilizado na Infraestrutura de hardware para ensaio (Spartan 3 - xc3s200). 
 
Tabela 4-25: Exemplo 1 (modelo HDL gerado) : recursos ocupados no FPGA Spartan 3 - xc3s200 
 

Número de 
Slice Flip Flops 

Número de 
LUT’s de 4 entradas 

utilizados totais % do total utilizados totais % do total 
311 3840 8 % 1082 

 
3840 28 % 

 
 
 
 

2 

3 

Legenda:  
 
1 – Directorias e ficheiros gerados para 3 - Directoria e ficheiros em código HDL respeitantes 
      o  modelo         ás instâncias de um módulo  
2 - Módulo top – level   4 – Ficheiros HDL (Verilog) gerados para a instância LUT  

      estática  do módulo LUT estática existente no modelo 

1

4
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4.5 Verificação dos modelos HDL gerados  
 

4.5.1 Introdução 
 
 Nesta secção descrevem-se todos os procedimentos de verificação efectuados 
para desenvolvimento da ferramenta, com vista a garantir ao utilizador que o código 
gerado para um modelo Simulink qualquer, especificado utilizando a ferramenta 
desenvolvida, possui as características indicadas no inicio da secção anterior, que são:  

 traduzir numa HDL (Verilog) o modelo do sistema 
 ser funcionalmente correcto 
 ser sintetizável 

 
Esse conjunto de procedimentos não pertence ao fluxo de projecto efectuado 

pelo utilizador, visto ser garantido a priori que o código gerado possui as características 
indicadas. 
 

4.5.2 Procedimentos efectuados 
 
Modelos padrão 
 
 Foi eleito um conjunto de modelos padrão em que cada um representa um caso 
típico que pode ocorrer na construção de um modelo.   

Esses modelos padrão foram validados através da aplicação dos processos de 
validação que a seguir se indicam, sendo implicitamente validado qualquer modelo 
especificado utilizando a ferramenta desenvolvida, já que os mesmos são especificados 
através da reutilização desses casos típicos.  

Foi adoptado o método de eleição e validação de modelos padrão, para 
verificação dos modelos HDL gerados pela ferramenta, pois é impraticável validar (por 
simulação) um número infinito de modelos resultantes de diferentes associações e/ou 
parametrizações de blocos da biblioteca desenvolvida para o Simulink.   
 
 Os modelos padrão que se elegeram podem ser agrupados nas duas categorias 
seguintes:  
 
Tipo 1 : Modelos para teste de um bloco/módulo de processamento de imagem 
 

Os modelos pertencentes a esta categoria pretenderam testar individualmente 
cada um dos blocos/módulos de processamento de imagem elaborados, que possuem 
gerador de código implementado (veja-se uma lista dos mesmos na secção 4.4.2).  

 
Cada um desses modelos, era constituído pelos blocos Terminadores (Sensor de 

Imagem e Saída) e um dos blocos em teste, tal como é ilustrado na figura seguinte.  
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Figura 4-39: Modelo  para  validação  de  um  bloco/módulo  de  Processamento  de  Imagem 
 
 
Tipo 2: Modelos para teste de um bloco/módulo adicional 
 

Os modelos pertencentes a esta categoria pretenderam testar individualmente 
cada um dos blocos/módulos que podem ser adicionados a um modelo genérico e que 
foram indicados anteriormente neste capítulo: ATI e os dois tipos de Sincronizador.  
 
 Os modelos em causa indicam-se nas três figuras seguintes, com a ressalva de 
que os mesmos não pretendem implementar qualquer algoritmo de processamento de 
imagem mas somente o teste do bloco/módulo em causa. 
 

 
 

Figura 4-40: Modelo para validação de um bloco/módulo ATI 
  
 No modelo da figura anterior, para efeito de geração do código HDL respeitante 
ao mesmo, é introduzido um bloco ATI entre o bloco Sensor de Imagem e o porto In1 
do bloco Operação Aritmética (caso se deseje recorde-se o que foi dito na secção 4.2.3.1 
a propósito da introdução de blocos ATI). 
 

 
 

Figura 4-41: Modelo para validação de um bloco/módulo Sinc_pequeno 
 

< bloco de Processamento 
de Imagem  > 
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Do mesmo modo, no modelo da figura anterior, para efeito de geração do código 
HDL respeitante ao mesmo, é introduzido um bloco Sinc_pequeno entre o bloco Sensor 
de Imagem e o porto In2 do bloco Operação Aritmética (recorde-se o que foi dito na 
secção 4.2.3.2 a propósito da introdução de blocos Sincronizadores). 
 
