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Abstract. This work describes a research planning for exposition of concepts
and techniques necessary to the creation with didactical intentions of a functio-
nal unit in hardware for 32 bit processors. The function here investigated is the
sum of numbers represented as floating point (FP) according to the IEEE 754
standartization. Such format is convenient to most of recent hardware solutions
and, through it, numerical algorithm’s steps may deal with only one excepti-
ons set independently on the architecture under which it runs. The informations
gathered here explain the work proccess and the theoric foundation of a basic
unit as well of optimized variations for FP-sum.

Resumo. Este trabalho descreve o planejamento de uma pesquisa para levan-
tamento de conceitos e técnicas necessários à elaboração com fins didáticos de
uma unidade funcional em hardware para processadores de 32 bits. A função
investigada é a soma de números representados em ponto flutuante (Floating
Point - FP) de acordo com a norma IEEE 754. Tal representação é convencio-
nal à maioria das soluções contemporâneas de hardware e, através dela, etapas
numéricas de algoritmos podem tratar apenas um conjunto de exceções inde-
pendentemente da arquitetura sobre a qual executa-se. As informações reunidas
esclarecem o funcionamento e a fundamentação teórica tanto de uma unidade
básica quanto de variações otimizadas para a soma em FP.

1. Introdução

Uma unidade de ponto flutuante com propósito geral em processadores de 32 bits é uma
ferramenta aceleradora de aplicações algébricas, gráficas e espaciais atualmente bastante
presente no mercado. Seu uso permite que operações entre números reais sejam feitas
em uma quantidade de ciclos muito menor do que quando são feitas coordenadas por
software em uma unidade lógico-aritmética de inteiros. Consequentemente, as complexi-
dades de tempo e de espaço de um algoritmo podem ser imediatamente melhoradas, já que
deixam de ser necessárias algumas condições, espaço temporário e operações de escrita
na memória. Com isso, implementações em hardware muito especı́ficas, como chips de
processamento de sinais, tornam-se possı́veis e viáveis a um menor custo de construção.

Viabilizar ou acompanhar o funcionamento de parte importante dessa unidade fun-
cional, como a soma, acarreta um bom domı́nio das caracterı́sticas citadas. O levanta-
mento de dificuldades e técnicas de confecção de circuitos e microchips, de arredonda-
mento de números reais discretizados, e de concorrência de operações em hardware, bem



como os fundamentos teóricos desses dados, são o foco da pesquisa descrita neste docu-
mento. Juntamente com o trabalho proposto será implementado uma unidade funcional
para soma em FP a fim de trazer visualização prática dos conceitos levantados. O pro-
jeto, por abordar técnicas de otimização em hardware, visa estender conhecimentos da
disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores.

Este documento está organizado conforme segue: a seção 2 apresenta fundamen-
tos teóricos estudados. A seção 3 lista os objetivos do trabalho. A seção 4 relaciona as
principais técnicas e métodos usados para concretização dos objetivos. A seção 5 apre-
senta uma tabela expressando os perı́odos estimados de conclusão de cada objetivo. E a
seção 6 propõe uma utilização dos resultados finais do trabalho desenvolvido.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Resultados de medições obtidos durante cálculos em processamentos de dados ou obtidos
por sensores eletrônicos precisam ser representados em memória de computador. Essa
representação é limitada pela escassez de espaço fı́sico inerente a qualquer tecnologia de
hardware já desenvolvida para tal propósito. A principal caracterı́stica decorrente dessa
escassez é a necessidade de mapeamento entre o domı́nio de cada natureza de dados e
o domı́nio de uma única informação relevante às operações computacionais. Todavia,
há diferenças estruturais entre conjuntos que dificultam a elaboração de um mapeamento
direto que não distorça os resultados das potenciais operações.

Para os computadores, o conjunto matemático dos números reais (R) é o mais
relevante exemplar do gargalo de mapeamento. A natureza não enumerável e, por con-
sequência, não contável desse conjunto impede que sua álgebra clássica seja simulada
pela álgebra computacional, pois esta operaria sobre números parcialmente representados
[1]. Entretanto, permanece uma similaridade de ordem, pois a representação parcial é
subconjunto da representação total [3]. Assim, para compensar a perda de informações
e aproveitar rotinas eficientes de simulação algébrica, as operações com números em FP
contam com rotinas que determinam um resultado em FP menor que o resultado real (pelo
truncamento), maior (porém próximo) ou igual. Tais rotinas são intituladas métodos de
arredondamento (rounding).

