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Abstract — The purpose of this paper is to analyze and describe 

the existent and a new one processor architecture based on the 

pipeline assembly line and hardware scheduler. Our target is to 

implement a fine-grained multithreading architecture empowered 

with a hardware scheduler witch use remapping techniques for 

program counter, register file and pipeline registers. Using an 

FPGA device, we want to obtain an original implementation of a 

MIPS processor with thread interleaved pipeline, static or 

dynamic scheduling of the tasks and interrupts with hardware-

based isolation. Some mechanisms used for synchronization and 

inter-task communication are also taken in consideration. 

 
Index Terms—embedded systems, microprocessors and 

microcomputers, hardware scheduler, pipeline processors 

 

I. INTRODUCERE 

N acest articol ne propunem să facem o prezentare de  

ansamblu a unei arhitecturi de procesor implementată în 

hardware.  

În ultimii ani s-au dezvoltat foarte mult sistemele embedded 

și FPGA. Astfel, cu cost din ce în ce mai mic, se obține un 

număr major de porți fiind posibilă implementarea în hardware 

a unui procesor. Prin mutarea sistemului de operare de timp 

real sau părți ale acestuia în hardware dorim să eliminăm  

majoritatea surselor de nedeterminism introduse de 

întreruperile externe asincrone și de timpul variabil de execuție 

al sistemelor de operare de timp real (RTOS – Real Time 

Operating System). Acest timp de execuție variabil este datorat 

în principal de numărul de taskuri, tipul de planificator și 

dependența de date introdusă de pipeline. 

Sistemele embedded de timp real (STR) sunt acele sisteme 

care oferă un răspuns corect într-un interval de timp prestabilit 

[1]. Acest interval de timp, denumit termen limită sau deadline, 

conduce la împărțirea sistemelor de timp real în: 
 

• STR SOFT - ratarea unui deadline nu determină  un efect  

critic; 
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• STR HARD - ratarea unui deadline determină o situație de 

hazard. 

Principala caracteristică a sistemelor embedded de timp real 

este aceea de a asigura controlul determinist şi predictibil al 

unui proces. În aplicațiile critice, obținerea unui răspuns corect 

după termenul limită prestabilit este insuficient și nu mai poate 

fi luat în considerare [2]. În funcție de consecințele datorate 

ratării unui deadline,  taskurile de timp real se împart în trei 

categorii: 

• Hard: dacă rezultatele produse de un task după termenul 

său limită produc efecte catastrofice, acesta se poate numi 

task de timp real hard;  

• Firm: un task se poate considera firm, dacă rezultatele 

produse de acesta după termenul limită nu mai sunt folosite 

în sistem și nu implică daune; 

• Soft: taskurile de timp real se pot numi soft, dacă 

rezultatele produse după termenul limită pot fi folosite în 

sistem chiar dacă degradează performanțele acestuia. 

Proprietățile care definesc un sistem de timp real sunt cerute 

întotdeauna de aplicație și nu de sistemul în sine. În Fig. 1 este 

ilustrat un sistem de control tipic care interacționează cu 

procesul controlat. Rezultatele produse de taskurile sistemului 

au la bază datele preluate de la senzori și ajung înainte sau 

după termenul limită din nou în proces prin intermediul 

elementelor de execuție. 

În ultimii ani s-au dezvoltat două tendințe în proiectarea 

hardware bazată pe RTOS: una minoră având la bază 

proiectarea de procesoare specializate și una majoră ce implică 

coprocesoare sau acceleratoare de planificare cum ar fi 

ELLF SCoP  [12].  

CPU architecture description based on fine-

grained multithreading and hardware scheduler 

engine 

Ionel ZAGAN, Vasile Gheorghiţă GĂITAN 

î 

PROCES

SENZORI

SISTEM DE 

CONTROL

ELEMENT DE 

EXECUȚIE

 
Fig. 1. Diagrama bloc a unui sistem de operare de timp real general  
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Sistemele de operare de timp real se împart în rtos software, 

rtos  mixte (unde planificatorul este implementat prin 

hardware) și rtos hardware. 

Principalele motive pentru implementarea sistemelor de 

operare de timp real sau părți ale acestuia în hardware sunt: 

• reducerea amprentei de memorie;  

• eliminarea jitterului; 

• reducerea supracontrolului dat de execuția funcțiilor de 

bază ale RTOS (planificare, comutare de context și apeluri 

ale funcțiilor sistemului de operare); 

• îmbunătățirea timpului de răspuns la întreruperi;  

• controlul asupra comportării întreruperilor (procesarea 

întreruperii ca task). 

