
 

 
 
 
 
 
 

Disseny i Implementació d'una 
jerarquia de memòria en un 

processador MIPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumne: Marc Riera Villanueva 
Director: Ramon Canal Corretger 

Codirector: José M. Llabería Griñó 
Universitat  Politècnica de Catalunya (UPC) 

Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) 
Departament d’Arquitectura de Computadors (DAC) 

Data: 18/06/2013 



2 
 

  



3 
 

Índex 

1. Resum .................................................................................................................................... 7 

2. Introducció ............................................................................................................................ 7 

2.1 Metodologia inicial per al desenvolupament del projecte ........................................ 8 

3. Història de la família de processadors MIPS ......................................................................... 9 

4. La jerarquia de memòria ..................................................................................................... 13 

5. Prototip en una FPGA .......................................................................................................... 19 

5.1 Camps i aplicacions en que s’utilitzen les FPGA ....................................................... 19 

5.2 Llenguatges de descripció de hardware ................................................................... 20 

5.3 Disseny i Implementació de sistemes digitals .......................................................... 21 

5.4 Iniciatives i processadors per a FPGAs ..................................................................... 22 

6. Descripció del Processador MIPS ........................................................................................ 25 

6.1 Format de les instruccions........................................................................................ 25 

6.2 Microarquitectura .................................................................................................... 26 

6.3 Camí de Dades .......................................................................................................... 27 

6.4 Excepcions i Interrupcions ........................................................................................ 28 

7. Descripció de la Cache ......................................................................................................... 31 

7.1 Descripció de les etapes i fases de la segmentació .................................................. 33 

7.2 Cache bloquejant ...................................................................................................... 33 

7.3 Camí de Dades amb la Cache ................................................................................... 34 

7.4 Buffer d’escriptures .................................................................................................. 36 

7.4.1 Descripció de les etapes i fases del buffer ............................................... 37 

7.4.2 Risc estructural ......................................................................................... 37 

7.4.3 Risc de dades ............................................................................................ 37 

7.4.4 Control del flux ......................................................................................... 38 

7.4.5 Hardware del control de riscos ................................................................. 39 

7.4.6 Interrelacions en la gestió de riscos ......................................................... 40 

7.4.7 Camí de dades amb el buffer .................................................................... 41 

8. Anàlisi del Processador dissenyat ....................................................................................... 43 

8.1 Anàlisi Temporal ....................................................................................................... 43 

8.2 Anàlisi Energètic ....................................................................................................... 45 

8.3 Jocs de Prova ............................................................................................................ 46 

8.4 Recursos consumits per la FPGA .............................................................................. 48 



4 
 

9. Futures ampliacions del processador .................................................................................. 49 

10. Procés en el desenvolupament del projecte ..................................................................... 51 

10.1 Planificació Temporal ............................................................................................. 51 

10.2 Despeses Estimades ............................................................................................... 55 

10.3 Descripció de les eines ........................................................................................... 56 

10.4 Metodologia ........................................................................................................... 57 

11. Competències Tècniques i Transversals ............................................................................ 59 

12. Conclusions........................................................................................................................ 61 

13. Bibliografia ........................................................................................................................ 63 

Annex A: Història dels dispositius programables .................................................................... 65 

Annex B: Detalls del processador MIPS................................................................................... 67 

B.1: Excepcions i interrupcions del processador ............................................................ 67 

B.2: Gestió d’Excepcions i Interrupcions ........................................................................ 68 

B.3: Dispositius d'Entrada i Sortida ................................................................................ 68 

B.4: Nucli d’un Sistema Operatiu ................................................................................... 69 

Annex C: Implementació de la cache ...................................................................................... 71 

C.1:  Llistat de senyals..................................................................................................... 71 

C.2:  Camí de dades complet .......................................................................................... 72 

C.3:  Autòmat de control de la cache i el buffer d’escriptures ....................................... 74 

Annex D: Funcionament de la SRAM....................................................................................... 77 

Annex E: Llistat dels Jocs de Prova .......................................................................................... 83 

 

  



5 
 

Taula de Figures 

Figura 3.1: Xip d’un R2000 .......................................................................................................... 10 

Figura 3.2: Xip d’un R4000 .......................................................................................................... 10 

Figura 3.3: Xip d’un R10000 ........................................................................................................ 11 

Figura 3.4: Especificacions de les configuracions més comunes dels diferents models de MIPS

 ..................................................................................................................................................... 12 

Figura 4.1: Jerarquia de memòria ............................................................................................... 14 

Figura 4.2: Gràfica que mostra la diferencia de rendiment entre els processadors i les 

memòries .................................................................................................................................... 15 

Ref.: Hennessy & Patterson [10] ................................................................................................. 15 

Figura 4.3: Esquema dels nivells de cache .................................................................................. 16 

Figura 4.4: Cache Directa VS Cache 2-Associativa ....................................................................... 17 

Ref.: Hennessy & Patterson [10] ................................................................................................. 17 

Figura 5.2: Arquitectura d’una porta xor .................................................................................... 20 

Figura 5.1: Entitat d’una porta xor .............................................................................................. 20 

Figura 5.3: Arquitectura i esquema d’un testbench per a una porta xor ................................... 21 

Figura 5.4: Exemple de “Route&Place” ....................................................................................... 22 

Figura 5.5: Diagrama d’una ALU ampliada amb una instrucció personalitzada d'un processador 

Nios 2 ........................................................................................................................................... 23 

Figura 6.1: Operacions que pot realitzar una instrucció de tipus R ............................................ 25 

Figura 6.2: Operacions que pot realitzar una instrucció tipus I junt amb el salt ........................ 26 

Figura 6.3: Codificació de les instruccions tipus R (R-type) ......................................................... 26 

Figura 6.6: Etapes del processador MIPS segmentat .................................................................. 26 

Figura 6.7: Camí de dades simplificat .......................................................................................... 27 

Figura 6.8: Camí de dades del processador amb suport d’excepcions ....................................... 28 

Figura 7.1: Resum de les decisions preses en el disseny de la cache i la seva justificació .......... 31 

Figura 7.2: Camps de la Cache i divisió de la direcció de Memòria Principal ............................. 32 

Figura 7.3: Esquema i taula resum de les senyals de les interfícies del processador amb la cache 

i la memòria ................................................................................................................................ 32 

Figura 7.4: Cicles en un accés a memòria ................................................................................... 33 

Figura 7.5: Diagrames temporals amb les etapes i fases dels diferents casos ........................... 33 

Figura 7.8: Cicles de bloqueig en un accés a memòria ............................................................... 34 

Figura 7.9: Esquema del camí de dades de la cache simplificat ................................................. 35 

Figura 7.10: Esquema simplificat d’un buffer d’escriptures ....................................................... 36 

Figura 7.11: Etapes i fases d’un Store amb el buffer .................................................................. 37 

Figura 6.15: Lògica d’actuació i detecció d’un risc estructural ................................................... 39 

Figura 7.16: Lògica d’actuació i detecció en el control del flux .................................................. 40 

Figura 7.18: Lògica d’interbloquejos ........................................................................................... 41 

Figura 7.19: Esquema del camí de dades de la cache amb el buffer d’escriptures .................... 42 

Figura 8.1: Camí Crític ................................................................................................................. 44 

Figura 8.2: Resum del consum del processador i els principals elements .................................. 45 

Figura 8.3: Resum del consum del processador i els principals elements .................................. 46 

Figura 8.4: Accessos a cache i SRAM per a diferents jocs de proves .......................................... 47 

Figura 8.5: Gràfica de la eficiència energètica, el temps d’accés a memòria i el consum .......... 47 

file:///E:/Marcrv/Documents%20Marc/UNIVERSITAT/4.Quart/Q2/Projecte%20Final/Projecte%20Propi/Memoria/Final/Memoria.docx%23_Toc357626483
file:///E:/Marcrv/Documents%20Marc/UNIVERSITAT/4.Quart/Q2/Projecte%20Final/Projecte%20Propi/Memoria/Final/Memoria.docx%23_Toc357626484
file:///E:/Marcrv/Documents%20Marc/UNIVERSITAT/4.Quart/Q2/Projecte%20Final/Projecte%20Propi/Memoria/Final/Memoria.docx%23_Toc357626491


6 
 

Figura 8.6: Recursos consumits per la FPGA ............................................................................... 48 

Figura 8.7: resultat del Chip Planner del processador ................................................................ 48 

Figura 10.1: Taula completa de les tasques i la seva duració estimada...................................... 52 

Figura 10.8: Placa DE2-115 d’Altera ............................................................................................ 56 

Figura A.1: Esquema intern d’un bloc d’una FPGA ..................................................................... 65 

Figura A.2: Arquitectura interna d’una FPGA .............................................................................. 66 

Figura B.1: Taula d'excepcions implementades al processador.................................................. 68 

Figura B.2: Registres implementats al coprocessador 0 ............................................................. 68 

Figura C.2: Esquema del camí de dades ...................................................................................... 72 

Figura C.3: RAM creada amb blocs M9K ..................................................................................... 73 

Figura C.4: Selectors de la direcció i la mida de l’accés a cache i memòria ................................ 73 

Figura C.5: Diagrama d’estats del controlador de la cache ......................................................... 74 

Figura C.6: Codi VHDL pertinent a la lògica de pròxim estat del controlador de la cache.......... 75 

Figura D.1: Senyals d’entrada i sortida de la SRAM .................................................................... 77 

Figura D.2: Operació de lectura .................................................................................................. 77 

Figura D.3: Paràmetres temporals de l’operació de lectura ....................................................... 78 

Figura D.4: Operació d’escriptura ............................................................................................... 78 

Figura D.5: Paràmetres temporals de l’operació d’escriptura .................................................... 78 

Figura D.6: Mapeig de les dades a memòria ............................................................................... 79 

Figura D.7: Valor de les sortides de la SRAM per cada estat ...................................................... 80 

Figura D.8: Diagrama d’estats simplificat del controlador de la SRAM ...................................... 81 

Figura E.2: Part del codi del test memory ................................................................................... 83 

  



7 
 

1. Resum 

Els dispositius programables, com ara les més recents FPGA, s’han convertit 

en una eina amb molt de futur. Les FPGA s’utilitzen, per exemple, en el disseny 

de microprocessadors i microcontroladors. Per altre banda, els processadors 

MIPS van ser molt populars a la dècada dels 90 i actualment es continuen 

usant en sistemes encastats. En aquest projecte s’explicarà breument 

l’arquitectura d’un MIPS, i s’explicarà com s’ha dissenyat i implementat una 

jerarquia de memòria per a un MIPS ja implementat en una FPGA. 

2. Introducció 

El Projecte consisteix en dissenyar i implementar una jerarquia de memòria per 

a un processador MIPS segmentat ja fet en un anterior projecte. La descripció 

del disseny es farà en el llenguatge de descripció hardware VHDL i la 

implementació s’efectuarà en una FPGA (Field Programmable Gate Array). La 

motivació per a integrar aquesta jerarquia de memòria es deu a la intenció de 

tenir un MIPS el més similar possible a un MIPS real, afegint una cache per 

millorar el rendiment. A més a més de posar en pràctica els coneixements 

obtinguts durant la carrera d’enginyeria informàtica. Per realitzar aquest 

projecte caldrà: 

 Dissenyar i implementar un controlador per a la memòria externa a la 

FPGA. 

 Dissenyar i implementar una cache. 

 Integrar la jerarquia de memòria al MIPS segmentat. 

Els processadors MIPS han anat cobrant gran importància al llarg de la història 

com s’explicarà al capítol 3, amb una breu descripció dels diferent models que 

han aparegut. Posteriorment al capítol 4 s’explicarà que és la jerarquia de 

memòria i els motius d’utilitzar-la, juntament amb els principis bàsics de la 

cache i el seu funcionament. Al capítol 5 s’explicaran les aplicacions de les 

FPGA, l’eina principal d’aquest projecte. També es descriuran breument els 

processadors que es poden implementar en una FPGA i algunes iniciatives que 

s’han dut a terme. 
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Al capítol 6 es descriurà el MIPS ja implementat, amb les seves etapes de 

segmentació, el camí de dades, els riscos i una breu descripció de les 

excepcions i crides a sistema implementades. A continuació, al capítol 7, 

s’explicarà la cache implementada començant per les etapes de la 

segmentació, després el camí de dades i finalment el funcionament lògic. 

També s’explicarà el buffer d’escriptures implementat. A continuació, al capítol 

8 es troba l’anàlisi temporal i energètic del processador. Posteriorment, al 

capítol 9 es comentaran ja com a opinió personal, possibles futures ampliacions 

que se li podrien fer al processador. Finalment, al capítol 10, es pot trobar la 

planificació del projecte amb el diagrama de Gantt, la distribució de tasques i 

l’anàlisi econòmic. Al capítol 10 es troba un resum de les competències 

tècniques i transversals treballades. Per acabar, als annexes s’inclouen detalls 

més concrets dels mòduls implementats i una llista de les senyals, entre 

d’altres. 

2.1 Metodologia inicial per al desenvolupament del projecte 

Per el desenvolupament d'aquest projecte s'aniran seguint una seria de passos. 

Primer es farà el disseny de forma esquemàtica dels mòduls que es 

necessitaran i la seva interconnexió, junt amb una breu explicació del seu 

funcionament. 

Posteriorment s'implementaran els mòduls de forma separada utilitzant l'eina 

Quartus II, proporcionada per Altera. Amb aquesta eina es crearan els fitxer 

VHDL i diagrames de blocs necessaris. També es realitzaran a terme les 

proves pertinents per cada mòdul. Finalment, s'agruparan aquests components 

en el processador MIPS, substituint part del que hi havia, i es tornarà a provar. 

Paral·lelament a tot això, caldrà anar documentant tot el que es faci, per al 

finalitzar la implementació, acabar de revisar i unificar la memòria. 

Al capítol 10, secció 10.4, es troba una explicació més detallada de la 

metodologia que s’ha seguit finalment. Incloent una explicació detallada del 

procés d’avaluació de la feina realitzada i una descripció de les eines 

utilitzades. 
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3. Història de la família de processadors MIPS 

MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) [1][2] és el nom 

d’una família de processadors basada en arquitectura RISC i desenvolupada 

per la companyia MIPS Technologies. Els processadors MIPS s’han utilitzat en 

sistemes encastats, routers, consoles de jocs o mòbils, però en l’actualitat 

s’utilitzen principalment en sistemes encastats. A continuació s’explicarà la 

història dels MIPS. 

Els orígens de la família de processadors MIPS es remunten a l’any 1981, quan 

un equip liderat per John L. Hennessy de la universitat d’Stanford va començar 

a treballar en el primer MIPS. La idea era millorar el rendiment, utilitzant 

instruccions simples que pogués utilitzar el compilador fàcilment, i alhora, fer ús 

de la tècnica de la segmentació. La segmentació consisteix principalment en 

dividir l’execució de les instruccions en diverses etapes, de manera que una 

altre instrucció pot començar amb la primera etapa quan l’anterior la desocupi i 

comenci amb la següent. D’aquesta manera, s’aconsegueix tenir actives la 

majoria d’etapes del processador en tot moment. A més a més, es pot reduir el 

temps de cicle, ja que aquest ara depèn de la latència de la etapa de la 

segmentació més lenta, i per tant, es pot augmentar la freqüència. 

Un dels objectius que es van marcar era que totes les etapes de les 

instruccions tardessin només un cicle per tal d’evitar riscos estructurals. Per 

problemes amb la capacitat de transistors que hi cabien al xip, no es podien 

implementar les multiplicacions i divisions, i es van eliminar algunes 

instruccions. No obstant, es creia que l’augment del rendiment es veuria 

incrementat degut a la reducció dels cicles per instrucció (CPI) i el conseqüent  

augment de la freqüència. 

A partir d’aquest projecte universitari, es van començar a desenvolupar els 

primers models de MIPS. L’any 1984, Hennessy va deixar Stanford per formar 

la companyia MIPS Computer Systems. L’any 1985, van presentar el primer 

disseny, l’R2000 [3]. Amb aquest processador de 32 bits es van proporcionar 

instruccions multicicle per a la multiplicació i divisió, introduint la necessitat 

d’afegir bloquejos, els quals es van implementar amb hardware. A més, tenia 
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32 registres de propòsit general i suportava fins a 4 coprocessadors, un dels 

quals s’encarregava de gestionar les excepcions i interrupcions. A la figura 3.1, 

es pot veure el xip d’un R2000. 