 

 
 

Figura 4-42: Modelo para validação de um bloco/módulo Sinc_grande 
 

No modelo da figura anterior, é introduzido um bloco Sinc_grande entre o bloco 
LUT estática e o porto In2 do bloco Operação Aritmética 
 
 
Processos de validação  
 
 Cada um dos modelos anteriores foi submetido ao seguinte conjunto de 
processos de validação:  

Ao nível do Sistema, no ambiente Matlab/Simulink: 
1. geração do código HDL  

 
Ao nível RTL, no ambiente de desenvolvimento ISE WebPack da Xilinx 

[Xil05a]:  
2. síntese   
3. validação funcional 

 
 O processo de geração de código HDL foi já descrito na secção 4.4, obtendo-se 
como resultado o código HDL que traduz para o nível RTL o modelo Simulink.  

 
Para síntese do modelo, utilizou-se como dispositivo alvo o FPGA Spartan3 

XC3S200 da Xilinx, que é o dispositivo da infraestrutura de hardware de ensaio para 
implementação dos modelos gerados pela ferramenta.  

 
O processo de validação funcional será descrito em pormenor no tópico 

seguinte, visto ter sido um processo implementado especificamente para a ferramenta 
desenvolvida. 
 
 
1.Validação funcional 
 
 Este processo teve como objectivo validar, do ponto de vista funcional, o código 
HDL gerado para o modelo, de modo a garantir que esse código implementava no nível 
RTL a funcionalidade do modelo, especificada ao nível do Sistema.  
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 O fluxograma do processo, contendo todas as estruturas de dados envolvidas, é 
ilustrado na figura 4.43.  
 
 
Estruturas de dados 
 
 Antes de ser efectuada a descrição de como foi efectuado e implementado este 
processo devem descrever-se todas as estruturas de dados:  
 
 Vídeo de entrada da simulação  

 Este é o vídeo com que é estimulado o modelo ao nível do Sistema, ou seja o 
vídeo lido pelo Bloco Sensor de Imagem. 
 Pode-se designar o mesmo por <nome do vídeo de simulação>.avi 
  
 Foram utilizados como Vídeos de entrada da simulação, sequências de imagens 
de objectos em movimento recolhidas da base de dados de imagens [Dat07c], tendo sido 
as mesmas concatenadas em vídeos através de uma aplicação desenvolvida no Matlab.  
 
 Vídeo de entrada  

 Este vídeo foi obtido através da concatenação das frames de saída do Bloco 
Sensor de Imagem.   
 O bloco Sensor de Imagem permite converter frames RGB para frames do tipo 
monocromático, o que permite simular o tipo de frames processadas pelo modelo HDL 
gerado. Por outro lado, ao conterem uma Região de Interesse (ROI) das frames do 
Vídeo de entrada da simulação, permitem diminuir o tempo de simulação do modelo 
HDL gerado na validação funcional, sem que isso comprometa os resultados obtidos 
nessa validação.   
 As razões anteriores justificam a necessidade de geração do Vídeo de entrada e 
de não excitar o modelo HDL gerado utilizando o Vídeo de entrada da simulação.   
 
 Para criação deste vídeo foi elaborada uma aplicação que gera esse vídeo na 
forma de um ficheiro AVI  (<nome do vídeo de simulação>_RTL_in.avi). 
 
 Vectores de entrada 

 Este é o conjunto de vectores de teste que estimulará o modelo HDL, tendo sido 
gerados, por uma aplicação elaborada no Matlab, a partir do Vídeo de entrada.  
 Os valores dos pixeis nesse vídeo, em cada frame, foram convertidos para 
hexadecimal, sendo retornados num ficheiro de texto (<nome do vídeo de simulação 
>_RTL_in.txt). 

A necessidade de converter o Vídeo de entrada nos Vectores de entrada, 
justifica-se pelo facto de um Módulo de teste (testbench) em Verilog, não conseguir ler 
ficheiros de vídeo do tipo AVI, o que não acontece para ficheiros de texto.  
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Figura 4-43: Validação funcional de um modelo padrão: fluxograma
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 Módulo de teste (testbench) 
  Para validação funcional do modelo HDL gerado foi criado um módulo de teste 
(testbench). Este módulo aceita como entrada os Vectores de entrada e o Modelo HDL 
gerado, retornando na saída o ficheiro com os Vectores de saída descrito de seguida. 
 O módulo de teste é parametrizado com um tempo de simulação, calculado com 
base no tempo da simulação no Simulink, no número de vectores de teste e no período 
de relógio.      
  
