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Abstract. Project and development of a floating point division unit for a 32-bit
processor. This unit is part of a RISC CPU based on MIPS architecture and
will be used for research and development in hardware and software optimiza-
tion. The algorithm follows the standard of IEEE-754 [2] and is implemented
in VHDL [3] using a Xilinx Spartan-3A FPGA.

Resumo. A proposta desse trabalho é elaborar e desenvolver um projeto de
hardware de uma unidade de divisão para números em ponto flutuante para
uma arquitetura de processador de 32 bits. Tal projeto é parte integrante da
elaboração de uma CPU RISC baseado na arquitetura MIPS que servirá para
pesquisa e de desenvolvimento de otimizações de hardware e de software. O
algoritmo que será desenvolvido deverá observar as normas e padrões estabe-
lecidos pelo IEEE-754 [2] que são convencionados à maioria dos hardwares
existentes no mercado. Sua implementação será feita na linguagem VHDL [3],
sendo que a simulação, teste e validação serão realizadas em um dispositivo
FPGA Xilinx Spartan-3A 1.

1http://www.xilinx.com/fpga/index.htm



1. Introdução
Devido ao crescimento de aplicativos com maior complexidade computacional,

os projetistas de microprocessadores tem ficado mais atentos quanto a implementação
de unidades de ponto flutuante, conhecidas como FPUs (floating point units). A maior
preocupação é conseguir hardwares de alta performance capazes de atender essa cres-
cente demanda. Acreditava-se que a soma e a multiplicação resolveria qualquer tipo de
problema nas aplicações e, com isso, a divisão foi ficando defasada em relação à essas
outras operações. Mas, com o aumento da complexidade computacional dos aplicativos,
verificou-se uma degradação de desempenho das aplicações que dependem especifica-
mente de divisões [14].

Parte deste trabalho envolverá a pesquisa e estudo das melhores técnicas e algorit-
mos existentes e, com base na pesquisa, será projetado uma unidade de divisão para ponto
flutuante. Esse documento tem a seguinte disposição:

• Seção 2: Fundamentos teóricos;
• Seção 3: Principais objetivos do trabalho;
• Seção 4: Principais métodos e técnicas que serão utilizadas;
• Seção 5: Cronograma do projeto;
• Seção 6: Contribuições e resultados esperados.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
A partir de 1985, os fabricantes de hardwares adotaram o Padrão IEEE-754 [2].

Esse padrão surgiu para definir uma representação unificada de números em ponto flutu-
ante que facilitasse a portabilidade de programas entre processadores.

2.1. Sobre o Padrão IEEE-754
De um modo geral, essa representação consiste em um deslocamento da vı́rgula

obtendo um número menor e próximo a 1 (valor fracionário ou mantissa), multiplicado
pela base 10 elevado ao expoente correspondente ao número de deslocamento que a
vı́rgula se moveu (notação cientı́fica). Como os processadores trabalham com números
binários, a base 10 é substituı́da por 2. Além disso, é necessário utilizar um bit de sinal
para determinar se o número é positivo ou negativo. Sendo assim, a fórmula representativa
do número em ponto flutuante é dada por:

(−1)sinal × 2expoente ×mantissa

O padrão também define dois tipos de precisão sendo uma simples para 32 bits
e uma dupla para 64 bits e ambas podem ser estendidas. A precisão simples utiliza 1
bit para o sinal, 8 bits para o expoente e 23 bits para a mantissa. Já a precisão dupla é
formado por 1 bit para o sinal, 11 bits para o expoente e 52 bits para a mantissa [2].