 

II. STADIUL ACTUAL AL RTOS IMPLEMENTATE PRIN 

HARDWARE 

Mulți cercetători au propus și validat diverse arhitecturi de 

procesor, fiecare dintre ele făcând diverse compromisuri 

pentru a satisface cerințele impuse de aplicație.  

În cele ce urmează se va prezenta și analiza câteva 

arhitecturi noi, acestea fiind implementate parțial sau total prin 

hardware. 

A. Arhitectura nMPRA  

Arhitectura nMPRA (Multi Pipeline Register Architecture) 

pentru n taskuri propusă de Găitan et al. [3] a fost proiectată și 

realizată în limbajul VHDL. Ea utilizează o linie de asamblare 

cu cinci etaje pentru îmbunătățirea performanțelor de calcul. 

Acest lucru permite rularea a până la cinci instrucțiuni în banda 

de asamblare, pentru ca raportul de execuție să fie în final de o 

instrucțiune/ciclu de ceas. 

Operația de planificare și cea de comutare a contextelor este 

principala sursă de nedeterminism, fiind tratată cu succes de 

arhitectura de timp real nMPRA. Implementarea în hardware a 

schemelor de planificare și reducerea semnificativă a timpilor 

de comutare a condus la obținerea unei arhitecturi competitive 

și inovatoare [4][5]. 

B. Arhitectura PRET  

Arhitectura PRET (Precision Timed Machine) se bazează în 

principal pe două caracteristici importante. Prima dintre ele se 

referă la proprieratea sistemului de a integra noi componente 

valide, respectând cu strictețe comportamentul în timp al 

sistemului. Astfel, dacă în timpul integrării proprietățile 

componentelor sunt distruse atunci ele nu mai pot fi proiectate 

și verificate separat [6][7]. 

Predictibilitatea este a doua caracteristică a arhitecturii 

PRET și implică proprietatea acesteia de a asigura și 

îmbunătății timpul mediu de execuție (ACET-Average Case 

Execution Time). Arhitecturile convenționale au introdus 

memorii cache, unități de predicție și speculație pentru a 

îmbunătăți cel mai deficitar caz de execuție (WCET-Worst 

Case Execution Time) [9][11]. Pentru aceasta, arhitectura 

PRET folosește memorii scratchpad partiționate pentru toate 

taskurile din PRET [8], schemele de planificare fiind 

implementate în software. Deoarece alocarea memoriei se face 

în software, conținutul acesteia este cunoscut fiind posibilă prin 

realizarea unui analize precise și eficiente. Deoarece  fiecărui 

task îi este asociat un banc al memoriei DRAM, operația de 

reîmprospătare a memoriei poate fi făcută separat pentru 

fiecare thread atunci când nu sunt planificate operații cu 

aceasta. 

C. Arhitectura SPEAR  

Procesorul SPEAR (Scalable Processor for Embedded 

Applications in Real-time Environments) propus de Delvai et 

al. [10], este o arhitectură pe 16 biți bazată pe o linie de 

asamblare cu trei etaje, fără memorie cache. Această arhitectură 

de procesor se bazează în principal pe o cale unică de execuție 

și un timp constant pentru instrucțiuni. 

 

III. PARALELIZAREA LA NIVEL DE TASKURI CU 

PLANIFICATORUL HARDWARE NHSE   

Acest proiect implică realizarea unui procesor RISC 

(Reduced Instruction Set Computing) care să răspundă 

exigențelor caracteristice unui sistem de timp real, utilizând o 

platformă de dezvoltare bazată pe FPGA. Noua arhitectură 

obținută va fi implementată în Verilog (limbaj abstract având o 

sintaxă asemănătoare cu cea a limbajului C). 

Proiectul este o dezvoltare a arhitecturii nMPRA și a  

planificatorului hardware nHSE (Hardware Scheduler Engine). 

Incluzând în această nouă arhitectură ideea de bază a 

conceptului PRET, se valorifică totodată și comportamentul 

repetabil în timp al acestuia. 

În Fig. 2 este reprezentată noua arhitectură care implică 

realizarea unei linii de asamblare cu patru etaje paralele pentru 

a îmbunătăți funcționalitatea sistemului, păstrând totodată 

beneficiile benzii de asamblare. 

