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Resumo. O projeto de um multiplicador em ponto flutuante é um estudo apli-
cado para o desenvolvimento de uma arquitetura de processador, será proje-
tado um multiplicador de ponto flutuante dentro dos padrões estabelecidos pela
IEEE-754 com a linguagem VHDL, simulando e validando o seu funcionamento.

Abstract. The design of a floating point multiplier is applied to study the deve-
lopment of a new processor architecture, a multiplier is designed to float within
the standards established by the IEEE-754 with VHDL language, simulating and
validating its operation.

1. Introdução
A representação numérica em ponto flutuante é amplamente aplicada em sistemas que
exigem altas precisões tanto em baixa quanto em alta magnitude. A necessidade em
obter respostas através de cálculos de alta complexidade, com erros praticamente nulos e
em tempo aceitável (como em lançamentos de foguetes, construções de grande porte e até
mesmo em bolsa de valores) serve de grande desafio para a otimização do ponto flutuante.
Como em 1991 [7], pela falha no sistema dos mı́sseis Patriot, mais precisamente pela
baixa precisão de conversão do tempo que era contado no tempo de 1/10 segundos, ao
qual não existe um representação exata em ponto flutuante, não conseguiu interceptar os
mı́sseis Scud lançados pelos iraquianos resultando na morte de pelo menos 28 soldados
americanos e centenas de feridos.

Processadores com ponto flutuante buscam calcular valores o mais próximo do
real, porém, por serem limitados pelo hardware, em determinados momentos, o arren-
dondamento ou truncamento se torna inevitável. Neste projeto, será implementado um
multiplicador em ponto flutuante eficiente no padrão IEEE-754 [31] de precisão simples
(32 bits), na linguagem VHDL ”VHSIC Hardware Description Language”[6] e testado
em uma FPGA ”Field-Programmable Gate Arra”. O objetivo deste projeto é desenvolver
um multiplicador em ponto flutuante para uma nova arquitetura de processador.

2. Fundamentação Teórico Metodológica e Estado da Arte

2.1. Padrão do Ponto Flutuante IEEE-754

Para que o multiplicador em ponto flutuante seja desenvolvido, o padrão IEEE-754 [31]
será empregado no projeto do multiplicador. O padrão IEEE-754 descreve como será o
formato do valor em ponto flutuante e o tamanho da precisão que poderá ser de 16 bits,
32 bits, 64 bits, 128 bits ou superior.



2.1.1. Aritmética em ponto flutuante

A representação em ponto flutuante utiliza uma tripla (sinal, expoente e mantissa), onde a
fórmula da representação é (−1)sinal × bexpoente ×mantissa, além disso os valores ±∞
e NaNs também são empregados. O sinal sinaliza se o valor será negativo ou positivo. O
expoente polarizado corresponde a soma de 127 com o expoente com a base 2. A mantissa
representa o valor fracionário. A figura a seguir mostra o formato do ponto flutuante em
binário:

A codificação em binário possui 1 bit de sinal (S), w-bits de expoente polarizado
(E), onde w = e+ bias, e t-bits de significando(T ), onde t = p− 1. A Tabela 1 mostra a
codificação binária em ponto flutuante para 16 bits, 32 bits, 64 bits, 128 bits e maior que
128 bits:

Parâmetros 16 bits 32 bits 64 bits 128 bits k bits (para k ≥ 128)
k (tamanho de ar-
mazenamento)

16 32 64 128 Múltiplos de 128

p (precisão) 11 24 53 113 inteiro(k − (4× log 2(k)) + 13)

emax (expoente
máximo)

15 27 1023 16383 2(k−p−1) − 1

Parâmetro para codificação
bias 15 127 1023 16383 emax(E)
S (Sinal) 1 1 1 1 1
w (tamanho do
expoente em bits)

5 8 11 15 inteiro(4× log 2(k))− 1)

t (tamanho do
significando)

10 23 52 112 k − w − 1

k (tamanho de ar-
mazenamento)

16 32 64 128 1 + w + t

Tabela 1. Parâmetro para o ponto flutuante binário [31]

A função inteiro() arredonda para o inteiro mais próximo do valor obtido.

