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3.7

Konfiguraèní prvky

Technologie uitá pro uloení konfigurace hradlového pole je nejvýznamnìjí faktor pro
výbìr souèástky pro finální aplikaci. Principiálnì rozeznáváme dva základní typy FPGA
podle uloení konfigurace: FPGA s volatilní a FPGA s nevolatilní konfigurací.

3.7.1
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FPGA s volatilní konfigurací

FPGA s volatilní konfigurací ukládají konfiguraèní informace do pamìových bunìk typu
SRAM. FPGA postavená na této technologii mají jednoznaènou výhodu ve snadné konfiguraci a rekonfigurovatelnosti i za bìhu systému.
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Dalí nespornou výhodou SRAM FPGA je technologický náskok; k výrobì FPGA
s volatilní konfigurací je pouíván standardní technologický proces CMOS bez dodateèných
krokù a proto jsou SRAM obvody vdy o jednu a dvì technologické generace napøed pøed
ostatními FPGA. Není bez zajímavosti, e SRAM FPGA se pro svoji pravidelnou strukturu
dnes stávají prvními návrhy vyrábìnými v nových technologických procesech (napøíklad
90nm UMC CMOS proces byl vyladìn na FPGA obvodech); v dobì psaní rukopisu byly
nejnovìjí FPGA obvody firmy Xilinx testovány u v 28nm procesu (øady Virtex-7, Artix,
Kintex, [24]).
Na druhou stranu pouití SRAM pamìových bunìk pøináí i nevýhody. Programovatelný
obvod musí být po startu systému nakonfigurován  k tomu je obvykle potøeba externí pamì, to znamená vìtí potøebný prostor na desce s plonými spoji a více souèástek. Systém
postavený kolem SRAM FPGA také není schopen pracovat okamitì po zapnutí napájecího
napìtí, konfigurace mùe trvat øádovì do stovek milisekund. Vlastní konfiguraèní proces
zpùsobuje zvýenou spotøebu elektrické energie po startu systému (tzv. inrush current) [25].
Na pøísluný proudový odbìr je pak nutné dimenzovat i napájení systému. Nevýhodu také
pøedstavuje vyí spotøeba energie za bìhu zaøízení; i kdy je FPGA v reimu s nízkým pøíkonem (low-power mode), odebírá stále proud ze zdroje na udrení konfigurace. Koneènì,
u SRAM FPGA je tìí zajistit zabezpeèení intelektuálního vlastnictví, protoe konfiguraci
obvodu lze jednodue vyèíst z konfiguraèní pamìti (lze ovem pouít speciální podporu pro
ifrování konfigurace, tu ale nemají vechna FPGA  viz napø. [26]).

3.7.2

FPGA s nevolatilní konfigurací

FPGA s nevolatilní konfigurací ukládá konfiguraèní bity v nevolatilních pamìových
buòkách. Typicky se lze setkat s flash pamìtí, EEPROM a s tzv. antifuses (antipojistkami).
Jasná nevýhoda takového obvodu je obtínìjí zmìna konfigurace  u antifuses je nemoná,
u ostatních je s ní tøeba poèítat pøi návrhu. Výhodou je ovem nií spotøeba energie výsledným zaøízením (chybìjící konfiguraèní fáze, low-power mód s nií spotøebou). Nevolatilní
FPGA obvody pøináí proti volatilním FPGA obvodùm i vyí odolnost proti radiaci a nejvyí úroveò ochrany intelektuálního vlastnictví, nebo konfigurace je uloena pøímo v obvodu a obvykle lze propálením pøísluné propojky znemonit i její zpìtné vyètení. I po
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rozpouzdøení èipu na specializovaném pracoviti je témìø nemoné zjistit skuteènou konfiguraci obvodu. Jednotlivé technologie mají svoje specifika:
• antifuse je v nenaprogramovaném stavu rozpojená a programováním se propojí (opak
pojistky)  vytvoøí se rezistivní spojka. FPGA je ovem konfigurovatelné pouze mimo
cílovou aplikaci; v pøípadì masové produkce je nutné zváit dostupnost dostateèného
mnoství obvodù (èas potøebný pro naprogramování obvodu mùe být kritický)
a pøípadnì vyuít monosti konverze FPGA do zákaznického integrovaného obvodu.
FPGA konfigurované pomocí antifuses má výhodu ve zvýené radiaèní odolnosti ve
srovnání s ostatními technologiemi. Samotné antifuses ale pro zvýení odolnosti nestaèí, je vhodné je dále kombinovat s trojnásobnou redundancí registrù a majoritním dekodérem (TMR, Triple-Module Redundancy, viz napø. výrobce Actel, rodina obvodù
RTAX-S). Výroba FPGA obvodù s antifuses ovem vyaduje dodateèné kroky ke standardnímu CMOS procesu a proto jsou tyto obvody obvykle o jednu a dvì generace za
SRAM FPGA, co èásteènì odstraòuje jejich výhodu v nií spotøebì a vyí rychlosti
kompaktnìjí logické matice FPGA (antifuses jsou mení, ne SRAM buòky),