Antes de ser convencionado, era necessário separar um bit para o sinal do expo-
ente. Com o padrão IEEE-754, o expoente é armazenado com a notação de peso (biased
notation): para a precisão simples soma-se 127 no expoente e para precisão dupla 1023
[2]. Em outras palavras, expoente abaixo de 127 para precisão simples ou 1023 para
precisão dupla serão negativos. Exemplo:

expoente = −310 ⇒ −310 + 12710 = 12410 = 011111002



A mantissa é armazenada da esquerda para direita sendo que o primeiro e único
dı́gito antes da vı́rgula seja 1. Sendo assim, esse dı́gito fica subentendido e não tem
necessidade de ser armazenado. A forma genérica para precisão simples é representada a
seguir (lembrando que foi somado 127 no expoente armazenado):

(−1)sinal × 2(expoente−127) × (1 +mantissa)

Os valores especiais tais como +∞, −∞ e NaN (Not a Number), que são valores
reservados para aritmética em máquinas e as exceções como overflow, underflow, divisão
por zero, resultados inexatos e operações inválidas (que resultam em NaNs) também fo-
ram convencionados no formato especificado pela documentação do IEEE-754 [2].

Com a crescente demanda de aplicações e as suas mais complexas funciona-
lidades, fez-se necessário criações de hardwares e softwares mais sofisticados para a
realização de trabalhos mais especı́ficos [19]. Assim surgiram as Unidades de Pontos Flu-
tuantes (FPU), que representam os números em ponto flutuante de acordo com o padrão
IEEE-754, e são considerados co-processadores capazes de processar e solucionar proble-
mas algébricos envolvendo números reais em menos ciclos do que uma Unidade Lógica
Aritmética. Com isso, o processador fica disponı́vel para ser utilizado para outros proces-
sos em paralelo com a FPU.

No começo dessa nova arquitetura, não foi dada muita atenção para a divisão em
ponto flutuante [11] pois, a maioria dos problemas envolvendo álgebra de ponto flutuante
era resolvido através de somas e a multiplicações dos mesmos 2. Com isso, a taxa de
latência dos divisores tem sido muito maior que os demais operadores e o desempenho
de muitas aplicações que necessitam especificamente de divisões fica abaixo do esperado.
Por isso faz-se necessário uma atenção à unidade de divisão entre números em ponto flu-
tuante principalmente quando se utilizam aplicações de engenharia e de âmbito cientı́fico
[20].

De acordo com Oberman e Flynn [15] os algoritmos de divisão são classifica-
dos em cinco classes: dı́gitos recorrentes, iterações de funções, altas bases numéricas,
observação de tabelas e latências variáveis. Dependendo do que a aplicação necessitar
(alto desempenho por exemplo), utiliza-se uma combinação dessas classes para desenvol-
ver o algoritmo final que melhor atenda o requisito especificado.

Para Assoni, [4] a classe mais antiga de algoritmos de divisão é a classe de dı́gitos
recorrentes e, com isso, existem muitas literaturas propondo técnicas sobre essa classe.
O algoritmo SRT é um algoritmo pertencente à essa classe mais comum nos processa-
dores atuais e a sua sigla esta relacionada aos nomes Sweeney, Robertson e Tocher, que
desenvolveram, ao mesmo tempo, a mesma técnica independentemente [14].

Dentre as classes definidas acima, será descrita a classe de dı́gito recorrente (SRT)
e a de iterações funcionais (Newton-Raphson) para melhor entendimento do funciona-
mento desses algoritmos.

2.2. Algoritmo SRT - Dı́gitos Recorrentes
De acordo com Muller [12], esse algoritmo remete à divisão feita utilizando lápis

e papel aprendido nos primeiros anos escolares. Cada iteração realiza três tarefas básicas:
2Na realidade, a divisão era ”emulada”com outras operações e o resultado era aproximado.



• determina o próximo dı́gito no quociente;
• multiplica-o pelo divisor;
• e subtrai essa multiplicação do dividendo ou do remanescente da subtração ante-

rior.
Nessa técnica, adota-se o padrão de representação numérica descrita no IEEE-

754 [2] e, para facilitar os cálculos, o divisor é normalizado para o intervalo de [0.5, 1)
tornando, assim, o divisor menor que o dividendo. O quociente é definido como sendo
k raiz − r dı́gitos utilizando as equações:

r = 2b

k = n/b

sendo que n = mantissa + bit de sinal e b = número de bits obtidos do quociente a cada
iteração [8].