 

Figura 3.1: Xip d’un R2000 

L’R2000 es va millorar l’any 1988 amb el model R3000 [4] afegint una cache de 

32kB per a instruccions i una per dades. La cache es va acabar augmentat a 

64kB i es va afegir suport a la coherència de cache per a utilitzar el MIPS en 

multiprocessadors. Els R2000 es van utilitzar principalment en estacions de 

treball de la companyia Silicon Graphics Inc. (SGI), però es van dissenyar 

models adaptats basats en l’R3000, que es van utilitzar per exemple, per a la 

primera Playstation o ordinadors de mà (PDAs) .  

L’any 1991 es va presentar la sèrie R4000 [5], ampliant els busos del camí de 

dades per tenir una arquitectura de 64 bits. També es va ampliar el joc 

d’instruccions i es va incorporar la unitat de coma flotant en el xip. A més a 

més, es va augmentar la freqüència de funcionament utilitzant una segmentació 

amb més etapes. Posteriorment van sortir versions millorades com l’R4400, 

que incloïa un controlador per a una cache externa (L2). La Nintendo 64, per 

exemple, utilitzava un processador de la companyia NEC basat en un R4300. A 

la figura 3.2, es pot veure el xip d’un R4000. 

 

Figura 3.2: Xip d’un R4000 



11 
 

L’any 1994 van treure l’R8000 [6], que va ser el primer disseny de MIPS 

superescalar. Aquest era capaç d’executar dos operacions a la ALU i dues més 

de memòria a cada cicle de rellotge. Aquest processador es va fer a petició de 

SGI i estava centrat en la millora de la unitat de coma flotant, que es podia 

aprofitar per a càlculs científics. No obstant, tenia un rendiment limitat en 

operacions enteres i era bastant més car que el seu predecessor, cosa que no 

el va fer popular entre la majoria d’usuaris.  

A continuació van treure l’R10000 [7] l’any 1995, que com a principal novetat 

donava suport a l’execució d’instruccions fora d’ordre. Al oferir una bona millora 

en les operacions amb enters es va convertir en l’opció preferida per la majoria 

d’usuaris. Posteriorment van sortir processadors basats en l’R10000 com ara 

l’R12000 o l’R16000, millorant la tecnologia per comprimir el chip i operar a 

major velocitat. A la figura 3.3, es pot veure el xip d’un R10000. 

 

Figura 3.3: Xip d’un R10000 

A principis dels anys 90, la companyia va començar a atorgar llicencies a 

terceres companyies, que van treure les seves versions del MIPS. Això els va 

proporcionar un gran èxit, sobretot a l’any 1999 quan es van consolidar les 

llicencies al voltant de dos dissenys bàsics, el MIPS32 i el MIPS64 [8]. 
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Empreses conegudes com ara Toshiba, NEC o Philips van demanar les 

llicencies, i els MIPS van passar a ser pesos pesats en dispositius com ara 

descodificadors o sintonitzadors de televisió. 

En l’actualitat, tots els processadors MIPS que han sortit es basen en els 

dissenys del MIPS32 i el MIPS64, i s’utilitzen principalment en sistemes 

encastats. MIPS Technologies ha intentat competir amb ARM en el mercat dels 

dispositius mòbils amb un arquitectura MIPS adaptada per aquests, però de 

moment no ha pogut desbancar a ARM [9]. A la figura 3.4, es mostren les 

especificacions de les configuracions més comunes dels diferents models de 

MIPS, indicant l’any, la tecnologia i el número de transistors, entre d’altres.  

Modelo Freqüència 

[MHz] 

Any Tecnologia 

[µm] 

Transistors 

[milions] 

Tamany del xip 

[mm²] 

L1D 

[k] 

L1I 

[k] 

L2 

[k] 

R2000 8-16.7 1985 2.0 0.11 80 32 64 -- 

R3000 12-40 1988 1.2 0.11 66.12 64 64 -- 

R4000 100 1991 0.8 1.35 213 8 8 1024 

R5000 150-200 1996 0.35 3.7 84 32 32 1024 

R8000 75-90 1994 0.5 2.6 299 16 16 1024 

R10000 150-250 1995 0.35 6.8 299 32 32 512 

R12000 270-400 1998 0.18–0.25 6.9 204 32 32 1024 

R14000 500-600 2001 0.13 7.2 204 32 32 2048 

R16000 700-800 2002 0.11 -- -- 64 64 4096 

Figura 3.4: Especificacions de les configuracions més comunes dels diferents models de MIPS 
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4. La jerarquia de memòria 

Els programadors necessiten cada vegada memòries més ràpides i de gran 

capacitat, però les memòries tenen certes restriccions tecnològiques. Una 

solució econòmica per complir aquest desig és la jerarquia de memòria [10][11], 

que es continua fent servir avui en dia gràcies al bon rendiment que dona. La 

jerarquia de memòria s’aprofita de les propietats dels programes i de la relació 

entre cost i rendiment de les diferents tecnologies de memòria.  

En quan a les restriccions tecnològiques de les memòries, normalment es 

compleix que a major capacitat, augmenta el temps d’accés i disminueix el cost 

per bit, mentre que a menor capacitat, disminueix el temps d’accés i augmenta 

el cost per bit. Aquestes tendència per tant, fa que les memòries més ràpides 

també siguin les que tenen un cost per bit més alt. Per aquest motiu s’utilitza la 

jerarquia de memòria, que combina diferents tipus de memòries organitzades 

per nivells, on cada nivell té una memòria més petita, ràpida, cara i propera al 

processador que el nivell inferior, segons la figura 4.1. L’objectiu de la jerarquia 

de memòria és, per tant, proporcionar un sistema de memòria amb un cost per 

bit casi tant baix com el nivell amb la memòria més barata i una velocitat com la 

del nivell amb la memòria més ràpida.  

Per propietats dels programes es fa referència al principi de localitat [12], que 

pot esdevenir en el temps o l’espai. La localitat temporal fa referència a que si 

s’accedeix a una posició de memòria  és molt probable que es torni a accedir  a 

la mateixa posició en un futur proper. Aquesta propietat es sol donar en els 

bucles, en els quals s’accedeix repetidament a les mateixes instruccions i 

variables. Per altra banda, la localitat espacial es refereix a que quan 

s’accedeix a una posició de memòria és molt probable que s’accedeixi a 

posicions pròximes en un futur proper. Aquesta propietat es deu a que les 

instruccions se solen executar seqüencialment i en el cas de les dades, els 

vectors i les matrius també es recorren de forma seqüencial.  

Per tant, per aprofitar la localitat temporal és útil guardar prop del processador 

la dada o instrucció a la que s’ha accedit per si es torna a repetir l’accés. En el 

cas de la localitat espacial, si guardem prop del processador una dada o 
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instrucció també serà útil guardar les properes a aquesta, doncs repercutirà poc 

en el cost respecte a portar només una dada, ja que a l’iniciar un accés a 

memòria es té una latència fixa bastant alta, que es pot estalviar al demanar 

una segona dada en el mateix accés. 

La primera i més ràpida de les memòries de la jerarquia, com es pot veure a la 

figura 4.1, són els registres que incorpora el propi processador. Desprès 

tindríem la cache, la qual es veurà amb més detalls a continuació. 

Posteriorment hi ha la DRAM (Dynamic Random Access Memory), que es 

considera com la memòria principal. Finalment tenim diferents memòries 

secundaries com ara les USB o els discs durs, i les memòries terciàries com 

ara el sistema de copies de seguretat (backups). 

 

Figura 4.1: Jerarquia de memòria 

La importància de la jerarquia de memòria ha augmentat amb els avanços en el 

rendiment dels processadors. A la figura 4.2 es mostra la millora en el 

rendiment d’un processador respecte la millora històrica en el rendiment en 

quan al temps d’accedir a memòria principal. Per tant, es tracta d’una mala 

situació ja que els processadors han augmentat molt el seu rendiment i 

funcionen a freqüències molt altes, en canvi, el temps d’accés a memòria no ha 

disminuït en la mateix proporció, i l’ideal seria que la memòria funciones a la 
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mateixa freqüència que el processador. A més, amb la aparició dels 

multiprocessadors la diferència de rendiment s’ha incrementat, i l’ample de 

banda que es necessita és major. 

 

Figura 4.2: Gràfica que mostra la diferència de rendiment entre els processadors i les memòries  
Ref.: Hennessy & Patterson [10] 

 

La cache [10] és al segon nivell de la jerarquia de memòria, i per tant, és dels 

més propers al processador. Com a característiques bàsiques, acostuma a ser 

de petita capacitat però és molt ràpida. D’aquesta forma, el processador pot 

reduir el temps d’accés a les dades en comparació a un accés a memòria 

principal.  

En quan al funcionament de la cache, quan es fa una petició d’accés a 

memòria per part del processador amb una instrucció load o store, primer es 

comprova si la dada es troba a cache abans d’accedir a la memòria principal. Si 

la dada es troba a cache es llegeix i s’envia cap el processador en cas de 

lectura, o s’actualitza en cas d’escriptura. L’accés a cache suposa un cicle del 

processador en cas d’encert. Tot i així, depenent d’algunes decisions de 

disseny, l’escriptura pot suposar un accés a memòria principal encara que 

s’encerti, com es veurà més endavant.  

Per altre banda, si la dada no es troba a la cache, s’ha de buscar a un nivell 

inferior de la jerarquia i col·locar-la a la cache. Aquest nivell inferior pot ser una 

altre cache o la memòria principal, doncs la cache s’acostuma a dividir en 

diferents nivells, generalment d’L1 a L3, tenint cada nivell més capacitat. Un 
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altre punt és que quan es falla, a la cache no es guarda només la dada 

demanada, sinó que es porta tot un bloc format per dades properes a la 

demanada. D’aquesta forma s’aprofita la localitat espacial dels programes. A la 

figura 4.3 es pot veure un esquema d’un processador amb dos nivells de 

cache.  

 

Figura 4.3: Esquema dels nivells de cache 

En els multiprocessadors actuals els dos primers nivells de la cache solen ser 

privats de cada nucli del processador, necessitant un sistema per mantenir la 

coherència, mentre que el nivell 3 és compartit entre els diferents nuclis. 

Així doncs cal tenir en compte diversos factors alhora de dissenyar una cache. 

El primer d’ells és el mapeig dels blocs de memòria a la cache, per determinar 

a quin contenidor de la cache es col·loca el bloc. Hi ha tres alternatives, la 

primer és el mapeig directe, que implica que un bloc de memòria només pot 

anar a un contenidor de la cache.  

Per altra banda, hi ha el mapeig totalment associatiu, que implica que qualsevol 

bloc pot anar a qualsevol contenidor de la cache. Finalment, hi ha un terme mig 

amb una associativitat n per conjunts, que implica que el bloc pot anar a un cert 

número n de contenidors de la cache. L’alternativa més utilitzada acostuma a 

ser la associativa amb 2 o 4 conjunts, doncs com més conjunts es posin més 

elements del conjunt s’hauran de comprovar, consumint més energia, temps i 

àrea del xip. A la figura 4.4 es pot veure la diferencia entre un mapeig directe i 

un mapeig associatiu amb 2 conjunts.  
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Figura 4.4: Cache Directa VS Cache 2-Associativa  
Ref.: Hennessy & Patterson [10] 

Un altre factor a tenir en compte és la cerca de les paraules, per determinar 

quan i quins blocs de memòria principal es guarden a la cache. Aquí es tenen 

varies alternatives però n’hi ha dues bastant comunes: la primera i més simple 

consisteix en guardar el bloc sota demanda, és a dir, quan aquest sigui 

referenciat i no es trobi a cache. L’altre alternativa és la de precerca seqüencial, 

que consisteix en que quan es referència un bloc i no es troba a cache, a més 

de guardar aquest es guarda també el següent boc de memòria principal. 

També existeixen diferents algoritmes per determinar l’entrada dins d’un 

conjunt determinat, que es substituirà en el cas de la cache associativa. Hi ha 

varies alternatives bàsiques com ara l’aleatòria i l’algoritme FIFO(First In First 

Out), és a dir, el primer en entrar és el primer que surt. També hi ha algoritmes 

més complexes com el de menys utilitzat recentment(LRU), que substitueix el 

bloc que fa més temps que no s’ha utilitzat.  

Per acabar, l’últim factor a tenir en compte és el de l’actualització a memòria, 

per mantenir la coherència entre els diferents nivells de la jerarquia. Les dues 

alternatives en aquest cas són l’escriptura immediata i l’escriptura retardada. 

Amb l’escriptura immediata, la memòria s’actualitza cada vegada que 

s’actualitza la cache. Per altra banda, amb l’escriptura retardada la memòria 

s’actualitza quan hi ha una substitució, en cas contrari s’actualitza només la 

cache. 
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5. Prototip en una FPGA 

Els dispositius lògics programables[13], són un tipus de circuits digitals que 

permeten configurar amb un cert grau de flexibilitat la seva estructura interna 

per a implementar diversos circuits. Estan formats per conjunts de blocs de 

portes i registres que poden ser connectats entre sí a voluntat del dissenyador 

amb unes certes restriccions. Aquests dispositius tenen una gran varietat de 

famílies i arquitectures, entre elles la de les FPGA, l’eina principal d’aquest 

projecte. A continuació veurem les principals aplicacions de les FPGA, a 

l’annex A es pot trobar la historia dels dispositius programables. 

5.1 Camps i aplicacions en que s’utilitzen les FPGA 

Les arquitectures de hardware programables s'utilitzen típicament en 

aplicacions molt específiques. Normalment es tria aquestes arquitectures en 

comptes d'un microcontrolador, quan aquest no pot realitzar les tasques 

necessàries o resulta més complexa o car [14]. Com a exemple, són molt útils 

en el processat digital del senyal perquè permeten sintetitzar dissenys que 

explotin la capacitat de processament en paral·lel. També s'utilitzen per 

implementar controladors per a dispositius com ara monitors o teclats.  

Últimament però es veuen solucions mixtes, on es troba un microcontrolador o 

un microprocessador amb una FPGA en sistemes comercials. Una altre 

aplicació bastant comuna es la síntesi d'un processador a la FPGA, d'aquesta 

manera es tenen els avantatges de l’arquitectura d’un processador i d’una 

FPGA en un sol component. A més diferents fabricants proporcionen 

implementacions de processadors per a un ràpid desenvolupament de 

projectes, són els anomenats soft-core. Aquests permeten una certa flexibilitat 

en la seva síntesi en el nombre d'etapes de la segmentació, mida de la 

memòria cache, etc, en veurem més detalls a la secció final d’aquest capítol. 

A part dels ja mencionats, hi ha diversos camps en els que s'està utilitzant 

aquesta tecnologia, tant a nivell educatiu com empresarial. Les FPGA se solen 

utilitzar per accelerar problemes de diverses àrees, els més destacats són els 

àmbits financers i el científic, utilitzant aquestes en supercomputadors que 

combinen processador amb FPGAs. En l’àmbit de la supercomputació encara 
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s'està valorant la possibilitat de fer aquesta combinació [15], tenint en compte el 

rendiment que s’obté respecte al cost del hardware i el cost del  

desenvolupament del programa. Per tant, encara no està massa estès però es 

van fent proves per veure que s'aconsegueix. Per exemple, s'han provat coses 

en l'àmbit científic amb simulacions biomoleculars [16]. 

En el camp de les finances, trobem que en bona part de les borses, com la de 

Wall Street [17][18] de Nova York o JP Morgan [19], utilitzen FPGAs en els 

centres de dades que utilitzen, per tal d'accelerar l'accés als últims valors de la 

borsa abans que la competència. Això es deu a que el temps de resposta que 

es necessita és de milisegons. Per tant, es dediquen a fer algoritmes específics 

per aconseguir aquests temps utilitzant les FPGA. També s'utilitzen per fer 

simulacions de les finances com en el cas de Monte Carlo [20]. 

5.2 Llenguatges de descripció de hardware 

Per a la programació de les FPGA, s'utilitzen els llenguatges de descripció de 

hardware (HDL), que són llenguatges formals de programació que permeten 

descriure circuits electrònics. El seu objectiu és detallar el funcionament de 

circuits amb precisió i sense ambigüitat per tal de poder-ne realitzar 

simulacions i sintetitzar-los. Els més importants i utilitzats en l'actualitat, són 

Verilog [21] i VHDL [22], doncs van ser estandarditzats per part de l'IEEE. 

El modelat de circuits amb VHDL es realitza fent ús d'entitats i arquitectures. 

Una entitat és la descripció externa d'un bloc, és a dir, una descripció del circuit 

que especifica les seves entrades i sortides però no descriu què hi ha a dins. 