 Para o efeito, foi elaborada uma aplicação que retorna o módulo de teste (tb_< 
nome do modelo>.v) com base no modelo do Simulink.  
 
 Vectores de saída  

 Este conjunto de vectores é o conjunto análogo aos Vectores de entrada mas que 
contém os vectores resultantes da validação funcional do modelo HDL gerado no 
software Modelsim [Xil05a]. 
 Trata-se também um ficheiro de texto (<nome do vídeo de 
simulação>_RTL_out.txt) em que os valores dos pixeis em cada frame são 
representados no sistema hexadecimal. 
 
 Vídeo de saída 

 Este vídeo foi gerado, por uma aplicação elaborada, através da conversão do 
ficheiro com os Vectores de saída num ficheiro de vídeo do tipo AVI (<nome do vídeo 
de simulação>_RTL_out.avi). 
 Na criação deste vídeo são mantidas as mesmas propriedades do Vídeo de 
entrada da simulação das quais se salientam: o número de frames por segundo e o 
formato de compressão.   
 
 Vídeo de saída da simulação 

Este é o vídeo de saída do modelo (ou seja obtido na saída do Bloco Saída) após 
simulação ao nível do Sistema. 
 O mesmo foi já referenciado no Capítulo 3 sendo designado por <nome do vídeo 
de simulação>_sim.avi 
 
 Vectores de saída da simulação 

Este é o conjunto de vectores obtidos por conversão do Vídeo de saída da 
simulação num ficheiro de texto (<nome do vídeo de simulação>_sim.txt), em que 
também os valores dos pixeis em cada frame são representados em hexadecimal 

 
 

Descrição do processo 
 

Tendo em consideração as estruturas de dados expostas anteriormente, e com 
base no fluxograma da figura 4.43, descreve-se o processo de validação funcional 

 
Este processo inicia-se no ambiente Matlab/Simulink, através da geração do 

código correspondente ao modelo padrão e na geração do módulo de teste (testbench) e 
vectores de entrada.  
 Posteriormente, esses ficheiros são utilizados para criação de um projecto no 
ambiente ISE WebPack, onde é efectuada a simulação do modelo, recorrendo ao 
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simulador Modelsim, obtendo-se como resultado de saída um ficheiro com os vectores 
de saída.  
 
 De novo no ambiente Matlab/Simulink, é efectuada a simulação do modelo 
padrão e geração dos Vectores de saída da simulação.   
 
 A validação funcional foi efectuada no módulo de teste (testbench), por 
comparação pixel a pixel do valor dos Vectores de saída com os Vectores de saída da 
simulação, tendo sido gerado um ficheiro de saída (log.txt) com um relatório das 
diferenças encontradas entre esses valores, caso as mesmas existam.   
 
 
Resultados  
 

Para cada modelo padrão em teste, utilizando a ferramenta desenvolvida, foi 
possível obter o código HDL respectivo, o qual se revelou sempre sintetizável.   
 
 Na validação funcional, na generalidade dos modelos padrão, a comparação do 
valor dos Vectores de saída com os Vectores de saída da simulação foi exacta.  
 Nos modelos padrão, em que se recorreram ás operações em que foi necessário 
efectuar a adaptação do processamento em vírgula flutuante efectuado ao nível  do 
Sistema, ao processamento em vírgula fixa efectuado ao nível RTL, cometeram-se erros 
de arredondamento na ordem das unidades.  
 As operações em causa foram: Convolução (Filtro de Média e Filtro de Gauss) e 
LUT_estática (Contraste).   
 
 Adicionalmente, foram aplicados os processos de validação indicados, ao 
Exemplo 1 que se tem vindo a seguir ao longo deste capítulo 4, tendo-se confirmado, 
para um sistema de processamento mais complexo, a correcção do modelo HDL gerado.  
 

4.6 Conclusões 
 

Através do desenvolvimento das várias componentes da ferramenta expostas ao 
longo das secções do capítulo, conseguiu-se que um modelo especificado e simulado no 
ambiente Matlab/Simulink, tendo por base a biblioteca de blocos exposta no capítulo 3, 
possa ser traduzido automaticamente para um modelo ao nível RTL para posterior 
implementação num dispositivo do tipo FPGA.    
 
