
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo Reflector de Sincronismo e Eventos para um 
Dispositivo Experimental de Fusão Nuclear 

 

 
 
 

Alexandra Simão Gouveia 
 
 
 

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em  
Engenharia Física Tecnológica 

 
 
 
 

Júri 
 Presidente: Professor Doutor Bernardo Brotas de Carvalho 
 Orientador: Professor Doutor Bernardo Brotas de Carvalho 
 Vogais:       Professor Doutor Carlos Antonio Abreu Fonseca  Varandas 
           Professor Doutor António Miguel Lino Santos Morgado    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setembro de 2008 



 



 i 

 
 
 

Resumo 

 
 
Esta dissertação trata a problemática da distribuição de sincronismo e gestão de eventos em 

sistemas distribuídos de controlo e aquisição de dados em tempo real, dos dispositivos 

experimentais de fusão nuclear, constituindo o cerne do presente trabalho a descrição de um 

módulo de Reflector de Sincronismo e Eventos a integrar no sistema de controlo e aquisição de 

dados da experiência COMPASS. A primeira parte desta dissertação caracteriza a motivação da 

fusão nuclear, os seus princípios físicos e dispositivos experimentais associados. Para além disto, 

é feita uma caracterização sumária dos tokamaks ISTTOK e COMPASS. A segunda parte deste 

trabalho aborda conceitos fundamentais de temporização e gestão de eventos, necessários à 

compreensão dos sistemas descritos posteriormente, fazendo uma descrição sumária da evolução 

dos paradigmas associados aos sistemas de controlo e aquisição de dados para dispositivos de 

fusão nuclear ao longo do tempo e descrevendo dois sistemas de temporização e gestão de 

eventos, concebidos e implementados respectivamente nas experiências de larga escala ASDEX 

Upgrade e MAST. Na terceira parte desta dissertação é feita uma descrição sumária da 

arquitectura do sistema de temporização e gestão de eventos idealizado para a experiência 

COMPASS e uma descrição detalhada do módulo Reflector de Sincronismo e Eventos concebido 

para esta experiência. A quarta parte do presente trabalho cobre os resultados dos testes 

efectuados que provaram a funcionalidade do módulo programado. Na última parte desta 

dissertação são enunciadas as conclusões principais e enumeradas algumas sugestões para a 

melhoria do funcionamento do módulo Reflector de Sincronismo e Eventos.  
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Abstract 

 

This dissertation presents the issues associated with the timing and event management schemes in 

real-time distributed control and data acquisition systems of nuclear fusion experimental devices, 

the core of this thesis being the description of a Synchronization and Event Reflector module 

designed to be integrated in the control and data acquisition system of the COMPASS experiment. 

The first part of this dissertation characterizes the motives behind research into nuclear fusion, its 

basic physical principles and associated experimental devices. A concise description of tokamaks 

ISSTOK and COMPASS is also included. The second part of this thesis covers fundamental 

temporization and event management concepts necessary to reach an understanding of the 

systems described in the next sections, it covers the evolution of control and data acquisition 

systems and characterizes two timing and event management systems implemented in the large 

scale ASDEX Upgrade and MAST experiments. The third part of this dissertation includes a concise 

description of the timing and event management system architecture devised for the COMPASS 

experiment and a detailed description of a Synchronization and Event Reflector module designed 

for this experiment. The fourth part of this thesis deals with the results of tests performed on the 

Reflector, which have proved its functionality. The main conclusions and suggestions for the 

improvement of the Reflector are presented in the final part of this work.  
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Capítulo 1 
Introdução 
 

1.1 Introdução 
  
Os sistemas de controlo e a aquisição de dados são fundamentais para que se possa proceder à 

exploração científica dos dispositivos experimentais de fusão nuclear, estando deles dependente 

de forma fundamental a segurança das experiências, a operação dos componentes do dispositivo 

experimental, a variação em tempo real de alguns parâmetros de operação e o processamento e 

armazenamento da informação fornecida pelos diagnósticos em bases de dados. Torna-se assim 

fundamental que cada máquina experimental de fusão integre um sistema de controlo e aquisição 

de dados fiável, que responda às necessidades experimentais em jogo, fundamentalmente 

relacionadas com o elevado número de grandezas a controlar e a medir, a curta mas crescente 

duração das experiências (de alguns milissegundos a poucos segundos), a pequena intensidade 

de alguns sinais, o carácter ruidoso do ambiente onde a máquina opera e o enorme volume de 

informação que é necessário processar e armazenar. 

 

Ao longo do tempo foi-se assistindo à migração dos antigos sistemas de controlo e aquisição de 

dados, mais centralizados e menos modulares, para uma filosofia de distribuição por uma área 

mais alargada e modular, interligada por barramentos que permitem maiores velocidades de 

transmissão de dados. Esta migração foi motivada pelo aumento das dimensões físicas das 

máquinas de fusão, pelo incremento do número de diagnósticos e o aumento da duração das 

experiências. No futuro e dada a crescente necessidade de processos de controlo com 

realimentação, baseada num número cada vez maior de parâmetros do plasma, bem como no 

aumento da duração da descarga, entre outras condicionantes, os sistemas de controlo em tempo 

real e a aquisição de dados terão um papel ainda mais preponderante do que até agora tiveram. 

Tais sistemas consistem num conjunto de vários subsistemas (nós), que partilham as variáveis de 

estado do plasma, as quais são propagadas através de uma rede de dados com ligações de 

pequeno atraso temporal, que fornece o suporte para a gestão e a transmissão informação.  
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Neste sentido um sistema de aquisição de dados deve ser capaz de fornecer os sinais rápidos de 

temporização que são necessários para a operação correcta dos diagnósticos e dos sistemas de 

aquisição de dados de um dispositivo experimental de fusão e executar a difusão, o 

processamento e a gravação do momento de ocorrência de acontecimentos externos com o intuito 

de permitir o controlo em tempo real e a análise posterior dos dados obtidos durante as descargas. 

 

O presente trabalho consiste precisamente na programação de um módulo reflector de sincronismo 

e eventos a integrar no moderno sistema de controlo e aquisição de dados da experiência 

COMPASS. No primeiro capítulo, para além da presente introdução, foi incluída uma secção onde 

se faz uma descrição sumária da motivação que leva à investigação na área da fusão nuclear e 

dos seus princípios físicos, bem como dos dispositivos experimentais associados. As secções 

seguintes apresentam um resumo breve da constituição e modo de funcionamento do tokamak 

ISTTOK e do seu sistema de controlo e aquisição de dados, o qual opera nas instalações do 

Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear onde foi desenvolvido este projecto e do tokamak COMPASS 

a que o módulo Reflector se destina. No Capítulo 2 abordam-se as necessidades de um sistema 

de controlo e aquisição de dados e conceitos fundamentais de temporização e sincronismo 

associados, sendo feita uma breve descrição da evolução das filosofias de distribuição destes 

sistemas e barramentos associados ao longo do tempo e das suas necessidades futuras. Neste 

capítulo é ainda feita uma descrição dos sistemas de gestão de eventos e distribuição de 

sincronismo concebidos para as experiências de larga escala ASDEX Upgrade e MAST. O 

Capítulo 3 caracteriza brevemente o tipo de arquitectura e a topologia da rede de dados projectada 

para o sistema de temporização e gestão de eventos a implementar na experiência COMPASS e 

descreve em detalhe a estrutura e o funcionamento do módulo reflector de sincronismo e eventos 

concebido para esta experiência. No Capítulo 4 apresentam-se os resultados dos testes ao 

programa por simulação e em hardware. Finalmente, o Capítulo 5 refere as conclusões a que se 

pode chegar com a realização do presente trabalho e enumera algumas sugestões para o seu 

melhoramento futuro.  
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1.2 Fusão nuclear 
 
1.2.1 Motivação 
A necessidade premente de energia por parte dos países desenvolvidos e em vias de 

desenvolvimento constitui actualmente um enorme desafio, já que o crescimento da economia e a 

evolução da sociedade estão fundamentalmente dependentes de energia, sob a forma de 

electricidade ou outra. Se até há relativamente pouco tempo, e sensivelmente desde o início da 

revolução industrial, as necessidades energéticas dos países desenvolvidos eram supridas com 

recurso aos combustíveis fósseis, hoje sabe-se que a sua utilização tem uma série de 

desvantagens. Actualmente, a maior parte da energia é produzida em centrais hidroeléctricas, em 

centrais termoeléctricas, através da queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás 

natural) e em centrais nucleares de fissão, sendo que a contribuição das energias renováveis 

representa ainda uma pequena percentagem da energia consumida. Por outro lado, o aumento do 

consumo energético originado pelo crescimento da população mundial e pelo aumento das 

necessidades energéticas dos países em vias de desenvolvimento, vai-se traduzir 

necessariamente numa necessidade ainda maior de energia.  

 

No entanto, a forma dita convencional de produção de energia, acarreta uma série de graves 

desvantagens, entre as quais se salientam o facto dos recursos fósseis se estarem a esgotar muito 

rapidamente e da sua utilização contribuir para um aumento da quantidade de CO2 na atmosfera, 

de onde resultam alterações climáticas com consequências extremamente graves, para além do 

facto dos países que não possuem esses recursos se virem obrigados à importação dos mesmos, 

colocando-os numa situação de dependência energética. Por outro lado, o recurso à energia 

nuclear acarreta outros problemas, como sejam a questão da segurança, o facto de para todos os 

efeitos não se tratar de um recurso renovável e as dificuldades associadas à eliminação dos 

resíduos radioactivos da operação destas centrais. Naturalmente, o recurso às energias renováveis 

como a energia solar, eólica, etc., é apenas uma parte da solução deste problema, pois tais 

recursos constituem aproveitamentos de baixa potência.  

 

Por outro lado, o aproveitamento da energia resultante de uma reacção de fusão nuclear num 

plasma é para todos os efeitos uma forma de obtenção de energia renovável, já que o combustível 

é praticamente inesgotável (o Deutério pode ser retirado da água do mar e encontra-se 

distribuído por todas as regiões do planeta), com um impacto ambiental reduzido e em que os  
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produtos radioactivos envolvidos têm um tempo de vida muito curto quando comparado com 

o dos produtos resultantes da fissão nuclear. Assim, com vista ao desenvolvimento do 

conhecimento sobre a obtenção de energia recorrendo a processos de fusão nuclear, foram 

criados programas de I&D que têm como objectivo principal a construção de um protótipo de uma 

central eléctrica baseada em reacções de fusão, segura e economicamente rentável. Para que o 

projecto de fusão consiga alcançar este objectivo, é necessária a existência de uma série de 

tokamaks de menor dimensão que a projectada para o reactor experimental, de forma a que a 

produção de plasma possa ser aí estudada e desenvolvidos métodos de controlo e diagnóstico que 

mais tarde possam ser aplicados ao reactor experimental.  

 

 

1.2.2 Fusão Nuclear 
Num núcleo atómico, as partículas do núcleo estão agrupadas por acção de uma força atractiva, a 

interacção forte, suficientemente intensa para contrariar a repulsão coulombiana, sendo libertada 

energia quando os núcleos de dois elementos leves se combinam para dar lugar ao núcleo 

de um elemento mais pesado. Nestas condições a massa dos produtos da reacção é menor que 

a dos reagentes, havendo assim produção de energia equivalente à massa perdida, libertada sob a 

forma de energia cinética dos produtos da reacção e transformada em calor através do 

aquecimento das partículas no meio envolvente. Existem uma série de reacções de fusão 

possíveis, sendo que sob o ponto de vista do aproveitamento energético, uma das mais 

promissoras, pelo facto de ser a que exibe a máxima secção eficaz de colisão para a mais baixa 

temperatura, é a que envolve o Deutério e o Trítio e que pode ser expressa pela seguinte equação: 

 

      

 

O Deutério existe em grandes quantidades na água do mar, conhecendo-se bem os processos 

para o obter e o Trítio é um elemento radioactivo de vida média muito curta, que pode ser 

produzido na própria central termonuclear pela reciclagem dos neutrões gerados nas reacções DT, 

convertendo Lítio em Trítio.     

 

Para que um reactor de fusão nuclear seja energeticamente viável são necessárias energias da 

ordem dos 10 keV (100 milhões de graus centígrados), temperatura para a qual o meio se 

encontra sob a forma de um plasma quente. 
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1.2.3 Constituição e modo de funcionamento de um tokamak 
 
1.2.3.1 Confinamento magnético 
Como foi referido anteriormente, os iões e os electrões no centro de um plasma de fusão estão a 

temperaturas muito elevadas. De forma a manter os processos de fusão e assegurar que o plasma 

não tem contacto com as paredes da máquina, o que as destruiria e arrefeceria o plasma, as 

partículas deste meio têm que ser confinadas na região central da máquina. Assim foi necessário 

conceber uma série de mecanismos para confinar o plasma no espaço, de forma a que não tenha 

contacto com as paredes do reactor, existindo duas formas alternativas para o fazer, baseadas 

respectivamente em forças magnéticas (confinamento magnético) ou na pressão de radiação 

(confinamento inercial). Nesta secção vai-se abordar apenas a primeira, por ser a mais promissora 

sob o ponto de vista do aproveitamento da fusão para fins de obtenção de energia.   

 

O confinamento magnético consiste fundamentalmente no isolamento do plasma das paredes da 

câmara de vácuo onde está contido, por um campo magnético intenso e coaxial com o eixo de 

simetria do dispositivo experimental. Até agora têm sido estudadas três configurações magnéticas 

principais: “Tokamak”, “Stellarator” e “Reversed Field Pinch” [1], que se distinguem pela forma 

como é criado o campo magnético poloidal, necessário à estabilização da coluna de plasma. No 

primeiro e último casos este campo é criado através de bobines exteriores e da corrente de plasma 

induzida por variação do fluxo no núcleo de um transformador no dispositivo ou por outros meios; 

no caso do Stellarator o campo é criado recorrendo apenas a bobines exteriores de configuração 

geométrica complexa. Assim, as partículas carregadas do plasma, nomeadamente os iões D+ e T+, 

alguns iões de impurezas e os electrões, são confinadas ao longo das linhas de campo magnético 

movendo-se ao longo destas, podendo as partículas deslocar-se paralelamente, mas não 

perpendicularmente ao campo magnético, ficando confinadas numa superfície toroidal.    

 

 
Figura 1.1 – Configurações Tokamak e Stellarator utilizadas em fusão nuclear1 

 

                                                 
1 Figuras extraídas da página “http://www.ipp.mpg.de/eng/pr”, © Max-Planck-Institute of Plasma Physics 
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A configuração estritamente toroidal do campo magnético de confinamento implica uma deriva da 

coluna de plasma, dirigida para o exterior da câmara de vácuo, originada quer pela existência de 

um gradiente do campo magnético perpendicular à sua própria direcção quer pela própria 

curvatura das linhas de força do campo. A deriva conjugada destes dois efeitos não se cancela e, 

uma vez que depende da carga, origina a “polarização” da coluna de plasma, separando iões e 

electrões para os extremos verticais desta coluna, o que por sua vez cria um campo eléctrico 

vertical. A existência deste campo na direcção perpendicular ao campo magnético toroidal origina 

uma nova força que projecta a coluna de plasma para o exterior da câmara de vácuo. A 

compensação deste efeito, e consequentemente a estabilização da coluna de plasma, é 

conseguida através dum campo magnético poloidal, gerado pela própria corrente de plasma e por 

espiras exteriores. Os campos magnéticos auxiliares criados por estes enrolamentos, campo 

vertical e campo horizontal, desempenham ainda um papel importante na definição da forma e da 

posição da coluna de plasma. O progresso continuado na investigação da configuração Tokamak 

sugere que esta é a mais promissora para a realização de reactores economicamente viáveis.  

 

1.2.3.2 Regimes de operação para a geração da corrente de plasma 
Um tokamak pode ser operado em três tipos de regimes consoante o processo utilizado para a 

geração da sua corrente de plasma [2]: 

 

� Regime indutivo, em que esta corrente é gerada por efeito de transformador; 

� Regime não-indutivo, em que a corrente de plasma é criada através da injecção de feixes   

de potência de partículas neutras ou de ondas electromagnéticas; 

� Regime misto, em que o tokamak é inicialmente operado em regime indutivo e 

posteriormente a corrente de plasma é mantida total ou parcialmente por métodos não 

indutivos. 

 

As descargas convencionais de um tokamak, em que a corrente de plasma tem sempre o mesmo 

sentido, paralelo ou anti-paralelo ao campo magnético toroidal de confinamento, são designadas 

por descargas directas ou unidireccionais, e podem ser obtidas nos três tipos de regimes de 

operação. As descargas alternadas (AC), nas quais a corrente de plasma varia de sentido durante 

a operação do tokamak, são obtidas apenas através da operação em regime indutivo. Esta última 

constitui a forma mais precisa de controlar não só a corrente de plasma, mas também os restantes 

parâmetros da descarga. Como o plasma é um condutor eléctrico, é possível aquecê-lo através de  
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uma corrente induzida, mediante a criação de um campo eléctrico toroidal estabelecido no plasma 

por efeito de transformador. Como a corrente no primário do transformador pode ser controlada 

com precisão, é possível variar o campo eléctrico induzido no plasma de modo a obter descargas 

com características precisas. No entanto, o facto de se utilizar o principio do transformador, implica 

à partida um limite na duração das descargas resultante da limitação do fluxo magnético 

disponível. O aquecimento subsequente à corrente induzida é designado por óhmico (ou resistivo) 

e o calor gerado depende naturalmente da resistência do plasma e da corrente. Como à medida 

que a temperatura do plasma aquecido aumenta a sua  resistência diminui, o aquecimento óhmico 

torna-se menos eficiente para temperaturas mais elevadas e assim, para obter temperaturas de 

fusão, é necessário recorrer a outros métodos.  

 

Para se obterem descargas de longa duração, a geração da corrente de plasma pode ser obtida 

segundo um processo indutivo alternado ou por métodos não-indutivos. No primeiro caso, 

designado por operação AC, a saturação do fluxo magnético do transformador é evitada através da 

inversão sucessiva do sentido da corrente que percorre o seu primário. No segundo caso o 

transformador é desligado antes que seja atingida a saturação, ou não é usado durante toda a 

descarga, sendo a corrente de plasma gerada através dos processos não-indutivos. Estes 

consistem na injecção no plasma de feixes de potência elevada (alguns MWs) constituídos ou por 

partículas neutras (“Neutral Beam Injection”) ou por ondas electromagnéticas com frequências 

iguais às ressonâncias do meio físico na configuração magnética considerada. No primeiro caso os 

átomos neutros são ionizados à medida que atravessam o plasma, transferindo parte da sua 

energia para o plasma através de repetidas colisões com este meio, o que resulta num aumento da 

sua temperatura global. No segundo caso são geradas ondas electromagnéticas fora do toro com 

uma frequência igual à frequência de ressonância do plasma e injectadas no plasma, transferindo-

se a sua energia para as partículas carregadas deste meio, que por sua vez colidem com outras 

partículas aumentando a sua temperatura.  

 

É anda possível recorrer ao aquecimento por compressão magnética. Tal como um gás pode ser 

aquecido por compressão súbita, da mesma forma a temperatura de um plasma pode ser 

aumentada se este for rapidamente comprimido através do aumento do campo magnético de 

confinamento (“Bootstrap”). Como a compressão do plasma condensa os iões num espaço menor, 

este processo tem o benefício adicional de facilitar a criação da densidade necessária a um reactor 

de fusão.  
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1.2.3.3 Eficiência dos dispositivos experimentais de fusão 
Para que um plasma de fusão se torne num meio energeticamente rentável é necessário ter em 

conta as perdas de energia. Estas devem-se à fuga dos produtos das reacções para o exterior, ao 

radiamento e ao transporte de calor. A radiação tem origem no efeito de travagem dos electrões 

pelos iões (radiação de “bremsstrahlung”), no movimento ciclotrónico das partículas carregadas em 

torno das linhas de força do campo magnético (radiação ciclotrónica) e nas transições entre 

estados excitados das impurezas que se encontram sempre, mesmo que em quantidades 

diminutas, no interior da câmara de vácuo. Num reactor de fusão em operação parte da energia 

gerada serve para manter a temperatura de plasma quando é introduzido mais Deutério e Trítio na 

máquina, mas para o arranque de um reactor o plasma tem que ser aquecido até à temperatura de 

operação. Nas experiências de fusão actuais a energia de fusão produzida é insuficiente para 

manter a temperatura de plasma.  