Podem veure un exemple d’entitat d’una porta xor a la figura 5.1. Una 

arquitectura, en canvi, és la descripció interna del bloc, descriu la seva 

funcionalitat. Podem veure un exemple d’arquitectura d’una porta xor a la figura 

5.2. D'aquesta manera el bloc queda completament definit quan s'especifica 

una entitat i una arquitectura. 

entity portaxor is     architecture dataflow of portaxor is 
    port (     begin 
 x : in std_logic;         z <= (not x and y) or (not y and x); 
 y : in std_logic;     end architecture 
 z : out std_logic 
    ); 
end entity 

  
Figura 5.1: Entitat d’una porta xor 

Figura 5.2: Arquitectura d’una porta xor 
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5.3 Disseny i Implementació de sistemes digitals 

El procés de disseny d'un sistema digital es pot descriure en quatre etapes: 

especificació, disseny, implementació i testeig. Les etapes d’implementació i 

testeig es divideixen en dues etapes cada una, dues són d’implementació a 

nivell lògic i simulació per software, mentre que les altres dues impliquen la 

implementació i simulació físiques [23].  

Per a la implementació lògica, es desenvolupen els mòduls en llenguatge 

VHDL amb les seves entitats i arquitectures. Posteriorment es passa un test, a 

partir d’un altre mòdul que li genera els estímuls per comprovar el correcte 

funcionament. A la figura 5.3, es pot veure un exemple de l’arquitectura d’un 

d’aquest mòduls per provar el funcionament d’una porta xor. 

architecture arch of testbench is 
  signal ina,inb,rout,error: std_logic; 
   signal cerror: std_logic_vector(2 downto 0); 
begin 
  elem: portaxor PORTMAP (ina,inb,rout); 
  process  
  begin 
    ina <= '0'; inb <= '0'; wait for 20ns; 
     if (rout /= '0') cerror <= cerror+1; 
    ina <= '1'; inb <= '0'; wait for 20ns;  
     if (rout /= '1') cerror <= cerror+1; 
    ina <= '0'; inb <= '1'; wait for 20ns; 
     if (rout /= '1') cerror <= cerror+1; 
    ina <= '1'; inb <= '1'; wait for 20ns; 
     if (rout /= '0') cerror <= cerror+1; 
  end process; 
end architecture 

 
 
Figura 5.3: Arquitectura i esquema d’un testbench per a una porta xor 

La última etapa consisteix en fer la síntesi del circuit [24], que es correspon a la 

implementació física d’aquest. En aquesta etapa es tradueix el llenguatge HDL 

a components de la FPGA escollida per al projecte a nivell de portes. Donada 

la gran varietat d’arquitectures que hi ha, es disposa de diferents compiladors, 

proporcionats per el mateix fabricant de la FPGA. Aquesta última fase també es 

divideix en dues, el placement i el routing. La primera, implica decidir a on es 

col·locaran els diferents components mentre que la segona decideix el 

encaminament de les connexions d’aquests components. Podem veure un 

exemple del resultat d’un “Place&Route” a la figura 5.4. 
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Figura 5.4: Exemple de “Route&Place” 

5.4 Iniciatives i processadors per a FPGAs 

En l'àmbit universitari i educatiu, es poden trobar diversos projectes, sobretot a 

Internet, com ara un impulsat per la Unitat d'Informàtica de l'Institut Nacional de 

Tecnologia Industrial d'Argentina [25][26]. Aquest promou el compartir eines i 

nuclis de processadors entre d’altres components, de forma lliure, i si pot trobar 

força informació relacionada amb les FPGA. Per altra banda, la Universitat de 

Toronto disposa d'un grup de recerca que investiga diferents camps relacionats 

amb les FPGA, i també disposa de diferents materials [28]. 

La majoria d’aquestes iniciatives es basen en una altre anomenada 

“OpenCores” que porta en marxa més temps, i disposa de més eines i 

projectes ja implementats amb diversos tipus de llicencies i llenguatges. A la 

seva web [27] podem trobar el seu projecte estrella, que es tracta d’un 

processador de propòsit general amb arquitectura RISC i de codi lliure, del qual 

també s’hi basen algunes implementacions comercials. A més a més es poden 

trobar altres projectes com per exemple uns quants MIPS, una versió reduïda 

d’un x86, controladors per a diferents tipus de memòries i controladors de 

vídeo, entre d’altres. Tot i així la majoria dels projectes encara estan a mitges i 

els queda bastant per fer.  

Aquestes iniciatives de lliure accés intenten implementar, en la seva majoria, 

arquitectures de microprocessadors ja existents o subconjunts dels seus jocs 

d’instruccions. Per altra banda les empreses fabricants d’FPGAs i d’altres 

desenvolupadors ofereixen els anomenats “soft microprocesors”, que són 

microprocessadors que estan pensats per ser enterament implementats amb 
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síntesi lògica, és a dir, es poden implementar en diferents tipus de dispositius 

lògics programables com ara les FPGA o els CPLD. Aquests processadors 

ofereixen bones prestacions i comoditat per a fer modificacions en diferents 

aspectes sense complicacions. Per tant es pot tenir una solució ràpida, fàcil 

d’implementar i mantenir, amb un rendiment bo i cost baix. Per aquests motius 

aquest tipus de solucions han anat captant l’atenció els últims anys. A més, tot i 

que normalment nomes es col·loca un nucli, es pot col·locar més d’un nucli i 

formar un multiprocessador, cosa que està limitada per la mida de la FPGA. 

Entre els soft microprocesors [29], ni ha dos que han destacat bastant per la 

seva flexibilitat i fàcil implementació, el Nios 2 d’Altera [30], un processador 

encastat de 32 bits basat en arquitectura RISC, i el seu principal competidor el 

MicroBlaze de Xilinx, amb similars característiques. Els dos estan pensats per a 

implementarse en FPGAs dels seus respectius fabricants. Es disposa de 

diferents models amb diferents característiques, podent escollir en funció de les 

necessitats. Entre les principals característiques que ofereixen, es poden 

incorporar instruccions i perifèrics definits per l’usuari, com és el cas de 

l’exemple de la figura 5.5, i es disposa d’una unitat de gestió de memòria 

(MMU) i una unitat de protecció de memòria (MPU). També tenen una 

segmentació màxima de fins a 6 etapes que els permet arribar a freqüències de 

fins a 210 MHz amb les gammes altes d’FPGAs i poden adreçar un espai de 

memòria externa de fins a 2 GB, entre d’altres característiques. 

 

Figura 5.5: Diagrama d’una ALU ampliada amb una instrucció personalitzada d'un processador Nios 2 
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Pel que fa a la decisió d’utilitzar un MIPS per aquest projecte, a condicionat el 

fet de que es disposava ja d’un MIPS segmentat d’un anterior projecte, que es 

descriurà amb més detall al capítol 6. Tot i que aquest MIPS no incorpora tot el 

joc d’instruccions, el subconjunt que inclou ja és suficient i es poden provar 

bastants programes i incorporar la jerarquia de memòria, que en definitiva és el 

que es vol en aquest projecte. 
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6. Descripció del Processador MIPS 

Com ja s’ha comentat, en aquest projecte d’enginyeria s’ha utilitzat com a base 

un processador MIPS sgmentat. Aquest ha estat realitzat per David Guillen 

Fandos en el projecte d’enginyeria titulat “Implementació d'un processador 

MIPS en una FPGA” [31]. En aquest capítol es descriurà breument el 

processador MIPS que es va implementar, a l’annex B es podran consultar més 

detalls del processador.  

6.1 Format de les instruccions 

El llenguatge de l'arquitectura MIPS està format per instruccions de mida fixa 

de 32 bits. Aquestes instruccions es poden dividir en tres grups: operacions 

entre registres, operacions amb un literal i operacions de salt. El format de cada 

un d'aquests grups s'explica a continuació. Totes les instruccions tenen un 

camp amb un codi d'operació de 6 bits que indica a quin grup pertany la 

instrucció així com quina operació realitza [32]. 

Les instruccions entre registres o tipus R, realitzen operacions fent ús dels 

valors dels registres (figura 6.1). Els camps RS, RT i RD (figura 6.3) de 5 bits, 

representen un registre del banc de registres. Aquests camps indiquen quin 

parell de registres es fan servir per a operar (RS, RT) i a quin registre es 

guarda el resultat de l'operació (RD). També es troba un segon codi d'operació 

de sis bits anomenat FUNC i un petit literal de cinc bits (SA). 

RD = RS op RT Registre-registre 

RD = RT op SA Registre-literal 

Figura 6.1: Operacions que pot realitzar una instrucció de tipus R 

Les instruccions amb un literal o tipus I, com es el cas de les instruccions 

d’accés a memòria, fan ús d'un parell de registres i d'un literal codificat a la 

mateixa instrucció. Les operacions tenen com operands un registre i un literal 

codificat al camp IMM (figura 6.4). Les instruccions de salt o tipus J, fan ús del 

literal de 26 bits codificat al camp TARGET (figura 6.5) per a canviar el 

comptador de programa. A la figura 6.2 es mostra un resum de les operacions 

que es poden realitzar amb un immediat. 
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RT = RS op IMM Registre-literal 

RT = MEM[RS + IMM] Lectura memòria 

MEM[RS + IMM] = RT Escriptura memòria 

Si cond(RS,RT) 

PC = PC + IMM + 4 

Salt condicional 

Figura 6.2: Operacions que pot realitzar una instrucció tipus I junt amb el salt 
31 26 25 21 20 16 15 11 10 6 5 0 

000000 RS (5) RT (5) RD (5) SA (5) FUNC (6) 

Figura 6.3: Codificació de les instruccions tipus R (R-type) 
31 26 25 21 20 16 15 0 

OPCODE (6) RS (5) RT (5) IMM (16) 

Figura 6.4: Codificació de les instruccions tipus I (I-type) 

31 26 25 0 

OPCODE (6) TARGET (26) 

Figura 6.5: Codificació de les instruccions tipus J (J-type) 

A més d'aquests tres grups també hi han altres instruccions relacionades amb 

els anomenats coprocessadors. Aquestes instruccions tenen un codi d'operació 

de la forma 0100XX, on XX representa el número del coprocessador dels 4 

possibles.  

El processador treballa amb adreces de memòria de 32 bits, pel que és capaç 

d'adreçar 4 GB de memòria amb granularitat d'un byte. Disposa també de 32 

registres de 32 bits dels quals un d'ells (el número zero) sempre val zero. 

6.2 Microarquitectura 

Es descriu a continuació la implementació d'una microarquitectura segmentada 

lineal que interpreta el llenguatge màquina del processador MIPS. Aquesta està 

segmentada en sis etapes on cada una d'elles interpreta una part d'una 

instrucció. Les instruccions comencen per l’etapa CP i acaben a l’etapa ES 

(figura 6.6). A continuació es descriu breument cada una de les etapes. 

             1    2    3  4  5 6 

CP BUS DL ALU MEM ES 

 

1. CP: Es determina la propera instrucció a ser cercada a memòria. 

2. BUS: S'accedeix a la memòria d'instruccions per a llegir la instrucció 

indicada pel comptador de programa. 

3. DL: Es descodifica la instrucció en un conjunt de senyals que indiquen a les 

etapes posteriors com processar la instrucció. També es realitzen lectures 

al banc de registres. 

Figura 6.6: Etapes del processador MIPS segmentat 
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4. ALU: Es realitza un càlcul aritmètic o lògic. Es realitza també l'avaluació de 

la condició de salt i el càlcul de l'adreça de destí. 

5. MEM: S'accedeix a memòria de dades per a llegir o escriure. 

6. ES: S'escriuen els resultats d'etapes anteriors al banc de registres. 

6.3 Camí de Dades 

Es pot diferenciar entre tres grans grups d'instruccions que fan un ús diferenciat 

del recursos del processador: instruccions aritmètiques i lògiques, accessos a 

memòria i instruccions de salt. Totes les instruccions però utilitzen de la 

mateixa forma els recursos de les etapes CP, BUS i DL. En aquestes etapes es 

determina la propera instrucció (CP) i es llegeix la instrucció de la memòria 

d'instruccions (BUS). Després es descodifica la instrucció i es llegeixen els 

registres del banc de registres (DL). A la figura 6.7 es pot veure un esquema 

del camí de dades simplificat. 

 

Figura 6.7: Camí de dades simplificat 

Les instruccions aritmètiques i lògiques operen a l’etapa ALU segons indica el 

codi d’operació del descodificador, amb els operands que són entrades de la 

ALU. El resultat, que és la sortida de l'ALU, passa a través de l'etapa MEM (on 

no es fa res) fins arribar a l'escriptura al banc de registres a l'etapa ES.  

Les instruccions d’accés a memòria primer han de calcular l’adreça efectiva a la 

quan s’accedirà a memòria. Per calcular l’adreça, es suma el contingut d’un 

registre amb un literal a la ALU. Si es tracta d'una lectura es propaga el resultat 

llegit a memòria fins a ES per a la seva escriptura al banc de registres. En cas 



28 
 

d'una escriptura a memòria es fa ús del valor d'un registre com a dada a 

guardar. 

Les instruccions de salt canvien el comptador de programa i no fan ús de les 

etapes MEM ni ES. A més, es subdivideixen  en condicionals i incondicionals. 

Les primeres fan ús de la ALU per a determinar si cal canviar el seqüenciament 

implícit, mentre que les segones no fan ús de la ALU, ja que salten sempre. El 

bloc EV a l'etapa ALU és l'encarregat de decidir si cal saltar o no, i també de 

triar l'adreça de destí, que depèn del tipus de salt. 

Amb l'objectiu d'evitar una pèrdua de cicles quan es produeix un risc de dades 

degut a una lectura desprès d’escriptura al banc de registres, s’han incorporat 

els anomenats curtcircuits al camí de dades. Un curtcircuit és un camí que 

permet l'accés a dades produïdes al llarg del camí de dades abans que 

aquestes s'escriguin al banc de registres. L'explicació és que, a la majoria 

d'instruccions, el valor que s'escriurà al banc de registres està disponible uns 

cicles abans d'arribar a l'etapa ES.  

6.4 Excepcions i Interrupcions 

El processador també inclou suport a excepcions i interrupcions [33], com es 

pot veure al camí de dades de la figura 6.8. Les excepcions es tracten en ordre 

de programa, és a dir, donades dues instruccions que produeixen una excepció 

s'ha de tractar primer sempre l'excepció produïda per la instrucció més antiga.  

 

Figura 6.8: Camí de dades del processador amb suport d’excepcions 
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Donat que les excepcions es detecten en etapes diferents segons la seva 

causa, cal gestionar les excepcions en una etapa on es pugui garantir l’ordre. 

Per això, s'ha pres la decisió de tractar totes les excepcions en una mateixa 

etapa: l’etapa de memòria MEM. Cada vegada que es produeix una excepció 

aquesta es propaga a l'etapa següent fins arribar a MEM, on es gestiona 

utilitzant el coprocessador 0.  

El coprocessador 0 és l’encarregat de gestionar les excepcions i interrupcions. 

Aquest conté una sèrie de registres que li permeten guardar la informació 

relativa a les excepcions i interrupcions, com ara la causa, l’adreça de retorn i 

l’estat del processador, entre d’altres. Per tant, es disposa d’instruccions que 

permeten accedir al contingut dels registres d’aquest coprocessador. 

A l’annex B, es pot trobar més informació sobre la gestió de les excepcions i 

interrupcions, així com també un llistat de les que s’han implementat. També 

s’inclou informació sobre els dispositius que es poden utilitzar així com dels 

controladors que permeten utilitzar-los. Finalment, també s’explica breument el 

microkernel que s’ha implementat per gestionar les excepcions, interrupcions i 

dispositius, entre d’altres. 
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7. Descripció de la Cache 

En aquest capítol es descriurà la cache que s’ha dissenyat i implementat al 

llarg del projecte. S’explicaran els canvis en les etapes de la segmentació, el 

camí de dades, els riscos i el buffer d’escriptures. 

En aquest projecte, s'han tingut en compte els diferents factors explicats en el 

capítol 4 referents al disseny de la cache. Primerament, s’ha optat per 

implementar una cache de dades directe, és a dir, els blocs de memòria només 

es poden col·locar a una única entrada de la cache. En quan a la cerca d’un 

bloc a memòria principal, es realitza sota demanda quan el bloc no es troba a 

cache al fer una lectura.  

A continuació, s’ha triat la política d’escriptura immediata, que implica 

actualitzar la cache i la memòria principal de forma simultània. En cas de 

fallada en escriptura, s’ha optat per no assignar el bloc a cache i s'actualitza 

exclusivament la memòria principal. Respecte a la substitució d’un contenidor 

de la cache, al ser directa ve implícit ja que el bloc de memòria nomé pot anar a 

un contenidor. La capacitat de la cache escollida és de 256 contenidors que 

poden contenir 8 bytes de dades cada un, és a dir, hi caben dues paraules de 

32 bits. A la figura 7.1 es pot veure el resum de les decisions de disseny 

escollides amb la seva justificació. 

