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Abstract — Used at embedded applications in the aerospace 

field, the SpaceWire standard was conceptualized and developed 

in order to connect high data-rate devices and spacecraft sub-

systems. This standard allows for flexibility regarding its 

transmission rates, which introduces some challenges concerning 

clock domains. In order to provide essential requisites to the 

system, such as reliability and versatility, synchronization 

techniques are incorporated to prevent possible issues related to 

clock-domain crossing. This article purpose is to present a 

technique used in the development of the SpaceWire Receiver in 

order for it to operate in several signaling rates. 

Resumo — Utilizado em aplicações embarcadas no campo 

aeroespacial, o padrão SpaceWire foi conceituado e desenvolvido 

para conectar dispositivos de alta taxa de dados e sub-sistemas de 

espaçonaves. Este padrão permite flexibilidade em relação às 

taxas de transmissão, o que introduz alguns desafios em relação 

aos domínios de clock. A fim de proporcionar requisitos 

essenciais do sistema, tais como confiabilidade e versatilidade, 

técnicas de sincronização são incorporadas para evitar possíveis 

problemas relacionados ao cruzamento do domínio do clock. O 

objetivo deste artigo é apresentar uma técnica utilizada no 

desenvolvimento do Receptor SpaceWire para que ele opere  em 

várias taxas de sinalização. 

Palavras-Chaves —  Receptor, SpaceWire, Sincronismo, 

Domínio de Clocks . 

I.  INTRODUÇÃO 

Século XX, com as crescentes necessidades em se obter 

um padrão para comunicações espaciais que conectassem a 

um conjunto de dispositivos, como por exemplo, unidades de 

processamentos de dados, memórias de massa, sistemas de 

telecomando entre outros, um grupo de agências (European 

Space Agency, National Aeronautics and Space 

Administration e a Japan Aerospace eXploration Agency) 

unem seus esforços para contribuir no desenvolvimento de um 

padrão para ser adotado mundialmente por organizações e 

indústrias desenvolvedoras de produtos on-board. Baseado no 

padrão IEEE 1355-1995 foi criada a norma ECSS-E-ST-50-12 

(European Cooperation for Space Standardization) que 

definiu como SpaceWire o padrão de redes de comunicação de 

dados destinado para aplicações na área aeroespacial e de 

aeronaves. Dentre suas características destacam-se: taxas de 

transmissão de 2Mbps a 200Mbps, comunicação serial full-

duplex, bidirecional, sistema de link ponto a ponto  e sinais 

diferenciais de baixa tensão (LVDS) [1]. Além dessas 

características gerais existem ainda algumas características 

pontuais que determinam a arquitetura do design. No presente 

trabalho será o discutido a implementação de recuperação do 

sinal codificado pelo modulo de Recepção do SpaceWire.  

Existe dois conceitos possíveis de arquitetura de design 

digital para realizar a recuperação do sinal codificado com o 

uso do padrão SpaceWire. Uma possibilidade é implementar a 

recuperação utilizando um clock equivalente a duas vezes a 

maior taxa de recepção dos sistema, descrito pelo teorema da 

amostragem [2].  Outro conceito é utilizar a codificação 

Data/Strobe para gerar o clock do Receptor. A primeira 

solução tem como desvantagem a elevada dissipação de 

potência, mesmo em taxas de recepção baixas, devido ao 

chaveamento do clock, já como vantagem, possui maior 

facilidade de ser implementada por ter apenas um domínio de 

clock. 

A segunda implementação tem como desvantagem uma maior 

complexidade na arquitetura com diversos domínios de clock, 

e como vantagem a redução do consumo devido ao 

chaveamento do clock em taxas mais baixas. O trade-off 

portanto está entre a complexidade e o consumo, o que torna a 

segunda opção melhor do ponto de vista da aplicação final e  

de estudo desse trabalho. 