Sendo assim, um algoritmo de divisão que obtém b bits do quociente a cada
iteração é chamado de raiz − r e requer k iterações para computar o resultado final de n
bits tendo uma latência de k ciclos. Cada ciclo é definido pelo tempo máximo gasto em
cada iteração e, nem sempre esse tempo é o mesmo do ciclo do processador [8]. Para um
melhor entendimento das coligações dessas equações, segue abaixo uma tabela represen-
tativa na qual mostra a dependência das equações da variável b.

Tabela 1. Precisão simples - 32 bits (n=24)
b k r k radix− r
1 24 2 24 radix-2
2 12 4 12 radix-4
3 8 8 8 radix-8
4 6 16 6 radix-16
· · · · · · · · · · · ·

Tabela 2. Precisão dupla - 64 bits (n=56)
b k r k radix− r
1 56 2 56 radix-2
2 28 4 28 radix-4
3 b18, 667c 8 b18, 667c radix-8
4 14 16 14 radix-16
· · · · · · · · · · · ·

A recorrência em cada iteração é dada por:{
n ∗ P0 = dividendo
Pj+1 = n ∗ P0 − qj+1 ∗ divisor

no qual Pj é o resto parcial ou residual da iteração anterior e qj é o dı́gito do quociente
que se encontra na posição j. É necessário observar o valor do resı́duo da última iteração,
pois:

Pn =

{
Pn se Pn ≥ 0;
Pn + divisor se Pn < 0.



Caso a última iteração seja Pn < 0, é necessário ajustar o quociente subtraindo 1
ulp3 que é dado por r−k.

Por fim, o quociente é obtido através de:

Q =
k∑

j=1

qjr
−j

ou seja:
Q = q1 ∗ r−1 + q2 ∗ r−2 + q3 ∗ r−3 + · · ·+ q(k) ∗ r−k

Em contra partida, os algoritmos de iterações funcionais utilizam a operação in-
versa de dı́gitos recorrentes.

2.3. Algoritmo Newton-Raphson - Iterações Funcionais

Para Oberman [15], a divisão utilizando iterações de função utiliza a multiplicação
como sua principal operação. Em linhas gerais, no algoritmo Newton-Raphson a divisão
Q = a

b
é transforma em Q = a ∗ 1

b
, beneficiando-se do uso de multiplicadores de alta ve-

locidade e convergindo, assim, para o resultado final. Para obter 1
b
, o algoritmo determina

uma função inicial que tenha uma raiz em 1
b

que é a dada por

f(x) =
1

x
− b = 0 (1)

.

De acordo com DeVries [5], o método de Newton-Raphson é desenvolvido através
da série de Taylor e (x − x0) é considerado um número muito pequeno. Devido a isso,
são considerados apenas os dois primeiros termos da série e, igualando a 0, a equação fica
assim:

f(x) ≈ f(x0) + (x− x0) ∗ f ′(x0) = 0

Manipulando a equação acima temos:

(x− x0) ∗ f ′(x0) = −f(x0)

x− x0 = − f(x0)
f ′(x0)

x = x0 −
f(x0)

f ′(x0)

Aplicando indução na equação acima, teremos uma equação genérica para qual-
quer valor i:

xi+1 = xi −
f(xi)

f ′(xi)
(2)

3ulp é a abreviação de Units in the Last Place, unidade utilizada para medir o erro cometido pelo
arredondamento [4].



Substituindo a equação (1) na (2) obtemos:

xi+1 = xi −
1
xi
− b

f ′(xi)

xi+1 = xi −
1
xi
− b
−1
x2
i

xi+1 = xi −
(

1

xi
− b ∗ −x

2
i

1

)
xi+1 = xi −

(
−x2i
xi

+ bx2i

)
xi+1 = xi −

(
−xi + bx2i

)
xi+1 = 2xi − bx2i

xi+1 = xi ∗ (2− bxi)

Com isso, fica constatada a caracterı́stica de convergência quadrática desse algo-
ritmo. É observado, também, que em cada iteração são feitos duas multiplicações e uma
subtração. A subtração é equivalente a uma operação de complemento de dois, obtendo
um erro de 1 ulp que, em hardware binário equivale a um inversor binário [15]. O erro
correspondente a cada iteração é dado por:

εi+1 = ε2i (b) (3)

A quantidade de operações em cada iteração é constante, mas o algoritmo é capaz
de dobrar a quantidade de dı́gitos obtidos a cada iteração, ou seja: 1 → 2 → 4 → 8 →
16→ 32 · · · .