 

Para que um reactor possa funcionar com rendimento superior a 100%, as perdas de energia 

devem ser inferiores à energia produzida pelas reacções de fusão. Quando a potência de fusão 

iguala a fracção da energia fornecida do exterior, está-se na condição de “break-even”, a qual é 

necessária para se entrar num cenário de produção de energia de fusão, mas insuficiente do ponto 

de vista do equilíbrio do balanço térmico. A ignição ocorre quando já não é necessário circular 

energia para o plasma, dado que a energia depositada neste meio pela fusão dos núcleos é 

suficiente para compensar as perdas energéticas; nesta fase o plasma é auto-mantido. Assim, um 

reactor poderá funcionar num cenário intermédio entre o “break-even” e a ignição. Os valores 

envolvidos num cenário de fusão são, para uma densidade de 1020 m−3 e uma temperatura de 10 

keV, um tempo de confinamento de 3s. No caso de se suspender a injecção de energia externa, a 

reacção de fusão e o próprio plasma extinguem-se num tempo característico designado por tempo 

de confinamento da energia (tE). Neste sentido, e ao contrário dos processos de fissão nuclear, a 

fusão nuclear é intrinsecamente segura, já que no caso de suspensão deliberada da produção do 

plasma, este extingue-se, tornando os sistemas de controle de segurança das experiências muito 

eficazes.  
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1.3 O tokamak ISTTOK 
 
O tokamak ISTTOK foi construído a partir da estrutura do TORTUR, um tokamak anteriormente 

instalado em Nieuwegein, na Holanda, que foi descontinuado e instalado em Portugal em 

1989, encontrando-se actualmente em operação [3].  

 

 
Figura 1.2 – Tokamak ISTTOK2 

 

Apesar de parte da estrutura do ISTTOK ser comum ao TORTUR (estrutura de suporte, 

câmara de vácuo, carapaça de cobre, transformador, bobines do campo magnético toroidal, 

bancos de condensadores e sistema de condicionamento da câmara de vácuo), o actual 

dispositivo do CFN foi dotado de uma série de novos componentes e potencialidades 

(sistemas de vácuo e de injecção de gás, espiras do campo magnético poloidal externo, fonte de 

alimentação do campo magnético toroidal, diagnósticos e sistema de controle e aquisição de 

dados), tornado-se assim numa experiência bastante diferente da original. 

 

1.3.1 Estrutura básica de funcionamento 
O ISTTOK é um pequeno tokamak de secção circular, elevada relação de aspecto (razão entre os 

raios maior e menor do toro), equipado com um transformador de núcleo de ferro e limitadores 

localizados espacialmente, sendo os seus plasmas caracterizados por densidade e temperatura 

moderadas e secção circular.  

                                                 
2 Figura extraída de [11] 
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A Tabela 1.1 contém os principais parâmetros do tokamak ISTTOK e do seu plasma [4] [5].  

 

 
Tabela 1.1 – Parâmetros principais do ISTTOK  

 

No que toca à sua estrutura básica, a câmara de vácuo do ISTTOK é constituída por dois semi-

toros, unidos por um vedante, estando envolvida por um isolante eléctrico e apoiada numa 

carapaça de cobre. Esta última é constituída por oito secções isoladas entre si de forma a evitar 

uma condução eléctrica global, possibilitando apenas correntes locais. O sistema de vácuo do 

ISTTOK é constituído pela associação de uma bomba rotativa (238 l/min) e de uma bomba turbo-

molecular (385 l/s) resultando numa pressão residual típica da ordem de 6×10−7 mbar. Nesta 

experiência o sistema de injecção de gás é diferente do da maioria dos tokamaks, já que aqui o 

gás é injectado continuamente, inclusive durante a descarga, enquanto que os outros tokamaks 

utilizam normalmente um depósito auxiliar ou a própria câmara como reservatório de gás, sendo a 

pressão estabilizada antes da descarga. Para além da injecção de gás no tokamak poder ser feita 

através de um sistema contínuo, existe ainda um sistema discreto (puffing) utilizado para 

compensar a redução da pressão de neutros durante a descarga. A pré-ionização do gás, 

normalmente hidrogénio com uma pureza muito elevada, é feita por uma lâmpada de 

incandescência.   

 

A corrente de plasma é criada no gás ionizado por um campo eléctrico induzido pela variação no 

tempo do fluxo magnético que circula no núcleo de ferro do transformador. O primário do  
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transformador é constituído por 40 espiras enroladas sobre o troço interior do núcleo de ferro e o 

secundário é formado pelo próprio plasma. Este é confinado por um campo magnético toroidal 

criado por um conjunto de 24 bobines dispostas ortogonalmente à câmara de vácuo e percorridas 

por uma corrente fornecida por uma fonte de alimentação, que se encontra ligada à rede pública. 

As vinte e quatro bobines do campo magnético toroidal podem, em condições limite de 

operação, criar um campo de 3T quando percorridas por uma corrente de 40KA, mas devido a 

limitações no fornecimento de energia impostas pela companhia fornecedora, operam em 

regime de campos pouco intensos (0.45 T a 0.8 T) com correntes de plasma que podem 

variar entre os 6KA e os 8kA.  

 

O ISTTOK dispõe dos seguintes conjuntos de espiras para a criação dos campos vertical e 

horizontal, localizadas toroidalmente entre as bobines do campo magnético toroidal e a carapaça 

de cobre: um enrolamento de 24 espiras, dispostas segundo quatro conjuntos de 6 espiras, um 

enrolamento de 12 espiras, dispostas em dois conjuntos de 6 e um enrolamento de 28 espiras, 

dispostas em 2 conjuntos de 14 espiras sub-agrupadas em dois sub-conjuntos de 4 e 10 espiras 

contínuas. 

 

No que toca à fonte de alimentação, a operação directa do ISTTOK é efectuada através da 

descarga consecutiva de dois bancos de condensadores (um banco de pré-descarga PRECO e um 

banco electrolítico ELCO), sobre o primário do transformador, ligado em paralelo com a montagem 

em série das espiras que criam os campos magnéticos vertical e horizontal. As descargas 

alternadas são obtidas com uma fonte de alimentação, constituída fundamentalmente pelo banco 

de pré-descarga, um novo banco electrolítico e um sistema de inversão da tensão comandado pelo 

sistema central de controle do ISTTOK. Existe ainda um circuito capaz de controlar as correntes no 

primário do transformador e nas espiras que criam os campos vertical e horizontal do tokamak 

ISTTOK, vital para introduzir um controlo eficaz sobre os perfis das correntes e o posicionamento 

da coluna de plasma. 

 
1.3.2 Diagnósticos 
O tokamak ISTTOK está equipado com um conjunto de diagnósticos que permitem monitorizar o 

plasma e controlar o funcionamento dos sistemas que intervêm na operação da experiência. São 

eles: 

� Duas bobines de Rogowski que permitem determinar a corrente que percorre a parede 

metálica da câmara de vácuo e a corrente de plasma. 
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� Uma espira toroidal para a determinação da tensão induzida no plasma e da sua 

resistência, usando também o valor da corrente de plasma determinado pela bobine de 

Rogowski. 
� Duas bobines de Rogowski para a determinação das oscilações verticais e horizontais da 

coluna de plasma. 

� Um conjunto de bobines de Mirnov, destinadas a estudos de actividade MHD.  

� Um interferómetro de microondas usado no estudo da variação no tempo do valor médio 

da densidade do plasma ao longo da corda central da câmara de vácuo. 

� Um reflectómetro de microondas que permite determinar o perfil radial da densidade do 

plasma e analisar as flutuações desta densidade. 

� Um espectrómetro no visível para identificação das impurezas existentes no plasma e para 

a determinação da temperatura iónica. 

� Um sonda cilíndrica e um conjunto de duas matrizes de sondas duplas de Langmuir para 

diagnosticar o plasma periférico através da medição da densidade e da temperatura 

electrónicas, do potencial flutuante e do potencial de plasma. 

� Uma matriz de fotodíodos acoplada ao espectrómetro destinada a monitorizar a evolução 

temporal das impurezas. 

� Um diagnóstico de feixe de iões pesados que permite estudar a variação temporal dos 

perfis radiais da densidade do plasma, da temperatura electrónica, do potencial de plasma 

e do campo magnético poloidal. 

� Um diagnóstico de raios-X de baixa energia para a análise da actividade MHD. 

� Uma rede de difracção associada a um foto-díodo que permite analisar a intensidade da 

radiação Ha.  

 

 

1.3.3 Sistema de controlo e aquisição de dados do tokamak ISTTOK 
 
1.3.3.1 Arquitectura 
O sistema de controlo e aquisição de dados (SCAD) do ISTTOK, embora projectado para um 

tokamak de dimensões reduzidas, constitui um exemplo de um sistema projectado numa filosofia 

distribuída, modular, multi-vendedor, integrada e transparente. A estrutura do SCAD assenta num 

computador central que supervisiona a experiência, processa a informação e armazena os dados 

num servidor e em nós inteligentes que adquirem os sinais dos vários diagnósticos. 
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O computador supervisor da operação do SCAD permite a operação de cada subsistema a partir 

de uma consola central e o armazenamento da informação numa base de dados. Cada subsistema 

pode trabalhar em modo autónomo ou remoto. O primeiro, no qual o subsistema não recebe 

instruções do supervisor e onde os resultados experimentais são apenas armazenados no seu 

próprio disco rígido, é usado apenas durante as fases de desenvolvimento, calibração e teste de 

cada componente e diagnóstico do ISTTOK. Os sinais de disparo podem ser fornecidos por 

qualquer fonte externa, de uma forma manual ou automática. No modo remoto o subsistema pode 

ser operado a partir da consola do supervisor ou de outra consola que esteja ligada em qualquer 

local da rede de dados. Os sinais de disparo são gerados pelo sistema de temporização central e 

proporcionam uma sincronização adequada à operação eficiente deste dispositivo experimental [6] 

[7]. 

 

1.3.3.2 Hardware e software do SCAD 
As placas de aquisição de dados do ISTTOK, designadas por PCI-TR-512, são baseadas em 

tecnologia PCI (Peripheral Component Interconnect) e foram desenvolvidas pelo Instituto de 

Plasmas e Fusão Nuclear como placas genéricas de aquisição de dados e processamento em 

tempo real, contento 8 canais analógicos de aquisição de dados, uma porta série para 

comunicação com periféricos, uma FPGA (Field Programmable Gate Array), um DSP (Digital 

Signal Processor), um Módulo DIMM (Dual Inline Memory Module) de memória SDRAM 

(Synchronous Dynamic Random Access Memory) até um máximo de 512 MB, barramento PCI de 

comunicação com um nó hospedeiro e possibilidade de interligação de várias placas PCI-TR-512 

para aquisição síncrona de dados. Estas placas, não tendo sido pensadas como placas de 

controlo, possuem um maior número de canais de aquisição do que canais de comunicação com 

periféricos, por exemplo actuadores, e não têm canais analógicos DAC (Digital to Analog 

Converter). Os 8 canais referidos adquirem os sinais analógicos a uma taxa de 2MHz com uma 

resolução de 14 bits. Cada sinal é digitalizado pelo ADC (Analog to Digital Converter), obtendo-se 

um conjunto bits em paralelo, convertido em formato série por uma CPLD (Complex Programmable 

Logic Device) e adquirido pela FPGA, que os reconverte para o formato paralelo para que possam 

ser guardados num buffer de 256 palavras, antes de serem transmitidos para a SDRAM. A FPGA é 

também responsável pela gestão dos sinais de temporização, disparo e sincronização e 

distribuição destes sinais a outras placas. O DSP permite o acesso ao barramento PCI do nó 

hospedeiro, sendo também responsável pelo acesso ao módulo de memória SDRAM e à FPGA.  
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O mais recente sistema de controlo e aquisição de dados implementado no ISTTOK, denominado 

FireSignal, foi desenhado de raíz a pensar num sistema genérico capaz de ser implementado não 

só em experiências de fusão, mas em qualquer experiência de física, baseando-se em eventos e 

marcas temporais. A sua arquitectura é constituída por um servidor central ligado aos diversos 

clientes de hardware (nós), clientes de utilizador, à base de dados e ao gestor de segurança. Cada 

um dos clientes de hardware, por sua vez, pode estar ligado a vários dispositivos de hardware, 

nomeadamente às placas descritas anteriormente. Este sistema foi pensado para ser 

independente das tecnologias utilizadas nos seus componentes, de forma a que cada componente 

possa ser actualizado sem que o resto do sistema tenha que ser alterado. Os vários componentes 

estão interligados fisicamente através de uma rede Ethernet a 1 Gigabit [8].  

 

1.3.3.3 Modos de funcionamento 
O controlo do funcionamento da experiência prevê três modos de operação: manutenção de vácuo, 

descargas de limpeza e descargas de potência. Nos dois primeiros modos de operação a 

experiência é comandada pela Unidade de Controlo de Vácuo (UCV). Na produção das descargas 

de potência podem-se considerar  duas fases: uma lenta, correspondente à fase inicial antes da 

descarga, na qual o tokamak é comandado pelo controlador comercial de vácuo e uma rápida, em 

que a experiência é comandada pelo Sistema de Controlo e Aquisição de Dados do ISTTOK. Este 

sistema inicia o controlo da operação do tokamak quando recebe um sinal enviado pelo controlador 

comercial de vácuo, transferindo de igual modo o controle de volta a este controlador no fim da 

descarga. A gestão de cada diagnóstico é efectuada por um programa nos nós da experiência e a 

integração da informação é efectuada ao nível central pelo programa supervisor da experiência.  

 

1.4 O tokamak COMPASS 
 
O COMPASS (COMPact ASSembly) é um tokamak altamente flexível, de tamanho médio, 

inicialmente instalado no Culham Laboratory no reino Unido e especialmente concebido para o 

estudo de fenómenos físicos importantes para as experiências JET (Joint European Torus) e ITER 

(International Thermonuclear Experimental Reactor). A câmara de secção circular original do 

COMPASS-C foi substituída em 1991 por uma câmara de secção em forma de D, a qual possibilita 

a existência de novas geometrias para a coluna de plasma. A Figura 1.3 ilustra o aspecto geral 

deste tokamak quando ainda estava em funcionamento no laboratório inglês de origem. Entretanto 

a sua estrutura básica foi transferida para o Institute of Plasma Physics [35] em Praga em 2007. 

Naturalmente, a informação aqui contida referente à estrutura de funcionamento e diagnósticos  
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deste tokamak, refere-se à sua operação ainda no Culham Laboratory, embora muitas destas 

características venham a ser mantidas quando este dispositivo entrar novamente em 

funcionamento no laboratório de Praga.   

 

 
Figura 1.3 – Tokamak COMPASS3 

 
1.4.1 Estrutura básica de funcionamento 
Durante o seu funcionamento no laboratório de Culham, a primeira parte da operação da 

experiência era efectuada pela descarga de bancos de condensadores sobre os enrolamentos 

poloidais em torno da máquina, aumentando assim a corrente de plasma até ao seu nível 

operacional. De seguida era ligada a fonte de potência para a geração do campo magnético, de 

forma a fornecer a tensão necessária à manutenção da coluna de plasma durante o tempo de 

operação. Simultaneamente eram ligadas as fontes de equilíbrio e definição da forma da coluna do 

plasma, de modo a controlar a sua posição e produzir a secção da coluna de plasma desejada. De 

forma a manter uma densidade de plasma aproximadamente constante durante o período de 

operação, era usado uma sistema com realimentação para controlar as válvulas de gás, que 

recorria à informação sobre a densidade média do plasma fornecida em tempo real  [9] [10].  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Figura extraída de [36] 
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A Figura 1.4 ilustra a vista interior deste tokamak e a Tabela 1.2 incluí os seus principais 

parâmetros e do seu plasma [36]. 

 

 
Figura 1.4 – Vista do interior do COMPASS4 

 

 
Tabela 1.2 – Parâmetros principais do COMPASS 

 

As componentes principais do sistema de controlo da descarga incluíam bobines de perturbação 

magnética para corrigir instabilidades internas e para modificar a forma da região fronteira do 

plasma, dois sistemas de microondas, um de ECR (Electron Cyclotron Resonance) de 2 MW a 60 

GHz, para aquecimento do plasma em localizações precisas e controlo de instabilidades e um 

sistema de LHRH (Lower Hybrid Ressonant Heating) de 600 kW a 1.3 GHz, para controlo da 

corrente de plasma e do seu perfil, bem como um sistema de tempo real com realimentação para 

controlo da posição de equilíbrio do plasma e da sua forma. Este sistema tinha um tempo de 

resposta inferior a 100 µs (a duração da descarga era tipicamente de 400 ms sem controlo da  

                                                 
4 Figura extraída de [9] 
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corrente de plasma, ao passo que controlando este parâmetro a duração da descarga ascendia 

aos 2s). O sistema incluía ainda diversas fontes de potência para a geração do campo poloidal, 

nomeadamente uma fonte de 40 MVA para alimentar as 16 bobines de geração do campo toroidal 

e outras três fontes para a geração do campo de magnetização, campo vertical e campo de 

estabelecimento da forma da coluna de plasma de respectivamente 9.7 MVA, 4.2 MVA e 5.4 MVA, 

totalizando ainda os bancos de condensadores do sistema os 3.6MJ.         

 

Para evitar o contacto directo do plasma com a superfície metálica do interior da máquina, 

limitadores de carbono protegiam as paredes internas, externas e o diversor. Durante a operação 

desta experiência em Culham foram utilizadas uma série de técnicas de acondicionamento, 

nomeadamente descargas de limpeza com Deutério ou Hélio e boronização. A geometria 

magnética single-null divertor deste dispositivo é a mesma do JET e a planeada para o ITER.  

 

1.4.2 Diagnósticos 
O tokamak COMPASS estava equipado com um conjunto de diagnósticos que permitiam 

monitorizar o plasma e controlar o funcionamento dos sistemas que intervinham na operação da 

experiência. Os parâmetros monitorizados com mais frequência eram a energia do plasma, a 

potencia fornecida ao sistema e a produzida por este, os perfis de temperatura e densidade, a 

configuração do campo magnético e os perfis de impurezas. Os diagnósticos incluíam: 

 

� Um diagnóstico de espalhamento de Thomson para a medição do perfil da temperatura 

electrónica. 

� Um sistema ECE (Electron Cyclotron Emission) para a medição do perfil da temperatura 

electrónica. 

� Um interferómetro de laser de 433 µm para a medição do perfil da densidade.   

� Um interferómetro de microondas de 137 GHz para a medição do valor médio da 

densidade.  

� Um espectrómetro de raios-X para o estudo das rotações no centro do plasma e da 

temperatura iónica das impurezas.  

� Uma câmara de raios-X de baixa energia para a o estudo das instabilidades internas. 

� Diagnósticos de campo magnético. 

� Um espectrómetro para a determinação da velocidade poloidal e toroidal do plasma. 

� Diagnósticos de espectrometria no visível para a determinação da concentração de 

impurezas. 
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� Espectrómetro de Bragg para a determinação de impurezas. 

� Fotomultiplicadores com filtros para a observação de partículas Dα, etc. 

� Termografia de infravermelhos para a determinação da temperatura e concentração de 

potência nos limitadores.  

� Câmara CCD para a determinação da forma da coluna de plasma e observação do interior 

da câmara de vácuo.  

� Array de bolómetros para a determinação da potência radiada. 

� Sondas móveis para a determinação dos perfis de temperatura e densidade electrónicas. 

� Sondas de Langmuir fixas para a determinação dos perfis de temperatura e densidade 

electrónicas do diversor.           

 

Assim, eram utilizados um conjunto de detectores e espectrómetros para a medição dos sinais 

electromagnéticos emitidos pelo plasma, enrolamentos e espiras localizadas em várias posições, 

tanto perto da fronteira do plasma como fora da câmara de vácuo, para a medição da configuração 

do campo magnético, diagnósticos de partículas, de espalhamento de Thomson e de 

interferometria.  

 

No que toca aos diagnósticos de campo magnético estes eram usados para determinar o equilíbrio 

magnético do plasma e detectar instabilidades e oscilações de Mirnov, tendo particular interesse os 

diagnósticos colocados a grande proximidade do plasma (três arrays de bobines de Mirnov no 

interior da câmara de vácuo com 24 bobines orientadas poloidalmente cada).  

 

Não se vai abordar nesta secção a arquitectura e funcionamento do sistema de controlo e 

aquisição de dados antigo deste dispositivo experimental, uma vez que este será reformulado, 

sendo o cerne desta tese a descrição de um módulo reflector de sincronismo e eventos a 

incorporar no novo sistema de controlo do COMPASS. 
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Capítulo 2 
Evolução dos sistemas de controlo e aquisição de dados em 
dispositivos experimentais  de fusão 
 

2.1 Introdução 
 
Os primeiros tokamaks dos anos 60 eram operados em regime de controlo aberto, em que os 

parâmetros da descarga eram pré-programados e posteriormente optimizados em experiências por 

tentativa e erro. À medida que os dispositivos experimentais se foram desenvolvendo, os pulsos de 

plasma alcançaram as dezenas de milissegundos e foram desenvolvidos sistemas analógicos de 

controlo com realimentação, principalmente para a posição do plasma. Quando a duração das 

descargas evoluiu para as centenas de milissegundos, no final dos anos 70, surgiram também 

sistemas realimentados para controlo da densidade do plasma, por injecção rápida de gás na 

câmara. A adição de outros sistemas de aquecimento para além do aquecimento óhmico e o 

aparecimento de novas geometrias como os tokamaks de secção não circular, alongados 

verticalmente, conduziram à necessidade de maior controlo sobre a posição da coluna de plasma 

[11]. 

 

Nos anos 80 e 90, os esforços orientados no melhoramento do confinamento do plasma e aumento 

da sua temperatura, levaram a uma necessidade adicional do controlo destes parâmetros. 

Actualmente pretende-se atingir a fusão nuclear controlada para que se possa alcançar o objectivo 

final de produção de energia pela via da fusão nuclear. Assim, surgem actualmente novos 

desafios, relacionados com as elevadas taxas de energia que os componentes em contacto com o 

plasma irão suportar, com a necessidade da optimização contínua dos parâmetros do plasma, etc. 