Decisió de disseny Justificació 

Cache directe Suficient per aplicar conceptes de la jerarquia de memòria 

Cerca sota demanda Suficient per aplicar conceptes de la jerarquia de memòria 

Escriptura immediata Suficient per aplicar conceptes de la jerarquia de memòria 

No assignació del bloc És el més típic si s’utilitza escriptura immediata 

Substitució directe Conseqüència de la cache directe 

Capacitat de 256x8 bytes Per indicació del director 

Figura 7.1: Resum de les decisions preses en el disseny de la cache i la seva justificació 

L’estructura de la cache disposa de tres camps: les etiquetes, l’estat i les 

dades. Els tres camps junts formen un contenidor, tal i com representa la figura 

7.2. El camp estat  és un bit que indica si les dades del contenidor i l’etiqueta 

són vàlides, i l’etiqueta s’utilitza per identificar quin bloc de memòria hi ha 

emmagatzemat en un contenidor determinat.  
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L’adreça de memòria principal determina el número de byte i contenidor al qual 

s’ha d’accedir, així com també l’etiqueta a comparar. El rang de bits de l’adreça 

que es necessita per cada element depèn de la capacitat de la cache. A la 

figura 7.2 es mostren els rangs de bits utilitzats en aquest cas. Com que es 

tenen 8 bytes per contenidor es necessiten els 3 bits baixos de l’adreça per 

saber el número de byte, i com que es tenen 256 contenidors calen els 

següents 7 bits de l’adreça per saber a quin contenidor accedir. La resta de bits 

s’utilitzen per formar l’etiqueta. 

 

Figura 7.2: Camps de la Cache i divisió de la direcció de Memòria Principal 

A la figura 7.3, es pot veure un esquema de les interfícies del processador amb 

la cache i la memòria principal, també hi ha una taula resum amb les diferents 

senyals de la interfície i una petita descripció. 

 
Figura 7.3: Esquema i taula resum de les senyals de les interfícies del processador amb la cache i la memòria 
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7.1 Descripció de les etapes i fases de la segmentació 

En aquesta secció, es descriuran les etapes i fases per a cada cas de lectura i 

escriptura a la cache. Un accés a cache tarda un número de cicles variable i no 

està segmentat. Durant un accés a la cache es poden distingir 3 fases, l’accés 

a les etiquetes i l’estat, l’accés a les dades, i l’accés a memòria principal. 

En tots els accessos a memòria, en el primer cicle es llegeixen els camps de la 

cache corresponents al contenidor indicat per la direcció de memòria. La resta 

de cicles estan relacionats amb l’accés a memòria principal quan hi ha una 

fallada de lectura o una escriptura, i l’actualització dels camps del contenidor de 

la cache. A la figura 7.4, s’indiquen els cicles d’un accés a memòria en els 

diferents casos. 

Load Store 

Encert Fallada Encert Fallada 

1 cicle 7 cicles 6 cicles 5 cicles 

Figura 7.4: Cicles en un accés a memòria 

En els diagrames temporals de la figura 7.5, s’identifica el primer cicle de 

l’accés a memòria com a CL (Cicle de Lectura). Posteriorment, els cicles en 

que s’accedeix a memòria principal s’identifiquen amb l’acrònim M de memòria. 

Finalment, el cicle en que s’actualitzen els camps d’un contenidor de la cache 

s’identifiquen amb CE (Cicle d’Escriptura). Al llarg del document es nombraran 

com a fase CL, fase de memòria i fase CE. S’utilitza el terme fase en comptes 

del terme etapa per indicar que aquesta part del processador no està 

segmentada i així distingir-ho de les parts que si ho estan. 

Casos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lectura amb encert CP BUS DL ALU CL ES       

Lectura amb fallada CP BUS DL ALU CL M M M M M CE ES 

Escriptura amb encert CP BUS DL ALU CL M M M M CE ES  

Escriptura amb fallada CP BUS DL ALU CL M M M M ES   

Figura 7.5: Diagrames temporals amb les etapes i fases dels diferents casos  
 

7.2 Cache bloquejant 

 La cache és bloquejant, és a dir, quan es detecta una fallada de cache es 

bloqueja la interpretació d’instruccions fins que es resol la fallada. La detecció 

de la fallada de cache s’efectua a la fase CL. Les instruccions que ocupen les 

etapes CP, BUS, DL i ALU romanen a les respectives etapes. La senyal 

d’encert o fallada a la cache (AF) s’utilitza per bloquejar les instruccions més 
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joves i injectar una instrucció nop a l’etapa ES. A les figures 7.6 i 7.7, es poden 

veure respectivament els diagrames temporals d’una lectura i una escriptura, 

amb fallada en els dos casos. 

 

El número de cicles del bloqueig depèn de si la instrucció d’accés a memòria és 

un load o un store, i en el cas d’un store, també depèn de si és un encert o una 

fallada.  En aquest últim cas, la diferencia de cicles es deu a que en cas d’store 

amb fallada no s’actualitza la cache. A la figura 7.8, s’indica el número de cicles 

que es bloqueja el processador en cada cas. 

Load Store 

Encert Fallada Encert Fallada 

0 cicles 6 cicles 5 cicles 4 cicles 

Figura 7.8: Cicles de bloqueig en un accés a memòria 

7.3 Camí de Dades amb la Cache 

A la figura 7.9, es mostra un esquema simplificat de les interfícies del camí de 

dades de la cache, el controlador de la cache, el processador i la memòria 

principal. A l’annex C, es pot trobar un llistat de les senyals de la cache i el seu  

controlador. 

Instruccions Cicles 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Load CP BUS DL ALU CL M M M M M CE ES     

     nop           

      nop          

       nop         

        nop        

         nop       

          nop      

ADD  CP BUS DL ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU CL ES    

LIU   CP BUS DL DL DL DL DL DL DL ALU CL ES   

SUB    CP BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS DL ALU CL ES  

OR     CP CP CP CP CP CP CP BUS DL ALU CL ES 

ADDI            CP BUS DL ALU CL 

Figura 7.6: Control del bloqueig en una lectura amb fallada de cache  

Instruccions Cicles 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Store CP BUS DL ALU CL M M M M ES      

     nop          

      nop         

       nop        

        nop       

ADD  CP BUS DL ALU ALU ALU ALU ALU CL ES     

LIU   CP BUS DL DL DL DL DL ALU CL ES    

SUB    CP BUS BUS BUS BUS BUS DL ALU CL ES   

OR     CP CP CP CP CP BUS DL ALU CL ES  

ADDI          CP BUS DL ALU CL ES 

Figura 7.7: Control del bloqueig en una escriptura amb fallada de cache 
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Figura 7.9: Esquema del camí de dades de la cache simplificat 

En el camí de dades es distingeixen dos multiplexors. El multiplexor muxE 

s’utilitza per escollir entre la dada a escriure provinent de l’etapa anterior, o la 

dada llegida de memòria. Aquesta dada serà utilitzada per actualitzar la cache 

en cas de fallada de lectura o encert d’escriptura. El multiplexor muxL, per altra 

banda, s’utilitza per escollir entre la dada llegida de memòria principal o la 

llegida de la cache.  

A la sortida del mòdul de la memòria principal hi ha un registre. Aquest 

registres serveix per guardar el bloc llegit de memòria principal. Això es 

necessita perquè l’escriptura del bloc llegit de memòria principal a la cache es 

produeix a la fase CE, que és el cicle de després d’haver llegit el bloc de 

memòria principal. Per tant, aquest registre s’encarrega de guardar el bloc llegit 

de memòria principal durant un cicle més, per al següent cicle escriure la cache 

i servir la dada demanada per el processador. 

Uns altres elements que es distingeixen són els blocs modificadors del format 

de les dades a escriure (dEFormat) i les dades llegides (dLFormat). Aquests 

blocs s’encarreguen de donar el format correcte a les dades que s’escriuran a 

cache i a les que es llegeixen de cache o memòria. En el cas de l’escriptura, es 

necessita donar el format correcte perquè la dada que arriba a l’etapa de 

memòria per ser escrita és de 32 bits, mentre que la granularitat de l’accés pot 

ser de 8, 16 o 32 bits. Així doncs cal seleccionar el rang de bits que s’escriuran. 

El mateix passa en el cas de la lectura, però a més a més, es llegeix tot un bloc 
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de memòria principal, que en aquest cas són 64 bits. Per tant, cal seleccionar la 

dada que ha demanat el processador. 

Per simplificar l’esquema, es suposa que la interfície de memòria té un bus que 

transporta la direcció a la qual es vol accedir i dos busos més per transportar 

dades. En un dels busos el flux de dades va de la cache a memòria (operació 

d’escriptura) i en el altre bus de dades el sentit és al contrari (operació de 

lectura). Las senyals de la interfície de la memòria principal i el seu 

funcionament, es detallaran a l’annex D. 

7.4 Buffer d’escriptures 

El buffer d’escriptures consisteix en mantenir guardada la informació d’una o 

varies instruccions store, que encara no han escrit o actualitzat la memòria 

principal per fer-ho quan el bus de memòria principal estigui poc ocupat [10]. En 

una cache amb escriptura immediata, el cost d’una escriptura és el cost 

d’escriure a memòria principal, el qual no és acceptable ja que requereix 

bloquejar el processador durant bastants cicles com s’ha vist a la secció 7.2. 

Per solucionar-ho, es sol posar un buffer de n entrades entre la CPU i la 

memòria principal que s’encarrega de guardar les escriptures, tal i com es pot 

veure a la figura 7.10.  

 

Figura 7.10: Esquema simplificat d’un buffer d’escriptures 

Les escriptures del buffer es solen realitzar quan el bus entre la memòria cache 

i la memòria principal no està ocupat. També cal vigilar quan el buffer està ple, i 

quan hi ha un accés cal comprovar la informació del buffer per si s’accedeix a 

la mateixa posició. El número d’stores que pot contenir dependrà del número 

d’entrades. En aquest cas s’ha implementat el buffer amb una única entrada 

per simplicitat en el disseny.  
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7.4.1 Descripció de les etapes i fases del buffer 

En aquesta secció, es descriuran les etapes i fases per les que passen ara les 

instruccions de tipus store quan existeix el buffer. El número de cicles d’una 

instrucció store a l’accedir a cache sempre serà dos i l’accés no està 

segmentat. En el primer cicle s’accedeix als camps etiqueta i estat per 

determinar si és un encert o una fallada a l’etapa CL. En el segon cicle 

s’emmagatzema la informació necessària en el buffer d’escriptures, i si ha estat 

un encert s’actualitza el camp de dades de la cache, aquesta fase s’ha 

anomenat BCE, com s’indica a la figura 7.11. 

Cicles 1 2 3 4 5 6 

Etapes CP BUS DL ALU CL BCE 

Figura 7.11: Etapes i fases d’un Store amb el buffer 
 

7.4.2 Risc estructural 

Les instruccions store determinen que la latència d’iniciació en un accés a 

cache sigui de dos cicles. Aquest risc estructural es detecta i gestiona a l’etapa 

DL mitjançant el bloqueig de la interpretació d’instruccions. Al descodificar una 

instrucció d’accés a memòria es comprova si en el cicle previ s’ha iniciat la 

interpretació d’una instrucció store. El número de cicles de bloqueig d’aquest 

risc és un. La senyal que indica que una instrucció store ocupa l’etapa ALU, 

s’utilitza per bloquejar la interpretació d’instruccions si a l’etapa DL hi ha una 

instrucció d’accés a memòria. A la figura 7.12 es veu el risc estructural explicat. 

 

 

 

7.4.3 Risc de dades 

Des del buffer d’escriptures només existeix un camí per actualitzar la memòria. 

La inclusió del buffer d’escriptures, introdueix la possibilitat d’un risc de dades 

degut a la presència d’una dependència veritable a l’accedir a memòria. Aquest 

risc es pot produir si la cache no ha estat actualitzada al interpretar una 

instrucció store, és a dir, quan es detecta una fallada al interpretar una 

instrucció store. 

Instruccions Cicles 

 1 2 3 4 5 6 7 

Store CP BUS DL ALU CL BCE  

     nop  

Load/Store  CP BUS DL DL ALU CL 

    nop   

Figura 7.12: Risc estructural amb el buffer 
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La detecció del risc de dades s’efectua a la fase CL de la interpretació d’una 

instrucció load.  Si el load encerta a cache no es detecta el risc perquè la cache 

ja està actualitzada. En canvi, es detecta el risc si el load falla a cache i hi ha 

coincidència entre la direcció de la instrucció load i la direcció emmagatzemada 

en el buffer d’escriptures.  

La gestió d’aquest risc de dades s’efectua bloquejant la instrucció load a la fase 

CL de l’accés a memòria i les instruccions més joves a les seves respectives 

etapes. Addicionalment, per a que desaparegui aquest risc s’ha de buidar el 

buffer d’escriptures. Un cop buidat es prossegueix amb la interpretació 

d’instruccions. A la figura 7.13, es mostra el diagrama del control d’aquest risc 

de dades. 

7.4.4 Control del flux 

Per control del flux s’entén la gestió del número d’instruccions store que s’estan 

interpretant concurrentment, i la decisió de buidar una entrada del buffer 

d’escriptures si aquest està ple. 

Les entrades en el buffer d’escriptures s’assignen a la etapa DL al interpretar 

una instrucció store i s’alliberen al cicle següent de finalitzar la fase 

d’actualització de memòria. En el disseny realitzat, s’utilitza un buffer 

d’escriptures d’una entrada. Per tant, només pot existir a partir de DL una 

instrucció store en curs d’interpretació o emmagatzemada en el buffer 

d’escriptures, sent l’entrada del buffer vàlida.  

Per assignar l’entrada del buffer, quan hi ha un store a la etapa DL s’activa una 

senyal que es va propagant fins a la fase CL per indicar que hi ha un store en 

camí. Aquesta senyal es desactiva a la fase BCE quan l’store s’emmagatzema 

Instruccions Cicles 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Store[DirX] CP BUS DL ALU CL BCE  M M M M        

     nop             

ADD  CP BUS DL ALU CL ES            

Load[DirX]   CP BUS DL ALU CL nop    CL M M M M M CE 

       CL nop   nop       

        CL nop   nop      

         CL nop   nop     

          CL    nop    

               nop   

                nop  

                 nop 

SUB    CP BUS DL ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU 

Figura 7.13:  Diagrama del control d’un risc de dades 
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en el buffer, doncs en aquesta fase s’activa una altre senyal per indicar que el 

buffer està ple i que l’entrada és vàlida. 

En aquestes condicions, si la entrada del buffer d’escriptures és vàlida a 

l’ocupar l’etapa DL una instrucció store, es bloqueja la interpretació 

d’instruccions a DL així com a les etapes prèvies i s’actualitza memòria. 

Quan l’entrada del buffer d’escriptures està ocupada però encara no és vàlida, 

perquè hi ha un store en camí, també es bloqueja la interpretació d’instruccions 

al descodificar una instrucció store a DL. Aquest bloqueig perdura fins que 

l’entrada del buffer d’escriptures és vàlida. Posteriorment, es manté el bloqueig 

fins que es buida el buffer. A la figura 7.14, es pot veure un diagrama amb el 

control de flux. 

 

7.4.5 Hardware del control de riscos 

Ara que ja s’han explicat els diferents riscos que hi pot haver, es mostrarà el 

hardware necessari per a detectar-los i l’actuació que es realitza en cada cas. 

En un primer cas, quan hi ha una seqüència d’instruccions store que 

s’interpreten en cicles consecutius hi ha un risc estructural. Aquest risc es 

detecta i s’actua com es mostra a la figura 7.15, on les senyals storeDL i 

storeALU indiquen que hi ha un store a DL i ALU respectivament, i la senyal 

LoadDL indica que hi ha un load a DL. En aquest cas, l’actuació determina que 

cal bloquejar les etapes CP, BUS i DL, i injectar nops des de DL a ALU. 

 

Figura 6.15: Lògica d’actuació i detecció d’un risc estructural 

Instruccions Cicles 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Store CP BUS DL ALU CL BCE M M M M    

     nop        

ADD  CP BUS DL ALU CL ES       

Store   CP BUS DL nop     ALU CL BCE 

     DL nop      nop 

      DL nop      

       DL nop     

        DL nop    

         DL    

Figura 7.14: Diagrama del control del flux 
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En un segon cas, quan es detecta la interpretació de més d’un store en cicles 

no consecutius actua el control del flux. A la figura 7.16 es mostra la lògica de 

detecció i actuació, on la senyal storeMEM indica que hi ha un store a la fase 

CL i la senyal pleB indica que hi ha una entrada vàlida en el buffer. L’actuació 

en aquest cas és la mateixa que en l’anterior. 