 Com esse intuito apresentou-se a Infraestrutura de hardware a que se destina 
esse modelo gerado, tendo-se descrito os seus diversos componentes: uma câmara 
digital monocromática; uma plataforma reconfigurável; um sistema para geração dos 
sinais VGA e um monitor VGA. 
 Abordou-se em particular a cadeia de processamento de vídeo digital que 
receberá o modelo gerado e que será implementada na plataforma reconfigurável da 
infraestrutura.     
  
 Tendo em vista a geração do código HDL respeitante ao modelo especificado no 
Matlab/Simulink, criou-se uma camada de dados de nível intermédio nesse ambiente 
que permitiu representar o modelo ao nível do Sistema, adicionando-lhe também 
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propriedades intrínsecas ao nível RTL. Essa camada de dados tornou possível a 
posterior tradução para o modelo HDL.  
 Para criar a camada de dados, utilizaram-se as facilidades de desenvolvimento 
do ambiente Matlab que auxiliaram imenso na construção desta componente da 
ferramenta.  
 A camada de dados é composta por várias estruturas de dados que permitiram 
representar o modelo na forma de um grafo dirigido acíclico. Utilizaram-se estruturas já 
existentes para representação de grafos (tal como a matriz de adjacências) e outras que 
foram criadas no decorrer do trabalho, mas que se revelaram eficazes para esse tipo de 
representação. Essas estruturas permitiram também o processamento do modelo no 
nível intermédio, de modo a serem resolvidos casos particulares que podem ocorrer 
nesse modelo (como sejam a Adaptação do tamanho das frames e a Sincronização do 
fluxo de dados) e sem os quais não seria possível a posterior tradução para o nível RTL.    
 Pode-se concluir que as estruturas de dados utilizadas ou desenvolvidas, 
permitiram eficazmente representar e processar o tipo de modelos de simulação com 
que se lida, tendo o seu desenvolvimento sido bastante facilitado pelo ambiente 
Matlab/Simulink.  
 
 Descendo ao nível RTL, com vista à tradução do modelo representado no nível 
intermédio para um modelo nesse nível, criou-se uma arquitectura dedicada de 
processamento de fluxo de dados que permitiu representar o modelo. Essa arquitectura 
foi parametrizada em função de cada modelo, recorrendo a módulos ao nível RTL que, 
por sua vez, representam os blocos do modelo no nível intermédio (ou outros blocos que 
venham ser adicionados na resolução dos casos particulares que já se referiram). A 
montagem do sistema completo foi efectuada mantendo a topologia do modelo do 
Simulink e tendo por base um barramento de dados (que se designou por barramento de 
imagem) que interligou os módulos no nível RTL.  
 Esse barramento de imagem transportou os sinais pixel e de sincronismo 
necessários ao processamento de cada frame ao nível RTL, mas a este nível as 
operações de processamento de imagem foram implementadas ao nível do pixel, ao 
contrário do que se passou ao nível do Sistema em que a sua implementação foi 
efectuada ao nível da frame.  
 

A criação de cada um desses módulos teve por base modelos de código HDL 
que foram parametrizados utilizando os dados do bloco correspondente, existente na 
camada de dados de nível intermédio. Para o efeito foi desenvolvida uma biblioteca de 
modelos de código e um conjunto de aplicações (geradores) no Matlab responsáveis 
pelo processo de geração de cada um dos módulos. 
 A geração de um módulo foi imediata, na medida em que os dados do bloco no 
nível intermédio continham já, todas as propriedades e valores respeitantes ao nível 
RTL. Desse modo o processo de geração resumiu-se a ler esses dados e a parametrizar 
os modelos de código associados ao bloco. 
 Do mesmo modo foi desenvolvida uma aplicação que permitiu gerar o módulo 
de top-level respeitante ao modelo HDL gerado utilizando as estruturas de representação 
no nível intermédio. 
 Pode-se concluir que essas estruturas, adoptadas ou desenvolvidas no trabalho, 
se revelaram ideais para o auxílio do processo de geração.  
 
 Pode-se garantir também ao utilizador da ferramenta, que o código gerado 
respeitante ao modelo do nível do Sistema, poderá ser implementado num dispositivo 
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reconfigurável do tipo FPGA, na infraestrutura de hardware para ensaio, implementando 
a funcionalidade do modelo especificado ao nível do Sistema.  
 Nesse sentido, de modo a verificar os modelos HDL gerados, foi implementado 
um conjunto de procedimentos, que permitiram concluir que o código respeitante a 
qualquer modelo é sintetizável e funcionalmente correcto. 
 