A
K
Z HY
Á I
K N
U K
Z

• EEPROM/flash FPGA umoòují jak programování v aplikaci, tak pøed vlastním pouitím. Spotøeba energie obvodem je zhruba mezi antifuse FPGA a SRAM FPGA
obvody a stejnì jako antifuse FPGA i EEPROM/flash FPGA obvody ke své výrobì
potøebují CMOS proces s dodateènými kroky. I tyto obvody tedy technologicky ponìkud zaostávají za SRAM FPGA.
Existují i FPGA která jsou mezi obìma protipóly  obvody s SRAM konfigurací a flash
pamìtí integrovanou pøímo v pouzdøe FPGA obvodu (viz napø. Xilinx Spartan 3AN). Výhoda
kombinovaného pøístupu je ve zmenení plochy a sloitosti desky ploných spojù zaøízení.

3.8

Jak vybírat

Výbìr FPGA obvodu pro konkrétní aplikaci není vùbec jednoduchým úkolem. Pokusíme
se zde proto shrnout nìkteré základní parametry budoucího systému, které byste mìli pøi
výbìru obvodu brát v úvahu:
1. charakter operací provádìných FPGA obvodem  je FPGA zamýleno pro øídicí
funkce  napøíklad pro øízení komunikace? Nebo bude provádìt velké mnoství výpoètù (aplikace pro èíslicové zpracování signálù)? Øada výrobcù vyrábí svoje obvody
v rùzných øadách podle charakteru pouití  i stejnì velká FPGA se pak lií v poètech
integrovaných násobièek, pamìtí atd.
2. velikost a rychlost budoucího obvodu  je potøeba mít alespoò hrubý odhad velikosti finálního návrhu a poadované rychlosti logiky (potøebná hodinová frekvence).
Výrobci FPGA obvodù obvykle uvádìjí u produktù velikost hradlového pole v tzv.
ekvivalentních hradlech  termín vypùjèený z oblasti zákaznických integrovaných
obvodù, udávající jak pøiblinì velký návrh na zákaznickém obvodu se vejde do pøísluného FPGA; toto èíslo je nicménì nutné brát s rezervou. Udávané velikosti mezi
jednotlivými výrobci témìø nelze srovnávat a také u produktù od jednoho výrobce je
tøeba znát skuteènou konfiguraci FPGA matice (metodiky pro pøevod velikosti FPGA
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matice na ekvivalentní hradla bývají ponìkud obskurní). Podobná je situace co se
rychlosti obvodu týèe  FPGA obvody jedné typové øady se typicky vyrábìjí v nìkolika
provedeních podle rychlosti (tzv. speed grade). V úvahu je potøeba vzít také poèet
násobièek poadovaný navrhovanou aplikací èi nároky implementovaných algoritmù na interní pamì FPGA obvodu.
3. poèet vstupních a výstupních signálù  poèet potøebných I/O linek obvodu implementovaného do FPGA je tøeba zohlednit pøi volbì vhodného pouzdra obvodu.
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3