Em algumas situações, para que possa se identificar valores como +∞, −∞ e
NaN , os seguintes parâmetros terão os seguintes valores, onde emin = 1− emax:

• Se E = 2w − 1 e T 6= 0, então o valor será NaN .
• Se E = 2w − 1 e T = 0, então o valor será (−1)sinal × (+∞).
• Se 1 ≤ E ≤ 2w − 2, então o valor será (−1)sinal × 2E−bias × (1− 21−p × T ).
• Se E = 0 e T 6= 0, então o valor será (−1)sinal × 2emin × (0− 21−p × T ).
• Se E = 0 e T = 0, então o valor será (−1)sinal × (+0).

2.2. Descrição da linguagem VHDL

Para que seja possı́vel projetar o multiplicador a linguagem VHDL será empregada. VHDL
é uma linguagem de descrição de hardware com ênfase em circuitos integrados de alta ve-
locidade. Nela será possı́vel modelar e simular o projeto [6].



A linguagem VHDL, a princı́pio, não tinha o propósito em sintetizar circuitos di-
gitais, com isso em determinados projetos implementados, a descrição gerada no VHDL
torna impossı́vel a sintetização do circuito, mesmo que no VHDL a simulação seja possı́vel.

Para a elaboração de um projeto até a sua construção, inicialmente cria-se a especi-
ficação do projeto onde se gerará uma descrição VHDL, a qual será compilada e simulada
para analisar sua correspondência com a especificação e o código. A mesma descrição
é utilizada em uma ferramenta de sı́ntese a qual criará as estruturas de um circuito que
corresponde à descrição, gerando um arquivo contendo uma rede de ligações básicas para
a tecnologia do dispositivo que será utilizado. Esse arquivo com a rede de ligações será
utilizado na ferramenta de posicionamento e interligação dos componentes e assim gerar
um arquivo para a construção do dispositivo do projeto. A Figura 1 mostra as etapas de
um projeto em VHDL.

Figura 1. Etapas de um projeto em VHDL

A linguagem VHDL [6] além de permitir projetar e simular, também pode sinte-
tizar circuitos descritos, ou seja, em vez de utilizar portas de estados para a construção
dos circuitos, emprega-se uma linguagem em alto nı́vel com estruturas como “when”, “if
else” entre outras, facilitando a implementação. O VHDL tem a capacidade de simular
em uma FPGA “Field-Programmable Gate Array”, para isso ferramentas de sintetização
da Synopsys [32], Mentor [12] e Freescale [11] podem ser utilizados.

3. Objetivos
• Estudar a aritmética do multiplicador em ponto flutuante, o padrão IEEE-754 e a

linguagem VHDL
• Projetar um circuito de multiplicação utilizando o programa de simulação de cir-

cuitos digitais PSPICE [3].
• Simular o projeto em VHDL.
• Verificar o desempenho em uma FPGA.

4. Procedimentos metodológicos/métodos e técnicas
1. Pesquisar artigos, livros e outros meios bibliográficos para o desenvolvimento do

trabalho.
2. Estudar e descrever sobre o padrão IEEE-754 de 32 bits [31].



3. Estudar e escrever sobre a aritmética em ponto flutuante [30].
4. Estudar e aprender VHDL [6].
5. Estudar e descrever sobre a multiplicação da mantissa através de codificadores

Booth e compressores 4:2 [25].
6. Estudar e descrever sobre somador do expoente com somadores e subtratores [1].
7. Projetar em VHDL o multiplicador em ponto flutuante.
8. Realizar testes sobre precisão do multiplicador em ponto flutuante e sua corretude

no PSPICE.

5. Contribuições e/ou Resultados esperados
Este projeto irá contribuir no desenvolvimento de uma nova arquitetura de um processador
e consequentemente no desenvolvimento de projetos futuros voltados ao ponto flutuante.
Uma das grandes motivações desse projeto é obter a independência tecnológica não so-
mente para projetar, mas também em fabricar circuitos integrados no Brasil, pela qual boa
parte ainda é importado, diminuindo o custo de fabricação, da necessidade de importação
e ainda protegendo a propriedade intelectual. Espera-se que o projeto obtenha resultados
satisfatórios tanto na precisão quanto no desempenho dentro dos padrões estabelecidos.

6. Cronograma de Execução

mar abr mai jun jul ago set out nov
Pesquisa bibliográfica X X

Estudo do Padrão IEEE-754 X X
Estudo do VHDL X X X

Modelagem do multiplicador X X X X
desenvolvimento dos módulos X X X X
Criação do modelo em VHDL X X X X

Teste e simulação X X X X
Escrita do TCC X X X X X X X X

Tabela 2. Cronograma de Execução
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