 Relativamente aos resultados obtidos, os modelos de código HDL associados a 
um tipo de módulo, foram parametrizados utilizando conjuntos representativos de 
valores para os respectivos parâmetros, e sintetizados para o FPGA utilizado na 
Infraestrutura de hardware para ensaio (Spartan 3 - xc3s200 da Xilinx). Avaliou-se 
desse modo, quais os recursos ocupados por cada módulo,  para a parametrização 
atribuída, tendo sido esses valores indicados ao longo da secção 4.3.     
 Utilizou-se também o modelo do Exemplo 1, exposto no capítulo 3, para ilustrar 
cada uma das etapas de desenvolvimento da ferramenta elaborada.  

Desse modo, na secção 4.2, apresentou-se para esse modelo, qual a sua 
representação e processamento efectuados no nível intermédio. Posteriormente, na 
secção 4.4, gerou-se o código HDL que traduz esse modelo para o nível RTL, o qual se 
sintetizou para o FPGA Spartan 3 - xc3s200 , tendo-se obtido desse modo uma 
estimativa dos recursos ocupados no FPGA por esse modelo.  
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CAPÍTULO 5 - Conclusões  
 
 
 

Nesta dissertação apresentou-se uma ferramenta integrada, especificamente 
dedicada ao apoio ao desenvolvimento de sistemas de processamento de imagem em 
tempo real, implementados em plataformas reconfiguráveis.  

Nesse sentido, permite a modelação e simulação do sistema a um nível de 
abstracção elevado (no ambiente Matlab/Simulink), tomando como ponto de partida um 
descrição gráfica de fluxo de dados, construída com base num conjunto de blocos de 
processamento de imagem desenvolvido para esse ambiente. 

Para posterior implementação numa plataforma reconfigurável do tipo FPGA, é 
gerado automaticamente o código HDL (sintetizável e válido do ponto de vista 
funcional), que traduz para o nível RTL o modelo de alto nível.  
 

Uma das motivações do trabalho que se apresentou, foram as limitações 
encontradas nas ferramentas de projecto de sistemas digitais existentes, que recorrem a 
uma linguagem gráfica de fluxos de dados para especificação a alto nível, de um 
sistema de processamento digital de imagem, pois as mesmas não são especificamente 
destinadas a essa área, são dependentes de uma determinada tecnologia ou utilizam 
ambientes de projecto fechados.  

Por outro lado, salienta-se também a utilização do ambiente Matlab /Simulink 
como ambiente de desenvolvimento, visto que se trata de um ambiente aberto, possui 
uma vasta gama de potencialidades, disponibiliza uma biblioteca de funções de alto 
nível específicas para processamento de imagem (Image Processing Toolbox) e é de uso 
frequente em engenharia. 

Esse ambiente permitiu facilmente integrar uma ferramenta de projecto e elevar 
desse modo, o nível de abstracção a que são especificados sistemas digitais de 
dedicados, para a área de processamento de imagem.  
  
 A ferramenta desenvolvida permite a construção e simulação de um modelo ao 
nível do Sistema no ambiente Simulink, utilizando uma linguagem gráfica de fluxo de 
dados.  

Cada modelo é construído tendo por base uma biblioteca desenvolvida de blocos 
elementares de processamento de imagem, sendo simulado com recurso a outros blocos, 
também incluídos nessa biblioteca, que monitorizam nós do modelo durante a 
simulação.   

Após validação ao nível do Sistema, a ferramenta pode gerar automaticamente o 
código HDL correspondente ao modelo, o qual é sintetizável e válido do ponto de vista 
funcional. 

O modelo HDL gerado destina-se a ser implementado num dispositivo 
reconfigurável do tipo FPGA (Spartan 3 - xc3s200 da Xilinx), existente numa 
Infraestrutura de hardware de ensaio.  
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 Para ilustração do trabalho desenvolvido, utilizou-se um exemplo ao longo da 
Dissertação, que focou cada uma das componentes elaboradas para implementação da 
ferramenta.   
 

Com este trabalho, conseguiu-se desenvolver uma ferramenta, que beneficiando 
da integração no divulgado ambiente Matlab /Simulink , a um nível de abstracção 
elevado, permitiu a gestão do fluxo de projecto desde a modelação nesse ambiente até à 
geração automática do código HDL respeitante ao modelo.   
 Desse modo, a ferramenta colmatou as limitações apontadas, das ferramentas de 
projecto de sistemas digitais existentes para a área de processamento de imagem, já que 
é especifica para essa área, aberta e cujo código HDL gerado para cada modelo, é o 
mais independente possível da tecnologia.  