Como usualmente não é possível estabelecer uma relação directa e simples entre um parâmetro 

de controlo e uma variável a actuar, já que os fenómenos em causa estão acoplados entre si, a 

medição dos parâmetros do plasma para efeitos de controlo tem de ser executada em tempo real e 

sobre múltiplos componentes do sistema.  

   

 

 



 21 

Evolução dos SCAD em dispositivos experimentais  de fusão 

 

 

2.2 Barramentos utilizados em dispositivos experimentais de 
fusão 
 
Uma das principais características de um sistema de aquisição de dados é o tipo de barramentos 

utilizados, já que estes são usados em instrumentação para permitir a melhor ligação possível 

entre os vários componentes do sistema. Os barramentos utilizados em instrumentação digital e 

computadores podem ser do tipo paralelo ou série [12].  

 

2.2.1 Barramento de dados paralelo 
Os barramentos de dados em paralelo têm, para um dado comprimento e carga (número de 

utilizadores), uma taxa de transferência limitada, a partir da qual o seu desempenho não é fiável, 

sendo que quando se pretende obter taxas de transferência superiores colocam-se mais linhas em 

paralelo e diminui-se o comprimento do barramento. Este procedimento faz no entanto com que o 

ruído provocado pelos transitórios de corrente durante a comutação simultânea de estado (de zero 

para um ou de um para zero) em várias linhas, possa limitar o comprimento do barramento a um 

valor não utilizável. Uma solução para este problema é a utilização da transmissão diferencial, em 

que cada conjunto de dados é enviado por um par de linhas em oposição de fase, ou seja, quando 

uma varia para valores positivos, a outra varia para valores negativos, pelo que o balanço total da 

corrente que flui no ‘plano-de-terra’ do circuito é zero, reduzindo significativamente este problema. 

No entanto, a utilização do dobro das linhas necessárias num barramento paralelo pode trazer 

problemas de projecto e um aumento considerável dos custos. Estas limitações podem ser 

ultrapassadas utilizando um barramento de dados do tipo série.  

 

2.2.2 Barramento de dados série 
A comunicação síncrona de dados em série faz-se com somente por duas linhas, sendo que cada 

bit do conjunto dados é enviado numa e sincronizado e validado pelo relógio enviado na outra, 

sendo também possível a transmissão por uma linha única, misturando no emissor o relógio com 

os dados, sendo nestes esquema o relógio recuperado no receptor. As comunicações assíncronas 

utilizam relógios diferentes com frequências muito próximas nos circuitos de transmissão e 

recepção e antes dos dados é enviada uma sequência de bits que assegura a ressincronização. A 

transmissão série é ainda adequada para a utilização da sinalização diferencial referida 

anteriormente, já que necessita somente de uma única linha de transmissão, pelo que a utilização 

de mais um condutor não encarece nem dificulta grandemente o projecto deste tipo de barramento. 
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2.2.3 Barramentos de instrumentação 
Os barramentos de instrumentação podem ser classificados, de acordo com o que foi referido 

anteriormente, em quatro tipos [11] [12]: 

 

• Barramento série por cabo, como, por exemplo, o RS-485 e o FireWire (IEEE-1394); 

• Barramento paralelo por cabo, como, por exemplo, o GPIB e o SCSI; 

• Sistemas periféricos com barramento paralelo e “backplane”, como o CAMAC; 

• Sistemas com barramento paralelo e “backplane” que integram no mesmo chassis placas de    

processamento e digitalizadores como o VMEbus e o CompactPCI.  

 
Segue-se a descrição sumária de alguns barramentos utilizados em instrumentação digital. 

 

A. IEEE-488 
O barramento paralelo IEEE-488 foi projectado para ultrapassar as limitações do barramento série 

RS-232 quando utilizado em aplicações de teste e de medida. Permite a transferência de oito bits 

de dados nas suas linhas e uma taxa de transferência de dados máxima de 1 MByte/s. 

 

B. GP-IB 
O GPIB é um barramento paralelo com comunicação de dados assíncrona a 8 bits que permite a 

ligação de um ou mais instrumentos a um computador. O computador actua como o controlador do 

barramento e os instrumentos actuam como: 

 

• Listeners - aparelhos que apenas recebem instruções, como por exemplo os geradores de 

funções, as fontes de alimentação e as impressoras; 

• Talkers/Listeners - aparelhos que recebem e transmitem informação, como por exemplo os 

multímetros e os analisadores espectrais; 

• Talkers - aparelhos que apenas transmitem informação, como por exemplo os contadores de 

impulsos. 

 

C. VME64, VME64x, VME320 
O VME é um barramento paralelo e assíncrono, resultante da combinação do standard 

“VERSAbus” e do standard mecânico Eurocard. Num barramento VME podem existir vários 

microprocessadores para além da vantagem de ser suportado por uma grande quantidade de 

sistemas operativos. 
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D. VXI 
O barramento VXI, acrónimo de “VMEbus Extensions for Instrumentation” e standard IEEE 1155-

1992, é uma extensão do VMEbus projectada para aplicações computadorizadas de teste e de 

medida. Como o nome sugere, o VXI foi desenvolvido a partir do VME através da adição de sinais 

para a temporização precisa, para o sincronismo entre os vários módulos ligados ao barramento e 

para a gestão de recursos, definindo ainda requisitos específicos para a instrumentação em 

ambientes adversos.  

 

E. CAMAC 
CAMAC é o acrónimo de “Computer Automated Measurement And Control”, um standard não 

proprietário e por isso muito implementado em dispositivos de física experimental como é o caso 

dos dispositivos de fusão nuclear. Os controladores dos bastidores podem ser ligados entre si e a 

um computador dedicado à aquisição dos dados através de interfaces do tipo paralelo.   

 

F. PCI e CompactPCI 
O barramento PCI, acrónimo de “Peripheral Component Interconnect”, foi originalmente concebido 

como uma expansão do barramento standard ISA (“Industry Standard Architecture”)  utilizado nos 

computadores pessoais IBM PC/AT, para servir de mecanismo de conexão entre os processadores 

(CPU) e os periféricos, memória e outras interfaces. A transmissão de dados pode ser síncrona ou 

assíncrona. Uma das limitações do PCI é imposta pela especificação de um máximo de dez cargas 

eléctricas ligadas no mesmo barramento, limite que pode ser estendido com um dispositivo PCI-to-

PCI Bridge. O CompactPCI foi desenvolvido para permitir a utilização da arquitectura PCI numa 

plataforma física tipo EUROCARD, tendo ainda a capacidade de inserção/remoção de cartas com 

o sistema ligado e o suporte de dois barramentos independentes no “backplane”. 

 

G. PXI 
PXI é o acrónimo de “PCI bus with eXtensions for Instrumentation”, uma extensão do barramento 

partilhado PCI que permite uma taxa de transferência máxima de 132 MByte/s. O barramento PXI 

providencia características que não se encontram em sistemas baseados em PC’s e módulos ISA 

e PCI, e que são vantajosas no desenvolvimento de sistemas de instrumentação, como um relógio 

de referência do sistema de 10 MHz, linhas de disparo, que permitem iniciar e finalizar as 

medições em momentos específicos e sincronizar as medidas a adquirir por dois ou mais módulos 

e barramentos locais que interligam conectores dedicados, os quais permitem a passagem de 

sinais digitais e analógicos entre módulos. 
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Os sistemas actuais de controlo e aquisição de dados dos dispositivos experimentais de fusão 

nuclear foram desenvolvidos numa filosofia distribuída, usando fundamentalmente barramentos 

VME e instrumentação digital no standard CAMAC.   

 

2.3 Conceitos básicos de temporização e sincronismo em 
controlo e aquisição de dados 

 
Num sistema de controlo e aquisição de dados o valor temporal do momento de uma amostragem 

deve ser determinado com exactidão para cada amostra, especialmente quando se pretende 

correlacionar adequadamente vários parâmetros e se pretendem efectuar acções de controlo 

dinâmico sobre o plasma. Quando se dispõe de um sistema projectado segundo uma arquitectura 

distribuída, é necessário ter em conta a sincronização exacta de todos os nós envolvidos no 

sistema, para que se obtenham correlações fiáveis entre parâmetros e métodos de controlo 

dinâmico eficazes. Para que isto seja possível, os processos tem que estar referenciados ao 

mesmo valor temporal e as suas mudanças de estado têm que ser sincronizadas por transições 

periódicas de um sinal de relógio de referência [12].  

 

O momento do início da aquisição dos dados é habitualmente definido mediante o uso de sinais de 

disparo e/ou de eventos externos a que os módulos de aquisição de dados respondem iniciando a 

digitalização. Esses sinais podem ser classificados em três tipos: disparo digital, em que o evento 

de disparo é um sinal digital, disparo analógico, em que a geração de um disparo acontece quando 

um sinal analógico, que esteja a ser monitorizado continuamente, cumpra uma condição de disparo 

previamente definida e disparo por software, em que a geração de disparos é feita por comandos 

de software. A aquisição de dados por disparo tem a vantagem de permitir que o sinal de entrada 

fique referenciado no tempo em relação ao evento de disparo e de se iniciar a digitalização apenas 

sob condições de interesse, poupando espaço de memória. 

 

As aquisições por disparo podem ser classificadas em dois tipos: pós-disparo (ou disparo de fim) e 

pré-disparo (ou disparo de início). Na aquisição por pós-disparo, o processo de digitalização ocorre 

somente após a recepção do sinal de disparo. No modo da aquisição por pré-disparo o 

digitalizador já está a adquirir os dados antes de receber o sinal de disparo; neste caso a aquisição 

é iniciada por um disparo por software e os dados são armazenados numa memória circular com 

um tamanho suficientemente grande para assegurar que possa conter todas as amostras de pré- 
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disparo desejadas. Quando a memória fica cheia, cada amostra subsequente é armazenada na 

posição de memória que contenha os dados armazenados há mais tempo. A responsabilidade 

primária do mecanismo de disparo é parar a aquisição no momento exacto, para que a informação 

contida na memória represente o vector de amostras no intervalo de tempo desejado.  

 

O sincronismo entre os vários módulos de aquisição pode ser obtido recorrendo a um dispositivo 

master, o qual irá controlar a operação de todo o sistema de medição. Quando as condições de 

disparo são verificadas o master distribuí um sinal de disparo comum a todos os outros dispositivos 

slaves. Neste contexto, existem três esquemas principais para o sincronismo. No esquema de 

temporização controlada por sinais de disparo de Início/Fim é enviado um sinal de disparo de 

Início/Fim para iniciar e finalizar a operação de todos os dispositivos de medição envolvidos, sendo 

que o master espera que se verifiquem as condições necessárias para o disparo, tais como um 

evento externo (analógico ou digital) ou um comando de software. Para que a medição seja 

simultânea, este sinal deve chegar a cada slave com um atraso mínimo e com o menor desvio 

temporal possível entre cada par de dispositivos e assim os caminhos de propagação dos sinais 

devem ter o mesmo comprimento, o qual deve ser o menor possível. Para além disto o atraso 

intrínseco do dispositivo de medição, ou seja, o intervalo de tempo que medeia entre os instantes 

em que cada dispositivo recebe o sinal de disparo e em que é efectuada a primeira amostragem 

por pré-disparo ou pós-disparo, deve ser identificado e calibrado. 

 

No esquema de temporização controlada por sinais de disparo e por um relógio de amostragem 

directo, a temporização é melhorada, comparativamente com a do esquema anterior, pela 

distribuição de um relógio de amostragem pelo master a todos os dispositivos slave, mas tem a 

desvantagem de poder não ser adequado para a amostragem de alta velocidade, já que pode ser 

difícil garantir a integridade do sinal de alta frequência quando comunicado através dos 

barramentos do sistema. Também neste caso o comprimento dos caminhos do master para cada 

dispositivo deve ser ajustado.  

 

Finalmente o esquema de temporização controlada por sinais de disparo e por um relógio de 

referência é o esquema normalmente utilizado para o sincronismo de alta velocidade. Neste 

esquema todos os dispositivos envolvidos recebem sinais de disparo de Início/Fim e um relógio de 

referência. O relógio de amostragem, adequado à temporização específica de cada dispositivo, é 

obtido pela divisão ou multiplicação da frequência do relógio de referência por um circuito PLL 

(“Phase Locked Loop”).  
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2.4 Evolução dos sistemas de controlo e aquisição de dados em 
dispositivos experimentais  de fusão e requisitos futuros  
 
A aquisição de dados nas experiências de fusão evoluiu inicialmente de equipamentos analógicos 

discretos, para sistemas digitais centralizados, utilizando essencialmente módulos dedicados e 

instrumentação digital do barramento CAMAC, com as tarefas de controlo e de aquisição de dados 

a serem desempenhadas por sistemas distintos. Posteriormente estes sistemas evoluíram para 

sistemas computadorizados distribuídos, com estrutura em arvore e com as suas unidades activas 

interligadas por redes de dados baseadas fundamentalmente nos standard CAMAC e GP-IB, o que 

se deveu ao aumento da complexidade e das dimensões físicas dos dispositivos experimentais de 

fusão nuclear. Esta nova arquitectura permitiu reduzir os tempos de preparação de uma 

experiência e do tratamento da informação recolhida, diminuir a complexidade das ligações através 

da colocação dos sistemas de controlo e aquisição de dados mais perto do equipamento a 

controlar e aumentar a eficiência, minimizando o impacto de uma avaria no sistema global, através 

da modularização e da especialização das funções de cada componente. Actualmente mantém-se 

esta filosofia modular de distribuição das unidades, agora interligadas por barramentos que 

permitem maiores velocidades de transmissão de dados [11] [12].  

 

Um dos objectivos perseguidos na obtenção de um reactor de fusão comercialmente viável é o seu 

funcionamento em regime permanente. No entanto, a maior parte dos sistemas de aquisição de 

dados das experiências de fusão actuais continuam vocacionados para descargas de curta 

duração, já que o controlo das descargas é baseado em ciclos pré-programados e sem intervenção 

do operador durante a descarga. Para além disto, os sistemas convencionais utilizam 

processamento da dados em série ou seja, é no final das descargas que são lançados os 

procedimentos para a aquisição dos resultados experimentais e para o seu armazenamento, o que 

num cenário de funcionamento permanente é impraticável quer pelo tempo de processamento 

despendido e enorme volume de informação, quer pela impossibilidade da visualização dos 

parâmetros de funcionamento durante a descarga. Assim, é fundamental desenvolver sistemas de 

aquisição que permitam a visualização, processamento e armazenamento em paralelo, bem como 

a filtragem ou compressão dos dados antes do seu armazenamento. Uma solução possível para os 

problemas acima mencionados é a implementação de um sistema de aquisição de dados que 

permita detectar fenómenos relevantes da experiência, fazendo operar os digitalizadores somente 

quando ocorrem situações de interesse para a experiência. Devido ao atraso inevitável na  



 27 

Evolução dos SCAD em dispositivos experimentais  de fusão 

 

 

propagação da informação da ocorrência, que resulta do tempo de processamento do algoritmo de 

detecção e do transporte físico da informação, convém que o digitalizador funcione em modo de 

pré-disparo e assim é possível recuperar os dados no momento de ocorrência do fenómeno. Deste 

modo, o paradigma da aquisição de dados orientada por eventos torna-se fundamental num regime 

de operação contínua, pelo que os futuros sistemas de aquisição de dados deverão integrar 

sistemas de disparo, classificação, hierarquização e distribuição destas ocorrências em tempo real 

e ter a capacidade de reagir a estes eventos de forma adequada. Deste modo, os sistemas de 

controlo e aquisição de dados dos dispositivos experimentais de fusão devem incluir cada vez com 

mais frequência instrumentação inteligente, que altera os seus parâmetros de funcionamento em 

função dos dados que adquire continuamente, ligando assim as tarefas de controlo e de aquisição 

de dados, as quais eram anteriormente mais ou menos independentes. Para além disto é ainda 

fundamental passar dos actuais sistemas de temporização e sincronização por transmissão de um 

pulso temporal coincidente com o início da descarga e adicionalmente com a distribuição de um 

sinal de relógio para sincronização de todas as amostras, para um cenário em que a temporização 

é baseada no Tempo Universal Absoluto e os dados armazenados com um marca temporal.  

 

O Sistema de Temporização e Gestão de Eventos desenvolvido para o tokamak MAST e o sistema 

de Tempo Universal incorporado na experiência de larga escala ASDEX Upgrade constituem um 

exemplo da concretização destes princípios.  

 

2.5 Dois sistemas de gestão de eventos e distribuição de 
sincronismo 
 
2.5.1 Evolução dos sistemas de temporização e gestão de eventos na experiência ASDEX 
Upgrade 
O sistema de temporização e disparo instalado em 1992 na experiência ASDEX Upgrade, 

parcialmente ainda em funcionamento, foi concebido de forma a desencadear processos em tempo 

real em todos os componentes do sistema de controlo e aquisição de dados desta experiência, 

sendo constituído por três partes. A primeira consiste num temporizador central (CT), ligado ao 

processador do sistema de controlo da descarga. A segunda, é constituída por vários 

temporizadores locais ligados aos subsistemas que controlam, podendo uma mensagem circular 

entre a unidade de temporização central e até 255 unidades locais de temporização, com uma 

resolução de 100 ns [13]. O terceiro elemento deste sistema são os componentes de conversão 

eléctrica/óptica e a rede de comunicações utilizada como meio de transmissão das mensagens em  
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tempo real. Uma das principais funções do sistema implementado é o controlo dos sinais de saída 

dos temporizadores locais, os quais controlam a descarga, os processos de aquecimento 

adicionais e os diagnósticos existentes, consistindo cada um deles em vários subsistemas. Para 

não sobrecarregar o temporizador central, o estado de cada temporizador local é representado sob 

a forma de eventos, assim designados por eventos de temporização, garantindo que só eventos 

relevantes para todos os componentes do sistema sejam encaminhados para o temporizador 

central. Por sua vez, este lida com dados provenientes de três fontes diferentes, nomeadamente 

eventos agendados e dependentes da progressão temporal, eventos de estado detectados durante 

o funcionamento e adicionados à corrente de mensagens pré programadas que circulam na rede, 

sendo assegurada a sua transmissão em tempo real e eventos de estado de alta prioridade, todos 

integrados numa corrente de dados juntamente com um impulso de relógio comum.  

 

Durante a execução em tempo real dos eventos agendados, cada temporizador local faz o 

mapeamento destes eventos e controla os seus sinais de saída de acordo com os procedimentos 

atribuídos a cada evento. Adicionalmente, a memória de cada temporizador local fornece 

continuamente informação sobre todas as acções executadas, juntamente com a respectiva 

informação temporal. Para além disto eventos de estado que cheguem a um temporizador local 

são filtrados, de forma a que só os eventos relevantes para aquele subsistema sejam processados. 

A análise pós descarga dos eventos guardados localmente nos diferentes temporizadores é 

facilitada pela adição de marcas temporais, ficando-se assim com informação completa sobre os 

disparos locais e acções subsequentes que aconteceram para o controlo do subsistema.  

 
2.5.1.1 O novo sistema de Tempo Universal do tokamak ASDEX Upgrade 
Numa fase posterior à implementação do sistema acima descrito, foi concebido para a experiência 

em questão um sistema de tempo universal, para suporte da operação em tempo real. A topologia 

do sistema de tempo universal é convencional, existindo uma unidade central de contagem do 

tempo (CTC) que faz o output desta informação através de uma rede unidireccional, para unidades 

locais acomodadas em computadores hospedeiros [14]. Periodicamente são codificados no sinal 

de relógio o tempo actual, a identificação do CTC e informação CRC redundante, sendo a 

informação codificada distribuída por meio de uma rede dedicada, óptica e unidireccional. Em torno 

da experiência estão distribuídas unidades locais de conversão de tempo universal em impulsos 

(UTDC).  
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Figura 2.1 e 2.2 - Estrutura do novo sistema de Tempo Universal e interface para o sistema antigo; Estrutura interna 
de uma unidade UTDC (e CTC)1  

 

Estas unidades recebem e descodificam o sinal de entrada, separando o relógio, a contagem do 

tempo corrente e a identificação do sistema, sendo a informação sobre o CRC utilizada para a 

validação da informação recebida. Se o valor de contagem do tempo recebido estiver correcto é 

guardado, caso contrário é gerada uma interrupção pelo sistema hospedeiro e a memória de 

tempo válido não é actualizada, permanecendo com o último valor fiável antes da falha. Se não 

ocorrerem falhas é adicionado um valor correctivo (configurável) ao valor da contagem do tempo, 

para compensar diferenças de comprimento nos troços de transmissão. O valor de tempo corrente 

e o relógio de transmissão controlam todas as funções de uma unidade UTDC. De forma a 

suportar processos em tempo real o sistema hospedeiro pode ler o valor da contagem de tempo 

corrente em qualquer altura para adicionar marcas temporais aos dados adquiridos ou para 

monitorizar o tempo de execução dos processos, sendo ainda possível definir instantes de tempo 

pré determinados na unidade UTDC, de forma a iniciar processos dependentes da progressão  

                                                 
1 Figuras extraídas de [14] 
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temporal. Para suporte da aquisição de dados a unidade UTDC traduz a informação do tempo 

corrente em disparos e vice versa. Quando um disparo externo desencadeia uma aquisição num 

ADC, uma unidade designada por Time-to-Digital-Converter (TDC) fixa o sinal temporal e copia 

este valor para um Timestamp Buffer. 