 

Figura 7.16: Lògica d’actuació i detecció en el control del flux 

7.4.6 Interrelacions en la gestió de riscos 

A continuació, s’explicaran els casos on es veu les relacions que hi ha entre els 

diferents riscos i les prioritats que es donen en cas de que ni hagi més d’un al 

mateix temps.  

Quan es detecta que cal controlar el flux d’stores, perquè hi ha un store a DL i 

un altre a la fase CL o el buffer està ple, es pot donar que a la etapa ALU hi 

hagi una instrucció de salt que provoqui un risc de seqüenciament. En aquest 

cas, cal tractar primer el flux d’stores i esperar a que el buffer quedi lliure, 

doncs al actuar el control de flux es bloqueja la etapa CP i no es pot actualitzar 

el comptador del programa. Així doncs, a més de bloquejar les etapes CP, BUS 

i DL, també cal bloquejar l’etapa ALU, i les nops s’injecten des de la etapa ALU 

cap a CL. 

Un altre cas és el que es pot veure a la figura 7.17. En aquest cas, es tracta 

quan hi ha un load entre dos store, és a dir, quan hi ha un store a DL, el buffer 

està ple i a CL hi ha un load. Com que a DL hi ha un store i el buffer està ple, 

hauria d’actuar el control del flux i buidar el buffer. No obstant, en aquest cas es 

tracta primer el load tant si encerta com si falla, retenint l’altre store a DL durant 

més cicles. Al cicle següent d’haver acabat el load es tractarà l’store 

emmagatzemat en el buffer actualitzant la memòria principal i es segueix amb 

la interpretació d’instruccions. 
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Finalment, a la figura 7.18 es mostra un esquema simplificat de la lògica de 

detecció i actuació combinada amb els diferents riscos que s’han explicat.  

 

Figura 7.18: Lògica d’interbloquejos 

7.4.7 Camí de dades amb el buffer 

A la figura 7.19, es mostra un esquema simplificat de les interfícies del camí de 

dades de la cache amb el buffer d’escriptures. Els cables i mòduls afegits estan 

remarcats en negre. 

En el camí de dades es pot veure el mòdul “StoreBuffer”, que guarda la 

informació relativa a una escriptura a memòria. Aquest mòdul disposa de dos 

senyals, el primer indica que l’entrada del buffer és vàlida (ple) i el segon és el 

permís per escriure al buffer (pe).  

Instruccions Cicles 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Store CP BUS DL ALU CL BCE     M M M M 

     nop         

ADD  CP BUS DL ALU CL ES        

SUB   CP BUS DL ALU CL ES       

XOR    CP BUS DL ALU CL ES      

Load     CP BUS DL ALU CL ES     

ADD      CP BUS DL ALU CL ES    

Store       CP BUS DL DL     

         DL nop    

          DL nop   

           DL nop  

            DL nop 

             DL 

Figura 7.17:  Control de flux amb un Load entre 2 Store 
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Figura 7.19: Esquema del camí de dades de la cache amb el buffer d’escriptures 

En el camí també es distingeixen dos multiplexors més. El multiplexor 

“muxdirB” s’utilitza per escollir entre la direcció provinent del registre de 

desacoblament o el buffer. El multiplexor “muxdEB”, de la mateixa forma, 

s’utilitza per escollir entre la dada a escriure a memòria provinent del registre 

de desacoblament o el la que prové del buffer.  

A la figura també es pot veure el comparador, que serveix per comprovar si la 

direcció del buffer coincideix amb la direcció de l’accés que es pugi estar fent.  

En el controlador de la cache apareixen dos senyals nous: Bple i stmem. El 

primer serveix per indicar al controlador de riscos quan el buffer d’escriptures 

està ple i l’entrada és vàlida. El segon indica quan hi ha una instrucció 

d’escriptura a la fase CL. 
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8. Anàlisi del Processador dissenyat 

El software Quartus II versió 12.1 d’Altera disposa d'una eina de càlcul de 

camins crítics i retards entre registres, i també una altre eina que et dona un 

càlcul estimat del consum energètic del disseny. Aquestes eines s’anomenen 

respectivament TimeQuest Timing Analyzer i PowerPlay Power Analyzer [34]. 

No obstant, hi ha alguns problemes que es comentaran tot seguit que fan difícil 

realitzar un anàlisi temporal i energètic precís.  

8.1 Anàlisi Temporal 

L'objectiu de l’anàlisi temporal, és observar quines etapes i entitats tenen un 

retard major per trobar el camí crític. Conèixer el camí crític és útil per poder 

determinar el temps de cicle del processador, i per tant, la freqüència màxima a 

la que pot funcionar. A més a més, conèixer el retard de cada entitat és útil a 

l'hora de segmentar certes operacions o bé col·locar curtcircuits. 

El mètode emprat per a calcular els retards de cada unitat es basa en la síntesi 

i anàlisi de cada unitat per separat col·locada entre dos registres. Per calcular 

el camí crític, s’ha comprovat els resultats que dona l’eina al fer la síntesi i 

anàlisis de tot el processador. Això es deu a que a la eina se li pot demanar la 

quantitat que es vulgui de camins amb el retard més alt, i per tant trobar el més 

crític. Entre diferents compilacions del processador i de les entitats per separat  

es poden apreciar diferents resultats, els motius que provoquen aquesta 

diferència són: 

 Algorisme de síntesi no determinista: Quartus fa servir un algorisme 

de col·locació de LUTs no determinista. Això comporta que petits canvis 

en el disseny o en la llavor aleatòria de l'algorisme portin a canvis 

significatius en els retards del sistema. No obstant, existeix una eina en 

el Quartus anomenada LogicLock que permet fixar la col·locació dels 

blocs. Per utilitzar aquesta eina es necessita la llicencia de pagament. 

 Temps de propagació no menyspreable: Si es sintetitzen unitats per 

separat, el temps de propagació de les senyals és molt petit en 

comparació amb el temps de propagació del processador complet. Això 
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es nota principalment amb la senyal de rellotge que és la que es 

connecta amb més entitats. 

 Propagació d'entrada-sortida: Les senyals que requereixen connectar-

se a pins d'entrada o sortida, pateixen un retard molt més elevat ja que 

les sortides estan col·locades a grans distàncies. L'algorisme de 

col·locació pot moure els blocs a llocs propers als pins si ho creu 

convenient. 

A la figura 8.1, es representa el camí crític de la etapa amb més retard del 

processador. El camí es mostra marcat en vermell i amb les vores dels blocs i 

fletxes més gruixudes.  El camí amb major retard és el que s'inicia al registre 

entre les etapes ALU i CL. Passa per fer la comprovació a cache de les 

etiquetes, cosa que provoca una fallada. A continuació, el senyal de fallada 

passa al controlador de la cache. Posteriorment, el controlador de la cache fa la 

petició d’accés a memòria principal i tria entre la direcció provinent del registre 

o la del buffer d’escriptures. Desprès, del multiplexor l’adreça arriba a un 

descodificador. Finalment, del descodificador s’envia l’adreça al controlador de 

la SRAM i aquest envia les senyals necessàries per l’accés a memòria principal 

cap a un registre, de forma que al cicle següent s’iniciï l’accés a memòria 

principal. 

 

Figura 8.1: Camí Crític 

El camí crític apareix, per exemple, amb una instrucció de load que falla o quan 

es detecta que s’ha de buidar el buffer, per tant, la etapa més crítica és CL. EL 

camí crític té un retard que oscil·la entre 17 i 19.5 ns, depenent de la 

compilació. A la figura 8.2, es pot veure els retards de les principals entitats que 

s’han modificat en aquest projecte. Aquestes entitats són, el descodificador  



45 
 

d’instruccions, el gestor de riscos i la entitat que agrupa totes les entitats 

relacionades amb memòria. Per veure la diferència de retards en diferents 

compilacions, s’ha fet la mesura en dues compilacions diferents. 

Entitat Retard T1 (ns) Retard T2 (ns) 

Unitat de control d’accessos a memòria 18.68 19.06 

Descodificador d’instruccions 8.67 8.74 

Gestor de riscos 0.79 1.12 
Figura 8.2: Resum dels retards 

El TimeQuest, al mateix temps que et dona el camí crític també et fa una 

estimació de la freqüència màxima de funcionament. Aquesta estimació depèn  

d’alguns paràmetres com ara el nivell d'optimització, el model de la FPGA, 

temperatura ambient, temperatura de funcionament, voltatge, etc. Amb aquest 

processador s’ha obtingut una freqüència màxima de treball que oscil·la entre 

52 i 62 MHz depenent de la compilació.  

La freqüència màxima és una dada important, però per si sola no indica el 

rendiment del processador ja que cal calcular-ne el seu CPI (cicles per 

instrucció). En aquest cas, el CPI de la majoria d’instruccions serà molt proper 

a la unitat amb excepció de les instruccions d’accés a memòria, doncs són les 

que afegeixen més cicles d’espera. 

8.2 Anàlisi Energètic 

En quan a l’anàlisi energètic, l’eina PowerPlay del Quartus et permet fer una 

estimació de la potència de dissipació del disseny realitzat. De la mateixa forma 

que l’eina d’anàlisis temporal, aquesta estimació depèn d’alguns paràmetres i 

condicions que es poden configurar com ara el rati d’utilització de les entrades i 

sortides, els voltatges, temperatures o el sistema de refrigeració, entre d’altres. 

Conèixer la potència dissipada pel processador és útil per poder dissenyar un 

processador eficient que no es sobreescalfi. Això es deu a que tota la potència 

es dissipa en forma de calor. El sobreescalfament pot reduir la vida útil del 

processador. Per extreure aquesta calor, es necessita un sistema de 

refrigeració potent que també consumirà bastant. En definitiva, saber la 

potència permet deduir el cost econòmic que es tindrà degut a l’energia 

consumida. També permet calcular l’impacte mediambiental que pot tenir el 

subministrament d’aquesta potència.  
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En aquest cas, el processador dissenyat consumeix un total de 287,42 mW, 

sense tenir en compte el consum de la resta d’elements de la placa on es troba 

l’FPGA i que el processador utilitza com ara la SRAM. L’anàlisi s’ha fet amb el 

mode típic de característiques que està disponible a les opcions de la eina, i 

utilitza condicions de treball típiques extretes a partir d’anàlisis d’Altera.  

El consum estimat no varia gaire d’una compilació a una altre a no ser que es 

modifiquin les condicions de l’anàlisi o s’introdueixi algun element nou en el 

disseny. L’eina també mostra el consum desglossat de les diferents entitats del 

disseny. Així podem veure per exemple, que la potència de la cache que és 

d’uns 3.3 mW, mentre que la potència de dissipació de la SRAM és de l’ordre 

d’1 W segons el seu datasheet [36]. A la figura 8.3, es pot veure la taula resum 

del consum dels elements esmentats. El consum de la cache està inclòs dins el 

consum del processador, mentre que el de la SRAM no s’inclou. 

Element Consum 

Processador 287.42 mW 

Cache 3.3 mW 

SRAM 1 W 
Figura 8.3: Resum del consum del processador i els principals elements 

8.3 Jocs de Prova 

Finalment, per mesurar la diferència en rendiment i consum entre el 

processador amb cache i sense cache, s’han afegit alguns comptadors 

hardware al processador. Aquests comptadors donen el número d’accessos a 

cache, el número de fallades de lectura a cache, el total d’escriptures a la 

SRAM i el total d’accessos a la SRAM. Sent el total d’accessos a la SRAM la 

suma de les fallades a lectura més les escriptures. Cal recordar que segons les 

decisions que s’han pres en el disseny de la cache, totes les escriptures 

actualitzen la SRAM. 

Per veure la diferència, s’han passat uns quants jocs de proves que fan sumes i 

productes de vectors i matrius, i s’han comprovat els valors dels comptadors. 

Dels jocs de prova que s’han fet i provat se n’han seleccionat 4: memtest3, 

memtest5, memtest6 i memtest7. A l’annex E, hi ha una llista de tots els jocs de 

prova realitzats amb una petita descripció.  
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A la figura 8.4 es mostren els resultats dels jocs de prova seleccionats. Se 

suposa que el processador sense cache faria tots els accessos a la SRAM 

enlloc de la cache. Com es pot veure, s’ha reduït el número d’accessos a 

memòria principal, en mitjana s’han reduït en un 32.5%.  

Joc de Proves Accessos a 
cache 

Fallades de lectura a 
cache 

Escriptures a 
SRAM 

Accessos a 
SRAM 

Inicialització d’un vector 
(memtest3) 

700 51 201 252 

Suma de 2 vectors 
(memtest5) 

4085 512 1277 1789 

Suma de 2 matrius 
(memtest6) 

60757 2558 14023 17861 

Producte de 2 matrius 
(memtest7) 

1918257 110943 265303 376246 

Figura 8.4: Accessos a cache i SRAM per a diferents jocs de proves 

A l’afegir la cache, a més de reduir els cicles perduts per accedir a la SRAM, 

també s’aconsegueix reduir considerablement el consum, doncs la cache té un 

consum dinàmic molt baix en comparació a la SRAM. Això implica un impacte 

social, ambiental i econòmic, doncs la reducció del consum implica menys 

contaminació i menys diners gastats en la factura elèctrica que es poden 

invertir en millorar les condicions de treball, entre d’altres. 

A la figura 8.5, es pot veure una gràfica aproximada de l’eficiència energètica, 

és a dir, el rendiment per watt que s’aconsegueix. En aquest cas el rendiment 

és el temps total dels accessos a cache i/o memòria, per cada joc de proves. 

També es mostra el temps i el consum del accessos a memòria, sent tots els 

valors relatius al processador sense  cache. 

 
Figura 8.5: Gràfica de la eficiència energètica, el temps d’accés a memòria i el consum 
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8.4 Recursos consumits per la FPGA 

En quan als recursos consumits de la FPGA, a la figura 8.6 es mostra una taula 

amb els principals recursos que utilitza el disseny del processador realitzat. En 

total no s’utilitza més d’un 6% del total de recursos disponibles. A la figura 8.7, 

es mostra la planificació del xip amb la part que es correspon a la cache 

marcada en groc. 

Recurs Quantitat utilitzada 

Elements lògics 6492 

Registres 2479 

Pins I/O 149 

Blocs M9ks 138 
Figura 8.6: Recursos consumits per la FPGA 

 

Figura 8.7: resultat del Chip Planner del processador 
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9. Futures ampliacions del processador 

El processador utilitzat en aquest projecte es pot seguir ampliant per acostar-lo 

més a un MIPS real. Per començar, aquest MIPS utilitza només un subconjunt 

del conjunt d’instruccions MIPS I, per tant, es podria ampliar l’arquitectura del 

processador per donar suport a totes les instruccions d’aquest conjunt.  

També es podria ampliar l’arquitectura per donar suport a un conjunt 

d’instruccions més recent dels MIPS com ara els conjunts MIPS II, MIPS III, 

MIPS IV, MIPS V, MIPS32 i MIPS64, sent aquest dos últims els més usats a 

l’actualitat. En el cas del MIPS64 caldria ampliar els busos del camí de dades 

per donar suport als 64 bits. Com que cada nou conjunt és un superconjunt de 

l’anterior, no hi hauria problemes de compatibilitat. 

Tenint en compte que en aquest projecte només s’ha afegit una cache de 

dades, es podria afegir també la cache d’instruccions. Per fer-ho caldria 

mapejar les instruccions a la memòria principal, és a dir, la SRAM en aquest 

cas. També caldrà tenir en compte el possible risc estructural que hi hauria al 

tenir dos etapes que poden accedir a la mateixa memòria al mateix temps si en 

les dues hi ha una fallada a les respectives caches. També es podria substituir 

la SRAM per la SDRAM, doncs té més capacitat, i per tant, es podrien executar 

programes de més tamany. 

Un altre afegit podria ser la utilització d’un sistema de memòria virtual amb 

paginació. Per això caldria implementar una MMU (Memory Managament Unit) 

per traduir les adreces lògiques a físiques, i un TLB (Translation Lookaside 

Buffer) per accelerar la traducció. També es necessitaria una àrea d’intercanvi 

per quan la memòria física quedi plena i es vulgui executar un nou procés. En 

aquesta àrea es podrà guardar el codi i dades dels processos no utilitzats per 

deixar lloc a nous processos. Per aquesta àrea es podria utilitzar la SRAM o la 

SDRAM, depenent de la que s’utilitzi com a memòria principal. D’aquesta 

forma, es podria tenir una quantitat de memòria major de la que es disposa 

físicament. Això permetria per exemple augmentar el número de programes en 

execució. 
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10. Procés en el desenvolupament del projecte 

A continuació s’explicarà el desenvolupament del projecte amb les següents 

seccions: la planificació temporal que s’ha seguit, un anàlisi estimat dels costos 

i una descripció detallada de la metodologia i eines usades. 