Como era objectivo do trabalho, montou-se a arquitectura de uma ferramenta, 
sabendo que futuramente pode ser enriquecida com novas funcionalidades.   

 
 

Perspectivas de trabalho futuro 
 
 Algumas sugestões para trabalho futuro, enumeradas de seguida, baseiam-se na 
introdução de melhoramentos à ferramenta, ou na eliminação de algumas das suas 
limitações.  
 

 Enriquecimento da biblioteca de blocos desenvolvida para o Matlab/Simulink, o 
qual pode ser efectuado através da introdução de novas possibilidades de 
parametrização dos blocos existentes e/ou da introdução de novos blocos (tais 
como diversas outras operações elementares de processamento de imagem ou o 
suporte para processamento de uma ou várias regiões de interesse de cada frame 
do vídeo de simulação).      

 
 A duração da simulação de um modelo Simulink pode ser objecto de um estudo 

no sentido de averiguar da possibilidade da sua diminuição. Nesse sentido, 
sugere-se que se actue no tempo de processamento gasto pelos blocos do tipo 
blocos Sumidouro, já que se demonstrou serem a fonte principal do aumento do 
tempo de simulação. 

 
 O processo de geração automática de código HDL deve ser completado, de 

modo a ser implementada a tradução de todas as funcionalidades dos modelos 
que se possam especificar, recorrendo à biblioteca de blocos desenvolvida para o 
Simulink. O facto diz respeito a todos os blocos existentes e suas 
parametrizações, ou a blocos/parametrizações que venham a ser adicionados.  

 
 Os modelos de código utilizados para tradução dos blocos, nos correspondentes 

módulos ao nível RTL, devem ser alvo das melhorias sugeridas ao longo do 
capítulo 4 desta Dissertação. 

 
 Outra das direcções de evolução da ferramenta, seria a de optimizar a simulação 

do modelo Simulink, através de transformações aplicadas ao modelo, de forma 
transparente ao utilizador. Um exemplo de uma transformação possível, seria a 
fusão de operações de processamento de imagem, tais como operações que 
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matematicamente possam ser traduzidas por operações lineares aplicadas sobre 
uma matriz (como a operação de Convolução). 

 
Por outro lado, a ferramenta pode também optimizar o código HDL gerado para 
cada modelo, permitindo que a ferramenta retorne uma arquitectura optimizada 
ao nível RTL, que minimiza os recursos gastos em hardware ou use de forma 
eficiente elementos lógicos disponíveis em certas famílias de FPGA’s 
(BRAM’S, multiplicadores, etc.). Um exemplo de uma optimização possível, 
seria o suporte para utilização de dimensões adaptadas do sinal pixel existente no 
barramento de imagem, em diferentes pontos do modelo RTL. Um caso desses 
ocorre na saída de um módulo que implemente uma binarização, em que se pode 
utilizar um só bit para representar esse sinal.  
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ANEXO A - Exemplo da função Matlab de um bloco S- 
Function, que implementa um bloco na BibPI 

 
 
 
 
 Este Anexo contém o código da função Matlab do bloco S- Function, que permite 
implementar a operação de Convolução, existente na biblioteca de blocos construída para o 
Simulink.   

Foi seleccionado a título de exemplo o bloco Convolução, já que os trechos de código 
principais da função Matlab, foram utilizados na secção 3.2.6 para descrição da implementação de 
um bloco genérico na BibPI. Nesse sentido, este Anexo faculta a consulta adicional do código 
integral da função Matlab. 

 
 O código das funções Matlab para outros blocos da biblioteca, possuem a mesma estrutura, 
já que correspondem à adaptação do template (modelo) sfuntmpl.m , fornecido pelo ambiente 
Matlab para o efeito.  
 

Utilizando uma função Matlab associada a um bloco S- Function, é possível representar 
equações diferenciais ordinárias, equações que definem sistemas discretos e/ou qualquer algoritmo 
invocado pelo bloco.  

Uma função desse tipo, para os blocos da biblioteca construída, foi utilizada para este 
último fim, sendo invocada por cada instância de um bloco no modelo, durante a sua simulação.  

Nesse âmbito, foram somente comentados os trechos de código da função, referentes a essa 
utilização. 
 