 

 
Figura 2.3 – Sistema hospedeiro de um diagnostico com operação de um ADC por via de um módulo UTDC2 

 

Quando um sinal de disparo com n impulsos é aplicado a m canais de um ADC e a um canal TDC, 

são recebidas n × m amostras de dados e 1 × m amostras de tempo. Deste modo podem ser 

imediatamente processados e gravados dados em entidades do tipo [valor ; tempo]. Os TDCs 

produzem assim uma marca temporal e um identificador para as fontes de disparo, podendo ainda 

gerar sinais de disparo desencadeados por eventos externos, comandos internos, ocorrência de 

um sinal de tempo pré determinado ou detecção de um evento fornecido pelo CTC. A 

concretização dos conjuntos de impulsos é gerida pela unidade Time Trigger Processor.  

 
O sistema assim descrito foi projectado para ser compatível com o sistema de temporização 

anterior, já que alguns diagnósticos não foram modificados ou substituídos. Assim o novo sistema 

de tempo universal passou a fornecer um sinal de 10 MHz ao relógio do sistema de temporização 

antigo, tendo sido programada uma aplicação que gera e fornece todos os eventos e códigos de 

comando necessários ao funcionamento do CT do antigo sistema de temporização [13]. 

                                                 
2 Figura extraída de [14] 
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2.5.2 O Sistema de temporização e gestão de eventos desenvolvido para tokamak MAST 
O Sistema de Temporização e Gestão de Eventos (STeGE) [12] desenvolvido para o MAST 

(“Mega Ampere Spherical Tokamak”), consiste num sistema distribuído de controlo em tempo real, 

capaz fornecer os sinais rápidos de temporização necessários à operação correcta dos 

diagnósticos e executar a difusão, o processamento e a gravação do momento de ocorrência de 

acontecimentos externos, com o intuito de permitir o controlo em tempo real. Este sistema foi 

idealizado de modo a cobrir um período mínimo de 30 segundos durante cada descarga, sendo o 

tempo de cada sinal conhecido com uma exactidão melhor que 500 ns e com uma resolução de 

100 ns. As comunicações entre os vários componentes do sistema são bidireccionais e realizadas 

por fibras ópticas. O sistema de temporização foi projectado para ser disparado por sinais 

fornecidos pelo sistema global de controlo e aquisição de dados a um nó master, o qual propaga 

os sinais de temporização aos nós slave, que por sua vez comandam a operação de alguns 

subsistemas do MAST.  

 
2.5.2.1 Arquitectura e hardware do sistema 
 

A. Definição da topologia de rede 
O formato dos pacotes de dados foi projectado de forma a permitir a compatibilização do envio de 

informação temporal (tempo global ou sincronismo) com a distribuição de eventos síncronos e o 

transporte de pacotes de dados provenientes dos digitalizadores, permitindo a inserção de 

amostras de sinais de 8, 12 e 16 bits e a adição da indicação do tipo de dados e da prioridade de 

transmissão. A topologia da rede de dados adoptada foi um esquema com hierarquia master/slave, 

em que existe um nó principal (master) e n nós secundários (slave), onde o master tem uma 

função de distribuição. Esta configuração foi estendida a um sistema de interligação «em árvore» 

hierárquica com nós intermédios, os quais têm como função principal o encaminhamento dos 

pacotes de dados. Nesta topologia nem todos os eventos necessitam de ser conduzidos ao nó 

master, já que o seu encaminhamento pode ser feito ao nível dos nós intermédios, reduzindo a 

carga no nó principal. Esta é a topologia mais adequada a um sistema distribuído de controlo e 

aquisição de dados, tendo uma configuração de natureza hierárquica e permitindo que o nó master 

sincronize temporalmente todos os outros nós, mediante o envio de uma mensagem de 

sincronização que se propaga simultaneamente e com o mesmo atraso [15]. 
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B. Nós intermédios e master 
O nó master gera a informação temporal fornecida a todos os comutadores, que por sua vez a 

propagam para os nós slave. Para além disto, os nós intermédios e master incorporam um 

mecanismo de comutação, que permite enviar os eventos que chegam às suas interfaces de dados 

para todos os outros nós e que adicionalmente possibilite o encaminhamento dos pacotes de 

dados destinados a nós específicos. O comutador consiste em várias unidades de comunicação 

bidireccional que condicionam os dados ao meio de transporte (por exemplo, sinais ópticos). As 

memórias FIFO acopladas às unidades de comunicação garantem que não há pacotes perdidos na 

recepção, quando há vários eventos simultâneos a processar, e na transmissão de dados, se 

forem enviados pacotes em simultâneo para a mesma interface, existindo tantas memórias quanto 

o número de prioridades dos diferentes tipos de pacotes, permitindo que a chegada de pacotes de 

maior prioridade atrase, imediatamente, o envio de pacotes de menor prioridade, até ao envio total 

dos de maior prioridade. Os pacotes de dados são processados por um núcleo central de 

comutação que possibilita o encaminhamento para as interfaces de saída, constituído por uma 

máquina de estados que analisa as prioridades dos pacotes presentes no sistema e gera os sinais 

necessários ao controlo das memórias FIFO e do barramento por onde circulam os pacotes de 

dados. Se duas interfaces pretendem enviar pacotes para a mesma interface de saída, será um 

mecanismo de arbitragem que irá estabelecer a ordem de envio, de acordo com um critério de 

equitatividade de interfaces [15] [16]. 

 

C. Nós slave 
Cada nó slave contém um gerador de tramas complexas de impulsos, programável e de elevada 

precisão temporal, incluindo também um processador de eventos que comporta quatro interfaces, 

pelas quais circulam os pacotes de dados e que permitem a ligação ao nó Intermédio, barramento 

do computador hospedeiro, barramento externo e dispositivos locais de geração de sequências de 

impulsos e de eventos. Este processador recebe os eventos vindos de cada uma das quatro 

interfaces tomando as acções apropriadas para o seu encaminhamento. A interface de 

comunicações fornece um relógio estável (enviado pelo nó master) ao gerador de tramas de 

impulsos, que contém um contador programável que muda de estado por cada impulso do relógio. 

O valor da contagem corresponde a um tempo global igual em todos os nós, já que todos recebem 

o mesmo relógio e são ajustados simultaneamente mediante eventos específicos de sincronização.  
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D. Especificações da arquitectura e hardware implementados 

A rede do STeGE foi projectada para ter uma topologia de rede «em árvore», com uma Unidade 

Central que fornece a sincronização temporal e a distribuição de informação de ocorrências a 

todas as Unidades Remotas do dispositivo experimental, nas quais poderão ser desencadeadas 

acções previamente definidas.  

 

 
Figura 2.4 – A topologia de rede do STeGE3 

 

A Unidade Central integra uma, três ou qualquer outro número até dezassete Unidades 

Reflectoras, cada uma das quais pode incluir até dezasseis módulos Reflector de Sincronismo e 

Eventos (RSE). Sempre que for necessário instalar um número de módulos RSE superior a 16, o 

Sistema de Temporização e Gestão de Eventos incluirá pelo menos três Unidades Reflectoras, de 

modo a garantir o mesmo tempo de propagação dos sinais de sincronismo entre qualquer par de 

módulos NIE. Mediante a utilização de 17 Unidades Reflectoras, é possível expandir o número de 

ligações até 256. O bastidor hospedeiro da UR é uma unidade Eurocard 3U que inclui um 

barramento VME de 16 posições, sendo que cada Unidade Reflectora providencia até 16 canais 

ópticos. No painel frontal da Unidade Reflectora estão disponíveis entradas de relógio e de 

sincronismo externas, além de entradas de outros sinais de sincronismo para expansão futura.  

 

Cada Unidade Remota é constituída por um bastidor do barramento hospedeiro, no qual estão 

inseridos os módulos Nó de Impulsos e Eventos (NIE), cada um dos quais constitui um nó do 

STeGE. A cada módulo RSE está ligado a um módulo NIE por um par de fibras ópticas. O número 

de entradas e de saídas para cada um dos canais de um módulo Nó de Impulsos e Eventos pode 

ser aumentado através da sua ligação a módulos que expandem o número de entradas (módulos  
                                                 
3 Figura extraída de [12] 
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Mult-E) e de saídas (módulos Mult-S), ligados através do Barramento eXterno de Eventos (BXE) ao 

módulo NIE inserido no mesmo bastidor.  

 

As ligações entre os módulos NIE e RSE permitem a comunicação síncrona bidireccional a partir 

de um nó e para todos os outros nós, com a possibilidade de partilha de pequenos pacotes de 

informação. A partir da indicação de ocorrências externas, são gerados eventos na forma de 

pacotes de dados. O sistema efectua a difusão dos eventos originados em qualquer um dos nós do 

sistema para todos os outros nós, nos quais irão iniciar as acções predefinidas para essas 

ocorrências. Cada evento é codificado em palavras de 16 bits, sendo-lhe atribuída uma de quatro 

prioridades, em que a cada uma corresponderá um valor médio (móvel) de latência temporal de 

propagação. Dependendo do comprimento das ligações, um evento singular será propagado 

através do sistema, em média, em menos de 1 µs, podendo este tempo subir para 

aproximadamente 2 µs para a máxima capacidade de carga de eventos do sistema (20 Meventos/s 

para a totalidade dos nós). Sempre que seja necessário enviar mais informação do que somente a 

indicação de ocorrência e o número do evento, o sistema permite que possam ser gerados e 

transmitidos eventos constituídos por várias palavras de dados (multi-eventos). 

 

Os módulos (NIE) são sincronizados mediante o fornecimento de um relógio comum e o envio 

periódico de informação de tempo global, sendo que esta último permite ressincronizar os módulos 

Nó de Impulsos e Eventos no arranque, ou após uma falha prolongada na ligação entre a Unidade 

Reflectora (UR) e o NIE. No intervalo de tempo de uma falha, um relógio local no NIE substitui o 

relógio fornecido pela UR. Os sinais de temporização que são gerados em cada nó consistem em 

trens de impulsos de relógio para a aquisição de dados com diversas frequências, sinais que são 

gerados em momentos predefinidos que sincronizam a operação dos diagnósticos e sequências de 

sinais de duração variável para funções de controlo. Em cada nó é gravado o momento de 

ocorrência de fenómenos significativos (eventos), que acontecem no interior do plasma.  

 
Cada módulo Reflector de Sincronismo e Eventos contém uma unidade de comunicações digital, 

bidireccional, que funciona à taxa de 960 Mbit/s, através da qual são enviados e recebidos os 

eventos provenientes dos módulos Nó de Impulsos e Eventos. Adicionalmente, cada RSE fornece 

os sinais de sincronismo para os NIE. Os algoritmos que processam e gerem a difusão dos 

eventos que chegam a cada interface, de acordo com as suas prioridades, foram implementados 

em lógica programável e cumprem as seguintes regras: 
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� Se chega um único evento, este será difundido imediatamente. 

� Se estão presentes vários eventos de diferentes prioridades, estes serão enviados por 

ordem decrescente de prioridade. 

� Não deve haver canais privilegiados no envio de eventos da mesma prioridade. Assim, se 

os eventos presentes são da mesma prioridade, deverão ser enviados de acordo com um 

algoritmo de passagem sequencial de testemunho: a cada canal é atribuído um código de 

sequência; o próximo canal que contenha um evento enviá-lo-á se tiver o código menor de 

todos aqueles que tiverem um código superior ao do último que tiver enviado um evento, 

formando os canais uma sequência circular (algoritmo Round Robin). 

 

O módulo Reflector de Sincronismo e Eventos master inclui todas as funções de um RSE e 

adicionalmente fornece o relógio de referência, o impulso de início/fim de contagem de tempo e a 

sincronização posterior, a todos os módulos Reflector de Sincronismo e Eventos. Este módulo 

pode ser programado para utilizar os sinais de sincronismo locais, os que são provenientes de uma 

Unidade Reflectora hierarquicamente superior ou os que são fornecidos externamente através do 

painel frontal. A distribuição dos sinais de sincronismo a todos os RSEs é efectuada através do 

barramento de dados do bastidor. 

 
Cada módulo NIE contém uma Unidade de Temporização (UT) de oito canais, programável através 

de um vector de parâmetros que define várias sequências de impulsos que ocorrem num dado 

momento nos oito canais de saída. Estas sequências podem variar dinamicamente com o tempo 

e/ou com a chegada de eventos enviados pelo Gestor de Eventos para a UT, através de uma 

tabela de conversão do número do evento em parâmetros de sequências. A Unidade de 

Temporização inclui um Contador Principal (CP), o qual inicia a contagem a partir do momento em 

que recebe o evento de sincronismo de inicio.  É a partir deste instante, que serve como zero da 

contagem temporal, que são determinados os momentos de início das várias sequências estáticas 

pré-programadas. O CP é também utilizado para a gravação do momento de ocorrência dos 

eventos. Paralelamente, na unidade de Encaminhamento de Eventos do módulo Nó de Impulsos e 

Eventos, são conduzidos os eventos, bidireccionalmente, através de um barramento de eventos 

locais, para a interface de comunicações ópticas, para o barramento do computador hospedeiro e 

para o Barramento eXterno de Eventos (BXE). São também encaminhados, unidireccionalmente, 

os eventos provenientes das oito entradas de eventos locais e os eventos a enviar para a Unidade 

de Temporização.  
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2.5.2.2 Software do sistema 
A configuração do STeGE é definida através do software de interface para todo o sistema de 

controlo e aquisição de dados do tokamak MAST, sendo posteriormente armazenada numa base 

de dados e enviada para todos os módulos do STeGE antes do início de cada descarga, sendo 

que cada diagnóstico tem a sua própria base de dados. O software específico do STeGE inclui 

programas para a definição remota e local dos parâmetros de operação do STeGE e o disparo 

autónomo dos módulos Nó de Impulsos e Eventos, códigos do controlador dos módulos NIE e 

programas para o teste do STeGE e das suas componentes [12].  

 

O software do sistema de aquisição de dados do MAST está distribuído por vários computadores, 

que executam processos de aquisição de dados distintos para cada diagnóstico, tendo uma 

arquitectura que o permite ser independente das interfaces de hardware utilizadas. Cada 

diagnóstico corre um programa de aquisição de dados independente e um conjunto de códigos 

específicos para o dispositivo a controlar. A aquisição de dados é configurada a partir de dois 

ficheiros de dados primários, que são carregados numa memória partilhada de modo a poderem 

ser acedidos rapidamente pela aquisição de dados e por outros processos. Um contém a 

configuração de cada dispositivo e as suas interligações e outro contém uma lista dos canais em 

que se efectua a leitura dos dados.  

 

O controlador dos módulos Nó de Impulsos e Eventos (NIE) providencia as rotinas que 

implementam a configuração do dispositivo antes de iniciar a operação, o teste de funcionalidade 

ao nível de subsistema e para o sistema completo, o início de funcionamento do sistema e a 

recolha de dados depois do fim da operação. A edição dos parâmetros de funcionamento e acesso 

remoto aos dados foi desenvolvida em modo gráfico, permitindo a configuração remota de cada nó 

do STeGE e a definição dos parâmetros de eventos predefinidos e imediatos, dos parâmetros dos 

canais de saída e da operação em tempo real, permitindo ainda a visualização dos eventos 

gravados durante a experiência. 
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Capítulo 3 
Reflector de Sincronismo e Eventos concebido para o tokamak 
COMPASS 

 
3.1 Breve descrição do STeGE concebido para a experiência 
COMPASS 
 
O sistema de gestão de eventos e distribuição de sincronismo idealizado para o tokamak 

COMPASS é muito semelhante, na sua configuração geral, ao sistema implementado no tokamak 

MAST descrito anteriormente. Segue-se assim uma descrição sumária do sistema idealizado, pois 

foi neste contexto que se realizou o trabalho de programação que constituí o cerne desta tese.   

 

3.1.1 Formato dos pacotes de dados 

O formato dos pacotes de dados idealizado para o COMPASS permite a compatibilização do envio 

de informação temporal com a distribuição de eventos e mensagens. A especificação do protocolo 

de transmissão de eventos e sincronismo idealizado é feita em detalhe em [17], incluindo-se aqui a 

descrição básica do formato do pacote de dados adoptado. O protocolo foi designado por T3P 

(Trigger Timing and data Transport Protocol) e destina-se a uma topologia de rede em estrela ou 

em árvore, tendo sido projectado para possibilitar o endereçamento de eventos para todos os nós 

participantes no sistema, contemplando a discriminação de diferentes níveis de prioridade, 

operações de escrita em memória e possibilitando ainda detecção de erros e recuperação dos 

dados. Para uma partição de 32 bits de dados e 32 bits para indicação do tipo de dados entre outra 

informação relevante, a Tabela 3.1 define o formato do pacote de dados de 64 bits do protocolo 

T3P.         
 

(32) (4) (4) (8) (8) (3) (5) 

Operand CRC Word # Node address Local address Priority Operator 

32 28 24 16 8 5 0 

 
Tabela 3.1 -  Formato dos pacotes de dados de 64 bits do protocolo T3P 

 

O campo de 5 bits Operator define a operação associada ao pacote de dados. Este campo não é 

lido no módulo Reflector, mas apenas nos nós slave que aí determinam a operação a efectuar com 
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os dados recebidos. O campo de 3 bits Priority permite atribuir um grau de prioridade aos dados 

que pode ir de 0 a 7 (sendo o grau 0 o de maior prioridade) o que resulta na possibilidade de 

transmitir dados de maior prioridade antes de outros de menor prioridade ainda, que os segundos 

tenham chegado ao reflector mais cedo. O campo Local Address de 8 bits permite endereçar até 

256 posições de memória ou registos em cada nó e é apenas relevante para os nós slave quando 

têm que realizar uma operação de escrita ou de leitura. O campo Node Address de 8 bits identifica 

um de 254 nós destinatários das mensagens a reflectir estando também previstas operações de 

broadcast ou seja, de transmissão de eventos para todos os nós. O campo Word# de 4 bits define 

o número de palavras (até 16) requisitado em operações de leitura e o número da ordem das 

palavras em operações de escrita, sendo apenas relevante para os nós slave. O campo CRC de 4 

bits é um código de detecção de erros (CRC-4-ITU) para os restantes 60 bits. O reflector não 

calcula o CRC, sendo esta função cumprida nos nós slave depois de recebidos os dados. O campo 

Operand de 32 bits constitui o campo de dados, sendo lido igualmente pelos nós slave.  

 

No que toca à prioridade dos dados, os pacotes de sincronismo têm a prioridade máxima e são 

enviados sempre no momento em que ocorrem, interrompendo qualquer outro pacote que esteja a 

ser enviado. Caso haja um pedido de transmissão para outro tipo de pacotes, este só será 

efectuado após o envio do pacote de sincronismo, adicionando-se assim um atraso ao envio dos 

pacotes. O formato dos pacotes de sincronismo constituí simplesmente um campo de dados de 64 

bits (o mecanismo de envio de sincronismo permite reconhecer pacotes deste tipo sem a 

necessidade de um campo de identificação adicional).      

 

3.1.2 Definição da topologia de rede 

Tal como no STeGE concebido para o tokamak MAST, a topologia de rede adoptada consistiu 

numa hierarquia master/slave em que existe um nó principal (master) e n nós secundários tendo-se 

optado numa fase inicial por não estender este conceito a um sistema de interligação com nós 

intermédios (que pode ser útil no caso de se querer aumentar a ramificação da estrutura 

hierárquica, de forma a poder ligar mais nós slave ao nó master do sistema e nesse caso a placa 

master gera a informação temporal e as outras placas têm apenas uma função de comutação, 

sendo ainda necessário definir um esquema de endereçamento diferente para as mensagens 

dedicadas a um nó). Mais uma vez o nó principal gera a informação temporal fornecida aos nós 

secundários e incluí uma unidade de comutação que recebe os pacotes de dados enviados pelos 

nós slave e os encaminha mediante uma mecanismo que permite enviar os eventos que chegam  
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ao comutador para todos os outros nós e que possibilita o encaminhamento dos pacotes de dados 

destinados a nós específicos. Assim, tal como foi descrito anteriormente, o nó master deve conter 

várias unidades de comunicação bidireccional, memórias FIFO acopladas a cada canal de 

comunicações e um mecanismo de encaminhamento de pacotes com base no seu nível de 

prioridades e num critério de equitatividade de interfaces que envia cada pacote para a interface de 

saída. Cada evento é codificado em palavras de 62 bits, sendo-lhe atribuída uma de oito 

prioridades, obedecendo ao protocolo T3P definido anteriormente. Para além disto o nó principal 

deve conter um mecanismo para o fornecimento prioritário de sincronização temporal.  