În acest proiect se urmăresc următoarele obiective:  

• creșterea performanțelor de procesare prin combinarea 

facilităților arhitecturilor nMPRA și PRET, prin 

paralelizarea execuției taskurilor; 

• testarea performanțelor arhitecturii din nHSE pentru  

diferite configurări și mărimi (număr de sCPU-uri, 

planificatoarele  utilizate, număr de întreruperi, timere, 

TIMP (cicli de ceas)

Ordinea 

execuției

(ÎN INSTRUCȚIUNI)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 CC8 CC9 CC10

THREAD1 (ADD r5,r1,r8)

THREAD2 (LW r1,[r2],#0)

THREAD3 (ADD r7, r1, r4)

THREAD4 (SW 0(r7), r5)

THREAD1 (ADD r5,r5,r8)

THREAD2 (SW r1,[r3],#4)

IF ID EX MEM WB

IF ID EX MEM WB

IF ID EX MEM WB

IF ID EX MEM WB

IF ID EX MEM WB

IF ID EX MEM WB

 
Fig. 2. Exemplu de intercalare a patru thread-uri, IF-Extragerea instrucțiunii, 

ID-Decodarea instrucțiunii, EX-Executarea instrucțiunii, MEM-Scrierea/citirea 

memoriei de date, WB-Scrierea a rezultatelor în fișierul de registry 
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număr de mutexuri, evenimente), procesoare de bază 

(MIPS, ARM, etc.) și realizarea unui studiu comparativ cu 

alte implementări asemănătoare; 

• extinderea facilităților nHSE pentru optimizarea 

răspunsului la evenimente în cazul arhitecturii combinate 

nMPRA + PRET + FlexPRET [3][6][9]. 

După cum se poate observa în Fig. 3 fiecărui thread îi este 

atribuit un set independent de registri pipeline, având implicații 

majore în diminuarea timpului necesar comutării contextelor. 

Regiștrii pipeline pe care arhitectura nMPRA îi folosește 

sunt: IF/ID (instruction fetch/instruction decode), ID/EX 

(instruction decode/execute), EX/MEM (execute/memory), 

MEM/WB (memory/write back) [1], la care se mai adaugă și 

PC (Program Counter) care nu este un registru pipeline dar este 

gestionat de către nHSE în aceeași manieră [3]. 

Planificatorul nHSE este responsabil de următoarele acțiuni:  

• comutarea bancului din fișierul de regiștrii;  

• comutarea regiștrilor pipeline;  

• sincronizarea cu mutexuri și semafoare simple;  

• gestiunea întreruperilor și a timerelor; 

• execuția operației de planificare statică sau dinamică. 

La fiecare comutare a contextului, nHSE remapează regiștrii 

pipeline și PC-ul pentru a restaura starea internă a procesorului 

corespunzătoare acelui task. 

A.  Paralelizarea la nivel de taskuri  

Paralelizarea la nivel de taskuri mărește eficiența benzii de 

asamblare, performanțele nefiind diminuate de hazardul de 

date, structural și de control.  

După cum se poate observa în Fig. 2, procesorul nMPRA nu 

mai poate intra într-o situație de  hazard de date datorită datelor 

consumate de o instrucțiune ce nu au fost încă produse de 

instrucțiunea precedentă. În cazul unei instrucțiuni de salt, nu 

mai este necesară operația de descărcare a benzii de asamblare. 

În Fig. 4 este evidențiat un thread de tip HARD ce este 

introdus pe banda de asamblare în etajele I și III. Făcând 

această planificare, în detrimentul latenței de o instrucțiune pe 

doi ciclii de ceas pentru thread-ul HARD, se evită cele mai 

defavorabile cazuri de stagnare a benzii de asamblare. În 

etajele II și IV au fost introduse trei thread-uri de tip SOFT, 

folosind algoritmul de planificare round-robin, realizându-se 

astfel o încărcare completă a liniei pipeline. Planificatorul 

nHSE gestionează thread-urile din banda de asamblare în 

funcție de tipul acestora, HARD sau SOFT și controlează 

introducerea fără penalități a unui nou task pe banda de 

asamblare, profitând de ciclii de ceas nefolosiți. Unitatea de 

detecție a hazardului, ilustrată în Fig. 3, realizează 

redirecționarea datelor în cazul apariției hazardului de date. 

B. Comportamentul repetabil în timp 

Deoarece sistemul dispune de un numar de taskuri superior 

numărului de etaje pipeline, este necesar să știm care task 

ajunge cel mai probabil la deadline-ul său. În acest fel este 

posibil introducerea fără penalități a unui nou task în banda de 

asamblare. 

Procesorul trebuie să includă un suport solid pentru 

protejarea și lucrul cu resursele critice. În acest sens, suportul 

hardware pentru lucrul cu mutexuri și semafoare simple poate 

aduce îmbunătățiri privind predictibilitatea sistemului. 