 A invocação de cada função Matlab, por cada instância de um bloco no modelo, é feita de 
um modo automático e transparente pelo ambiente Matlab/Simulink, sempre que no varrimento do 
modelo, em cada instante de tempo, é acedida a essa instância.  
 A sintaxe da declaração de uma função Matlab S-function, é:   
 

       [sys,x0,str,ts] = sfunc (t, x , u , flag, p1,...,pn) 
  
 Utilizou-se na função somente a variável sys como variável de saída, cujo valor em cada 
instante de tempo (t), depende do valor de: x (o valor da variável de estado, que não foi utilizado na 
função); u (o valor da variável de entrada); flag (valor de uma variável de controlo) e p1,...,pn (os 
parâmetros de entrada).  
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%============================================================================== 
%convolucao 
% 
%VARIAVEIS DE ENTRADA 
%    
%-- t : Tempo de simulaçao  
% 
%-- u : Numero de ordem do bloco a montante no modelo Simulink 
% 
%-- flag:   Variavel que pode assumir valores inteiros no intervalo [0, 9] 
%        e que e recebida do ambiente Matlab/Simulink.  
%           Controla o modo de operaçao da funçao Matlab da S-function 
% 
%-- Parametros: 
%   - operacao:  Operaçao de convoluçao a realizar sobre a frame de entrada  
%   - coeficientes:  Coeficientes da janela de convoluçao 
%                    (para uma convolução Definida pelo utilizador) 
%  
 
%VARIAVEIS DE SAIDA 
% 
%-- sys: Numero de ordem da instancia do bloco Convolucao no modelo que esta 
%        a invocar esta funçao  
% 
%============================================================================= 
 
function [sys,x0,str,ts] = convolucao(t,x,u,flag, operacao, coeficientes) 
 
switch flag, 
 
  % Initialization  
  case 0, 
    [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes (operacao, coeficientes); 
 
  % Outputs  
  case 3, 
    sys=mdlOutputs(t,x,u); 
 
    
  % Unhandled flags  
  % There are no termination tasks (flag=9) to be handled. 
  % Also, there are no continuous or discrete states, 
  % so flags 1,2, 4, 9 are not used, so return an empty matrix  
  case { 1, 2, 4, 9 } 
    sys=[]; 
 
  % Unexpected flags  
  otherwise 
    error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); 
 
end 
%---end convolucao 
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% 
%============================================================================= 
% mdlInitializeSizes 
%  
% - Descriçao : inicializa a funçao Matlab da S- Function  
% 
% - Observações  :  
%   - instancia do bloco : refere-se á instancia do bloco Convoluçao no modelo   
%   que esta a invocar esta funçao Matlab da S- Function  
%============================================================================= 
% 
function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes (operacao, coeficientes) 
 
%--Variaveis  
 
%Variaveis partilhadas por varias instancias do bloco Convoluçao no modelo 
global janela_conv                 
    %Cell Array. Cada celula e uma matriz 3x3  
    %Cada matriz contem a janela de Convoluçao associada a uma instancia  
    %Cada matriz é acedida no Cell Array através de indexação 
    %por cada uma das instancias do bloco. O indice é bloco_num  
%--- 
 
%--Inicializações 
 
% Numero de ordem associado a instancia do bloco que esta a invocar  
% esta funçao Matlab da S- Function                                          
    bloco_num = associa_num_bloco;    
                        
%Construçao da janela de Convolucao 
        %Filtro de Media 
        if (operacao == 1)    
            if ( strcmp(get_param(gcb, 'coeficientes_media'),'[1 1 1]') ) 
                dx = 3; 
                dy = 3; 
                janela = zeros(dx,dy);     
                janela = ones(dx,dy) / (dx * dy);      
            end 
 
        %Filtro de Gauss 
        elseif (operacao == 2)   
            if ( strcmp(get_param(gcb, 'coeficientes_gauss'),'[4 2 1]') )  
             janela = (1/16).*[1 2 1; 2 4 2; 1 2 1]; 
            elseif ( strcmp(get_param(gcb, 'coeficientes_gauss'),'[2 1 1]') ) 
                janela = (1/10).*[1 1 1; 1 2 1; 1 1 1];  
            end      
                       
        %Filtro de Laplace 
        elseif (operacao == 3)     
            if ( strcmp(get_param(gcb, 'coeficientes_laplace'),'[-8 1 1]') ) 
                janela = [1 1 1; 1 -8 1; 1 1 1]; 
            elseif ( strcmp(get_param(gcb, 'coeficientes_laplace'),'[-4 2 -1]')) 
                janela = [-1 2 -1; 2 -4  2; -1 2 -1]; 
            elseif ( strcmp(get_param(gcb, 'coeficientes_laplace'),'[-4 1 0]') ) 
                janela = [0 1 0; 1 -4  1; 0 1 0]; 
            end             
             