 

3.2 Utilização do módulo Aurora para a interface de 
comunicações 
  
3.2.1 Introdução 
Uma vez que o meio de comunicação entre a placa master de distribuição de sincronismo e gestão 

de eventos e os nós slave é uma rede de fibras ópticas, associou-se ao protocolo T3P e ao 

projecto aqui descrito, a utilização de um core da Xilinx de nome Aurora, para a serialização dos 

bits de dados em paralelo, bem como para o fornecimento de sinais de controlo. O core Aurora 

pode ser utilizado em FPGAs Virtex-II Pro [26] ou Virtex-4 e inclui interfaces para a geração de 

pacotes de dados, para a transmissão privilegiada de mensagens de alta prioridade e para acesso 

a sinais do controlo dos canais de dados, oferecendo velocidades de transmissão de 622Mb/s a 

100Gb/s. Para além disto, o core procede à detecção de erros e após a detecção de erros graves, 

ruptura do canal ou falhas de equipamento, faz com que o canal seja reiniciado. Nesta secção 

procede-se à descrição sucinta dos sinais de controlo associados a esta interface [18] [19] [20].  

 

 
Figura 3.1 – Ligação entre dois core Aurora e duas aplicações1  

                                                 
1 Figura extraída de [21] 
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O Aurora constitui um módulo open-source dedicado ao controlo de comunicações série de alta 

velocidade, devendo ser instalado juntamente com o software de desenvolvimento ISE e 

configurado de forma a fornecer uma série de potencialidades. A configuração deste módulo é feita 

em primeiro lugar pela definição do número canais utilizados, largura dos mesmos (2 ou 4 bytes) e 

especificação do tipo de interface que se pretende utilizar. A largura da linha de dados do Aurora é 

dada pelo número de canais x a largura de cada canal. No que toca à especificação das interfaces, 

pode-se optar por Framing ou Streaming (a primeira possibilita a encapsulação dos dados em 

frames qualquer tamanho ao passo que a segunda implementa uma interface mais básica, que 

apenas encaminha o fluxo de dados através do canal) e Simplex ou Full Duplex (a primeira 

implementa no core um porto série unidireccional que se liga a um core semelhante, podendo este 

porto ser do tipo transmissor (TX), receptor (RX) ou misto e nesse caso são criados dois cores, um 

TX e outro RX, que partilham transceptores, ao passo que a segunda opção implementa uma 

interface bidireccional). Para além disto a opção Native Flow Control (NFC) permite que receptores 

com interface Fullduplex regulem a taxa a que estão a receber dados e a opção User Flow Control 

(UFC) permite que as aplicações desenvolvidas sejam capazes de enviar mensagens de alta 

prioridade entre si através do canal de dados. Com cada core criado segundo uma destas 

configurações é incluído um exemplo com um gerador de pacotes de dados e um receptor de 

pacotes de dados que facilita a implementação dos sinais controlo e permite testar hardware e 

simular de forma rápida o funcionamento do módulo (é fornecido um ficheiro de teste para simular 

um par de aplicações de exemplo que comunicam uma com a outra) [37] [38].  

 

O módulos Aurora gerados para o projecto incluem 1 canal com 4 bytes de largura e interfaces 

Framing (para facilitar a transferência dos pacotes de dados recorrendo às variáveis de sinalização 

desta interface),  NFC e UFC (para o envio de mensagens prioritárias de temporização). A interface 

NFC não foi utilizada e os seus sinais de controlo foram desactivados.  

 

3.2.2 Framing 
No que toca à interface de framing estão listados abaixo os seus portos de dados e controlo, 

especificando se se trata de entradas ou saídas do core (ou seja se são controlados pelo 

programador ou pelo módulo) e a descrição da função dos mesmos [21] [22] [23] [24]. 

   

Inputs  
TX_D[0:31] - Dados  a transmitir. 

TX_SOF_N - Sinaliza o início de um pacote de dados (activo a Low). 
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TX_EOF_N - Sinaliza o fim do pacote de dados (activo a Low). 

TX_REM[0:1] - Especifica o número de bytes validos no último conjunto de bits do pacote de 

dados (só é válido quando o sinal TX_EOF_N está activado).  

TX_SRC_RDY_N – Sinaliza a validade dos três sinais anteriores (activo a Low).  

 
Outputs 
TX_DST_RDY_N – Sinaliza a aceitação dos sinais anteriores para transmissão (activo a Low e se 

o sinal TX_SRC_RDY_N também estiver activo).  

RX_D[0:31] - Dados a receber. 

RX_SOF_N - Sinaliza o início de um pacote de dados (activo a Low).  

RX_EOF_N - Sinaliza o fim de um pacote de dados (activo a Low). 

RX_REM[0:1] - Especifica o número de bytes válidos no último conjunto bits do pacote de dados 

recebido e só é válido quando o sinal RX_EOF_N está activado.  

RX_SRC_RDY_N - Sinaliza a validade dos três sinais anteriores (activo a Low).  

  

Para enviar dados a aplicação deve fazer com que o core retire os dados a enviar do porto TX_D, 

encapsule os dados recorrendo aos portos TX_SOF_N e TX_EOF_N e os valide recorrendo ao 

porto TX_SRC_RDY_N. Quando o core recebe dados detecta e descarta bytes de controlo, 

controla os sinais RX_SOF_N, RX_EOF_N, recupera os dados dos canais e apresenta-os no porto 

RX_D para que possam ser manipulados pela aplicação. 

 

A interface de framing é síncrona, o que significa que o core Aurora coloca os dados na interface 

apenas no flanco ascendente do relógio e apenas quando os sinais TX_DST_RDY_N e 

TX_SRC_RDY_N estão activos. A Figura 3.2 mostra o exemplo do envio de 3n bytes em três 

blocos de n bytes. Quando o sinal TX_DST_RDY_N é activado pelo core a interface está pronta 

para transmitir dados. Para iniciar a transferência de dados a aplicação deve activar o sinal 

TX_SOF_N e simultaneamente o sinal TX_SRC_RDY_N colocando os primeiros n bytes do pacote 

de dados no porto TX_D e para terminar a transferência deve activar os sinais TX_EOF_N, 

TX_SRC_RDY_N, colocar os últimos bytes do pacote de dados no porto TX_D, validar o sinal 

TX_REM. Um ciclo de relógio depois de sinal TX_EOF_N ter sido activado, a interface desactiva o 

sinal TX_DST_RDY_N, que é novamente activado um ciclo de relógio depois de forma a que uma 

nova transferencia de dados se possa efectuar.  
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Figura 3.2 – Exemplo de uma transferência de dados2  

 

Quando o core Aurora recebe um pacote de dados apresenta-o através do porto RX da interface 

activando o sinal RX_SOF_N quando surge a primeira palavra de cada pacote de dados no core e 

o sinal RX_EOF_N quando surge a última palavra do pacote de dados. A recolha dos dados só 

deve ser feita se estes estiverem validados pelo sinal RX_SRC_RDY_N. 

 

3.2.3 User Flow Control 
Como foi referido anteriormente a opção UFC permite enviar mensagens de alta prioridade sem ter 

que esperar pelo fim do envio de um pacote de dados que esteja a ser enviado, embora uma 

mensagem de UFC partilhe o canal de dados comum às outras mensagens.  No que toca a esta 

interface estão listados abaixo os seus portos de dados e controlo [22] [23].  

 

Inputs 
UFC_TX_REQ_N – Este sinal deve ser activado para pedir uma autorização de envio de uma 

mensagem UFC e mantido activo até que o sinal UFC_TX_ACK_N seja activado (activo a Low).  

UFC_TX_MS[0:2] - Especifica o código do tamanho da mensagem a enviar.  

 

Outputs 
UFC_TX_ACK_N – Sinaliza a preparação do core Aurora para enviar uma mensagem UFC (activo 

a Low). No ciclo de relógio que se segue à activação deste sinal os dados no porto TX_D são 

tratados como dados do tipo UFC até ter sido enviada a mensagem completa. 

UFC_RX_DATA[0:31] - Mensagem UFC recebida. 

UFC_RX_SOF_N - Sinaliza o início de uma mensagem UFC (activo a Low). 

UFC_RX_EOF_N - Sinaliza o fim de uma mensagem UFC (activo a Low). 

                                                 
2 Figura extraída de [21] 
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UFC_RX_REM[0:1] - Especifica o número de bytes válidos no último conjunto bits da mensagem.  

UFC_RX_SRC_RDY_N - Sinaliza a validade dos três sinais anteriores (activo a Low).  

 

O tamanho de uma mensagem UCF é definido através do sinal UFC_TX_MS e como se 

pretendem enviar 64 bits de informação de sincronização, o código a atribuir a este porto foi o 

relativo a 8 bytes (“011”). Para enviar uma mensagem UFC a aplicação deve activar o porto 

UFC_TX_REQ_N mantendo-o activo até que o core Aurora active o sinal UFC_TX_ACK_N, 

indicando que está pronto para enviar a mensagem, que por sua vez deve ser colocada no porto 

TX_D da interface de dados no ciclo de relógio seguinte. O core desactiva o sinal TX_DST_RDY_N 

enquanto o porto TX_D está a ser utilizado para envio de dados do tipo UFC. A Figura 3.3 mostra o 

processo de transmissão de uma mensagem UCF enviada em dois ciclos de relógio. O sinal 

TX_DST_RDY_N é desactivado durante três ciclos de relógio, um para o envio do cabeçalho 

enviado pelo core durante a activação do sinal UFC_TX_ACK_N e outros dois para o envio da 

mensagem.  

 

 
Figura 3.3 – Exemplo da transferência de uma mensagem UFC3 

 
Quando o core Aurora recebe uma mensagem UFC passa-a para a aplicação através do porto 

UFC_RX_DATA indicando os sinais UFC_RX_SOF_N e UFC_EX_EOF_N o início e o fim de uma 

mensagem respectivamente. A Figura 3.4 mostra a recepção de uma mensagem UFC.   

 

 
Figura 3.4 – Exemplo da recepção de uma mensagem UFC3 

                                                 
3 Figuras extraídas de [21] 
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3.2.4 Sinais de estado, controlo e interface série 
Os portos de estado e controlo do core permitem que as aplicações monitorizem o canal Aurora, 

estando listados abaixo os que se consideraram relevantes para a compreensão deste projecto 

[22] [23].  

 

Outputs 
CHANNEL_UP – Sinaliza a inicialização do canal Aurora e a preparação do canal para enviar 

dados (o core pode receber dados antes da activação deste sinal) (activo a High). 

LANE_UP - Sinaliza a preparação do canal para receber dados (activo a High). 

FRAME_ERROR - detecção de um erro no pacote de dados/protocolo (activo a High). 

HARD_ERROR - detecção de um erro de hardware (activo a High). 

SOFT_ERROR – detecção de um erro de software (activo a High). 

 
Interface série 

RXP e RXN - Pinos de entrada de dados diferencial positivo e negativo respectivamente. 

TXP e TXP - Pinos de saída de dados diferencial positivo e negativo respectivamente. 

 

Os cores Full-Duplex inicializam automaticamente depois da ligação da placa, de um reset, ou sinal 

de hard error. No que toca ao relógio da aplicação, os cores Aurora de lanes de 4 bytes para 

Virtex-II Pro usam dois relógios paralelos em fase. O primeiro é o USER_CLK, que sincroniza 

todos os sinais entre o core a aplicação, sendo toda a lógica que se liga ao core controlada por 

este relógio, com metade da frequência do relógio de referência. O segundo é o USER_CLK_N_2X 

com frequência igual à do relógio de referência. Para tornar mais fácil a utilização destes dois 

relógios foi utilizado um módulo fornecido com o core, cuja entrada é o sinal relógio proveniente de 

um buffer, cujas entradas são os dois sinais diferenciais de relógio da placa a 125MHz.  

 

3.3 Unidade reflectora 
 
O sistema descrito sumariamente na secção 3.1 consiste numa unidade reflectora e num ou mais 

nós slave  sendo a primeira fundamentalmente constituída por um reflector de sincronismo e 

eventos ligado a cada nó slave por um par de fibras ópticas. Fisicamente esta unidade é uma placa 

EPN (Event and Pulse Manager) a qual contém, entre outros elementos, uma FPGA Virtex - II Pro, 

um DSP, um oscilador de quartzo de 125MHz e canais de entrada e saída de dados para 

encaminhamento de eventos e sincronismo aos nós slave do sistema.  
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Alguns destes canais foram projectados para serem associados a lógica do tipo LVDS. Nesta 

configuração a placa contém 6 fichas LVDS, 5 das quais (com 5 canais tipo TX/RX cada) servem 

para transmitir os eventos e sincronismo segundo o protocolo T3P às placas TR512 usadas 

actualmente no ISTTOK (já que estas não têm canais do tipo RocketIO para transmissão por fibra 

óptica) sendo a restante ficha (com 4 canais tipo TX/RX) utilizada para enviar e receber eventos 

segundo um protocolo T3P reduzido para as placas cuja recepção ou transmissão de dados é feita 

via RS-232 ou RS-485. As 8 fichas SFP associadas aos restantes canais servem para transmitir os 

eventos e sincronismo às placas participantes via RocketIO que também tenham fichas SFP 

segundo o protocolo T3P através de 8 canais ópticos diferenciais [25] [26].   

 

A alimentação da placa é feita através de uma ficha PCI que a liga a um computador hospedeiro e 

a qual constitui igualmente um canal de dados. É através desta ficha que se realiza a comunicação 

do PC hospedeiro com o DSP, que por sua vez pode ser acedido e aceder à FPGA tendo-se assim 

a possibilidade de comunicar com o PC hospedeiro através das aplicações que correm na FPGA e 

no DSP. Este faz a ponte entre o bus PCI e a FPGA onde os dados são guardados em registos a 

que o DSP acede directamente. Uma das principais funções da interface PCI é constituir um canal 

de dados que permita que o computador funcione como um servidor de sincronização de Tempo 

Universal, uma vez que está integrado numa rede global de sincronização de tempo, de tipologia 

em árvore, no modelo cliente/servidor. No topo da hierarquia estão maquinas, ligadas a relógios 

atómicos ou  receptores de satélite GPS (“Global Positioning System”). No nível intermédio estão 

os servidores da rede central do COMPASS que interrogam periodicamente os servidores de nível 

superior. No escalão inferior encontra-se o computador hospedeiro em questão. O protocolo NTP 

permite sincronizar o relógio interno do sistema operativo, que é controlado por um circuito de 

oscilador de quartzo, com o Tempo Universal Coordenado (TUC). Por sua vez a aplicação que 

corre na FPGA pode inquirir o computador hospedeiro acerca do Tempo Universal através do DSP 

e distribuir periodicamente esta informação para que os nós slave se possam ressincronizar entre 

si. Este mecanismo providencia uma resolução temporal de 1s com 50 ms de precisão.  

 

O relógio a placa EPN pode ser o oscilador de 125MHz nela embebido ou um relógio externo. A 

figura 3.5 consiste num esquema da placa EPN aqui sumariamente descrita. O algoritmo Round 

Robin e de prioridades faz o encaminhamento e escolha das interfaces com eventos a servir, 

sendo que estes podem ter origem no DSP ou nos canais de dados descritos. O presente trabalho 

descreve um sistema de encaminhamento de dados e distribuição de sincronismo de e para a  
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interface RocketIO, sendo facilmente adaptado no futuro às restantes interfaces se necessário. 

  

 
Figura 3.5 – Esquema da placa EPN e da aplicação que corre no interior na sua FPGA 

 

 

3.4 Reflector de sincronismo e eventos  
 
3.4.1 Descrição funcional 
O módulo reflector de sincronismo e eventos contém uma unidade de comunicações digital, 

bidireccional, através da qual são enviados e recebidos os eventos provenientes dos nós slave e 

adicionalmente enviados os sinais de sincronismo. Os algoritmos que processam a difusão dos 

eventos que chegam a cada interface estão implementados em lógica programável e cumprem as 

seguintes regras: 

 

� Se chega um único evento, este será difundido imediatamente. 
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� Se estão presentes vários eventos de diferentes prioridades, estes serão enviados por 

ordem decrescente de prioridade. 

� Não deve haver canais privilegiados no envio de eventos da mesma prioridade e portanto 

se os eventos presentes são da mesma prioridade, deverão ser enviados de acordo com o 

algoritmo Round Robin descrito anteriormente.  

 

3.4.2 Arquitectura e operação do gestor de eventos 
 
3.4.2.1 Processo global de encaminhamento 
A interface óptica de comunicações é implementada com um transceptor óptico, sendo os pacotes 

de dados provenientes dos nós slave codificados em impulsos de luz, convertidos em impulsos 

eléctricos no transceptor. Este fluxo de bits em série é descodificado e paralelizado pelo módulo 

Aurora descrito anteriormente, obtendo-se um fluxo de duas palavras de 32 bits em paralelo. Cada 

palavra é recebida num módulo T3P receiver programado para tal e enviada para uma memória 

FIFO diferente, de acordo com o canal de origem. Após alguns ciclos de relógio depois, os dados 

ficam disponíveis nas saídas dos FIFO, podendo ser enviadas de acordo com a sua prioridade e 

segundo um algoritmo Round Robin de equitatividade de interfaces para o barramento de dados 

através do um módulo de envio T3P sender programado para tal e do módulo Aurora. Os sinais de 

controlo para a operação de envio são as linhas de controlo dos FIFOs e da interface de acesso ao 

módulo Aurora. As Figuras 3.6 e 3.7 ilustram respectivamente o processo global e o processo mais 

detalhado de encaminhamento dos dados.  

 

 

 
Figura 3.6 – Esquema global do encaminhamento de dados  

 

 
Figura 3.7 – Esquema detalhado do percurso dos dados dentro do bloco Event Manager da Figura 3.6 
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3.4.2.2 Recepção dos pacotes de dados 
Quando o core Aurora recebe dados, os seus sinais RX_D, RX_REM, RX_SOF_N, RX_EOF_N e 

RX_SRC_RDY_N são manipulados para que a aplicação possa reconhecer através destes, a 

existência de novos dados disponíveis no porto RX_D. Assim, o módulo T3P receiver (estão 

implementados 8 módulos Aurora, um por canal, 8 FIFOs, e 8 módulos T3P sender e T3P receiver) 

foi programado para, através da inspecção destas variáveis, detectar a existência de novos dados, 

produzir um sinal da dados válidos (DATA_VALID ) e passar os dados para um vector DATA onde 

são salvaguardados antes de serem conduzidos para o interior de um FIFO. Este módulo limita-se 

a verificar através dos sinais  RX_SOF_N, RX_EOF_N e RX_SRC_RDY_N se está a ser recebido 

um pacote de dados, o que é feito da seguinte forma. A variável in_frame_r, desactivada quando 

há um sinal de reset do módulo (alimentado pelo reset global do sistema) é activada se os sinais 

RX_SOF_N e RX_SRC_RDY_N forem activados pelo módulo (relembre-se que são activos a Low) 

e se o sinal RX_EOF_N e o próprio in_frame_r ainda não estiverem activos. Esta variável é 

desactivada quando os sinais RX_SOF_N e RX_SRC_RDY_N são desactivados e quando a 

própria variável in_frame_r está activada. Este processo garante que este sinal está activo quando 

está um pacote de dados a passar pela interface do módulo Aurora.  

 

Paralelamente a variável in_frame_c é controlada pela condição in_frame_r or (not 
RX_SRC_RDY_N and not RX_SOF_N) o que significa que se está a receber um pacote de dados 

se a variável in_frame_r estiver activa ou enquanto os sinais RX_SRC_RDY_N e RX_SOF_N se 

mantiverem activos. A variável data_valid_c que alimenta o sinal de DATA_VALID que sai de 

cada módulo T3P receiver é alimentada pela condição in_frame_c and rem_valid_c and not 
RX_SRC_RDY_N o que significa que os dados recebidos só são válidos se se estiver no interior 

de um pacote de dados, se os últimos bytes do pacote de dados forem válidos e se os sinais de 

controlo RX_SOF_N e RX_EOF_N forem válidos. O sinal rem_valid_c é um sinal interno 

alimentado pela condição RX_EOF_N or std_bool(RX_REM = "11") ou seja, para que este sinal 

seja activado a transmissão de um pacote de dados deve estar em curso e o valor de RX_REM 

deve ser igual a “11”, que é o código para 4 bytes válidos (32 bits) na última palavra do pacote de 

dados.  Finalmente, quando o sinal interno data_valid_c, que alimenta o porto DATA_VALID, é 

activado, é feita a transferência dos dados do porto RX_D para o vector DATA, ficando aí 

disponíveis para serem guardados em FIFOs e reencaminhados pelo módulo gestor de eventos 

que pode aceder aos portos DATA_VALID e DATA. Este sinal é activado sempre que aparecem 

32 bits de dados válidos no porto RX_D, mesmo que com pausas de permeio no interior de uma 

frame.  



 50 

Reflector de sincronismo e eventos concebido para o tokamak COMPASS 

 

 

 
Figura 3.8 – Diagrama de blocos de um módulo T3P receiver 

 
 
3.4.2.3 Preenchimento dos FIFOs 

Os FIFOs referidos anteriormente estão implementados em lógica programável e constituem 8 

módulos do projecto do gestor de eventos. Tal como os módulos Aurora, estes constituem um core 

já programado com características editáveis [27], adicionado e mapeado no interior do projecto. 