10.1 Planificació Temporal 

La planificació s’ha complert en casi un 99%, doncs la majoria de tasques s’han 

pogut completar. Algunes de les tasques s’han completat abans de l’estimat 

com ara la implementació de la cache però amb altres tasques s’ha tardat més 

com ara l’escriptura de la memòria. En definitiva, s’ha aconseguit acabar el 

projecte dins del temps estimat a la planificació. 

Per altra banda, un parell de les tasques s’han acabat descartant. 

Principalment es tracta de les tasques relacionades amb fer la cache 

parametritzable, de forma que es pogués escollit el tamany o les polítiques 

d’escriptura. S’ha considerat que no era necessari i que podia arribar a 

complicar més del compte altres tasques o futures ampliacions del 

processador.  

Tot seguit, a la figura 10.1, es mostra una taula amb totes les tasques, la 

previsió de temps assignada a cada tasca, els recursos utilitzats, les 

dependencies i els paral·lelismes. A la figura 10.2, es mostra el diagrama de 

Gantt resultant d’aquesta taula. Posteriorment, a les figures 10.3 i 10.4, 

s’inclouen les taules amb les tasques que s’han acabat completant i les que 

s’han descartat, amb una petita descripció de cada tasca.  
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 Nº Nom de las Tasca Duració 

(dies) 

Inici Fi Predecessore

s 

Recursos 

1 Lectura de la documentació 5 14/01/2013 18/01/2013  Projecte Base 

2 Repàs de Coneixements 2 14/01/2013 15/01/2013  Apunts 

3 Reunió Inicial 1 23/01/2013 23/01/2013 1 Director i CoDirector 

4 Pràctica amb les eines 2 24/01/2013 25/01/2013 3 FPGA 

5 Construcció d'un Mòdul de RAM bàsic 1 28/01/2013 28/01/2013  Software d'Altera 

6 Testeig del Mòdul Bàsic 2 29/01/2013 30/01/2013 5 FPGA 

7 Proba del Controlador de la SRAM 4 29/01/2013 01/02/2013  FPGA 

8 Documentar la SRAM i el mòdul Bàsic 2 04/02/2013 05/02/2013 7   

9 Dissenyar la Cache i el seu controlador 2 04/02/2013 05/02/2013    

10 Dissenyar l'esquema de Connexions 3 06/02/2013 08/02/2013 9   

11 Reunió de Seguiment 1 12/02/2013 12/02/2013  Director i CoDirector 

12 Implementació d'una Cache Bàsica 10 11/02/2013 22/02/2013 10 Software d'Altera 

13 Proba de la Cache 5 25/02/2013 01/03/2013 12 FPGA 

14 Implementació del Controlador de la Cache 10 04/03/2013 15/03/2013 13 Software d'Altera 

15 Reunió de Seguiment 1 12/03/2013 12/03/2013  Director i CoDirector 

16 Proba de la Cache amb el seu controlador 5 18/03/2013 22/03/2013 14 FPGA 

17 Proba de la Cache i el seu Controlador junt 

amb la SRAM 

5 25/03/2013 29/03/2013 16 FPGA 

18 Reunió de Seguiment 1 26/03/2013 26/03/2013  Director i CoDirector 

19 Afegir al Processador la Cache i la SRAM 5 01/04/2013 05/04/2013 17 Software d'Altera 

20 Probes amb programes específics 10 08/04/2013 19/04/2013 19 FPGA 

21 Reunió de Seguiment 1 09/04/2013 09/04/2013  Director i CoDirector 

22 Documentar la Cache implementada 5 22/04/2013 26/04/2013 20   

23 Reunió de Seguiment 1 23/04/2013 23/04/2013  Director i CoDirector 

24 Afegir Atributs a la Cache 10 29/04/2013 10/05/2013 22 Software d'Altera 

25 Probes dels diferents Atributs 5 13/05/2013 17/05/2013 24 FPGA 

26 Millores de la Cache/Jerarquia de memòria 10 29/04/2013 10/05/2013 22 Software d'Altera 

27 Probes de les millores 5 13/05/2013 17/05/2013 26 FPGA 

28 Reunió de Seguiment 1 07/05/2013 07/05/2013  Director i CoDirector 

29 Documentar els atributs i millores 5 20/05/2013 24/05/2013 25,27   

30 Reunió de Seguiment 1 21/05/2013 21/05/2013  Director i CoDirector 

31 Probes Finals 5 27/05/2013 31/05/2013 29 FPGA 

32 Escriptura de la Memòria 35 15/04/2013 31/05/2013    

33 Reunió de Seguiment 1 28/05/2013 28/05/2013  Director i CoDirector 

34 Preparació de la Presentació 5 03/06/2013 07/06/2013 31,32   

35 Reunió de Seguiment 1 04/06/2013 04/06/2013  Director i CoDirector 

Figura 10.1: Taula completa de les tasques i la seva duració estimada 

 

 



 

Figura 10.2: Diagrama de Gantt 

 



Tasques Realitzades 

Fase Tasca Descripció (Recurs) 

1 Lectura de la documentació 
Estudi i Lectura de la documentació proporcionada pel director, 
relacionada amb el projecte en el que hem baso (Projecte Base) 

1 Repàs de Coneixements 
Repàs de Coneixements relacionats amb el projecte, com ara VHDL, 
tot i que s'aniran revisant coses durant tot el projecte (Apunts) 

1 Reunió Inicial (Director) 

1 Pràctica amb les eines 

Fer ús de les eines que s'utilitzaran durant el projecte, en quan a 
software i la FPGA, amb petites proves per practicar (FPGA, Soft. 
Altera) 

2 
Construcció d'un Mòdul de RAM 
bàsic 

Construir amb les eines del Quartus II un mòdul de RAM bàsic (Soft. 
Altera) 

2 Testeig del Mòdul Bàsic 
Instanciar el Mòdul Bàsic i provar-lo amb un mòdul de Testeig (FPGA, 
Soft. Altera) 

2 
Prova del Controlador de la 
SRAM 

Prova d'un Controlador de SRAM fet en una assignatura anterior amb 
una altre placa, i fer les modificacions i ajustos necessaris per afegir-lo 
al processador (FPGA, Soft. Altera) 

2 
Documentar la SRAM i el mòdul 
Bàsic 

Explicar com s'ha fet i com funciona el controlador de la SRAM i el 
mòdul de RAM bàsic 

3 
Dissenyar la Cache i el seu 
controlador 

Fer el disseny del mòdul de la Cache en un esquema utilitzant els 
mòduls Bàsics de RAM 

3 
Dissenyar l'esquema de 
Connexions 

Dissenyar l'esquema de connexions entre la SRAM, la Cache i el 
Processador MIPS actual 

3 
Implementació d'una Cache 
Bàsica 

A partir del disseny fer un projecte on es creï una Cache Bàsica (Soft. 
Altera) 

3 Prova de la Cache 
Instanciar el Mòdul de Cache i provar-lo amb un mòdul de Testeig 
(FPGA, Soft. Altera) 

3 
Implementació del Controlador 
de la Cache Implementar en VHDL el controlador de la Cache (Soft. Altera) 

3 
Prova de la Cache amb el seu 
controlador 

Instanciar el controlador junt amb la Cache i provar-lo amb un mòdul 
de Testeig (FPGA, Soft. Altera) 

3 
Prova de la Cache i el seu 
Controlador junt amb la SRAM 

Instanciar el controlador de la SRAM junt amb la Cache i el seu 
controlador, i provar-ho amb un mòdul de Testeig (FPGA, Soft. Altera) 

3 
Afegir al Processador la Cache i 
la SRAM 

Primer Cal substituir la memòria principal que hi ha ara per el 
controlador de la SRAM i provar que continuï funcionant correctament, 
desprès afegir la cache (Soft. Altera) 

3 
Proves amb programes 
específics 

Fer programes específics per provar el funcionament de la cache 
(FPGA, Soft. Altera) 

3 Reunions de Seguiment 
Reunions de Control amb el Director i CoDirector del Projecte (Director 
i CoDirector) 

3 
Documentar la Cache 
implementada Explicar com s'ha fet i com funciona el la Cache i el seu controlador 

4 
Millores de la Cache/Jerarquia 
de memòria 

Afegir possibles millores com buffers d'escriptura, entre d'altres (Soft. 
Altera) 

4 Proves de les millores 
Provar les diferents millores per separat i posteriorment junt amb el 
processador (FPGA, Soft. Altera) 

4 Documentar les millores Explicar les millores fetes 

5 
Proves Finals i 
Revisar/Completar la memòria 

Provar que tot junt funciona correctament, iot i que la memòria s'haurà 
anat fent en paral·lel, caldrà acabar de revisar-la i completar el que falti 
(FPGA, Soft. Altera) 

5 Preparació de la Presentació Fer i Practicar la presentació 

Figura 10.3: Taula de tasques completades amb la seva descripció 

Tasques Descartades 

Fase Tasca Descripció (Recurs) 

4 Fer la Cache Parametritzable Afegir Atributs modificables a la cache (Soft. Altera) 

4 Proves dels diferents Atributs 
Provar els diferents atributs afegits per separat i posteriorment junt 
amb el processador (FPGA, Soft. Altera) 

4 Documentar els atributs Explicar els atributs afegits a la cache 

Figura 10.4: Taula de tasques completades amb la seva descripció 
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10.2 Despeses Estimades 

El pressupost es desglossa en funció dels diferents rols que podrien participar 

en el projecte tal i com es mostra a la figura 10.5. Donat que no s’ha trobat el 

sou per hora mitjà oficial d’aquests rols, s’ha utilitzat el cost d’un projecte 

anterior [37] per elaborar aquest pressupost. Després, s’ha assignat una 

quantitat d’hores a cada rol en funció de les tasques relacionades amb aquest. 

Finalment, s’ha calculat el cost total estimat en funció de les hores treballades. 

Professió Cost/hora (€) Hores Treballades Cost Total (€) 

Cap de Projecte 35 40 1400 

Analista 25 30 750 

Programador 22 280 6160 

Encarregat de les proves 22 230 5060 

Administratiu 14 20 280 

Total  600 13650 

Figura 10.5: Cost del Personal 

A continuació, a la figura 10.6 es mostra un inventari de les despeses 

estimades relacionades amb els elements de software i hardware que s’han 

utilitzat durant el desenvolupament del projecte. 

Element Unitats Preu Acadèmic (€) Preu Empresarial (€) 

Sistema Operatiu Linux i Compilador GNU 1 0 1000 (Donació) 

Altera Quartus II 1 0 2325 

Altera ModelSim 1 0 780 

Placa DE2-115 1 320 620 

PC per programar 1 0 500 

Total  320 5225 

Figura 10.6: Preus del hardware i software utilitzats 

Donat que la majoria d’eines utilitzades tenen una versió lliure gratuïta per a 

estudiants, s’ha dividit el preu dels elements a nivell acadèmic i empresarial. En 

quan al sistema operatiu Linux i el compilador GNU, s’ha decidit assignar el 

cost d’una donació ja que es treu profit d’aquestes eines. La placa DE2-115 

també té una edició per a estudiants amb un preu més baix.  

Tot el programari d'Altera, com ara el Quartus II o el ModelSim, tenen una 

llicència gratuïta amb certes limitacions que és l’ha que s’ha usat en aquest 

projecte. No obstant, a nivell empresarial seria recomanable comprar la 

llicencia per tenir totes les opcions que ofereixen. 

Al cost del personal, del programari i del maquinari, se li ha d’afegir el cost de 

les despeses generals i els impostos. Les despeses generals fan referència al 
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cost del lloguer de l’edifici, llum, aigua, telèfons, etc. A la figura 10.7 es mostra 

el pressupost total. 

Costos Cost Total (€) 

Personal 13650 

Software i Hardware 5225 

Despeses generals 4500 

Total 23375 28284 (+21% IVA) 

Figura 10.7: Pressupost Total 

10.3 Descripció de les eines 

 El Processador MIPS ja implementat i segmentat en un projecte anterior. 

 La FPGA integrada a la placa DE2-115 amb diversos components com 

ara LEDs, interruptors, botons, entre d'altres junt amb un PC per poder 

connectar la placa i programar la FPGA. A la figura 10.8 es pot veure 

una imatge de la placa que s’ha utilitzat. 

 Software proporcionat principalment per la empresa fabricant de la 

FPGA, en aquest cas Altera, com el programa Quartus II per fer el 

disseny, síntesi i programar-ho a la FPGA, o simuladors com ara el 

ModelSim  o el SignalTap per fer proves. 

 Per la comunicació amb el director, principalment s'usarà el correu 

electrònic, excepte en casos en que es vulgui compartir un fitxer gran, 

per el qual s'utilitzarà Dropbox. 

 

Figura 10.8: Placa DE2-115 d’Altera 
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10.4 Metodologia 

Per el desenvolupament d'aquest projecte s’han seguit els següents passos. 

Primer s’ha fet el disseny de forma esquemàtica dels mòduls bàsics que es 

necessitaven i la seva interconnexió, junt amb una breu explicació del seu 

funcionament. Posteriorment s’han implementat aquests mòduls de forma 

separada utilitzant l'eina Quartus II, proporcionada per Altera, per crear els 

fitxer VHDL i diagrames de blocs necessaris. També s’han dut a terme les 

proves pertinents. Finalment, amb el Quartus, s’han agrupat aquests 

components en el processador MIPS, substituint part del que hi havia, i s’ha 

tornat a provar. Paral·lelament a tot això, s’ha anat documentant tot el que s’ha 

fet. 

Les proves de funcionament s’han fet a mesura que s’han implementat els 

mòduls. Per fer això, els mòduls més bàsics s’han provat de forma separada. 

S’ha utilitzat el Quartus per dissenyar les proves, instanciant el mòdul en 

qüestió en un diagrama de blocs juntament amb un generador d’estímuls fet en 

VHDL. Aquests tests més bàsics es poden simular fàcilment amb el ModelSim 

per comprovar les senyals i veure la seva evolució temporal. Després es poden 

provar a la placa, i comprovar que funcionen fent ús dels LEDs i interruptors de 

la placa. Altera proporciona un panell de control per comprovar el valor de les 

memòries externes de la placa. D'aquesta forma es pot assegurar que els 

valors finals de memòria són els esperats. Per provar la memòria interna de la 

FPGA, el propi Quartus disposa d'una eina que permet comprovar els valors 

d'aquestes en temps d'execució. 

Per provar la jerarquia de memòria amb el processador, s’han desenvolupat 

programes en assemblador. Aquests programes contenen bucles amb 

accessos a memòria, fan algun càlcul i ho tornin a guardar, imprimint el resultat 

per la pantalla de 7 segments. En cas que es necessiti debugar, caldrà fer la 

simulació per veure el valor de les senyals i com evolucionen, a part del 

ModelSim es disposa del SignalTap. Aquest permet veure els valors interns de 

les senyals dins la pròpia FPGA, i per tant és més precís. Per contra, només 

pot guardar una certa quantitat de dades que no acostuma a ser gaire gran.  



58 
 

  



59 
 

11. Competències Tècniques i Transversals 

A continuació, a les figures 11.1 i 11.2 es troben les taules resum amb la 

informació relacionada amb les competències transversals i tècniques. Es 

descriu cada competència, com s’ha desenvolupat en aquets projecte i la 

secció de la memòria on es detalla. 

Competències Transversals 

Competència Descripció Comentaris Capítol/Secció 

Formulació del 
problema 

En quina mesura el projecte soluciona el problema. S’ha assolit l’objectiu principal de 
projecte que era dissenyar la jerarquia 
de memòria. 

7 i 8 

Planificació 
S'han revisat els compromisos adquirits en les fites anteriors, 
existeix una quantificació del treball realitzat i una valoració 
econòmica del projecte. 

S’ha seguit la planificació, quantificant 
les tasques completades i s’ha 
realitzat un pressupost. 

10.1 i 10.2 

Metodologia i rigor 
S'explica clarament com s'ha arribat a la solució proposada i 
com s'ha validat la solució. 

S’explica la metodologia i el sistema 
de validació utilitzats. 