        %Convoluçao definida pelo utilizador         
        elseif (operacao == 4)     
            janela = coeficientes; 
        end 
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       %Guarda no indice respectivo a instancia do bloco Convoluçao, a  
       %janela correspondente 
       janela_conv {bloco_num} = janela;   
 
% 
% call simsizes for a sizes structure, fill it in and convert it to a 
% sizes array. 
% 
% Note that in this example, the values are hard coded.  This is not a 
% recommended practice as the characteristics of the block are typically 
% defined by the S-function parameters. 
% 
sizes = simsizes; 
 
sizes.NumContStates  = 0; 
sizes.NumDiscStates  = 0; 
sizes.NumOutputs     = 1;   %Numero de portos de saida do bloco  
sizes.NumInputs      = 1;   %Numero de portos de entrada do bloco  
sizes.DirFeedthrough = 1; 
sizes.NumSampleTimes = 1;   % at least one sample time is needed 
 
sys = simsizes(sizes); 
 
% initialize the initial conditions 
x0  = []; 
 
% str is always an empty matrix 
str = []; 
 
% initialize the array of sample times 
ts  = [0 0]; 
 
%---end mdlInitializeSizes 
 
 
% 
%============================================================================= 
% mdlOutputs 
%  
% - Descriçao : retorna o valor da variavel de saida sys  
%               em cada instante de tempo  
% 
% - Observações  :  
%   - instancia do bloco : refere-se á instancia do bloco Convoluçao no modelo   
%   que esta a invocar esta funçao Matlab da S- Function  
%============================================================================= 
% 
function sys=mdlOutputs(t, x, u) 
 
%--Variaveis  
 
%Variaveis partilhadas por todos os blocos no modelo 
global pipeline_frame   %Estrutura de dados que contem as frames de todos as  
                        %instancias dos blocos no modelo, para cada instante 
                        %de tempo                                       
global bitsPixel        %Nº de bits por pixel de cada frame 
 
%Variaveis partilhadas pelas varias instancias do bloco Convoluçao 
global janela_conv      %Janelas de convoluçao 
%---        
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%--Inicializações 
    %Numero de ordem associado a instancia do bloco                                       
    bloco_num = associa_num_bloco;    
%--- 
     
 
%--( t == 1) 
%Cria celula na pipeline_frame para a instancia que invoca esta  
%funçao Matlab da S- Function 
if ( t == 1) 
    %Determina dimensoes da frame de saida  
       %Dimensoes da frame de saida da instancia do bloco a montante 
       dim_output_frame_bloco_montante = size ( pipeline_frame {u} );  
 
       %Dimensoes da frame de saida 
       num_lin = dim_output_frame_bloco_montante (1,1) - 2; 
       num_col = dim_output_frame_bloco_montante (1,2) - 2; 
         %Algoritmo de processamento dos pixeis da fronteira 
         %diminui 1 pixel de largura e 1 pixel de comprimento 
         %a dimensao da frame de saida 
                                                     
    %Cria celula na pipeline_frame para esta instancia                                    
    pipeline_frame {bloco_num} = zeros (num_lin, num_col);  
end           
%--- 
 
 
%--(t > 1)   
%Le e processa uma nova frame . Escreve a frame resultante na pipeline_frame  
if (t > 1)     
     %Le 
     input_frame_convolucao = pipeline_frame {u}; 
      
     %Processa 
        %Convolução 
        output_frame_convolucao = ... 
        conv2(double(input_frame_convolucao),janela_conv{bloco_num}, 'valid');  
 
        %Representaçao dos valores do array utilizando somente 2^bitsPixel 
        %valores possiveis 
        output_frame_convolucao = uintn(output_frame_convolucao, bitsPixel);  
                                
        %Converte para tipo dados existentes em input_frame_convolucao 
        %(uint8 - inteiro sem sinal de 8 bits)  
        output_frame_convolucao = uint8(output_frame_convolucao);    
     
    %Escreve a frame lida na posiçao da pipeline frame associada a  
    %instancia do bloco     
    pipeline_frame {bloco_num} = output_frame_convolucao;  
 
end 
%--- 
 
sys = bloco_num;                 
    % Variavel de saida. 
    % Numero da posiçao da pipeline frame em que e escrita a frame resultante  
    %do processamento  da instancia do bloco.  
    % Lido como variavel de entrada pela instancia do bloco a jusante.    
 
%---end mdlOutputs 
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