II. DETALHES DO PADRÃO SPACEWIRE 

Para compreensão de como é realizado a recuperação dos 
dados através do padrão SpaceWire, se faz necessário o 
entendimento de conceitos como o codificação utilizada,  
domínios de clock entre outros.  
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A. Transmissor e Receptor 

A arquitetura do  SpaceWire é constituída por um 

Transmissor, um Receptor e uma State Machine, como  

ilustrado na figura 1.  

 
 Figura 1 – Diagrama em blocos de uma Interface genérica do SpaceWire 

O bloco de Transmitter é responsável por codificar os dados e 

transmiti-los a partir da técnica de codificação Data/Strobe. 

O bloco da State Machine controla todas as operações do link 

de interface. Já o Receiver é responsável por decodificar os 

sinais Data/Strobe e produzir uma sequência de caracteres 

para um Host-Interface, além de realizar a detecção de 

desconexão do link entre outros [1]. 

B. Codificação Data/Strobe 

O padrão SpaceWire faz uso do esquema de codificação, 

Data-Strobe para a transmissão e recepção serial,  conforme 

ilustrado na figura 2. Essa codificação faz uso de um sinal 

chamado Data para codificar o dado serialmente e de outro 

sinal chamado Strobe, que em conjunto esses dois sinais são 

utilizados para determinar o clock de recepção.  

 

Figura 2 – Codificação DS (ECSS-E-ST-50-12C) 

Para recuperar o clock de recepção deve ser realizado um 

XOR, conforme ilustrado na figura 3, entre Data-Strobe, e o 

receptor deverá decodificar um bit de dado da linha tanto na 

borda positiva quanto na negativa do clock recuperado.  

 

 

Figura 3 – XOR dos sinais de entrada D/S 

Como os dados devem ser recuperados tanto na borda de 

descida quanto na borda de subida do clock recuperado, o 

domínio de recepção deve conter flip-flops sensíveis a borda 

positiva e outros sensíveis a borda negativa de clock. Outra 

possibilidade seria utilizar flip-flops sensíveis a borda positiva 

e um clock negado de Recepção, essa alternativa foi a 

escolhida para a implementação do sistema e a figura 4 

demonstra como é realizada a recuperação dos dados.  

 
Figura 4 – Recuperação dos dados. 

Do ponto de vista do transmissor, os sinais Data/Strobe 
não devem mudar simultaneamente em um ciclo de clock, i.e, 
enquanto data muda seu valor em um ciclo de clock, o sinal 
strobe permanece com o valor anterior assim sucessivamente, 
porém em certas situações essa transição simultânea é possível 
(e.g Reset sistema de transmissão, desconexão física.) e o 
receptor deve ser robusto a essa condição.  

C. Taxa de Sinalização de Dados 

A mínima taxa de sinalização dos dados que o SpaceWire 

opera é de 2Mbps, a máxima levará em consideração os 

fenômenos de Skew e jitter.   

III. DOMINIOS DE CLOCK  

O uso de diversos domínios de clock em um circuito tem 

sido um desafio para a verificação, simulação e outras 

ferramentas e metodologias como o uso de Static Timing 

Analysis, e com isso novos métodos sido explorados para o 

tratamento desse problema [3]. 

Os domínios de clock utilizados no presente trabalho 

foram: 

 Domínio de recepção, que funciona a uma frequência 

determinada pela taxa de recepção, compreendida entre 2 

e 200 MHz. 

 Domínio de sistema, que contem as memórias onde serão 

armazenados os dados recebidos e a interface externa. 

O cruzamento de domínio de clock ocorre quando um dado 

é transferido de um flip-flop de um domínio para um flip-flop 

de outro domínio [4]. Dependendo da relação entre o clock de 

um domínio para o clock do outro, podem ocorrer diferentes 

problemas para se transferir o dado. 

A seguir serão descritos alguns desses problemas e formas 

de tratamento.  