Quando um dos módulos T3P receiver produz um sinal de data_valid_x (em que x corresponde ao 

número do módulo/canal onde se efectua a recepção) isto significa que está em curso a recepção 

de um pacote de dados válidos pelo módulo Aurora associado ao canal em causa. Para que estes 

dados possam ser reenviados de acordo com os objectivos propostos, devem ser recolhidos e 

salvaguardada a sua integridade, o que é feito mediante um processo de recuperação e 

encaminhamento dos dados para o FIFO associado ao canal que os enviou. Para tal, a cada sinal 

de data_valid_x a High, é activada a variável de índice correspondente do vector Fill_Fifo, com 8 

elementos, em que cada um corresponde a um índice de data_valid_x. A activação deste vector 

inicia a contagem de um contador (Fifo_Counter, um array de 8 vectores com 3 elementos cada, 

para o preenchimento de cada FIFO) que vai regular o preenchimento correcto dos FIFOs. Quando 

passou um ciclo de relógio sobre o início da contagem, os dados no vector DATA do módulo T3P 

receiver que emitiu o sinal de DATA_VALID são passados para o vector din do FIFO 

correspondente e simultaneamente activada a sua variável de write enable, wr_en. No ciclo de 

relógio seguinte a variável Fill_Fifo é desactivada para que no ciclo de relógio que se segue o 

contador deixe de contar e é passado um novo conjunto de dados do vector DATA (que entretanto 

recebeu os restantes 32 bits do pacote de dados) para o vector din (deste modo as duas palavras 

de 32 bits recebidos no módulo T3P receiver não se perdem, sendo guardados no interior de um 

FIFO). No ciclo de relógio seguinte a variável de write enable é desactivada e o contador 

Fifo_Counter posto a “00”.  
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É importante descrever as características dos FIFOs implementados. Estes têm uma profundidade 

de 513 palavras de 32 bits e a particularidade de terem uma entrada de 32 bits e uma saída da 64 

bits (para que o acoplamento das duas palavras seja automático, embora depois o reenvio de 

dados volte a ser processado em das palavras de 32 bits). Esta configuração obriga à existência 

de dois relógios independentes para a operação de escrita e de leitura dos FIFOs, respectivamente 

representados pelas variáveis wr_clk e rd_clk. No entanto estes relógios têm exactamente a 

mesma frequência e fase e são alimentados pelo USER_CLK. Uma vez presentes dados (eventos) 

nos FIFOs, está-se em condições de os reenviar de acordo com a sua prioridade, canal emissor e 

nó ou nós de destino. Os FIFOs em causa têm ainda associado um sinal de reset o qual é 

alimentado pelo sinal de RESET do módulo gestor de eventos.  

 

Finalmente, é importante salientar que o modo como foi programado o processo de preenchimento 

dos FIFOs implica que os dados são recebidos em duas palavras sequenciais e sem interrupções, 

pois depois do primeiro sinal de DATA_VALID o processo é desencadeado automaticamente, sem 

a necessidade da detecção de um segundo sinal deste tipo.  

 

 
Figura 3.9 – Diagrama de blocos do processo de enchimento dos FIFOs 

 

 

3.4.2.4 Máquina de estados de encaminhamento de eventos 
A decisão de qual será o próximo pacote de dados a ser enviado é tomada conjuntamente por três 

blocos, nomeadamente de identificação de prioridades, de geração do endereço do canal a ser 

servido e selecção dos canais de destino. Estas três unidades formam uma máquina de estados 

distribuída de encaminhamento, que observa quais as prioridades das palavras em espera que 

existem num dado momento nos FIFOs associados a cada canal e qual o último canal que enviou 

uma palavra e decide qual a próxima a enviar. 

 



 52 

Reflector de sincronismo e eventos concebido para o tokamak COMPASS 

 

 

A. Identificação de prioridades 
Este bloco começa por monitorizar as variáveis empty de sinalização das memórias FIFO 

associadas a cada um dos canais existentes na placa EPN, de modo a saber quais são aquelas 

que num dado momento contêm eventos. Cada memória FIFO fornece duas variáveis de 

sinalização, uma que indica se existe pelo menos um evento armazenado no FIFO à espera de ser 

reencaminhado e outra que indica se já foi excedido o limite de capacidade máxima do FIFO. No 

caso particular do código implementado estas variáveis são vectores de 8 elementos (um por 

canal) respectivamente designadas por empty e full.  
 

O bloco de identificação de prioridades do modulo gestor de eventos é constituído por dois blocos 

distintos. O primeiro descodifica as prioridades das palavras mais antigas existentes nas FIFOs e 

activa os elementos de uma matriz de vectores de 8 elementos com 8 linhas, em que cada linha 

corresponde a uma de 8 prioridades (a linha 0 corresponde ao nível de prioridade 0 e assim 

sucessivamente) e cada coluna ou posição de cada elemento do vector, a um canal de eventos. 

Assim, por exemplo, se existirem dois eventos em espera, um no FIFO associado ao canal 0 com 

prioridade de ordem 1 e outro no FIFO associado ao canal 3 com prioridade de ordem 5, o módulo 

gestor de prioridades activa para o primeiro caso o elemento de matriz localizado na linha 1 e na 

posição 0 do vector correspondente e para o segundo caso o elemento de matriz localizado na 

linha 5 e na posição 3 do vector correspondente. A activação dos elementos consiste em colocar o 

seu valor lógico, inicialmente a 0, a 1. Relembre-se que o campo de prioridades segundo o 

protocolo T3P é constituído pelos elementos dout(5 a 7) da saída de dados de cada FIFO.  

 

O preenchimento da matriz de atribuição de prioridades, a qual se designa no código por 

CurrentEvent, é feito para todos os elementos no mesmo ciclo de relógio e no caso de existirem 

mensagens ou eventos em espera à saída dos FIFOs, se não estiverem dados a ser enviados e se 

o bloco de geração do endereço do canal a servir de seguida estiver desligado. Caso contrário a 

matriz CurrentEvent estava sempre a ser carregada com os eventos ainda em espera nos FIFOs 

mas que eventualmente já pudessem ter sido servidos no intervalo que medeia entre a decisão de 

servir um canal e o esvaziamento efectivo do FIFO associado. A condição de dados em espera é 

dada pelo vector empty de 8 elementos, cada um ligado ao FIFO associado a cada canal e a 

condição de não estarem dados a ser enviados e do bloco gerador do endereço seguinte estar 

desligado é dada pelo estado activado do elemento do vector Send_Done_1 de 8 elementos cada 

um correspondente ao canal em causa. No mesmo ciclo de relógio em que se actualiza a matriz  
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CurrentEvent para cada canal e nível de prioridades, o vector Send_Done_1 é desactivado para o 

canal correspondente pelas razões apontadas acima.    

 

 
Figura 3.10 – Diagrama de blocos do processo de preenchimento da matriz de prioridades 

 

 

De seguida é activado o segundo bloco do processo de identificação de prioridades, apenas no 

caso do bloco de geração do endereço a servir não estar activado. Nesse caso o registo 

CurrentEventRR é carregado com os valores do vector de maior prioridade com um ou mais 

elementos activos da matriz CurrentEvent, com a finalidade de alimentar o bloco de geração de 

endereço a servir. Esta operação é feita com este último bloco desligado para que o carregamento 

do vector CurrentEventRR seja feito de forma alternada com a sua verificação e decisão por parte 

do bloco de geração de endereço a servir, uma vez que se assim não fosse, o registo 

CurrentEventRR era desactivado por este último bloco e novamente activado erradamente pelo 

segundo bloco de verificação das prioridades. A variável de controlo chama-se RR_Done e é 

activada no ciclo de relógio em que é actualizada a matriz CurrentEvent.  
 

 
Figura 3.11 – Diagrama de blocos do processo de preenchimento do vector CurrentEventRR 
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B. Geração do endereço do canal seguinte a ser servido 
Paralelamente, e no caso de não estar a ser enviado nenhum pacote de dados, o bloco de geração 

do endereço seguinte inspecciona o registo CurrentEventRR e coloca  no registo NextToSend o 

número associado ao canal que vai ser servido de seguida ou seja o valor da posição do vector 

CurrentEventRR que foi activada anteriormente. No caso de mais que um elemento deste vector 

estar activo (o que significa que existem dois ou mais canais com eventos ou mensagens em 

espera de igual prioridade), este bloco executa a arbitragem do próximo canal a ser servido de 

acordo com um algoritmo Round Robin, em que a interface escolhida entre aquelas que contêm 

um evento num dado momento será a seguinte (numa ordenação circular arbitrada previamente) à 

última que enviou um evento. Ao mesmo tempo em que é escolhido o próximo canal a ser servido 

é activada a variável Verify_Sender e o elemento correspondente ao canal a servir no vector 

CurrentEventRR e na matriz CurrentEvent é desactivado.  

 

Este bloco só volta a ser activado depois do canal escolhido ser servido e os dados enviados, 

porque caso contrário eram apagados eventos em espera ainda não servidos efectivamente. A 

variável de controlo para este caso foi designada por Sent_Done_2 e é desactivada no mesmo 

ciclo de relógio em que se realizam as outras operações do bloco de geração do endereço 

seguinte. Enquanto o vector CurrentEventRR contiver elementos activos, é sempre este a ser 

servido. Caso contrário, a variável RR_Done volta a ser activada, permitindo que o vector 

CurrentEventRR possa ser novamente actualizado com o vector da matriz CurrentEvent de maior 

prioridade que tenha um ou mais elementos activos.  

 

Como foi referido anteriormente, a máquina de estados de arbitragem incluída neste bloco escolhe 

uma das interfaces de acordo com o algoritmo Round Robin, o que significa que a interface 

escolhida entre aquelas que contêm um evento num dado momento será a seguinte (numa 

ordenação circular arbitrada previamente) à última que enviou um evento ou mensagem. Deste 

modo, todas as interfaces são consideradas equitativamente, evitando-se que uma ou mais 

interfaces acumulem eventos excessivamente por não serem servidas. Se a interface escolhida for 

o canal 0, por exemplo, a máquina de estados de arbitragem activa a variável NextToSend com o 

valor do canal a ser servido, o que obriga o FIFO dessa interface a apresentar o evento nas suas 

saídas de dados, vagando uma posição de memória, o que é feito pelo bloco de selecção dos 

canais de destino. Para que o algoritmo Round Robin possa funcionar, existe um registo com o 

número do último canal a ser servido designado por LastSent que é actualizado a cada ciclo de 

relógio com o conteúdo do registo NextToSend. 
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Figura 3.12 - Diagrama de blocos da máquina de estados do gerador de endereço seguinte 

 
 
C. Selecção das interfaces de destino 
A variável Verify_Sender é enviada para o bloco de selecção das interfaces de destino, que activa 

a linha de selecção de unidade a servir Sender_Value de acordo com o registo NextToSend, o 

contador Send_Counter, necessário para o envio das duas palavras de 32 bits, através da 

activação da variável Start_Send_Counter e desactiva a variável Verify_Sender. 
 

De acordo com o valor do contador Send_Counter são executadas sequencialmente as seguintes 

tarefas que se seguem, uma em cada ciclo de relógio. É de salientar que aqui podem acontecer 

duas situações, de acordo com o valor do campo 16 a 23 do pacote de dados de 64 bits disponível 

à saída do FIFO que está a ser despachado. Este campo dá a indicação de se se trata de uma 

operação de broadcast ou do envio de uma mensagem de um nó para outro nó. No primeiro caso, 

é feito o envio dos primeiros 32 bits dos dados em espera para todos os módulos T3P sender que 

não o correspondente ao canal a ser servido (o envio dos dados é feito através da passagem dos 

primeiros 32 bits do pacote de dados para a variável MESSAGE) e activação da variável SEND 

dos mesmos módulos (garantindo assim que a mensagem em espera é enviada para todos os 

participantes excepto para quem a enviou). Alternativamente (mas no mesmo ciclo de relógio) é 

feito o envio dos primeiros 32 bits dos dados em espera para o módulo T3P sender do receptor 

codificado no campo de endereço (mais uma vez o envio dos dados é feito através da passagem 

dos primeiros 32 bits do pacote de dados para a variável MESSAGE e activação da variável SEND 

do mesmo módulo). Neste caso optou-se por um endereçamento linear (o canal 0 é codificado pelo 

mesmo número no campo de endereço e assim sucessivamente, ficando vagos os restantes 

valores previstos pelo campo para implementações futuras que usem mais que 8 canais  de dados 

ou que implementem dois ou mais níveis de reflectores).  
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No ciclos seguintes acontece sucessivamente a desactivação da variável SEND activada 

anteriormente em cada modulo T3P sender, envio dos restantes 32 bits dos dados em espera para 

todos os módulos T3P sender que não o correspondente ao canal a ser servido ou para um só 

módulo (no caso de broadcast ou mensagem dedicada respectivamente) através do novo 

preenchimento do registo MESSAGE e simultaneamente a desactivação da variável 

Start_Send_Counter, colocação do contador Send_Counter a zero e activação da variável 

Fill_Fifo_1. Esta variável vai permitir o desencadear do processo de esvaziamento do FIFO 

servido, o que é feito no ciclo seguinte mediante a activação da variável de leitura do FIFO 

escolhido rd_en, desactivação da variável Fill_Fifo_1 e activação da variável Fill_Fifo_2. Esta 

última desencadeia o fim do processo, no qual se procede à desactivação da variável rd_en, da 

própria variável Fill_Fifo_2 e à activação das variáveis Sent_Done_1 e Sent_Done_2, para que 

se possa iniciar um novo processo de preenchimento da matriz de prioridades ou escolha da nova 

interface  a servir.    

 

 
Figura 3.13 - Diagrama de blocos do processo de escolha das interfaces de destino  

 

3.4.2.5 Envio dos pacotes de dados 
Como foi dito anteriormente, o bloco de escolha das interfaces de destino manipula as variáveis 

MESSAGE e SEND no módulo gestor de eventos, as quais estão ligadas a variáveis do mesmo 

nome nos módulos T3P sender. Quando a variável SEND é activada, o módulo T3P sender 

respectivo activa o seu sinal interno Start, o qual é desactivado no ciclo de relógio seguinte. Este 

sinal serve para desencadear o processo da manipulação dos sinais do Aurora para envio de 

dados TX_D, TX_REM, TX_SOF_N, TX_EOF_N e TX_SRC_RDY_N. Quando há um sinal de reset 

do módulo (o qual é alimentado pelo reset global do sistema) os três últimos sinais são 

desactivados (relembre-se que funcionam a lógica invertida). No caso do sinal TX_DST_RDY_N 

estar activado (o que significa que não estão a ser transmitidas mensagens UCF podendo-se  
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avançar com o envio dos dados em causa e se o sinal de Start for activado, são activados os 

sinais internos tx_sof_n_r e tx_src_rdy_n_r correspondentes aos portos TX_SOF_N e 

TX_SRC_RDY_N. No ciclo de relógio seguinte o sinal tx_sof_n_r é desactivado. Paralelamente se 

o sinal tx_sof_n_r estiver activado é activado o sinal interno tx_eof_n_r (correspondente ao porto 

TX_EOF_N) que é desactivado no ciclo de relógio seguinte. Quando este está activado é 

desactivado o sinal tx_src_rdy_n_r. Na prática este processo sequencial e condicional conduz à 

geração dos sinais adequados ao envio de um pacote de dados em dois blocos de 32 bits (sinais 

que são semelhantes aos representados na Figura 3.2 mas neste caso com dois blocos de dados 

em vez de três). Paralelamente o sinal interno tx_d_r, que alimenta o porto TX_D, é alimentado 

com os dados que aparecem no porto MESSAGE na condição (not TX_DST_RDY_N ='1') and 
(Start = '1' or tx_sof_n_r =  '0') ou seja, apenas no caso de não estar a ser enviada uma 

mensagem UFC e no caso da variável Start estar activa (envio da primeira palavra do pacote de 

dados) ou no caso da variável tx_sof_n_r estar activa (envio da segunda palavra do pacote de 

dados). O porto TX_REM é posto a “11” para indicar que os 4 bytes enviados no última palavra do 

pacote de dados são válidos. 

 

 
Figura 3.14 - Diagrama de blocos de um módulo T3P sender  

 

 

3.4.3 Arquitectura e operação do reflector de sincronismo  
Para além das funções anteriormente descritas, a unidade reflectora fornece ainda a informação de 

sincronismo a todos os nós slave participantes no sistema, sendo a distribuição da mesma feita 

através do canal de dados usado para o encaminhamento de mensagens e eventos. Esta parte do 

projecto é fundamental, porque os participantes do sistema têm absoluta necessidade de conhecer 

a progressão temporal e de estarem sincronizados entre si. De acordo com as especificações do 

projecto, esta informação é enviada através do mecanismo de User Flow Control descrito  
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anteriormente, dado que este possui todas as condições para tal, sendo um mecanismo de envio 

de mensagens prioritárias previsto no protocolo Aurora. Esta função foi implementada no projecto 

da seguinte forma. Em primeiro lugar, a interface UFC foi configurada para que o envio prioritário 

de dados seja feito em duas palavras sucessivas de 32 bits cada, respeitando o protocolo T3P, o 

que foi implementado colocando no sinal ufc_tx_ms_i, ligado a todos os sinais UFC_TX_MS dos 

core Aurora, o valor "011", como foi referido anteriormente. A informação da progressão do tempo 

global é fornecida pelo DSP aos registos da FPGA sendo que o DSP por sua vez a obtém por 

consulta periódica ao PC hospedeiro. Desta forma, foram criados dois registos no projecto, um 

designado por TIME_REG, que é um registo acedido pelo DSP e outro por TIME_REG_MEM. Este 

último contém o valor do próprio TIME_REG mas só é actualizado dois ciclos de relógio depois.  

 

Deste modo, quando os valores dos dois registos diferem, isso significa que o valor do tempo foi 

actualizado pelo DSP e portanto deve ser imediatamente distribuído por todos os nós participantes 

no sistema. Para tal é enviado um pedido aos cores Aurora mediante a activação da variável 

UCF_TX_REQ_N para todos os canais (a distribuição da informação temporal deve ser feita no 

mesmo instante de tempo para todos os nós). Depois do pedido (tipicamente no ciclo de relógio 

seguinte, embora a capacidade de resposta esteja dependente do grau de ocupação do canal) os 

core Aurora associados a cada canal activam os sinais UCF_TX_ACK_N respectivos, indicando 

que nos dois ciclos de relógio seguintes serão enviados os dados que estiverem nesse momento 

disponíveis na entrada TX_D de cada core. Quando os sinais UCF_TX_ACK_N ficam activos, são 

desactivados dentro do programa os sinais UCF_TX_REQ_N e actualizado o registo 

TIME_REG_MEM com o valor contido no registo TIME_REG.  

 

O mecanismo de envio de dados via UFC é muito simples, mas é necessário garantir em primeiro 

lugar que no momento em que este mecanismo vai buscar a informação temporal ao porto TX_D 

essa se encontra presente (e não dados ou eventos recebidos dos nós slave para 

reencaminhamento) e que por outro lado, se simultaneamente se encontrarem dados em via de 

serem enviados este processo é congelado, permitindo que os mesmos não se percam e sigam 

posteriormente o seu caminho e que a informação temporal seja enviada tão depressa quanto 

possível. Isto foi garantido acrescentando mais três portos aos módulos T3P sender, 

respectivamente os registos TIME_REG e TIME_REG_MEM e o sinal de controlo 

UCF_TX_ACK_N.  
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Quando este último sinal fica activo e um sinal interno de controlo, designado por isso mesmo 

control está activo, são enviados os primeiros 32 bits do registo TIME_REG através da sua 

colocação no porto TX_D. Para além disto é desactivada a variável de controlo. No ciclo seguinte 

(sob a condição de que os sinais TX_DST_RDY_N e control estejam desactivados) são enviados 

os restantes 32 bits da informação do tempo e a variável de controlo é novamente activada, 

permitindo este esquema o envio das duas palavras de 32 bits sucessivamente. A variável control 
é inicializada a Low mas como durante a inicialização se cumpre a condição de TX_DST_RDY_N e 

control desactivados, este é activado automaticamente, ficando activo depois do reset e 

cumprindo a sua função correctamente ao primeiro pedido de envio de dados via UFC.  

 

Para além disto é necessário garantir que o processo de encaminhamento de dados é congelado 

quando há um pedido de envio de informação de tempo via UFC. Para tal, e ainda dentro do 

algoritmo implementado no módulo T3P sender, foi acrescentada uma condição que permite que o 

sinal Start já descrito anteriormente (activado por uma ordem de SEND) só seja desactivado no 

ciclo de relógio seguinte se o sinal TX_DST_RDY_N estiver activado e se o valor dos dois registos 

TIME_REG e TIME_REG_MEM for igual. Caso contrário, significa que foi desencadeado um 

processo de envio prioritário e o sinal Start fica congelado no estado activo até que se cumpram as 

condições descritas. Por outro lado, só na condição dos sinais Start e TX_DST_RDY_N estarem 

activados e se o valor dos dois registos TIME_REG e TIME_REG_MEM for igual é que se 

desencadeia o processo já descrito anteriormente de activação dos sinais tx_sof_n_r, tx_eof_n_r 
e tx_src_rdy_n_r.  
 