5.5 i 10.4 

Sostenibilitat i 
compromís social 

Existeix una anàlisi de l'impacte social, ambiental i econòmic 
del projecte. 

S’han fet càlculs de la energia 
consumida i el cost del projecte. 

8.2, 8.3 i 10.2 

Estructura i 
organització del 

treball 

La memòria té resum, un índex amb pàgines numerades i 
seccions numerades, estructura coherent, conclusions 
autocontinguda. 

La memòria està organitzada en 
seccions i inclou tot el que es 
demana. 

1 - 12 

Escriptura clara i 
correcta 

La memòria està escrita amb claredat, adreçada a una 
audiència sense coneixement previ del projecte. La redacció 
és correcta ortogràfica, sintàctica i semànticament. 

La memòria és clara i la redacció és 
correcta en tots els aspectes 
demanats. 

1 - 12 

Ús de recursos 
Identifica els punts confusos i els aclareix amb exemples . Ús 
de gràfiques i referències correctament citades. S'indica la 
font de les cites. 

S’utilitzen esquemes i taules per 
aclarir el que s’ha fet. Totes les fonts 
estan citades. 

1 - 12 

Llenguatge verbal 
Usa un llenguatge tècnic adequat, una entonació correcta i un 
tó de veu audible pel públic. Respón adequadament i explica 
els aspectes fonamentals del seu projecte. 

 
Presentació 

Llenguatge no 
verbal 

Controla i influeix al públic amb missatges no verbals, com ara 
l'expressivitat de les mans, l'ús de la mirada o l'elecció de la 
indumentària. Gestiona bé els temps i utilitza el silenci. 

 
Presentació 

Figura 11.1: Taula resum de les competències transversals 

Competències Tècniques 

Competència Descripció Desenvolupat en el Projecte Capítol/Secció 

CEC1.1 

Dissenyar un sistema basat en un microprocessador o un 
microcontrolador 

S’ha dissenyat una jerarquia de 
memòria per a un microprocessador 
MIPS, incloent una cache de dades i 
una SRAM. 

4, 6 i 7 

CEC1.2 

Dissenyar o configurar un circuit integrat utilitzant les eines de 
software adients 

S’ha utilitzat les eines de software 
proporcionades per Altera per 
dissenyar i configurar la jerarquia de 
memòria. 

5, 7, 8, 10.3 i 
10.4 

CEC2.2 

Programar considerant l'arquitectura hardware, tant en 
assemblador com en alt nivell 

S’han desenvolupat programes en 
assemblador i alt nivell tenint en 
compte l’arquitectura del processador 
MIPS amb que s’ha treballat. 

8.3 

Figura 11.2: Taula resum de les competències Tècniques 
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12. Conclusions 

En conclusió, s’ha assolit el principal objectiu del projecte que era afegir la 

jerarquia de memòria al processador MIPS. Al llarg del projecte s’ha pogut 

estudiar l’arquitectura MIPS, així com la jerarquia de memòria i un dels seus 

nivells més importants, la cache. A més s’ha pogut posar en pràctica els 

coneixements apresos al llarg de la carrera, com ara el disseny de hardware 

utilitzant una eina amb molt de futur com és la FPGA. En definitiva, s’ha pogut 

viure de primera mà les complicacions que porta fer el disseny d’una cache en 

un processador ja fet, però en general ha estat una experiència satisfactòria. 
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Annex A: Història dels dispositius programables 

Els primers dispositius programables van ser les PLA (Programable Logic 

Array), que són uns components que es poden programar un sol cop i 

permeten implementar funcions lògiques fent ús d'ANDs i ORs. Més endavant 

van aparèixer les GALs (Generic Array Logic), uns dispositius amb la capacitat 

de ser reprogramables,  cosa que es va aconseguir fent ús de la mateixa 

tecnologia que les EEPROMs. L'evolució d'aquestes van ser les CPLDs 

(Complex Programmable Logic Device) que permeten implementar funcions 

més complexes com ara operacions aritmètiques o unitats de memòria, entre 

d'altres.  

A partir dels CPLDs es van començar a estructurar els blocs interns en blocs 

bàsics també anomenats LUTs (LookUp Table), que són blocs que 

implementen una unitat lògica mínima. Normalment contenen un o més 

registres i un bloc combinacional petit. Aquests blocs es solen combinar amb 

d’altres de lògica més complexa com ara multiplexors o sumadors, determinant 

una millora de les prestacions en temps de cicle i nombre de portes utilitzades. 

A la figura A.1 es mostra un bloc bàsic dels que podria tenir un CPLD o una 

FPGA, format per dos blocs combinacionals (3-LUT), un sumador (FA), 

multiplexors i un registre d'un bit (DFF). 

 

Figura A.1: Esquema intern d’un bloc d’una FPGA 

Actualment han aparegut les FPGAs (Field Programable Gate Array) [38], les 

quals estan formades principalment per LUTs, però a diferencia de les CPLDs, 

tenen una major densitat de portes i ofereixen més flexibilitat alhora 

d’interconnectar els blocs. A la figura A.2 podem veure un exemple de la seva 

arquitectura interna. Aquestes es programen amb un software específic del 

fabricant utilitzant un llenguatge concret del que es parlarà més endavant. Les 
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plaques de les FPGA a més contenen gran quantitat de funcions d’alt nivell 

específiques, que es fan servir típicament en el disseny digital. Entre aquestes 

s'inclouen DSPs (Digital Signal Processor), multiplicadors, memòria dedicada, 

registres, DACs (Ditigal-Analog Converter) o ADCs (Analog-Digital Converter). 

 

Figura A.2: Arquitectura interna d’una FPGA 
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Annex B: Detalls del processador MIPS 

En els processadors MIPS hi ha dos modes d'execució: usuari i privilegiat. La 

diferència entre els dos modes de funcionament és que el mode usuari només 

pot executar un subconjunt d'operacions del mode privilegiat. L'objectiu 

d'aquesta estratègia és protegir algunes de les operacions que pot realitzar un 

ordinador en un mode privilegiat i fer funcionar el processador en el mode no 

privilegiat (usuari) sempre que es pugui. 

En un processador MIPS el mode privilegiat és l'únic que pot accedir als 

dispositius i a certes àrees de la memòria. D'aquesta manera s'evita que un 

programa d'usuari mal programat pugui interferir amb els dispositius i provocar 

errors que afectin a la resta de programes. Aquesta divisió entre els dos modes 

facilita en gran part l'existència dels sistemes operatius. 

B.1: Excepcions i interrupcions del processador 

Una excepció és un esdeveniment que es produeix durant la interpretació 

d'instruccions en un processador i que té com a objectiu informar de problemes 

o situacions anòmales. Parlarem d'excepcions quan ens referim a 

esdeveniments síncrons amb el procés d'interpretació d'instruccions, és a dir, 

esdeveniments associats a la interpretació d'instruccions. 

Es parla d'interrupció quan es produeix un esdeveniment en el que un perifèric 

demana l'atenció del processador de forma asíncrona, és a dir, d'una manera 

que no té relació amb el procés d'interpretació d'instruccions. Tot i això i degut 

a la similitud entre excepcions i interrupcions es farà referència als dos conjunts 

com a excepcions i només es diferenciaran en els casos on sigui necessari. 

Les excepcions es distingeixen per la seva causa i a cada una se li associa un 

codi. A la figura B.1 es mostren les excepcions implementades al processador. 

Es mostra també l'etapa del processador segmentat on es realitza la detecció 

de l'excepció. 

Excepció Codi Etapa Descripció 

Interrupció 0 N/A Es produeix una interrupció externa 

Address error (read) 4 BUS/ALU Accés de lectura a memòria no alineat 

Address error (write) 5 ALU Accés d'escriptura a memòria no alineat 

Bus error (inst fetch) 6 BUS Accés a memòria d'instruccions no vàlid 
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Bus error (load/store) 7 ALU Accés a memòria de dades no vàlid 

Syscall 8 DL S'ha executat la instrucció syscall 

Break 9 DL S'ha executat la instrucció break 

Instrucció reservada 10 DL La instrucció no té una codificació vàlida 

Overflow 12 ALU Es produeix desbordament en un add/sub 
Figura B.1: Taula d'excepcions implementades al processador 

B.2: Gestió d’Excepcions i Interrupcions 

Per gestionar les excepcions, es disposa d’un banc de registres a un mòdul 

anomenat Coprocessador 0. A la figura B.2 es poden veure quins registres 

inclou i una breu descripció.  

Registre Num Descripció 

BadVAddr 8 Adreça de l'accés incorrecte a memòria 

Counter 9 Comptador de cicles de rellotge 

Compare 11 Registre de comparació del timer 

Status 12 Estat del processador 

Cause 13 Causa de l'última excepció/interrupció 

EPC 14 Adreça on s'ha produït l'última excepció 

Figura B.2: Registres implementats al coprocessador 0 

Quan es produeix una excepció el processador entra en mode privilegiat i es 

modifica el comptador de programa al d’una adreça fixa. És a partir d'aquesta 

adreça on el programador de sistema (del nucli) haurà d'escriure codi que 

gestioni l'excepció, i a continuació, retorni al mode d'usuari. El codi situat a 

partir d'aquesta adreça de memòria s'anomena gestor d'excepcions (exception 

handler) i s'encarrega de realitzar les tasques necessàries per al tractament de 

l'excepció. La rutina pot accedir a les dades de l'excepció, llegint els registres 

del coprocessador 0, per tal de conèixer la causa de l'excepció amb detall. 

Finalment per a retornar al mode usuari es fa ús del registre EPC, que conté 

l'adreça de retorn, així com la instrucció rfe. Aquesta instrucció rehabilita la 

detecció d'excepcions i torna a mode usuari. 

B.3: Dispositius d'Entrada i Sortida 

Fent ús del hardware que proporciona la placa de la FPGA, en el projecte 

anterior es van implementar també controladors per a tres perifèrics molt útils 

de cara a l'usuari i de gran utilitat també per a provar el computador i depurar 

errors. 

El primer dispositiu es tracta d’una pantalla LED de 7 segments que es troba a 

la placa. Aquesta s’organitza en 8 conjunts de 7 segments cada un. Cada unitat 
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és capaç de representar una figura apagant i encenent els 7 segments de LEDs 

que la formen.  

El segon dispositiu es tracta de la sortida VGA de que disposa la placa. Es té 

implementat un dispositiu de pantalla que permet mostrar dades a l'usuari a 

través del monitor. Aquest dispositiu proporciona una sortida de vídeo de 

640x480 píxels de resolució en blanc i negre, i en mode text. Això significa que 

el processador només pot especificar caràcters de text per la sortida de vídeo. 

La representació dels caràcters són símbols de 8 píxels d'amplada i 12 píxels 

d'alçada. Aquesta mida es tradueix en una pantalla de 80 columnes per 40 

línies de caràcters. Es reserva una memòria de 3200 bytes on cada byte 

representa un caràcter de la pantalla. El processador només ha d'escriure a 

cada posició de memòria el caràcter, codificat en codi ASCII, que vol mostrar i 

aquest es veurà a la pantalla. 

L’últim dispositiu implementat es tracta del connector PS/2 situat a la placa amb 

el que es pot connectar un teclat o un ratolí com a perifèric. En aquest cas es 

va implementar un controlador de teclat que permetés llegir les tecles que 

l'usuari premi. Cada vegada que l'usuari prem una tecla el controlador escriu en 

un registre el codi de la tecla i s'activa un bit que indica que el valor de la tecla 

és vàlid. A més es genera una interrupció al processador per avisar-lo que hi ha 

una dada vàlida al registre del teclat. Un cop el processador ha llegit el codi de 

la tecla ha de desactivar el bit de validesa per permetre al controlador llegir més 

tecles. 

B.4: Nucli d’un Sistema Operatiu 

A més del processador MIPS, a l’anterior projecte es va implementar un petit 

nucli de sistema operatiu. Amb aquest, es pot fer la gestió de fins a 4 processos 

d’usuari, gestionant l’execució i finalització de programes presents al sistema i 

rotació de processos en execució. També s’encarrega dels dispositius 

d’entrada i sortida, permeten l’accés als perifèrics per a lectura i escriptura de 

dades. Per últim i més important, s’encarrega del tractament d'excepcions i 

interrupcions, capturant-les i executant les seves pertinents rutines.  
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Per poder accedir al sistema des de els processos d’usuari, es van implementar 

algunes crides a sistema, més concretament l’exec, l’exit, el read i el write. La 

primera permet canviar el programa en execució, la segona aturar l’execució 

d’un programa, i la tercera i quarta, llegir i escriure dades d’un dispositiu 

respectivament. 
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Annex C: Implementació de la cache 

En aquesta secció s’explicaran alguns detalls sobre la implementació de la 

cache. Es llistaran tots els senyals de la cache i el seu controlador, es mostrarà 

un camí de dades més complet i el funcionament de l’autòmat de control de la 

cache amb alguns trossos del codi relatius al funcionament del buffer 

d’escriptures. 

C.1:  Llistat de senyals 

A la figura C.1, es llisten tots els senyals relacionats amb la cache, el seu 

controlador, la CPU, el controlador de la SRAM i el buffer d’escriptures, incloent 

una petita descripció de cada un d’ells. Posteriorment s’explicaran amb més 

detall alguns dels senyals. 

Senyals entre CPU i Cache Descripció 

DIR Direcció generada per el processador  

dE Dada a escriure en una instrucció Store  

LES Indica si es tracta d’una lectura o una escriptura  

PET Petició d'accés a memòria per part del processador  

LISTO Operació finalitzada  

dL Dada subministrada per la cache en una instrucció Load  

tam Indica la mida de l’accés a memòria a realitzar (8, 16, 32) 

storeDL Indica al controlador de la cache que hi ha un store a DL 

storeMEM Indica al processador que hi ha un store a la fase CL 

loadALU Indica al controlador de la cache que hi ha un load a ALU 

pleB Indica al processador que el buffer d’escriptures està ple 

Senyals entre la Cache i el seu controlador Descripció 

PED Permís d’escriptura del camp de dades de la cache 

PEST Permís d’escriptura del camp d’estat i etiquetes de la cache 

Val Valor de l’estat del contenidor a escriure al bit corresponent 

muxL Senyal de control que permet escollir entre la dada llegida de 
la cache o la dada llegida de memòria 

muxE Senyal de control que permet escollir entre la dada a escriure 
provinent del processador o la dada provinent de memòria 

tamsel Permet seleccionar entre el tamany enviat des de la etapa 
ALU o el tamany guardat en el registre de l’etapa de memòria. 

dirsel Permet seleccionar entre la direcció enviada des de la etapa 
ALU o la guardada en el registre de l’etapa de memòria. 

Senyals entre el controlador de la cache i el 
buffer d’escriptures 

Descripció 

ple Indica al controlador d ela cache que el buffer està ple 

buidar Indica al buffer que l’entrada ja no és vàlida 

pe Permís d’escriptura del buffer 

Senyals entre la cache, el seu controlador i 
el controlador de la SRAM 

Descripció 

DIR Direcció en un accés a memòria  

MdE Dada a escriure en una instrucció Store  

MLES Indica si es tracta d’una lectura o una escriptura  

MPET Petició d'accés a memòria per part de la Cache  

MLISTO Operació finalitzada per part de memòria 

MdL Dada subministrada per memòria en una operació de lectura  

tam Indica la mida de l’accés a memòria a realitzar (8, 16, 32) 

Figura C.1: Llistat de senyals 
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C.2:  Camí de dades complet 

A continuació, a la figura C.2, es mostra un esquema més complet del camí de 

dades de la cache amb el buffer d’escriptures inclòs. Entre les novetats que es 

mostren, es poden veure els dos blocs principals que conformen la cache, el 

bloc d’etiquetes i l’estat i el de dades, el senyal tam o els senyals storeDL i 

loadALU, que s’explicarà perquè serveixen a continuació. 

 

Figura C.2: Esquema del camí de dades 

El senyal tam s’utilitza per indicar tant a la cache com a la memòria principal, la 

mida de l’accés a realitzar. Aquest tamany ve donat per el processador en 

funció de la instrucció executada. Cal tenir en compte que l’accés de lectura a 

memòria principal sempre serà a nivell de bloc perquè vindrà donat per una 

fallada de cache.  

En quan al buffer d’escriptures, també emmagatzema el tamany d’accés dels 

stores, així quan es realitzi l’escriptura a memòria principal l’accés es farà de la 

mida correcta. Els senyals storeDL i loadALU, els rep el controlador de la cache 

però s’utilitzen principalment per controlar el buffer, indicant que hi ha un store 

a DL i un load a ALU respectivament. Quan hi ha un store a DL és quan es 
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determina que cal buidar el buffer, per tant s’avisa també al controlador de la 

cache perquè iniciï la petició a memòria principal. Per altre banda, si hi ha un 

store a DL però hi ha un load en camí, és a dir a la etapa ALU, no es procedeix 

amb el buidat del buffer i s’espera a que passi el load. 

