
INTRODUÇÃO AO PROJECTO DE RQUITECTURAS 
ESPECIFICAS COM VHDL E FPGAs - II 

 
Pretende-se projectar uma arquitectura específica capaz de realizar o algoritmo para 

detectar a similitude entre duas imagens com o mesmo tamanho. O algoritmo é ilustrado na 
Figura 1. A implementação deve ter em conta a representação das imagens em 256 níveis 
de cinzento (cada pixel representado por 8 bits). O tamanho das imagens (DIM) deve ser 
parametrizável aquando da implementação no FPGA. As imagens devem ser armazenadas 
em memórias internas distintas (BRAMs). A Figura 2 apresenta o código necessário para 
inferenciar memórias internas BRAM com inicialização. 

A execução do sistema deverá começar quando for activado o sinal de start (desde que 
o sinal de reset não esteja activado), e quando terminar os cálculos deve activar o sinal de 
end_op e parar a execução. Utilize os botões da placa disponibilizada e os LEDs como 
elementos de entrada/saída. Por exemplo, o sistema deve acender um dos LEDs da placa 
caso o valor de semelhança seja menor que um valor pré-definido (THRESHOLD). 

Realize as alíneas seguintes: 
a) Implemente em VHDL o sistema; 
b) Simule o sistema com as duas imagens fornecidas; 
c) Sintetize o sistema para o FPGA da placa disponibilizada; 
d) Indique o número de recursos do FPGA utilizados pela implementação, e a 

frequência máxima a que o sistema pode operar; 
e) Teste o sistema na placa de desenvolvimento. 

 
// parâmetros: threshold, valor por omissão de 100 
// parâmetros: DIM (dimensão das imagens) 
// input: array input_image com DIM pixels de 8 bits 
// input: array template com DIM pixels de 8 bits 
// output: MATCH, NOT_MATCH 
 
int similitude = 0; 
for (int i=0; i < DIM; i++) { 
    int aux = input_image[i]-template[i]; 
         similitude += aux*aux; 
} 
  
If(similitude <= THRESHOLD) return MATCH; 
else return NOT_MATCH; 

Figura 1. Algoritmo para determinar o grau de semelhança entre duas imagens com o mesmo tamanho. 
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INTRODUÇÃO AO PROJECTO DE SISTEMAS DIGITAIS 

 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
entity block_ram_init is 
 generic( DATA_WIDTH: integer := 16;  -- bitwidth of RAM data 
  ADDRESS_WIDTH: integer := 5); 
 port(data_in : in std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0); 
  address : in std_logic_vector(ADDRESS_WIDTH-1 downto 0); 
  we: in std_logic;  
        clk : in std_logic; 
  data_out : out std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0)); 
end block_ram_init; 
 
architecture rtl of block_ram_init is 
 
 constant SIZE : integer := 2**ADDRESS_WIDTH; 
 
 -- types and subtypes 
 subtype RAM_WORD is std_logic_vector (DATA_WIDTH-1 downto 0); 
   type ram_type is array (0 to SIZE-1) of RAM_WORD; 
 
   -- RAM content for DATA_WIDTH = 16 bits 
   constant RAM_CONTENT : ram_type := ram_type'( 
   RAM_WORD'("0000000000000000"), 
   RAM_WORD'("0000000000100000"), 
   RAM_WORD'("0000000001000010"), 
   -- other values… 
   RAM_WORD'("0000001010111100"), 
   RAM_WORD'("0000001011011110"), 
   RAM_WORD'("0000001011111110") 
   ); 
 
   signal read_a : std_logic_vector(ADDRESS_WIDTH-1 downto 0); 
 signal RAM : ram_type := RAM_CONTENT;  -- only if it needs initialization 
 
begin 
  process (clk) 
  begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
      if (we = '1') then 
        RAM(conv_integer(address)) <= data_in; 
      end if;     
      read_a <= address; 
    end if;  
  end process; 
  data_out <= RAM(conv_integer(read_a)); 
end rtl; 
 

Figura 2. Código VHDL para inferência de BRAMs com inicialização. 
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