Este processo de congelamento foi anda complementado com a ligeira alteração do código do 

bloco de selecção das interfaces de destino descrito anteriormente. Como é congelada a ordem de 

envio em caso de envio prioritário, tem também que ser congelado o contador Send_Counter, pois 

caso contrário os dados que estão a ser encaminhados para o módulo T3P sender no processo 

principal são perdidos. Para tal o processo funciona normalmente até se chegar ao momento da 

passagem dos últimos 32 bits de dados para o módulo T3P sender. Neste caso, tanto para a 

situação de broadcast, como para o caso de encaminhamento para um só nó, o valor do porto 

MESSAGE só é actualizado com os últimos 32 bits se mais uma vez o valor dos dois registos 

TIME_REG e TIME_REG_MEM for igual. Deste modo, se tiver havido congelamento em T3P 

sender nesta fase, também aqui o processo fica parado, garantindo que não se perdem os 

primeiros 32 bits de dados. Para além disto o contador só conta até este ponto (até atingir o valor  
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“011”) permitindo que depois de reiniciado o processo não se percam igualmente os últimos 32 bits 

de dados. Este método garante a paragem de todo o processo de envio de dados quando se está 

a utilizar a funcionalidade de UFC e a sua continuação regular após a pequena latência introduzida 

pelo envio da informação prioritária de sincronismo.        

 

 
Figura 3.15 – Diagrama de blocos da máquina de sincronismo 

 

3.4.4 Desenvolvimento e teste dos códigos de lógica programável 
A descrição da lógica na FPGA da placa EPN foi feita na linguagem VHDL [28] (VHSIC Hardware 

Description Language em que VHSIC é o acrónimo de Very High Speed Integrated Circuits), 

utilizando o programa ISE da Xilinx [29] [30] [31] [32], onde foram igualmente compilados os 

códigos e gerados os ficheiros destinados à programação dos dispositivos. A complexidade deste 

projecto tornou necessária a realização simulações completas de todo o sistema projectado, de 

forma a garantir o funcionamento correcto da lógica programável antes da execução de testes em 

hardware. As simulações foram feitas no programa ModelSim SE [32] [33] recorrendo a um 

ficheiro, igualmente programado em VHDL, para editar estímulos de relógio e outros. Uma grande 

parte do tempo de desenvolvimento foi despendido durante as simulações, sendo que a 

concretização deste projecto foi dificultada pela sua complexidade, taxas elevadas de utilização 

dos recursos da FPGA e tempos de compilação, implementação, geração do ficheiro de 

programação e simulação elevados. A Figura 3.16 mostra a taxa de utilização final dos recursos da 

FPGA, a qual foi razoavelmente elevada.  
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Figura 3.16 - Sumário da utilização dos recursos da FPGA 
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Capítulo 4  
Testes ao módulo Reflector de Sincronismo e Eventos 
implementado 

 

4.1 Testes por simulação 
 
Esta secção apresenta os resultados mais importantes dos testes principais por simulação que 

foram realizados ao módulo Reflector de Sincronismo e Eventos implementado, com o fim de 

verificar o bom funcionamento da lógica programada. A melhor forma encontrada para simular o 

projecto em causa foi a criação de um novo projecto de teste, que apenas instanciava 8 módulos 

Aurora, T3P sender e T3P receiver em tudo semelhantes aos descritos anteriormente. No corpo no 

ficheiro principal do programa de teste, ao invés de um gestor de eventos, tem-se apenas um 

algoritmo que segue um mecanismo semelhante ao módulo de selecção das unidades de destino 

descrito anteriormente, embora mais rudimentar. Fazendo uso de um contador são enviadas nos 

instantes que se desejem 2 palavras seguidas de 32 bits cada para a interface T3P sender de um 

ou mais canais, no intuito de simular um emissor que envie eventos em instantes simultâneos ou 

separados no tempo para um ou mais canais do projecto que se pretende testar. A ideia é que 

estes eventos sejam recebidos pelo Reflector e reenviados atempadamente, de acordo com os 

campos de prioridade e nó de destino existentes no pacote de dados, para o nó ou nós de destino 

ou seja, os canais do próprio ficheiro de teste que enviou os dados a priori. Assim, os dois 

projectos foram instanciados num ficheiro de teste, aos quais se providenciaram os estímulos de 

relógio necessários com a programação de dois sinais diferenciais de relógio com uma frequência 

de 8 ns. O diagrama de blocos da Figura 4.1 ajuda a compreender a estrutura do programa de 

teste e a sua ligação ao Módulo Reflector de Sincronismo  e Eventos.   

 

Através da visualização dos sinais de ambos os projectos no simulador, pode-se verificar o bom 

funcionamento do projecto em causa e o cumprimento dos objectivos propostos. Por uma questão 

de simplicidade, os testes aqui apresentados referem-se apenas à simulação de uma situação, a 

qual se entendeu ilustrar as principais características do sistema implementado. Neste caso foram 

enviados à taxa máxima permitida pelo Aurora (intervalo de dois ciclos de relógio entre a emissão 

de dois pacotes de dados para o mesmo canal) dois conjuntos de eventos.  

 



 64 

Testes ao módulo Reflector de Sincronismo e Eventos implementado 

 

 

O primeiro consistiu em cinco eventos simultâneos enviados respectivamente para os canais 0, 2, 

3, 4 e 5 codificados os dois primeiros como um broadcast de prioridade 0, os dois segundos como 

um broadcast de prioridade 1 e o último como uma mensagem dedicada ao nó 2 com prioridade 5. 

Dois ciclos de relógio depois foram enviadas duas mensagens para os canais 2 e 5, ambas 

dedicadas ao nó 2, com nível de prioridade de respectivamente 0 e 5. Neste caso em particular, o 

envio de uma mensagem do canal 2 para que seja reenviado novamente para o canal 2 só faz 

sentido no contexto de testes ao sistema. Para além disto o projecto foi preparado para se poder 

testar o envio de mensagens UFC no meio do envio de uma trama de eventos. Deste modo pode-

se ilustrar cada passo do sistema para as funcionalidades programadas, nomeadamente a 

confirmação da boa implementação do sistema de recepção dos dados e acondicionamento em 

FIFOs, do bloco de identificação de prioridades, do algoritmo de equitatividade de interfaces Round 

Robin, do bloco de escolha das interfaces de destino e sistema de envio dos dados e do sistema 

de envio de mensagens via UFC e da recepção das mesmas.  

 

 
Figura 4.1 – Esquema dos dois módulos instanciados do ficheiro de teste  

 

 

4.1.1 Simulação dos módulos T3P receiver 
 

Na Figura 4.2 encontram-se os resultados da simulação feita para o módulo T3P receiver 

associado ao canal 2, que no momento ilustrado recebeu sucessivamente o evento codificado 

como um broadcast de prioridade 0 e o evento codificado como uma mensagem dedicada de 

prioridade 0 ambos enviados pelo programa de teste.  
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Figura 4.2 – Simulação da recepção de dados no canal 2 

 

Na figura podem ser observados os dois pacotes de dados que surgem no porto de dados RX_D 

conjuntamente com os sinais de controlo RX_REM, RX_SOF_N,  RX_EOF_N e RX_SRC_RDY_N 

para os dois eventos recebidos. Estes sinais do Aurora serviram para a programação, como foi 

descrita anteriormente, dos sinais de identificação de uma frame e de validação do sinal RX_REM, 

que por sua vez possibilitaram a obtenção de um sinal DATA_VALID fiável, activo duas vezes com 

o intervalo de um ciclo de relógio, que permite transferir por duas vezes os dados do porto RX_D 

para o porto DATA, acessível através do programa principal, onde são atempadamente guardados 

num FIFO. Deste modo são recolhidos dois pacotes de dados, constituídos cada um por duas 

palavras de 32 bits de largura. 

          

4.1.2 Simulação do bloco de preenchimento dos FIFOs 
Na Figura 4.3 pode-se seguir o percurso dos dados recebidos no canal 2, no que toca à sua 

gravação no interior do FIFO associado ao mesmo canal.  

 

 
Figura 4.3 – Simulação do preenchimento do FIFO associado ao canal 2 
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Como é visível, um ciclo de relógio depois do primeiro sinal de DATA_VALID á dada a ordem de 

preenchimento dos FIFOs através da activação da variável Fill_Fifo correspondente ao canal 0. O 

vector completo é visível na simulação, onde se pode ver que também as variáveis 

correspondentes para os canais que receberam dados (0, 3, 4 e 5) estão activas ao mesmo tempo 

por acção dos respectivos sinais DATA_VALID (não visíveis) sendo ainda visível o momento em 

que são desactivadas (3 ciclos de relógio depois) e novamente activadas e desactivadas aquando 

da nova chegada de dados aos canais 2 e 5. 

 

 Simultaneamente é iniciada  contagem do contador de preenchimento dos FIFOs dando-se a 

primeira transferência de dados (primeiros 32 bits) e a desactivação da ordem de envio durante o 

ciclo de relógio seguinte, e a segunda transferencia no ciclo que se segue, mediante o controlo das 

variáveis din(2) e wr_en(2) que se podem visualizar igualmente na simulação (para esta última 

podem-se ver os outros elementos do vector wr_en activados no que toca aos canais que 

receberam dados). Seis ciclos de relógio depois de dada a ordem para que se guardem os 64 bits 

de dados estes já se encontram disponíveis à saída do FIFO associado ao canal 2 (vector 

dout(2)). No mesmo instante em que os dados guardados ficam disponíveis na saída dout(2) o 

sinal empty(2) passa a estar desactivado, o que significa que o FIFO deixou de estar vazio (os 

outros elementos do vector empty são também visíveis).    

 
4.1.3 Simulação do bloco de preenchimento da matriz de prioridades, do vector de 
alimentação do algoritmo Round Robin e do comportamento deste algoritmo 
Na Figura 4.4 pode-se observar a continuação do processo de encaminhamento do evento que 

surgiu no canal 2.  

 

 
Figura 4.4 – Simulação do preenchimento da matriz de prioridades, vector CurrentEventRR e do comportamento do 

algoritmo Round Robin 
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Um ciclo de relógio depois da desactivação do sinal empty, a matriz de prioridades CurrentEvent 
já se encontra completamente preenchida. Neste ponto é importante ter em atenção a 

configuração do seu preenchimento. Como se pode verificar, apenas as linhas 0, 1 e 5 encontram 

preenchidas, já que foram estas as prioridades que surgiram no primeiro conjunto de dados. 

Surgem assim preenchidas na linha 0 as colunas 0 e 2 (correspondentes a canais portadores de 

eventos de prioridade 0), na linha 2 as colunas 3 e 4 (correspondentes a canais portadores de 

eventos de prioridade 1)  e na linha 5 a coluna 1 (correspondente ao canal portador de um evento 

de prioridade 1). É também desactivada a variável de controlo Send_Done_1 (cuja activação é 

necessária para que se desencadeie o preenchimento da matriz de prioridades e que só será 

novamente activada quando o processo de envio terminar).  

 

Preenchida a matriz, está-se nas condições de carregar o vector CurrentEventRR com a primeira 

linha da matriz (que não se encontre vazia) o que acontece logo no ciclo de relógio seguinte, 

podendo-se assim desencadear o processo de arbitragem para decidir qual dos canais que contém 

eventos de maior prioridade (0 e  2) deve ser servido. No ciclo de relógio seguinte é assim tomada 

a decisão de qual o canal a servir. Como o algoritmo tem uma natureza circular pré arbitrada de 

sentido crescente do valor dos canais, a interface escolhida foi o canal 2 através da activação da 

variável NextToSend para esse canal, já que a variável LastSent é sempre inicializada a “000” 

(agindo o algoritmo na fase do primeiro envio como se a última interface a ter sido escolhida 

tivesse sido o canal 0). Para além disto as variáveis da matriz de prioridades e vector 

CurrentEventRR que correspondem ao canal que se decidiu servir são apagadas, para que num 

ciclo seguinte não sejam contabilizadas novamente. No mesmo ciclo de relógio é ainda 

desactivada a variável de controlo Send_Done_2, necessária ao funcionamento do Round Robin  

(que só será novamente activada no fim do envio) e dada uma ordem de envio mediante a 

activação da variável Verify_Sender. No ciclo de relógio seguinte é feita a actualização da variável 

LastSent com o valor da interface que se decidiu escolher. 
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4.1.4 Simulação do funcionamento do bloco de selecção das interfaces de de destino 
Na Figura 4.5 é possível observar o funcionamento do bloco de envio de dados.  

 

 
Figura 4.5 – Simulação do processo de selecção das interfaces de destino  

 

No ciclo que se segue à activação da variável Verify_Sender esta é desactivada, iniciado o 

contador do bloco de escolha das interfaces de destino através da activação da variável 

Start_Sender_Counter associada ao canal 2 e traduzido o canal a ser servido na variável 

Sender_Value, que neste caso assume o valor 2 porque foi este o canal que se decidiu servir. 

Durante o ciclo de relógio seguinte é dada a ordem de activação do porto SEND e da transferência 

do valor dos primeiros 32 bits de dout(2) para todos os portos SEND e MESSAGE de todos os 

módulos T3P sender menos do módulo associado ao canal 2, já que se trata de um broadcast (se 

se tratasse de uma mensagem dedicada eram apenas activados os portos SEND e MESSAGE 

associados ao destinatário). No ciclo de relógio que se segue procede-se à desactivação dos 

portos SEND activados anteriormente e no ciclo seguinte novamente ao carregamento dos portos 

MESSAGE com os restantes 32 bis do pacote de dados a encaminhar, à paragem da ordem de 

incremento do contador de envio através da desactivação da variável Start_Sender_Counter e ao 

início do processo de esvaziamento do FIFO associado ao canal a ser servido através da activação 

da variável Empty_Fifo_1. No ciclo de relógio seguinte esta é utilizada para desencadear o 

esvaziamento do FIFO, sendo ela própria desactivada e activada a variável de leitura do FIFO 

rd_en(2) bem como a variável de controlo Empty_Fifo_2. No ciclo de relógio seguinte esta usada  
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para desencadear a sua própria desactivação, a desactivação da variável rd_en(2) e a activação 

das já referidas variáveis de controlo Send_Done_1 e Send_Done_2, sendo todos estes 

processos observáveis na Figura 4.5.   

   

4.1.5 Simulação de um módulo T3P sender 
Na Figura 4.6 mostra-se o funcionamento dos módulos T3P sender tendo sido incluído o envio de 

uma mensagem UFC  de permeio.  

 

 
 Figura 4.6 – Simulação do módulo T3P sender associado ao canal 2 

 

Neste caso, trata-se do envio pelo canal 2 dos eventos sucessivos de broadcast que tinham sido 

recebidos no reflector pelos canais 3 e 4. A observação cuidada dos portos de transmissão do 

módulo Aurora (TX_D, TX_REM, TX_SOF_N, TX_EOF_N e TX_SRC_RDY_N) mostra que os 

sinais de início e fim de uma frame são sucessivos e duram apenas um ciclo de relógio e que são 

validados pelo sinal SRC_RDY_N. O sinal de saída do módulo Aurora TX_DST_RDY_N responde 

em conformidade, ficando desactivado depois do envio de cada pacote de dados. Como também 

se pode observar, este processo foi desencadeado pelas variáveis SEND, Start e Started, 

também aqui observáveis e pela disponibilização de dados válidos pelo módulo principal no porto 

MESSAGE. 

 

 Por último chama-se a atenção para o facto de que ao mesmo tempo em que é dada uma ordem 

de SEND ao módulo para avançar com a distribuição  do evento proveniente do canal 4, é também 

alterado o valor do registo TIME_REG. Este processo desencadeia, como se pode observar, um 

pedido de envio do valor deste registo via UFC, que se concretiza pela activação um ciclo de 

relógio depois da variável UFC_TX_REQ_N_2. O pedido é aceite um ciclo de relógio depois pelo  
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módulo Aurora que activa a variável UFC_TX_ACK_N_2, desactiva o sinal TX_DST_RDY_N. No 

ciclo de relógio seguinte é desactivada a variável UFC_TX_REQ_N_2, seguindo-se a colocação no 

campo TX_D, em dois ciclos de relógio sucessivos, dos dois conjuntos de 32 bits que constituem o 

valor registado no TIME_REG, com o auxílio da variável control. É ainda actualizado o valor do 

registo TIME_REG_MEM. Este processo congela, como se pode ver, o envio do evento em 

espera, cuja transmissão se desencadearia depois da activação da variável SEND, o que só 

acontece mais adiante no tempo. Para que isto acontecesse foi necessário o congelamento da 

variável Start no estado activo até ao momento em que o módulo Aurora voltou a activar o sinal 

TX_DST_RDY_N. 

 

É ainda importante salientar que apesar do comportamento em simulação o sugerir, não há a 

garantia de que um pedido de envio via UFC é acedido simultaneamente por todos os módulos 

Aurora. Esta questão deverá ser sujeita a intensos testes em hardware, com a verificação cuidada 

das diferenças do tempo de chegada da informação de temporização a cada nó.  

 
4.1.6 Simulação da recepção de dados via UFC 
A Figura 4.7 representa a recepção dos dados no canal 2 do programa de teste, correspondentes 

aos eventos recebidos nos canais 3 e 4 do reflector e entre ambos a recepção de dados via UFC. 

As mensagens enviadas via UFC são recebidas em portos do módulo Aurora dedicados, de resto 

em tudo semelhantes aos existentes na interface.   

 

 
Figura 4.7 – Simulação do módulo T3P receiver associado ao canal 2 do programa de teste  
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4.1.7 Simulação da recepção de dados por parte do projecto de teste que os enviou 
previamente 
A Figura 4.8 representa a recepção dos dados previamente enviados por parte do módulo de teste. 

Por uma questão de simplicidade incluem-se aqui apenas os portos DATA e DATA_VALID para 

todos os canais existentes.  

 

 
Figura 4.8 – Simulação da recepção dos dados pelo programa de teste 

 

Uma observação cuidada da figura indica que o primeiro evento foi recebido por todos os canais 

menos pelo canal 2, o segundo por todos menos pelo canal 0, o terceiro apenas pelo canal 2, o 

quarto por todos menos o canal 3, o quinto por todos menos o canal 4 e o sexto e o sétimo apenas 

pelo canal 2. Assim, foram recebidos 7 eventos, o que está de acordo com o número de eventos 

enviados. De acordo com o que foi indicado anteriormente acerca das características dos pacotes 

de dados, esta é efectivamente a configuração certa para a recepção. Uma observação cuidada do 

campo de dados (que não foi possível integrar aqui por uma questão de espaço) indica que a 

difusão dos eventos foi feita servido os canais emissores pela ordem 2, 0, 2, 3, 4, 5 e 1. Isto está 

de acordo com o algoritmo implementado, já que os dois primeiros canais tinham eventos em 

espera de prioridade 0 e que com o algoritmo de decisão Round Robin inicializado a 0 a escolha 

recaiu sobre o canal 2 e depois sobre o canal 0. Embora o segundo evento emitido pelo canal 2 o 

tenha sido num segundo conjunto de dados, depois de estarem os canais 0 e 2 servidos, este já se 

encontrava visível e tendo prioridade 0, foi também servido. Seguiram-se os eventos  relativos aos 

canais 3 e 4 com prioridade igual entre si e de nível 1, tendo o algoritmo de decisão arbitrado 

correctamente em relação a servir primeiro o canal 3 e depois o 4. Finalmente seguiram-se os dois  



 72 

Testes ao módulo Reflector de Sincronismo e Eventos implementado 

 

 

eventos de prioridade 5, um em espera no FIFO associado ao canal 1 e outro no FIFO associado 

ao canal 5. O mesmo algoritmo de arbitragem decidiu correctamente que  primeiro fosse servido o 

canal 5. Desta forma, com a recepção dos pacotes de dados no módulo de teste segundo a 

configuração esperada de acordo com os campos de dados, prova-se o bom funcionamento da 

lógica implementada.   

 

4.1.8 Outros testes por simulação ao sistema 
Para além dos testes aqui apresentados, foram feitos muitos outros, tendo o sistema respondido 

adequadamente em todas as situações. Em particular os dados emitidos pelo programa de teste 

foram sempre recebidos sem erros e reencaminhados de acordo com o seu campo de prioridades 

e de nó ou nós de destino para os canais correctos e pela ordem correcta. As mensagens de 

temporização também chegaram sempre incólumes ao destinatário e ao serem enviadas no meio 

de uma trama de eventos introduziram apenas uma pequena latência. Nunca são perdidos 

eventos, excepto quando um FIFO fica cheio e não é servido concomitantemente. Esta situação só 

acontece em casos pontuais forçados. Por exemplo, se os FIFOs estiverem configurados para uma 

profundidade de 35 (este parâmetro é facilmente configurável no módulo de edição do core FIFO 

Generator), isto significa que a sua profundidade é de 35 vezes a dimensão da palavra de entrada 

(32 bits), levando a uma profundidade efectiva de 1120 bits. Como os eventos têm uma dimensão 

de 64 bits esta profundidade é suficiente para a salvaguarda de 17 eventos e meio. Por exemplo 

numa situação em que o programa de teste esteja a emitir simultaneamente e à velocidade 

máxima 3 eventos de prioridade 0 (pelos canais 2, 3 e 4) e 1 evento de prioridade 5 (pelo canal 5), 

o que vai acontecer é que os três primeiros canais vão estar sempre a ser servidos 

sucessivamente, pois estão sempre a surgir à saída dos FIFOs associados aos canais 2, 3 e 4 

eventos de prioridade 0, deixando o canal 5 de ser servido. Neste caso, o FIFO associado a este 

canal vai acumulando eventos e depois de transferidos os primeiros 17 eventos para o seu interior, 

é emitido um sinal de full quando são transferidos os primeiros 32 bits do 18º evento, perdendo-se 

os restantes 32 bits. Se mais transferências a este ritmo houver, com canais com eventos de maior 

prioridade a serem servidos, mais eventos se perderão. A consequência é que neste caso em 

particular, só são recebidos os primeiros 17 eventos pelo programa de teste (o FIFO emite um sinal 

de empty sempre que existirem menos de 64 bits no seu interior).  