Para ilustrar esse algoritmo, é apresentado um exemplo de uma divisão com base
decimal Q = a ∗ 1

b
usando xi+1 = xi ∗ (2− bxi), onde a = 1, 7841 , b = 0, 6784 e x0 = 1

(essa atribuição é uma escolha inicial):

Tabela 3. Buscando o valor 1
b usando quatro dı́gitos decimais

ı́ndice do x valor de xi 2− bxi valor calculado de xi+1

1 1, 0000 2− (0, 6784 ∗ 1) 1, 3216

2 1, 3216 2− (0, 6784 ∗ 1, 3216) 1, 45828
3 1, 45828 2− (0, 6784 ∗ 1, 45828) 1, 47388
4 1, 47388 2− (0, 6784 ∗ 1, 47388) 1, 47405658
5 1, 47405658 2− (0, 6784 ∗ 1, 47405658) 1, 474056604
6 1, 474056604 2− (0, 6784 ∗ 1, 474056604) 1, 474056604

Obs: Os dı́gitos após o quarto decimal são apenas ilustrativos



Utilizando cinco casas decimais, o algoritmo convergiu na quarta iteração, tendo
como resultado 1

b
= 1, 47405. Aplicando isso temos:

Q = a ∗ 1
b

Q = 1, 7841 ∗ 1, 47405

Q = 2, 62985

Se o cálculo for feito em uma calculadora, obtém-se o valor 2, 62986 mostrando
uma pequena diferença no último dı́gito devido ao truncamento utilizado para efetuar
essas operações. O erro em cada iteração pode ser calculado através da equação (3).

Esse algoritmo tem algumas derivações como o algoritmo de Goldschimidt que
será descrito abaixo.

2.4. Algoritmo de Goldschmidt - Iterações Funcionais

Este algoritmo também deriva uma iteração de divisão e, como em Newton-
Raphson, Goldschmidt também se baseia em uma expansão serial admitindo os seguintes
termos:

• o quociente é dado por q = a
b
;

• o algoritmo encontra a expansão do inverso do divisor de modo que q = a ∗ g(y);
• e determina g(y) = 1

b

Para utilizar a Série de Maclaurin, Goldschimdt [15] utiliza-se do artifı́cio de fazer
transformar a equação

b = 1 + y (4)

para obter

g(y) =
1

(1 + y)

que se expande na Série de Maclaurin

g(y) =
1

(1 + y)
= 1− y + y2 − y3 + y4 − · · · (5)

Como b é normalizado como divisor, que em representação binária compreende
no intervalo 0, 5 ≤ b < 1, tem-se que, a partir da equação (4), é satisfeita a condição
|y| ≤ 0, 5 [15].

Assim, substituindo b− 1 por y conforme a equação (4), obtém-se:

q = a ∗ 1
b
= a ∗ 1

(1 + (b− 1))
= a ∗ 1

(1 + y)
= a ∗ (1− y + y2 − y3 + y4 − · · · )

que fatorado pode ser reescrito como:

q = a ∗ [(1− y)(1 + y2)(1 + y4)...(1 + y2
i

)] (6)



Deste modo, o Algoritmo de Goldschmidt alterou a Série de Maclaurin descrita
pela equação (5) e obteve esta expansão da equação (6) formada por uma sequência de
multiplicações que pode ser implementada iterativamente.

As iterações calculam um quociente aproximado representado por [10]

qi =
Ni

Di

{
Ni = numerador
Di = denominador

O método faz com que cada iteração aplique um termo corretivo (1 + y2
i
) similar

à expansão da equação (6), e as iterações utilizam-se fatores no sentido de convergir Ni

na direção de q e Di na direção de 1 [7].

O método é implementado tomando N0 = a
D0 = b
R0 = (1− y)

Para a primeira iteração tem-se{
N1 = R0 ∗N0

D1 = R0 ∗D0

onde

{
R0 = (1− y) ou
R0 = (2− b)

que é uma operação de complemento de dois com o divisor.