Pentru realizarea arhitecturii propuse care să gestioneze 

inițial un număr de patru taskuri, se vor folosi următoarele 

elemente: 

1) Quartus II 13.0sp1 (64-bit) Web Edition; 

THREAD
TASK  1

TASK  2

TASK  3

TASK 4

 

TIMER 1

TIMER 2

INT 1

INT 2

III

I

II

III

IV 

I

II

(CICLI DE CEAS)

Programarea 

execuției unui task 

IF ID EX MEM WB

IF ID EX MEM WB

IF ID EX MEM WB

IF ID EX MEM WB

nHSE
hardware

IF ID EX MEM WB

IF ID EX MEM

IF ID EX MEM WB

CC10CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 CC8 CC9

Execuția instrucțiunilor 

celor patru thread-uri active

Fig. 4. Planificatorul nHSE gestionează static sau dinamic introducerea unui 

task pe banda de asamblare, IF-Extragerea instrucțiunii, ID-Decodarea 

instrucțiunii, EX-Executarea instrucțiunii, MEM-Scrierea/citirea memoriei de 

date, WB-Scrierea rezultatelor în fișierul de registri 
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Fig. 3. Arhitectura nMPRA cu planificatorul nHSE, PC-Program Counter, ALU – Arithmetic and Logic Unit, nHSE–Hardware Scheduler Engine,  IF/ID-

Instruction Fetch/Instruction Decode, ID/EX-Instruction Decode/Execute, EX/MEM-Execute/Memory, MEM/WB-Memory/Write Back 
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2) Kitul de dezvoltare Cyclone III de la Altera cu următoarele 

caracteristici: 

• FPGA cu consum redus Cyclone III EP3C25 (încapsulat 

în formatul FBGA cu 324 de pini); 

• 32 MB de memorie DDR SDRAM, 16 MB de memorie 

FLASH paralelă pentru memorarea şi configurarea 

dispozitivelor implementate, 1MB de memorie SSRAM; 

• interfaţă JTAG şi circuit on-board USB-Blaster; 

• un conector de expandare HSMC (acest conector asigură 

tensiuni de 12V şi 3.3V pentru plăcile de extensie şi 

oferă până la 84 pini de I/O pentru comunicaţie). 

Circuitul FPGA Cyclone III EP3C25F324 dispune de 

următoarele elemente: 25Ko de elemente logice (LE), 4 PLL-

uri, 66 blocuri de memorie M9K (0,6 Mbit), 4 PLL-uri, 16 

blocuri de multiplicare de 18x18 şi 214 pini de intrare/ieșire. 

Sistemul de management al ceasului are un cristal de cuarţ de 

50 MHz, din care se obţin, cu ajutorul PLL-urilor ceasul pentru 

memoria DDR, pentru memoria FLASH şi pentru memoria 

SSRAM. Pentru interfaţa cu utilizatorul, sistemul de dezvoltare 

oferă 4 LED-uri programabile, 2 LED-uri specifice plăcii, 

buton pentru reconfigurare, buton pentru reset şi 4 butoane de 

uz general. 

IV. DOMENII DE APLICARE 

În continuare sunt prezentate câteva exemple de aplicații în 

care se poate folosi cu succes arhitectura noului procesor 

implementat pentru patru sau opt taskuri, cu planificare statică 

sau dinamică. 

A. Domeniul Automotive 

• sistem de injecție al combustibilului în cilindri, unde 

fiecare injector este gestionat de un task din linia de 

asamblare; 

• sistem de management al direcției pentru automobilele cu 

patru roți directoare, ABS (Antilock Braking System) și 

ESC (Electronic Stability Control). 

B. Domeniul Robotică 

Procesorul implementat poate folosi cu succes o schemă de 

planificare statică pentru gestiunea sistemelor de măsură liniare 

și rotative. Două taskuri realizează citirea și prelucrarea 

semnalelor ce corespund unei singure axe iar două sunt folosite 

pentru a asigura funcția de siguranță a sistemului. 

V. CONCLUZII 

Această arhitectură de procesor este scalabilă, ușor 

extensibilă, în funcție de caracteristicile FPGA-ului utilizat și 

tipul de procesor implementat. Realizarea în hardware a 

coprocesoarelor sau a planificatoarelor reprezintă o noutate 

pentru sistemele de timp real, fiind o adevărată provocare în 

domeniu. 

Pentru viitor se va avea în vedere proiectarea  unității de 

planificare nHSE statică sau dinamică și realizarea izolării 

contextelor pentru thread-urile de tip real HARD conform 

standardului ISO26262. Pentru thread-urile SOFT trebuie 

asigurat un număr de ciclii de ceas suficienți, asigurând astfel 

cerințele sistemului.  

În cele din urmă se va avea în vedere efectuarea unor teste 

comparative cu RTOS software precum µC-OS/III, FreeRTOS 

și Keil RTX. 
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