A. Metaestabilidade 

Sempre que se ocorre uma violação de tempo, ou quando 

indevidamente um dado de entrada muda antes ou após a 

subida de clock, de um flip-flop, surge como conseqüência à 

metaestabilidade [5].  Essa metaestabilidade ou sinal 

metaestável é uma propagação de um valor indesejado de 

saída de um flip-flop, ilustrado na figura 5. 

 
Figura 5 – Metaestabilidade 
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Se a transição do sinal AB out ocorrer muito próximo da 

borda positiva do CLK CD isso poderá ocasionar uma 

violação de setup/hold do flip-flop CD, fazendo com que a 

saída CD out se torne instável ou produza um glitch. 

Se esse dado for alimentado a diversos elementos do circuito, 

pode ocorrer um aumento de corrente que no pior caso 

ocasionará a perda do componente a curto ou longo prazo. 

Outra consequência em potencial é que os elementos lógicos 

podem interpretar o sinal metaestável tanto quanto “0” ou “1”, 

o que pode levar a falhas no funcionamento do circuito. 

Uma terceira consequência é que a transição do sinal 

metaestável pode ocasionar problemas de timing violando os 

tempos de setup/hold de outros flip-flops que estiverem na 

sequência do circuito, propagando a metaestabilidade. 

O problema pode ser evitado adicionando-se estruturas 

chamadas sincronizadores no inicio do domínio de clock de 

destino [6]. Esse tipo de estrutura normalmente é composta 

por uma sequência de flip-flops interligados, como ilustrado na 

figura 6. 

  
Figura 6 – Sincronizadores inseridos no circuito 

 

Essa solução pode ser aplicada em sinais de controle de um ou 

múltiplos bits, ou sinais de dados de um único bit. Para o 

tratamento de barramentos de dados devem ser utilizadas 

outras técnicas. 

B. Falhas 

Mesmo quando se trata a metaestabilidade os dados podem 

se perder ou apresentar certa incoerência. 

A perda de dados pode ocorrer quando o domínio de origem é 

mais rápido que o de destino, deste modo o dado pode ser 

gerado, mas antes do domínio de destino recuperá-lo, mais um 

dado é gerado [7]. 

Dados incoerentes podem ocorrer devido ao fato de que o 

tempo para a sincronização de cada bit em um barramento 

pode ser diferente, de modo que alguns bits do barramento 

podem demorar mais para serem sincronizados que os outros, 

fazendo com que os dados no domínio de destino não sejam 

equivalentes aos dados gerados pelo domínio de origem, e, 

portanto inválidos. 

C. Mitigação das falhas  

Para prevenir a perda de dados, no domínio de origem os 

dados devem ser mantidos por diversos ciclos até que seja 

assegurada sua recepção pelo domínio de destino, técnica 

chamada de pulse stretching. 

Por outro lado, para prevenir a incoerência de dados pode ser 

utilizada a técnica de handshaking [8]. O domínio de origem 

gera um sinal de validação, que deverá ser recebido pelo 

domínio de destino, este então deverá esperar um ou mais 

ciclos para a estabilização do sinal, armazená-lo e gerar um 

sinal de resposta para o domínio de origem avisando que o 

sinal foi recebido. 

IV. METODOLOGIA 

 A metodologia aplicada levou em consideração as 

técnicas de sincronização discutidas anteriormente. De modo 

que os dados possam ser recebidos em taxas diferentes, 

variando de 2Mbps até o limite implementado, sendo o clock  

do domínio do Receptor o  clock  recuperado da 

linha(Data/Strobe).  

Admite-se que seja imprevisível para o domínio do sistema 

o momento exato em que o dado estará concluído, para isso 

foi escolhida a detecção de borda para informar-lo sobre o 

dado recebido. Existem três formatos de caractere SpaceWire: 

caractere de Controle de 4 bits, caracteres de Dados de 10 bits 

e por fim, caracteres de Timecodes de 14bits, para cada um 

desses caracteres 1 desses  bits representa o cálculo de 

paridade correta.  