Em D1 = R0 ∗D0 = (1− y) ∗ b aplica-se a equação (4) e se obtém

D1 = (1− y) ∗ (1 + y) = (1− y2)

Similarmente se obtém N1 = R0 ∗N0 = (1− y) ∗ a e o quociente para a primeira
iteração se torna q1 =

a(1−y)
(1−y2) .

Para a próxima iteração tem-seR1 = 2−D1, que é uma operação de complemento
de dois com o denominadorD1. Assim chega-se aR1 = 2−D1 = 2−(1−y2)) = (1+y2)
e tem-se: {

N2 = N1 ∗R1 = (1− y) ∗ a ∗ (1 + y2)
D2 = D1 ∗R1 = (1− y2)(1 + y2) = (1− y4)

Continuando, tem-se cada passo da iteração envolvendo duas multiplicações [6]{
Ni+1 = Ni ∗Ri

i→∞−→ quociente

Di+1 = Di ∗Ri
i→∞−→ 1

e uma operação de complemento de dois

Ri+1 = 2−Di+1



Após i passos a equaçãoNi = a∗[(1−y)(1+y2)(1+y4)...(1+y2i)] é obtida, sendo
que a mesma converge quadraticamente à expansão (6) que é igual ao quociente desejado
q. O denominador Di = 1−y2i tende a 1 pois como 0, 5 ≤ b ≤ 1 e |y| ≤ 0, 5, y elevado a
um expoente positivo crescente tente a zero, e portanto Di tende a 1. Deste modo teremos
que Ni ≈ q, ou seja, a iesima iteração de Ni fornece o quociente Q procurado.

Abaixo segue um exemplo numérico (decimal) para ilustrar o Algoritmo de Golds-
chmidt:

Q = 2, 6298643868643868

a = 1, 7841000000000000

b = 0, 6784000000000000

Tabela 4. Ilustração numérica do algoritmo de Goldschimidt
iteração Ni Di Ri

0 a = 1, 7841 b = 0, 6784 2−D0 = 1, 3216

1 R0 ∗N0 = 2, 35786656 R0 ∗D0 = 0, 89657344 2−D1 = 1, 10342656
2 R1 ∗N1 = 2, 60173258 R1 ∗D1 = 0, 98930294 2−D2 = 1, 01069705
3 R2 ∗N2 = 2, 62956345 R2 ∗D2 = 0, 99988557 2−D3 = 1, 00011442
4 R3 ∗N3 = 2, 62986435 R3 ∗D3 = 0, 999999987 2−D4 = 1, 000000013
5 R4 ∗N4 = 2, 629864387 R4 ∗D4 ≈ 1 2−D5 ≈ 1

Obs: os dı́gitos após a quarta casa decimal são apenas ilustrativos

Pode-se concluir que a sequência iterativa de duas multiplicações e uma operação
de complemento de dois funciona como método de obtenção do quociente chegando ao
resultado esperado.

Depois de estruturar o algoritmo escolhido para a finalidade desse trabalho, o
mesmo será modelado na linguagem VHDL [17] para que seja possı́vel fazer a simulação
e validação do mesmo.

2.5. Sobre VHDL
A VHDL (VHSIC Hardware Description Language) é uma linguagem desenvol-

vida que define métodos para descrição de comportamento de circuitos [3]. O levanta-
mento desses métodos foi financiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos
com a finalidade de padronizar tal documentação. Em 1987 essa linguagem foi estabele-
cida como padrão pelo documento IEEE 1076-1987 [1] e obteve melhorias no decorrer
dos anos. Atualmente, a VHDL tornou-se uma ferramenta indispensável para a criação
de produtos eletrônicos sofisticados pelos engenheiros [18].

Segundo Amore [3], a Figura 1 representa as três etapas de um projeto empre-
gando uma linguagem de descrição de circuito. Essas etapas são:

• descrição VHDL que é gerada logo após a especificação do projeto;
• sı́ntese da descrição que, através da ferramenta de sı́ntese, cria as estruturas ne-

cessárias para o circuito de acordo com a descrição VHDL gerando o place and
route (arquivo que contém as ligações dos elementos básicos);



• posicionamento e interligação dos componentes utiliza o arquivo gerado na sı́ntese
de descrição para obter outro arquivo de dados necessário para a confecção do
dispositivo.

