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Resumo: Observa-se atualmente uma tendência dos 

desenvolvedores de sistemas embarcados em criar 

projetos em FPGA (Field Programmable Gate Array) 

utilizando processadores em diversas áreas tais como 

biomédica, robótica e aeroespacial. Esse trabalho tem 

como objetivo desenvolver uma interface digital em 

uma FPGA utilizando o córtex M0 da ARM.  

1. Introdução 
A FPGA é um circuito integrado que pode ser 

programado para desempenhar desde complexas 

funções combinacionais à simples portas lógicas, não se 

limitando pelo número de unidades de processamento, 

fornecendo tempo de resposta muito rápido além da 

flexibilidade e rapidez na prototipagem. [1] 

A ARM possuí uma linha de processadores e 

microcontroladores dedicada para sistemas embarcados 

denominada “Cortex M series” que engloba 

processadores de alto rendimento e baixo consumo de 

energia. Dentro desta família o córtex M0 é o 

processador com menor arquitetura de Von Newman de 

32 bits e pipeline de 3 estágios, sendo uma ótima 

alternativa para micro controladores de 8-16 bits. [2].  

A ARM disponibiliza uma versão completa e 

gratuita do processador denominada “Cortex-M0 

DesignStart processor” escrita em Verilog que embora 

seu código seja ofuscado, a versão é sintetizável. Junto 

com o processador a ARM disponibiliza em Verilog 

alguns módulos de periféricos e o testbench que é 

basicamente um módulo que prepara o ambiente para 

simulações do Córtex. [3] 

2. Metodologia 
O processador utilizado nesse projeto é o Córtex M0 

DesignStart fornecido pela ARM, implementado na 

placa Nexys 3 Digilente que possui a FPGA Spartan-6 

LX16 da Xillinx. O primeiro experimento foi utilizar o 

módulo testbench para testar os módulos do Córtex M0, 

implementando o projeto “Hello Word” no ambiente de 

simulação ModelSim. Este projeto foi escrito em 

linguagem C e compilado através do software Keil 

uVision da ARM para gerar o arquivo .bin e salvar na 

memória. 

O segundo experimento baseou-se na 

implementação do Cortéx M0 e o projeto do contador 

hexadecimal no display de sete segmentos na FPGA 

Spartan 6. Neste projeto foi necessário sintetizar o 

Verilog do processador em conjunto com a interface 

AHB-Lite e demais periféricos necessários incluindo a 

memória que carrega o arquivo .bin gerado na 

compilação do código assembly do contador 

hexadecimal. A Figura 1 mostra o fluxo de 

implementação do Córtex e dos projetos na FPGA. 

 
Figura 1 – Fluxo de projeto. 

3. Resultados 
O projeto “Hello Word” foi testado no Córtex com 

sucesso através do ambiente de simulação ModelSim. 

A sintetização do Córtex M0 e o projeto do contador 

hexadecimal foi testado e implementado com sucesso na 

Spartan6, conforme Figura2. 

 
Figura 2 – Contador implementado na Spartan6 

4. Conclusões 
Através da metodologia adotada, os resultados 

apresentados mostram que é possível implementar o 

Córtex M0 em uma FPGA e programar o processador 

para diferentes aplicações. O próximo passo é explorar 

os recursos do processador desenvolvendo novos 

códigos para testar suas funcionalidades tais como: 

conversores A/D, temporizadores, PWM, interrupções, 

comunicação UART entre outros, no intuito de expandir 

cada vez mais a plataforma digital.  
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