4. spolehlivost finální aplikace  bude FPGA pracovat v nároènìjích podmínkách, nebo
pøedpokládáme bìnou spotøební elektroniku? Poadujeme práci ve vìtím rozsahu
provozních teplot? Pøípadnì zvýenou radiaèní odolnost? Napøíklad pro automobilovou elektroniku existují speciální produktové øady FPGA obvodù. Obecnì v pøípadì
poadavku na vyí spolehlivost je vhodné zváit pouití nevolatilních obvodù.
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5. definice poadavkù na finální aplikaci  jestlie nejsou jisté implementaèní detaily
finálního systému (napøíklad síový pøepínaè má podporovat protokol, který stále
jetì není plnì specifikován standardizaèním orgánem), mùe být výhodné uít SRAM
FPGA s moností rekonfigurace finálního zaøízení.
6. startovací èas aplikace  chceme-li, aby systém byl plnì funkèní hned po zapnutí
napájecího napìtí, nemùeme pouít SRAM FPGA.
7. spotøeba energie  systémy s nevolatilní konfigurací mají obvykle nií spotøebu
ne v pøípadì FPGA s volatilní konfigurací. Døíve bylo nemyslitelné pouít FPGA
obvod v systému napájeném z baterie, dnes u ale existují speciální øady hradlových
polí pro nízkopøíkonové aplikace (napø. Actel Igloo). Se spotøebou energie ovem
souvisí i teplo ztracené obvodem bìhem normální práce systému (dynamický pøíkon
související se spínáním hradel a statický pøíkon zpùsobeným svodovým proudem).
Podle mnoství uvolòovaného tepla, prostorových nárokù aplikace a potøebného
mnoství vstupních a výstupních signálù obvodu je tøeba zvolit vhodné pouzdro FPGA
obvodu a pøípadnì navrhnout i dodateèné chlazení.
8. zabezpeèení intelektuálního vlastnictví  nevolatilní FPGA poskytují vyí úroveò
zabezpeèení intelektuálního vlastnictví, obvykle ale za cenu ztráty flexibility ve finální aplikaci.
9. dalí poadavky  nìkteré øady FPGA obvodù obsahují pøíjemné dodateèné prvky,
které mohou ulehèit návrh aplikace. Mezi nì patøí napøíklad systémový monitor
a senzory, které sledují úroveò napájecího napìtí spolu s teplotou obvodu a umoòují
obvod v pøípadì pøehøátí automaticky vypnout. Takovou infrastrukturu má napøíklad
integrovanou Virtex-6.
Z uvedeného pøehledu je zøejmé, e trh s FPGA obvody ji vyspìl; je k dispozici velké
mnoství produktových øad pro nejrùznìjích aplikace od mnoha výrobcù a je jen na návrháøi
pøísluné aplikace, aby zvolil architekturu, technologii a nakonec obvod vhodný pro jeho
konkrétní aplikaci.
Budoucnost programovatelných hradlových polí bude zøejmì spoèívat v dalím zvìtování velikosti obvodù a tím umonìní dalího zvýení paralelizace souèasnì se sniováním
spotøeby. Tento vývoj je ekvivalentní vývoji v oblasti programovatelných procesorù [24],
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kde pozorujeme pøíklon k vícejádrovým systémùm schopným dodávat vyí výpoèetní výkon, ne jedno vysoce výkonné procesorové jádro. Oba trendy jsou patrné napø. u FPGA
Actel èi u nových produktových øad Xilinx. Virtex-6 a -7 obsahují právì kvùli sniování
dynamické spotøeby integrované hradlování hodin [27] (krátkou informaci o hradlování hodin lze také najít v kapitole 14).

3.9

Cvièení

1. Seznamte se s architekturou nejnovìjích FPGA obvodù od firem Actel, Xilinx a Altera.
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2. Jaké FPGA obvody jsou vhodné pro bateriové aplikace, kde poadujeme nízký pøíkon FPGA obvodu? Proè?
3. Seznamte se s technickou stránkou programování FPGA pøímo v cílové aplikaci. Základní informace lze najít napøíklad v textech [28, 29].
4. Seznamte se s nároky moderních FPGA obvodù na návrh napájecích obvodù, základní
informace lze najít napøíklad v textu [30].
5. Jaké FPGA obvody poskytují jednotliví výrobci pro aplikace v automobilové elektronice? Èím se lií od bìných FPGA obvodù?
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