 

A melhor forma de evitar esta situação é a criação de FIFOs muito profundos e no caso de uma 

sofisticação do actual projecto, a inclusão de um algoritmo que dê prioridade (independentemente 

da escolha do Round Robin) a um FIFO que esteja quase cheio. No caso particular deste projecto  
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os FIFOs foram implementados com uma profundidade de 513 palavras de 32 bits, o suficiente 

para a salvaguarda de 256 eventos, podendo esta ser facilmente aumentada para valores ainda 

maiores, (tento no entanto em atenção que tal procedimento vai gastar mais recursos na FPGA).  

 

4.1.9 Tempo de atraso introduzido pelo algoritmo 
A contabilização do tempo de envio por simulação conduziu às conclusões que se seguem. 

Verificou-se em primeiro lugar que o tempo de serialização dos pacotes de dados (ou seja o tempo 

que medeia entre a colocação de um pacote de dados no porto TX_D do módulo Aurora e o 

aparecimento desse pacote de dados no porto RX_D do módulo Aurora a si ligado) é de 29 ciclos 

de relógio ou seja 464 ns. O tempo de recepção dos mesmos pacotes de dados num módulo T3P 

receiver é de 4 ciclos de relógio ou seja 64 ns (2 ciclos de relógio respectivamente para a activação 

de cada DATA_VALID e preenchimento do porto DATA para cada palavra de 32 bits). Por sua 

vez, o preenchimento dos FIFOs demora 7 ciclos de relógio (112 ns) desde o ciclo em que se dá o 

primeiro sinal de DATA_VALID, até à disponibilização dos dados no porto dout de saída do FIFO 

e à desactivação do sinal empty necessária à continuação do processo (são necessários 4 ciclos 

para o preenchimento deste tipo de memória mas os dados só ficam disponíveis depois de 3 ciclos 

de relógio adicionais). Nos três ciclos de relógio seguintes é preenchida a matriz de probabilidades, 

o vector CurrentEventRR e emitida a ordem de envio e definição do canal a servir, 

respectivamente. A efectuação do envio é feita nos 7 ciclos de relógio seguintes (se não existir 

interrupção por causa de um eventual pedido de envio via UFC), durante os quais se dá a tradução 

do canal a servir, o início da contagem no contador de envio, a manipulação em três ciclos dos 

portos dos módulos T3P sender e finalmente em dois ciclos o esvaziamento do FIFO servido e a 

activação das variáveis de controlo que permitem o desencadeamento de um novo processo de 

reencaminhamento se existirem eventos em espera. Ao fim destes 7 ciclos de relógio os 64 bits já 

foram enviados para o porto TX_D pelo módulo T3P sender.  

 

Uma interrupção para envio de mensagens via UFC congela o processo por 6 ciclos de relógio 

(durante o tempo em que o valor dos registos TIME_REG e TIME_REG_MEM diferem e enquanto 

o sinal TX_DST_RDY_N  está desactivado). Enquanto que no emissor do programa de teste 

eventos sucessivos enviados pelo mesmo canal têm uma separação mínima de 2 ciclos de relógio, 

no emissor do projecto este valor pode variar entre 6 ciclos (no caso em que a matriz de 

prioridades se encontra preenchida por via de uma recepção múltipla anterior é logo 

desencadeado o processo do Round Robin) e  8 (no caso da matriz de prioridades ter que ser 

novamente preenchida) ambos se não houver interrupção por via de um pedido UFC, caso em que  
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se adicionam mais 6 ciclos de relógio de espera como foi referido anteriormente. De uma forma 

global o processo de encaminhamento pode assim demorar 17 ciclos de relógio no caso de 

necessidade de preenchimento da matriz de prioridades e do vector CurrentEventRR (272 ns) 

podendo este valor ser reduzido por dois ciclos e aumentado pelo envio de uma mensagem UFC 

em 6 ciclos ou por via da retenção de um evento no interior de um FIFO por um tempo 

indeterminado que depende do ritmo e características dos dados recebidos. Juntamente com a 

serialização nos dois caminhos percorridos, a demora entre o envio e a recepção dos dados por 

parte do programa de teste ronda o 1 µs se não houver retenção prolongada no interior de um 

FIFO.  

 

Foi ainda preparado um ficheiro UCF com todos os pinos da placa EPN [34], mesmo os que não 

são utilizados no projecto descrito, com vista à sua futura programação. O projecto foi sintetizado e 

implementado recorrendo às ferramentas do programa de desenvolvimento ISE e criado um 

ficheiro de programação BIT para carregamento do módulo Reflector e programa de teste em duas 

placas distintas.        

                

4.2 Testes por hardware 
 
Os testes por hardware ao gestor de eventos aqui descrito visavam a análise do seu 

comportamento e a verificação da sua funcionalidade através da observação das respostas a 

estímulos fornecidos e a quantificação do tempo de propagação dos eventos entre os vários 

componentes do sistema de teste. Numa primeira fase, estes testes foram realizados ligando 

simplesmente duas placas EPN através de fibras ópticas e carregando numa o projecto principal e 

noutra o programa de teste. Às saídas de teste da placa foram ligados LEDs, tendo sido seis 

destas saídas programados no interior do projecto para acenderem no caso do Round Robin 

preencher correctamente uma memória de teste com o valor dos canais servidos sucessivamente. 

Um dos restantes LEDs foi programado para representar o valor de uma função and entre os 

vários sinais CHANNEL_UP associados aos diferentes canais com o intuito de verificar se estes 

estavam a inicializar, tendo-se feito o mesmo relativamente ao último LED disponível com os vários 

sinais LANE_UP. O programa de teste foi preparado para enviar eventos consecutivos não 

simultâneos para os canais 0, 1, 2, 3, 4 e 5 (visto que a estrutura da placa de teste não permitia 

utilizar os canais 6 e 7).   
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Verificou-se nesta primeira fase que os LEDs acendiam correctamente, significando que o 

programa funcionava bem, mas demoravam muito tempo (alguns segundos e mesmo minutos) a 

acender (com excepção dos LEDs associado aos sinais CHANNEL_UP e LANE_UP que 

acendiam imediatamente), o que não era compatível com o ritmo elevado de envio de dados que 

estava programado no programa de teste e com os relógios implementados e tempo de 

transmissão via fibra óptica. Para além disto era necessário carregar várias vezes os programas 

nas respectivas placas para conseguir que os canais inicializassem.  

 

Este comportamento inesperado conduziu ao teste isolado de um exemplo Aurora com dados com 

16 bits de largura, tendo sido o programa alterado para se poderem observar os sinais de controlo 

do módulo receptor dos pacotes de dados RX_REM, RX_SOF_N, RX_EOF_N e RX_SRC_RDY_N, 

os sinais de inicialização CHANNEL_UP e LANE_UP, o sinal de controlo de erros de hardware 

HARD_ERROR e o sinal DATA_VALID num analisador lógico (de forma a visualizar a inicialização 

dos cores, a recepção de dados e a existência de erros de hardware). Este procedimento permitiu 

verificar o bom funcionamento do programa de exemplo quando adaptado a todos os canais e para 

campos de dados de 16 bits de largura, embora tivesse um comportamento inesperado na 

inicialização. De facto, observou-se que o core Aurora demorava cerca de 1275 ms a inicializar 

completamente.  

 

Antes disso o sinal CHANNEL_UP ficava activo antes do sinal LANE_UP, um comportamento 

inesperado pois no processo correcto de inicialização esta ordem é invertida, para além da 

activação errónea do sinal DATA_VALID e da activação do sinal de HARD_ERROR. Durante 

todos este tempo os outros sinais estavam a High (comportamento correcto). Só ao fim do tempo 

indicado os sinais CHANNEL_UP, LANE_UP, e DATA_VALID eram desactivados e 

posteriormente activados, dando-se então a inicialização como observada durante a simulação 

(sinais de inicialização a iniciarem pela ordem correcta e sinal de DATA_VALID activo apenas em 

caso de recepção de dados) prosseguindo o programa de exemplo com o envio e recepção de 

dados de forma correcta (em simulação o tempo de inicialização era de 8 µs). A partir daí o 

exemplo funcionava indefinidamente. Este comportamento estranho na inicialização implicava a 

necessidade da inclusão de um contador no projecto que não permitisse o arranque do algoritmo 

até à inicialização correcta do sistema, já que uma vez que os sinais de inicialização ficavam 

activos enquanto era assinalado o erro de hardware, não se podia contar com estes como sinais 

de arranque dos módulos de envio e recepção de dados quer do programa de teste quer do próprio 

módulo Reflector.  
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De seguida procedeu-se a um teste semelhante mas desta vez para o programa de exemplo 

gerado para módulos Aurora com campos de dados de largura de 32 bits como os usados no 

módulo Reflector. Em primeiro lugar a geração de um módulo Aurora com estas características por 

criação de um ficheiro XCO, produz um erro inexplicável de síntese nos códigos Aurora, que 

desaparece quando o ficheiro é substituído pelos próprios códigos do core, comportando-se o 

projecto em simulação da forma esperada. No entanto o seu comportamento em hardware é 

totalmente erróneo, dado que o sinal de CHANNEL_UP está sistematicamente a ser desactivado e 

activado, por via da activação do sinal de HARD_ERROR, por motivos inexplicáveis, dado tratar-se 

do exemplo inalterado fornecido juntamente com o core Aurora.  

 

A simples alteração de um porto de saída deste programa de exemplo, fazia com que os cores 

nunca chegassem a inicializar, pelo menos numa primeira tentativa, provavelmente acontecendo o 

mesmo quando foi testado inicialmente o projecto e este tinha que ser carregado diversas vezes na 

placa, para que o LED correspondente aos sinais de inicialização acendesse. 

 

Verificou-se o mesmo problema ao observarem-se os sinais CHANNEL_UP do programa de teste 

no analisador lógico, o qual foi incorporado em duas placas e que, relembre-se, também instancia 

módulos Aurora com 32 bits de largura nos canais de dados, neste caso programado para não 

enviar quaisquer dados. Em todos estes casos, se for ligado um LED a um sinal CHANNEL_UP, 

este permanece aceso porque a intermitência não é apercebida à escala humana e só pode ser 

confirmada recorrendo ao analisador lógico.   

 

Este comportamento inviabilizou a continuação dos testes por hardware e explicou as dificuldades 

em inicializar o projecto e o programa de teste e a demora posterior no acender dos LEDs. De 

facto o projecto funciona, mas só no intervalo que medeia entre instantes de desactivação dos 

canais é que podem ser recebidos e reenviados os eventos programados, o que faz com que o 

acender dos LEDs demore um tempo arbitrário. Embora os testes por simulação indiquem que a 

lógica se encontra perfeitamente implementada e o comportamento do projecto em hardware o 

sugira igualmente, não foi possível proceder a testes intensivos com o envio de milhares de 

eventos de diferentes características (diferentes prioridades e campo de destino) para o reflector, à 

observação da chegada de eventos de sincronismo, à determinação do tempo de processamento 

no reflector e de transmissão nas fibras ópticas e à verificação da corrupção ou perda de eventos. 

O projecto está assim a ser modularizado e alterado para interfaces de 16 bits de largura, já que o 

core Aurora provou não ser fiável se configurado com interfaces de 32 bits de largura. 
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Capítulo 5 
Conclusões e objectivos futuros 
 

5.1 Resumo e conclusões 

 
Como foi bastas vezes referido ao longo desta dissertação, as necessidades actuais e futuras dos 

dispositivos de fusão nuclear implicam a concepção dos seus sistemas de aquisição de dados de 

acordo com uma filosofia de distribuição alargada, virada para o controlo em tempo real. Estes 

sistemas são compostos por diversos nós, interligados por uma rede de dados de baixa latência 

temporal e devem fornecer o suporte para gestão e a transmissão, de acordo com a sua 

prioridade, de eventos, mensagens e sincronismo. Assim, nesta dissertação foi descrita a 

programação de um módulo Reflector de Sincronismo e Eventos a integrar num sistema distribuído 

de temporização e controlo em tempo real, síncrono e reactivo a eventos.  

 

 Durante a operação do reflector, todos os eventos que chegam são sempre armazenados de 

modo a garantir que nenhum é perdido quando ocorre uma ou mais colisões. Cada evento pode ter 

uma de oito prioridades de transmissão, correspondentes a diferentes latências temporais médias 

de propagação para taxas elevadas de fluxo de eventos. De acordo com o algoritmo adoptado, o 

módulo reflector activa a leitura das memórias FIFO com o evento em espera de maior prioridade, 

enviando os dados em questão para a interface de acesso ao barramento de dados a qual foi 

descrita anteriormente onde é codificada e serializada. Os eventos que são recebidos em cada 

canal são difundidos para todos os outros ou para um destinatário particular segundo um algoritmo 

de escolha que é baseado na prioridade de todos os eventos presentes num dado momento no 

reflector e na equitatividade de interfaces garantida pelo algoritmo Round Robin. O fluxo de bits em 

série resultante é convertido em impulsos de luz no emissor do módulo transceptor óptico, que são 

enviados por fibra óptica para os nós slave.  

 

A organização dos algoritmos descritos está feita do seguinte modo. O módulo Event Manager 

consiste no ficheiro que contém os algoritmos de gestão de eventos e distribuição de sincronismo. 

Instanciados neste módulo estão uma série de sub-módulos, um para cada canal, nomeadamente 

os módulos importados FIFO e Aurora, T3P sender e T3P receiver, para além do ficheiro que 

produz os relógios que alimentam os módulos Aurora e a aplicação.  
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Por sua vez o ficheiro Event Manager está instanciado no ficheiro Top, o qual é o ficheiro principal 

do projecto. Neste encontra-se também instanciado o módulo EmifInt onde está programada a 

interacção da FPGA com o DSP. A programação deste módulo não foi feita pela autora do 

presente trabalho não se entrando em considerações sobre o mesmo.   

 

As fases de implementação do módulo Reflector foram as seguintes: 

 

� Compreensão do funcionamento e funcionalidades do módulo Aurora, bem como da 

melhor forma de controlar os sinais de envio, recepção e controlo no mesmo. Para tal 

foram fundamentais a bibliografia associada a esta matéria, o programa de exemplo 

referido anteriormente, o estudo do código associado e simulação do seu funcionamento.  

� Criação de um projecto simples baseado em módulos Aurora e do tipo T3P sender e T3P 

receiver para os 8 canais disponíveis na placa. 

� Aprendizagem da forma de instanciação, configuração e controlo dos FIFOs para cada 

canal.  

� Inclusão de um algoritmo Round Robin (ainda sem verificação de prioridades). 

� Inclusão do bloco de verificação de prioridades. 

� Programação, depois abandonada (todavia funcional), de um algoritmo CRC para a 

verificação da integridade dos dados recebidos que se decidiu posteriormente ser 

necessário apenas nos nós slave, já que a natureza do algoritmo consome muito do tempo 

de processamento dos dados recebidos, o que não é compatível com o objectivo de 

reenviar os dados recebidos tão depressa quanto seja possível.  

� Inclusão da possibilidade de reencaminhamento para apenas um nó, ainda não 

contemplada nas fases anteriores.  

� Inclusão da máquina de sincronismo. 

 

Para além das habituais dificuldades associadas a um projecto de programação tão complexo 

como este, poderam-se registar problemas relacionados com a existência de bugs no software de 

simulação utilizado, o que dificultou a fase inicial do projecto, complicações associadas à 

programação dos sinais de recolha de dados para o interior dos FIFOs e à coordenação de sinais 

comuns aos módulos Event Manager, T3P receiver e T3P sender e problemas associados ao 

consumo elevado de recursos da FPGA e ao tempo de síntese e implementação do projecto, o que 

resultou em erros de Out of Memory do software  
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ISE9.2 quando se incluía um volume de código significativo no projecto sem proceder a uma 

síntese faseada do mesmo. Para além disto os tempos relativamente elevados de síntese do 

projecto consumiram bastante tempo de programação. Para todos estes problemas foram 

encontradas soluções.  

 

O projecto em causa foi devidamente testado tendo sido verificado o seu bom funcionamento e 

resposta adequada ao que havia sido definido para o seu comportamento, possibilitando a 

transmissão de eventos e mensagens a todos os participantes do sistema, embora a fase de testes 

tenha sido acompanhada das dificuldades referidas anteriormente. A implementação do módulo 

reflector numa ou mais Unidades Reflectoras permite o envio de eventos do nó que os originou 

directamente para todos os outros nós e possibilita o envio periódico e síncrono da informação de 

temporização em paralelo com a transmissão de eventos. Adicionalmente, o protocolo 

implementado permite que os eventos ou dados prioritários sejam transmitidos preferencialmente, 

minorando a latência temporal de transmissão de dados prioritários.  

 

A utilização de lógica programável na implementação do hardware do módulo aqui descrito 

permitiu a implementação de máquinas de estados distribuídas e perfeitamente sincronizadas, a 

pronta difusão de eventos com uma latência temporal que é da ordem do microssegundo e tornou 

o projecto mais flexível, facilitando a implementação de alterações futuras que poderão ser 

importantes para o aperfeiçoamento do sistema em causa e para a sua adaptação a novos 

requisitos de operação. 

 

5.2  Melhoria do sistema actual  
 

O módulo Reflector de Sincronismo e Eventos pode ainda ser melhorado com o fim de reduzir o 

tempo de propagação dos eventos (através de uma melhoria da eficiência das máquinas de estado 

implementadas e da utilização de dispositivos de lógica programável ainda mais rápidos e de maior 

capacidade) e pela realização de um esforço adicional de projecto para implementar nesses 

dispositivos um maior número de funções que tornem o sistema mais sofisticado, flexível e eficaz.  

 

Um exemplo é a programação de um Round Robin que tenha em consideração, para além das 

prioridades e do último canal que tenha sido servido, o estado de enchimento dos FIFOs. Para 

além disto é ainda possível a implementação de um bloco de selecção das interfaces de destino de 

forma a permitir o encaminhamento simultâneo de mensagens dedicadas a nós diferentes, (uma  
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vez que neste caso não é necessário arbitrar entre canais porque as interfaces de destino são 

distintas) e uma implementação do preenchimento dos FIFOs que contemple a possibilidade dos 

dados aparecerem no canal com interrupções entre as duas palavras do pacote de dados, 

utilizando para isso não um, mas os dois sinais de DATA_VALID produzidos pelos módulos T3P 

sender.  

 

Outras melhorias do sistema incluem o aumento da profundidade dos FIFOs e numa abordagem 

mais sofisticada a alteração do processo de identificação das prioridades. De facto, o sistema 

actual inclui apenas um FIFO por canal. Isto significa que, embora o encaminhamento contemple 

as prioridades dos eventos em espera em cada extremo de saída dos FIFOs, é evidente que um 

evento de maior prioridade não pode ser encaminhado se estiver barrado por um evento de menor 

prioridade que não esteja a ser encaminhado e que se encontre numa posição mais avançada da 

memória FIFO. A solução para esta questão é a implementação de oito FIFOs por canal, um para 

cada nível prioridade e de um mecanismo que sirva sistematicamente os FIFOs de maior 

prioridade se tiverem eventos em espera, arbitrando como actualmente o algoritmo Round Robin, 

casos de presença de eventos de igual prioridade em interfaces diferentes. Esta opção foi 

implementada no STeGE concebido para o MAST e descrito anteriormente. Não se optou por esta 

abordagem no projecto actual, pelo facto de neste caso o numero de FIFOs implementados 

ascender aos 64, dado que existem oito canais de dados e oito níveis de prioridade, o que iria 

consumir imensos recursos na FPGA. Uma segunda abordagem poderia ser a implementação de 

apenas 8 FIFOs, um para cada nível de prioridade, e a estampagem de cada evento com o código 

do canal de origem, para que possam ser reencaminhados correctamente os eventos cujo código 

de destino corresponde a um broadcast.       

 

Para além destas alterações é fundamental a modularização do código actual e a sua reconversão 

para cores Aurora de largura de 16 bits (ou a utilização de um core com uma versão diferente da 

implementada), de forma a garantir o funcionamento do projecto em hardware, sem as enormes 

latências provocadas pela inicialização e reset sistemático dos cores, a que se pode assistir 

durante os testes em hardware e a que se fez referencia anteriormente. Apesar dos futuros 

aperfeiçoamentos aqui sugeridos os resultados obtidos confirmaram a funcionalidade do módulo 

Reflector de Eventos e Sincronismo, o qual será integrado numa ou mais Unidades Reflectoras do 

Sistema de Controlo e Aquisição de Dados do tokamak COMPASS.  
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