O sistema possui uma fifo de 36bits por palavra, que 

representam 4  caracteres de dados do SpaceWire. Esses 4 

caracteres precisam ser escritos simultaneamente na fifo,  isso 

exige que o receptor seja capaz de armazenar ao menos 4 

caracteres de dados no domínio do sistema. A fim de 

preencher a fifo com dados e levando em consideração que os 

dados podem chegar em altas taxas de transmissão, o domínio 

do Sistema e de Recepção possuem um conjunto de buffers 

distintos. Foram criados 3 buffers no domínio do Receptor e 4 

no domínio do Sistema. Esses buffers permitem que o 

Receptor opere sem subscrever os dados que até então não 

foram gravados na fifo.  

A transferência dos dados entre o domínio de Recepção e o 

domínio do Sistema é realizada através da técnica similar a 

pulse stretching [9], o que diferencia é que ao invés de ser 

utilizados pulsos para informar ao domínio de sistema que o 

sinal esta pronto, utiliza se de bordas do sinal de controle 

relacionados a cada buffer do Receptor (d0, d1 e d2) conforme 

ilustrado na imagem 7.  

 

 
Figura 7 – Comunicação entre os buffers 

Cada buffer é sincronizado e detectado do domínio do 

sistema, e a informação é então gravada no buffer 36 bits que 

posteriormente irá ser gravado na fifo. Ao fazer uso dessa 

implementação é possível, levando em consideração somente 

o Receptor, chegar a taxas de recuperação permitem que o 

clock Recuperado seja até 4 vezes mais rápido que o clock do 

Sistema. Exemplo: para um clock de Sistema de 50Mhz é 
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possível receber dados a uma taxa de 400mbps, o que 

representa um clock recuperado de 200MHz, i.e, recuperação 

de bits na borda de subida e descida do clock de Recepção. 

V. RESULTADOS 

As simulações a seguir demonstram a transferência de 

dados entre os buffers no domínio de Recepção para o 

domínio do Sistema. A ferramenta utilizada para simulações 

foi o Incisive Enterprise Simulator 13.10-s030 da Cadence 

Design Systems, Inc. 

Os sinais data_0[8:0], data_1[8:0], data_2[8:0], 

representam os sinais de dados dos buffers no domínio de 

Recepção. As bordas dos sinais d0, d1 e d2 representam a 

sinalização no domínio de Recepção que já estão prontos. Os 

sinais sys_d0, sys_d1, sys_d2 representam o reconhecimento 

da sinalização no domínio do Sistema. E por fim 

sys_buffer_d0, sys_buffer_d1, sys_buffer_d2 e sys_buffer_d3 

representam os dados recebidos pelo domínio do Sistema, 

ilustrado na figura 8. 

 
 

Figura 8 – Simulação da Recuperação do dado 

A figura 9 ilustra as bordas do sinal d0 o qual é 

reconhecido pelo sinal sys_d0 no domínio do Sistema.  

     

 
 

Figura 9 – Reconhecimento de Sinalização 

A figura 10 mostra no momento em que o dado é 

armazenado no buffer do Sistema.  

 
Figura 10 – Armazenando do buffer do Sistema 

A figura 11 ilustra o momento que o dado é gravado na fifo 

do Sistema.  

 
Figura 11 – Gravando na fifo 

O clock no domínio do Sistema esta com a freqüência de 

33MHz enquanto o clock no domínio de Recepção encontra-se 

a uma frequência de 100MHz, o que representa uma taxa de 

Recepção de 200Mbps.  

VI. CONCLUSÃO 

A técnica apresentada demonstrou ser  funcional em 

caráter de confiabilidade e versatilidade além de atender as 

exigências do protocolo SpaceWire na forma de recuperação 

do dado. O que possibilita flexibilidade quanto ao se trabalhar 

com diversos domínios e cruzamento de clock.  

Para robustez, o Receptor foi projetado para ser capaz de  

assegurar a transferência dos dados entre os domínios de clock 

sem incoerências dos mesmos, ainda que em altas taxas de 

transmissão.  
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