Desde 1985 a indústria passou a adotar o padrão IEEE 754 para aritmética com
números binários em FP. O padrão especifica formatos de representação em memória
(para precisão única e dupla), operações básicas, conversões a partir de e para outros
domı́nios e um conjunto de exceções [5]. Seu propósito é que os resultados da computação
sejam idênticos em qualquer instante, dados os valores de entrada, independentemente da
implementação usada. Tais resultados incluem erros baseados em condições previstas e
são anunciados de maneiras consistentes fornecidas pelo padrão [1].

2.1. O Padrão IEEE 754

Para o conjunto dos reais a decomposição de um número pode ser dada pela notação
cientı́fica. Nessa representação, um item fracionário e uma potência de 10 multiplicados
traduzem explicitamente a ordem de grandeza e a granularidade do valor:

frac× 10expoente (1)



A fração deve ser normalizada como um significando e, portanto, engloba um sinal
(positivo ou negativo), um dı́gito de unidade e dı́gitos decimais em quantidade indefinida.
A potência de dez exige uma base e um expoente dado por um número inteiro. Avaliando
cada componente, nota-se que a quantidade não contável de valores advém das quanti-
dades ilimitadas de dı́gitos fracionários para o significando e de dı́gitos unitários para o
expoente, sendo o produto cartesiano entre os dois conjuntos um conjunto infinito [3]. Li-
mitando as duas quantidades, limita-se a quantidade de elementos no produto cartesiano
[3].

Ao obter um subconjunto discreto dos reais, consegue-se um conjunto de números
em ponto flutuante determinado pela precisão (quantidade de dı́gitos da fração) e pelo
alcance (expoentes máximo e mı́nimo) do formato de seus elementos. Um número binário
em FP é, portanto, representado pela tripla (sinal, expoente, significando) denominada
sinal-magnitude [5] e seu valor é inferido a partir de

(−1)sinal × bexpoente × significando (2)

onde b é a base numérica constante sobre a qual funcionam as computações [1]. Em um
ambiente binário, essa constante é obrigatoriamente fixada em dois.

Como as únicas configurações possı́veis para cada bit são zero ou um, o padrão
torna implı́cito que o dı́gito correspondente à unidade do significando seja sempre um,
passando-se a considerar apenas os dı́gitos fracionários. Esses dı́gitos formam o campo
denominado mantissa [5] e o cálculo do elemento representado pode ser visualizado como

(−1)sinal × bexpoente × (1 +mantissa) (3)

Conforme o padrão IEEE 754, há dois formatos de número em FP: precisão única
(single precision), que usa 32 bits ou uma palavra de memória, e precisão dupla (double
precision), que usa 64 bits ou duas palavras de memória. A precisão única, ilustrada na
Figura 1, dedica 1 bit para o sinal, 8 bits para o expoente e 23 bits para a mantissa. Na
precisão dupla também é dedicado 1 bit para o sinal, porém 11 bits ao expoente e 52 bits
à mantissa.

Figura 1. Ilustração de um número em ponto flutuante representado em uma
plavra de memória. O bit mais significativo é o primeiro à esquerda. Fonte [5].

A fim de reaproveitar hardware de comparação de inteiros, comum a diferentes
arquiteturas, o padrão IEEE 754 também determina um ajuste fixado ao expoente para
que seu menor valor possı́vel seja representado com dı́gitos zero. Assim os bits do ex-
poente tornam-se efetivos em serem mais significativos que os bits fracionários durante a
comparação inteira. Essa notação ajustada denomina-se biased notation e faz com que o
valor do número representado seja determinado por



(−1)sinal × 2campoexpoente−bias × (1 +mantissa). (4)

O valor bias é a constante necessária para transformar o menor expoente possı́vel
no inteiro zero através de uma soma. Em precisão única a constante bias é 127 e em
precisão dupla ela é 1023 [1].

Há valores especiais reservados para aritmética de máquina. A Tabela 1 indica
suas representações.

Objeto representado Sinal Expoente Fração
+∞ 1 255 0
−∞ 0 255 0
NaN 1 ou 0 255 não-zero

Tabela 1. Tabela de números especiais e seus respectivos preenchimentos de
cada campo no padrão 32 bits

Os valores +∞ e −∞ satisfazem os casos em que um limite existe e é relevante
para a computação. Nas comparações ele é submetido à regra −∞ <qualquer número
<+∞ e as operações aritméticas mantém o fechamento existente em R. O item NaN (Not
a Number) é um valor não numérico resultante majoritariamente de cálculos indevidos. O
formato IEEE 754 dá espaço para diagnóstico de ocorrência na própria representação de
um NaN [1].