Hi ha una part de la implementació que no es mostra a l’esquema del camí de 

dades. Aquesta part es correspon a dos selectors, que són necessaris degut al 

tipus de memòria interna de la FPGA que s’utilitza. Per implementar la cache 

s’utilitzen uns blocs de memòria interna de la FPGA anomenats M9K (9216 bits 

per bloc). Aquests blocs tenen les entrades registrades tal i com es mostra a la 

figura C.3 amb una RAM, i per tant no permeten gaire control. 

 

Figura C.3: RAM creada amb blocs M9K 

Com que aquests blocs ja tenen les entrades registrades, cal enviar l’adreça i la 

mida de l’accés a cache directament des de la etapa ALU. No obstant, donat 

que l’accés a cache no es segmentat, quan cal accedir a memòria principal o 

escriure a cache, es necessita la mateixa adreça i tamany del principi. Per tant, 

cal també guardar els dos valors en registres, i es necessiten dos selectors, 

com els de la figura C.4, per escollir entre la direcció i tamany provinents de la 

ALU o els emmagatzemats en els registres. 

 

Figura C.4: Selectors de la direcció i la mida de l’accés a cache i memòria 
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C.3:  Autòmat de control de la cache i el buffer d’escriptures 

A continuació s’explicarà el funcionament de l’autòmat del controlador de la 

cache. Com es pot veure a la figura C.5, l’autòmat funciona amb una màquina 

de 7 estats. Cada estat, serveix per activar o desactivar un conjunt de senyals, 

de forma que es pugui gestionar una petició a memòria principal quan la cache 

falla o el buidat del buffer d’escriptures. 

 

Figura C.5: Diagrama d’estats del controlador de la cache 

L'estat inicial és DES, en aquest estat s'accepten peticions d’accés a memòria 

del processador. Quan arriba una petició, primer es comprova si es un encert o 

una fallada de cache i desprès es decideix quin serà el pròxim estat en funció 

de les següents condicions: 

 Si és una lectura amb encert es quedarà a l’estat DES. 

 Si es tracta d'una lectura amb fallada, primer es comprova si la direcció 

coincideix amb la del buffer d’escriptures si aquest està ple. Si hi ha 

coincidència, es procedeix a buidar el buffer i es passarà a l’estat 

ESPB2. Un cop acabat de buidar el buffer, es passa a un estat similar a 

l’inicial anomenat DES2, en el qual es tracta el load pendent que ha 

provocat el buidat del buffer. Si no hi ha coincidència o s’està a DES2, 

es procedeix a fer la petició de lectura a memòria principal, passant a 

l’estat ESP1. Quan finalitza l’accés a memòria principal encara falta 

escriure el bloc llegit a cache. Així doncs es procedeix amb l’escriptura a 

cache i es passarà a l’estat anomenat ESP2. Finalment, al següent 

cicles es torna a l’estat inicial DES. 
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 Si es tracta d'un encert o fallada d’escriptura, es procedeix a fer la petició 

al buffer d’escriptures i/o l’actualització de la cache. Al següent cicle es 

passarà a l’estat ESP2B1 i un cop finalitzada l’escriptura al buffer es 

tornarà a l’estat inicial DES. 

 En aquest estat també es comprova si hi ha un store a DL, i per tant cal 

procedir amb el buidat del buffer passant a l’estat ESPB1. Abans de 

procedir amb el buidat es comprova que no hi hagi un load en camí. Un 

cop acaba el buidat del buffer es torna a l’estat inicial DES. 

A la figura C.6 es mostra, com a exemple, la part de codi VHDL de la lògica de 

pròxim estat del controlador de la cache. 

process(estado, LES, PET, AF, MLISTO, pcero, storeDL, pleB, cmpDB, loadALU) 

begin 

if (pcero = CERO) then 

 case estado is 

  when DES =>      

   if (PET = UNO) then  

    if (AF = CERO and LES = CERO) then    

     prxestado <= ESP2B1; --Store Miss 

    elsif (AF = CERO and LES = UNO) then  

     if (cmpDB = UNO and pleB = UNO) then  

      prxestado <= ESPB2; --DirB igual 

     else  

      prxestado <= ESP1; --Load Miss 

     end if; 

    elsif (AF = UNO and LES = CERO) then 

     prxestado <= ESP2B1; --Store Hit 

    elsif (AF = UNO and LES = UNO) then  

     prxestado <= DES; --Load Hit 

    else prxestado <= estado; 

    end if; 

   elsif (storeDL = UNO and pleB = UNO and loadALU = CERO) then prxestado <=  

    ESPB1; --buidar buffer 

   else prxestado <= DES; 

   end if; 

  when ESP1 => 

   if (MLISTO = UNO) then prxestado <= ESP2; 

   else prxestado <= estado; 

   end if; 

  when ESP2 =>  

   prxestado <= DES; 

  when ESP2B1 => 

   if (storeDL = UNO and loadALU = CERO) then prxestado <= ESPB1; 

   else  

    prxestado <= DES; 

   end if; 

  when ESPB1 => 

   if (MLISTO = UNO) then prxestado <= DES; 

   else prxestado <= estado; 

   end if;  

  when ESPB2 => 

   if (MLISTO = UNO) then prxestado <= DES2; 

   else prxestado <= estado; 

   end if;      

  when DES2 => 

   if (PET = CERO) then prxestado <= DES; 

   else  

    if (AF = CERO and LES = UNO) then prxestado <= ESP1; 

    elsif (AF = UNO and LES = UNO) then prxestado <= DES; 

    else prxestado <= estado; 

    end if; 

   end if; 

 end case; 

else 

 prxestado <= DES; 

end if; 

end process; 

  

Figura C.6: Codi VHDL pertinent a la lògica de pròxim estat del controlador de la cache 
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Annex D: Funcionament de la SRAM 

A continuació s’explicarà el funcionament de la SRAM i el controlador que s’ha 

fet per utilitzar-la. Aquest controlador es va realitzar a l'assignatura de PEC, 

però se li han fet modificacions per adaptar-lo al processador.  El primer que cal 

fer, és cercar en el datasheet del model 61WV102416ALL [36] de la placa DE2-

115, com controlar les lectures i escriptures, és a dir, comprovar els senyals 

que s’han d’activar o desactivar i el temps d’espera que cal respectar entre ells. 

A la figura D.1 es troba un llistat amb les senyals d’entrada i sortida de la 

SRAM i una petita descripció. 

Nom del port de la SRAM Nom del pin de la placa DE2-115 Descripció 

ADDR[19..0] SRAM_ADDR[19..0] 
Bus d’adreces 

I/O[15..0] SRAM_DQ[15..0] 

Bus bidireccional per llegir una dada de la 
SRAM o enviar una dada a ser escrita 

Chip Enable (CE) SRAM_CE_N 

Permet posar la SRAM en mode de baix 
consum 

Output Enable (OE) SRAM_OE_N 

Permet posar la SRAM en mode de baix 
consum 

Write Enable (WE) SRAM_WE_N 
Permís d’escriptura 

Upper Byte (UB) SRAM_UB_N 
Permet llegir el byte alt 

Lower Byte (LB) SRAM_LB_N 
Permet llegir el byte baix 

Figura D.1: Senyals d’entrada i sortida de la SRAM 

En el datasheet es poden trobar diferents mètodes per controlador les lectures i 

escriptures, entre les quals varien les senyals que es controlen, i els moments 

d'activació o desactivació. Per simplicitat es va escollir la lectura controlada per 

adreça i l’escriptura controlada per WE (Write Enable), que es corresponen 

respectivament a la primera lectura i a la segona escriptura del datasheet. A les 

figures D.2 i D.3 es pot el diagrama temporal i els paràmetres de temps d’una 

operació de lectura, i a les figures D.4 i D.5, les d’una operació d’escriptura. 

 

Figura D.2: Operació de lectura 
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Figura D.3: Paràmetres temporals de l’operació de lectura 

 

Figura D.4: Operació d’escriptura 

 

Figura D.5: Paràmetres temporals de l’operació d’escriptura 
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A les imatges es veu que cal un cicle per llegir i quatre per a escriure, sent el 

cicle de lectura el mateix que el primer cicle d’escriptura. Això és així perquè 

per llegir només cal posar l’adreça en el bus i esperar Trc, mentre que per a fer 

l’escriptura, cal primer desactivar CE negat i activar WE negat. Després, cal 

desactivar WE negat i, per últim, tornar a activar WE negat.  

Per fer el controlador s’ha optat per implementar una màquina d’estats on a 

cada estat s’activen/desactiven els senyals adequats. En aquest cas, es tenen 

en un principi 4 estats, i es canvia d'un estat a l'altre quan hi ha un flanc 

ascendent de rellotge, excepte el primer estat. En el primer estat, que és el de 

lectura, si el permís d'escriptura no està activat quan hi ha el flanc, es manté 

l'estat, i si està activat, es canvia a l'estat d'escriptura. 

El bus de dades SRAM_DQ, és bidireccional, i cal posar-lo en alta impedància 

(Z) per poder llegir. Per altra banda, l’adreça que s'envia a la SRAM passa per 

un descodificador que fa el mapeig de les dades segons la figura D.6 a nivell de 

byte, doncs les instruccions es troben en una memòria separada. 

 

Figura D.6: Mapeig de les dades a memòria 

A la figura D.7, es mostra el valor de sortida dels diferents senyals de la SRAM 

per a cada un dels diferents estats del controlador. Els * de la taula indiquen 

que els bytes a llegir o escriure tenen diferents possibilitats. Si es tracta d’un 

load o un store a nivell de paraula, els dos senyals (UB i LB) valen ‘0’. Si és a 

nivell de byte, i l’adreça és parella, LB està a ‘0’ i UB està a ‘1’. Si l’adreça és 

senar, LB està a ‘1’ i UB està a ‘0’. 
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Figura D.7: Valor de les sortides de la SRAM per cada estat 

Per millorar el controlador, s’ha reduït el nombre de cicles per l'escriptura. 

Observant millor el datasheet, es veu que es poden eliminar dos dels estats. 

Primer, s'elimina l’estat C3. Dels 5 senyals de control de la SRAM (UB, LB, CE, 

OE i WE), els senyals CE, OE i WE tenen les mateixes sortides a l’estat C0 i a 

l’estat C3. Tenint en compte que l’objectiu de l’estat C3 és activar WE per 

acabar l'escriptura, és possible combinar els estats en un únic estat de lectura i 

finalització d’escriptura. Abans però, es poden comprovar els altres senyals:  

- Els senyals UB i LB estan activats per tenir alta impedància a la sortida a 

l’hora de cancel·lar l’escriptura. No afecta que tinguin el mateix 

comportament que en una lectura.  

- SRAM_DQ i dataReaded estaven com a ‘X’ en la taula de sortides de 

l’estat CW, pel que poden tenir el mateix valor que en una lectura.  

Per tant, es pot eliminar l’estat C3, i ja només calen 3 cicles del controlador de 

memòria per fer una escriptura. Seguidament veurem com eliminar l'estat C1. 

Segons el diagrama temporal utilitzat, el senyal OE ha d’estar actiu durant tota 

l’escriptura. L’estat C1 serveix per activar el senyal OE, i l’estat C3 (ara C0) el 

desactiva. En principi era necessari fer això perquè segons el diagrama cal 

espera un temps Tsa entre l’activació del senyal OE i el començament de 

l’escriptura. No obstant, observant els temps de la figura D.5, es veu que 

aquest temps Tsa pot ser 0. Per tant, a l’estat C2 es pot activar OE i desactivar 

WE i, com que a l’estat C1 només es canviava OE, l’estat C1 es pot eliminar.  

Així doncs, finalment s'aconsegueix un graf amb només dos estats. Finalment 

es posa uns noms més adequats per els estats com ara Read Cycle (RC1) i 
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Write (W1). A continuació s’explicaran algunes modificacions fetes a aquest 

controlador per adaptar-lo al processador MIPS amb cache. 

El processador MIPS, té un bus de dades de 32 bits mentre que el de la SRAM 

és de 16 bits. Per aquest motiu, s'han afegit més estats al controlador de la 

SRAM. A la figura D.8, es poden veure dos cicles de lectura i quatre cicles 

d’escriptura. 

 

Figura D.8: Diagrama d’estats simplificat del controlador de la SRAM 

A més el tamany de bloc de la cache és de 64 bits, per tant s’han afegit més 

estats anomenats RC2, RC3, RC4 i W2. Es tenen 4 estats de lectura per poder 

llegir els 64 bits que conformen el bloc que s’escriurà a cache, llegint 16 bits a 

cada estat, i un més per a l’escriptura dels 32 bits a la SRAM.  

Així doncs per fer una lectura a la SRAM, com que aquesta sempre vindrà 

donada per una fallada a cache, es llegirà tot un bloc, tardant 4 cicles. A més, a 

la sortida de totes les senyals del controlador que van a la SRAM s’ha afegit un 

registre per no tenir problemes amb els retards, això inclou el bus bidireccional 

que conté la dada llegida. Com a conseqüència, cal un cicle més d’espera per 

rebre la última de les dades llegides, així que en total la lectura triga cinc cicles. 

A mesura que es va reben les dades, s’envien cap a uns registres per guardar-

les fins que es té tot el bloc de 64 bits que s’escriurà a la cache. L’escriptura 

també tardarà 4 cicles perquè abans de cada cicle d’escriptura es necessita un 

cicle de preparació. 

Finalment, per decidir quan cal bloquejar el processador, el controlador de la 

SRAM té un senyal anomenat MLISTO, de forma similar al controlador de la 

cache, per poder avisar de quan s'ha acabat de fer la lectura o escriptura de 

memòria principal. 
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Annex E: Llistat dels Jocs de Prova 

A la figura E.1, es mostra una llista de tots els jocs de prova que s’han realitzat 

en aquest projecte amb una breu descripció del que fan. 

Nom del joc 
de prova 

Descripció 

Kernel i User Aquest és el petit microkernel que s’ha provat per comprovar que el processador segueix 
funcionant amb normalitat. Permet gestionar fins a quatre processos d’usuari i algunes 
interrupcions, excepcions i crides a sistema. Inclou un procés d’usuari inicial que es queda 
esperant en un bucle infinit a que es premi una tecla. 

Memory Aquest és un test bàsic realitzat directament en assemblador per provar seqüències 
d’accessos a memòria amb diferents mides d’accés. 

Memtest1 Inicialitza i suma dos vectors de petit tamany, guardant el resultat en un nou vector. 

Memtest2 Inicialitza i suma dos vectors de petit tamany, guardant el resultat en un dels vectors font. 

Memtest3 Inicialitza un vector de 100 posicions, sent cada posició el valor de l’anterior més 1 
començant per el valor 0. 

Memtest4 Bucle que itera sobre una mateixa variable modificant el seu valor. 

Memtest5 Inicialitza i suma dos vectors de 255 posicions. 

Memtest6 Suma de dos matrius de 50x50 

Memtest7 Multiplicació de dos matrius de 50x50 sense dividir la matriu en blocs. 

Figura E.1: Llistat de jocs de prova 

A la figura E.2, es mostra una part del codi en assemblador del test memory. 

start: 

 li $a0,0xC0000000 

 li $t5,0xBFFF0000 

 li $ra,0xFFFFFFFF 

 sw $ra,0($a0) 

 

 # Tests sobre accés a la memòria a nivell de byte y half word 

 # amb i sense extensió de signe 

 

 li $ra,0 

 

 lui $a0, 0x00FF  # $a0 = 0x00FF 

 ori $a0, 0xF1F2  # $a0 = 0x00FFF1F2 

 sw $a0,0($t5)  # MEM[0] = 0x00FFF1F2 

 

 lb $a0,0($t5)  # $a1 = 0xFFFFFFF2 

 lb $a1,1($t5)  # $a2 = 0xFFFFFFF1 

 lb $a2,2($t5)  # $a3 = 0xFFFFFFFF 

 lb $a3,3($t5)  # $a3 = 0x00000000 

 addiu $a0,0xE 

 addiu $a1,0xF 

 addiu $a2,0x1 

 or $ra,$a0 

 or $ra,$a1 

 or $ra,$a2 

 or $ra,$a3 

 

 ............... 

 

 li $a0,0xC0000000 # DISPLAY 

 sw $ra,0($a0) 

 

loop: j loop 

 nop  

Figura E.2: Part del codi del test memory 
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