Figura 1. Etapas de um projeto

Após o ajuste final na implementação em VHDL, será feito a programação no
FPGA (dispositivo reconfigurável) [16] para simulações e testes finais.

2.6. Sobre FPGA

Os circuitos integrados que já vinham programados de fábrica com destino à um
uso especı́fico geravam um alto custo para a sua fabricação devido à desvantagem da im-
possibilidade de alteração depois que sua matriz fosse confeccionada. Além disso, esses
chips não aceitam regravações. Foi nesse contexto que a empresa Xilinx Inc apresen-
tou um novo modelo de chip reprogramável de acordo com as aplicações do usuário,
chamado de FPGA (Field Programmable Gate Arrays) [13]. FPGAs são dispositivos se-
micondutores programáveis baseados em uma matriz de blocos lógicos conectados por
interconectores programáveis4.

Para Hämmerli [9], um dipositivo FPGA é composto por:

• blocos lógicos criados por agrupamentos de flip-flops que servem para a criação
de elementos lógicos funcionais;
• blocos de entrada e saı́da que permitem a interface entre os blocos lógicos e a

saı́da do circuito;
• matriz de interconexão que são chaves e trilhas que ligam os blocos.

3. Objetivos
Esse trabalho tem por objetivo desenvolver um divisor para uma FPU que seja

competitiva com as existentes no mercado. Será elaborada a modelagem, implementação
e simulação dessa unidade de divisão para números em ponto flutuante composto de 32

4http://www.xilinx.com/fpga/index.htm



bits observando as normas ditadas pela documentação IEEE-754 [2] para precisão sim-
ples e, futuramente, utilizá-lo no projeto de um processador RISC para fins de desenvol-
vimento e pesquisa de hardwares e softwares.

Durante o estudo de literaturas e trabalhos existentes sobre o assunto, serão anali-
sados alguns tipos de algoritmos existentes para que se possa optar por um que seja mais
adequado ao proposto do projeto.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
A principal proposta desse trabalho é fazer uma investigação de alguns algoritmos

existentes e, de acordo com os estudos, projetar um divisor para números em ponto flutu-
ante que atenda a melhor performance dentro das possibilidades viáveis para tal propósito.
Após a modelagem, será feita a implementação, simulação e validação dessa unidade de
divisão para números em ponto flutuante. Para tais finalidades faz-se necessário:

• Estudar trabalhos existentes nesse contexto para utilizá-los como base;
• Entender o padrão estabelecido pelo IEEE-754;
• Estudar e compreender a linguagem VHDL;
• Elaborar e implementar os algoritmos e suas possı́veis otimizações em VHDL;
• Simular o circuito projetado em FPGA;
• Testar e validar a unidade de divisão para números em ponto flutuante simulado.

As principais ferramentas a ser utilizada será VHDL e FPGA.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Revisão bibliográfica;
2. Estudo de VHDL;
3. Definição do algoritmo;
4. Implementação de um modelo de teste em uma Linguagem;
5. Implementação em VHDL;
6. Ajustes finais na implementação;
7. Programação e testes em FPGA;
8. Escrita e revisão do TCC.

Tabela 5. Cronograma de Execução
Atividades fev mar abr mai jun jul ago set out nov
Atividade 1

√ √ √

Atividade 2
√ √ √ √ √ √ √ √

Atividade 3
√ √

Atividade 4
√ √

Atividade 5
√ √ √ √

Atividade 6
√ √ √

Atividade 7
√ √ √

Atividade 8
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √



6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Pretende-se que tal pesquisa agregue conhecimentos de arquitetura, algoritmos

e otimizações em relação a FPUs e que possa contribuir didaticamente para a criação
de futuros projetos envolvendo números em ponto flutuante e obedecendo os padrões
exigidos para tal finalidade. Vale ainda ressaltar que esse projeto é uma colaboração para
o projeto de um processador RISC baseando na arquitetura MIPS que servirá de pesquisa
para otimizações de hardwares e softwares.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, data por extenso.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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