Existem cinco casos de exceções que devem ser sinalizados: operação inválida, di-
visão por zero, overflow, underflow e resultado inexato. Na soma em FP algumas exceções
nunca ocorrerão (como a divisão por zero) ou ocorrerão sob condições especı́ficas [2].
Porém as exceções overflow, underflow, e resultado inexato podem ocorrer comumente
devido à possibilidade de resultados com expoentes positivos ou negativos muito grandes
(em módulo). Resultados inexatos decorrem de arredondamentos [1].

2.2. Algoritmo de soma em FP

A soma básica em ponto flutuante consiste de quatro passos principais [5] [7].

O primeiro passo é a equivalência de expoentes, onde se elege o operando com o
menor valor desse campo para decréscimo de sua mantissa. Nesse passo, a cada incre-
mento iterativo do expoente, a mantissa sofre uma divisão pelo valor da base numérica
utilizada. Na representação binária, onde a base é dois, uma operação de shift na direção
menos significativa dos bits atende essa divisão. A iteração ocorre até que os expoentes
sejam iguais. As exceções de underflow, overflow e de inexatidão podem ser sinalizadas
nessa etapa.

Em seguida, no segundo passo, a soma das mantissas é realizada como uma soma
de inteiros e, então, armazenada. O terceiro passo normaliza o resultado para que o signifi-
cando tenha seu bit implı́cito de unidade ativado, novamente podendo sinalizar underflow,



overflow e inexatidão. O quarto e último passo aplica algum método de arredondamento
caso a mantissa final exceda a quantidade de bits determinada pelo formato.

Apesar de haver diversas técnicas, o padrão IEEE 754 exige que a função de ar-
redondamento resulte um número de mesmo sinal que seu argumento [1]. As quatro
técnicas especificadas pelo padrão são round toward 0, round toward +∞, round toward
−∞, e round toward nearest (even) [1]. Conforme [6], estratégias de arredondamento oti-
mizadas como round to nearest up e round by injection diminuem a complexidade tanto
temporal das rotinas quanto espacial de circuitos.

Há abordagens para melhorias de desempenho tanto nas avaliações da sinalização
de arredondamento quanto nas adaptações do circuito em um pipeline. Para o último caso,
uma proposta amplamente divulgada é o paradigma de packet-forwarding, que divide a
mantissa do segundo operando em uma parte principal e uma parte de carry-round packet
[4]. O objetivo é concentrar as etapas de arredondamento em uma única fase do pipeline,
mais especificamente entre os ciclos referentes à segunda etapa da soma em FP.

3. Objetivos
• Expor os aspectos gerais da soma binária de ponto flutuante na arquitetura MIPS

e em processadores RISC.
• Apresentar e descrever, de forma mais aprofundada, técnicas de arredondamento

de números em ponto flutuante.
• Apontar conceitos e técnicas reunidos como justificativas para etapas do projeto

de uma unidade de soma em ponto flutuante.
• Desenvolver um módulo em VHDL acoplável a um processador completo de 32

bits com finalidade didática de visualização dos conceitos e técnicas.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
O trabalho será desenvolvido nas seguintes etapas:

• Identificação de todas as sub-funções da unidade de soma em FP.
• Descrição de diversas técnicas para a realização dessas sub-funções conforme a

norma IEEE 754, explicando seu embasamento teórico com todos os detalhes ne-
cessários. Dentre os itens, pode-se destacar o mecanismo de arredondamento e de
concorrência.
• Apontar e descrever em detalhes as melhorias mais conhecidas pela comunidade

cientı́fica, além dos problemas e soluções relacionados ao Estado da Arte.
• Implementação em VHDL da unidade funcional de soma em FP e testes em um

dispositivo FPGA.

5. Cronograma de Execução



fev mar abr mai jun jul ago set out nov
Sub-funções x x x

Técnicas básicas x x x
Técnicas otimizadas x x x
Módulo em VHDL x x x

Monografia finalizada x x x

Tabela 2. Cronograma de Execução

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se que a apresentação de conceitos e técnicas expostos ao final desse trabalho,
juntamente com os modelos em VHDL resultantes, possa agregar conhecimento sobre
otimização de hardware para aritmética digital. Conhecimentos básicos de Arquitetura
de Computadores são exigidos para o desenvolvimento e acompanhamento desse projeto,
porém é esperado que estes sejam facilmente extensı́veis pelo conteúdo produzido.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 08 de Julho de 2013.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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