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● Układ scalony, którego logikę można zmieniać po 
wyprodukowaniu (PLD)

● Można skonfigurować tak, aby wykonywać operacje 
dowolnego układu scalonego*

W porównaniu z innymi PLD:
● Duże (setki tysięcy bramek i więcej)
● Więcej pamieci, szybsze (używają Lookup tables - LUT)
● Przeznaczone do złożonych zastosowań
● Najlepiej się sprawdzają przy budowie maszyn 

skończonych (np. mikroprocesory)

Field-programmable gate array

* – jeśli mamy odpowiednie elementy



● Konfigurowalny łącznik gotowego już wbudowanego 
CPU z innymi urządzeniami (Glue logic)

● Implementacja procesora (soft core, SoC)
● Reconfigurable computing (partial re-configuration)
● Prototypowanie i walidacja

Zastosowania

Xilinx Zynq-7000



● Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (digital signal processing)
● Programowalne radio (software-defined radio)
● Diagnostyka obrazowa (medical imaging)
● Rozpoznawanie głosu, obrazów
● Kryptografia
● Bioinformatyka
● Emulacja hardware’u
● Radioastronomia
● Wykrywacze metalu
● Komputery pokładowe instalacji i pojazdów kosmicznych 

(zwłaszcza nowoczesnych satelitów – nacisk na żywotność)
...ta lista zastosowań ciągle rośnie

Konkretne zastosowania

Virtex-5QV



● Szybsze prototypowanie i możliwość 
wtórnego użycia do tego celu

● Krótszy czas trafienia na rynek 
(zastosowania pionowe)

● Debugowanie hardware’u
● Niższe koszty NRE
● Przedłużona żywotność produktu
● Tańszy koszt produkcji
● Mniejsze zużycie energii (w porównaniu z 

rozwiązaniami wielo-czipowymi)

Porównanie FPGA z ASIC i ASSP



● bloki logiczne (CLB, LAB), wejścia I/O, routing channels
● potrzeba dobrego rozplanowania układu na płytce 

(floorplanning)
● tablicowanie w LUT
● przerzutniki typu D

Budowa

Przykładowe rozplanowanie układu metodą floorplanning



Typowy blok logiczny składa się z kilku komórek logicznych.
Pojedyńcza komórka logiczna zbudowana jest z:
● 4 do 6-wejściowego LUT (może ich być kilka)
● jednego full addera i jednobitowej pamięci

Komórki logiczne (ALM, LE, SLICE)



Logic Element (Cyclone II)
Tryb normalny

Tryb arytmetyczny

x 16
 = LAB



SLICE (Virtex-4)

x 4
 = CLB

Schemat uproszczony



● 16 LE tworzy razem LAB
● Logic elementy przekazują 

sobie informacje przy 
pomocy register chain 
routing i carry chain routing 
(2 strzałeczki)

● Wspólny local interconnect, 
osobny dla każdego LAB – 
zarówno input jak i output

Blok logiczny LAB



● LABy są połączone ze sobą przy pomocy DLI – 
Direct Link Interconnect.

Blok logiczny LAB cd.

● Połączenia DLI to z 
lokalnych LE do 
sąsiednich 
interconnectów

● Przesyłaniem 
danych do 
sąsiadów zajmuje 
się komórka, 
natomiast odbiera 
je sąsiedni lokalny 
interconnect.



Połączenia bloków logicznych LAB
LABy są połączone wieloma interconnectami tak, aby mogły 
komunikować się każdy z każdym w najszybszym tempie.
Poniżej schemat połączenia R4 w obrębie rzędu LABów: primary i 4 
sąsiadów, po lewej lub po prawej, są połączeni przy pomocy DLI.



Połączenia bloków logicznych LAB cd.
Interconnecty kolumnowe C4 
i C16 pozwalają na 
komunikację 
międzywierszową w układzie.
Mając to do dyspozycji 
możemy ułożyć dokładnie 
tyle LABów ile chcemy (lub 
na ile nam starczy miejsca).
I będziemy mieli pewność, że 
każdy LAB może się szybko 
wymieniać z każdym innym.



Połączenia bloków logicznych LAB cd.
Hops – reach
● 1 – 1,007
● 2 – 3,498
● 3 – 6,042



4 x SLICE (2 x SLICEM, 2 x SLICEL) tworzą razem CLB.
Switch matrix forwardując routing matrix steruje komórkami.

Blok logiczny CLB

Wewnątrz CLB:
● Slice 

przekazują 
sobie carry (z 
dołu do góry).

● Wspólny 
interconnect 
łączy z 
sąsiednimi 
CLB.



Połączenia bloków logicznych CLB

Rozmieszczenie CLB w Virtex-4



Są to generatory funkcji – elementy przechowujące 
stablicowane funkcje dla komórek logicznych.
Każda komórka ma swój osobny LUT.
Mogą one definiować dowolną funkcję boolowską w ilości 
pinów wejść (2ilość pinów wejścia różnych funkcji).
Pojawiają się również multipleksery generujące funkcje.

Lookup Tables (LUTs)

Pamięć komórek logicznych
W większości układów FPGA funkcję jednobitowej pamięci 
w komórkach logicznych pełni przerzutnik typu D.
Czasem jednostka pamięci jest konfigurowalna, jak w 
Virtex-4, gdzie mamy wybór pomiędzy wyzwalanym 
zboczem przerzutnikiem typu D (flip-flop), albo wrażliwym 
na poziom zatrzaskiem (latch).



● Większość układu FPGA działa synchronicznie względem 
sygnału zegarowego.

● Ponieważ układy bywają duże, do zsynchronizowania fazy 
stosuje się złożone globalne i lokalne sieci przekierowań 
sygnału zegara oraz elementy PLL i DLL do sztucznego 
syntetyzowania częstotliwości i redukowania szumu.

● Niektóre bardziej złożone układy mają wiele zegarów 
regionalnych operujących na różnych częstotliwościach i 
fazach tworzących osobne domeny zegarowe.

Zegary

Cyclone II:
●         1x główny zegar
● 2 do 4x PLL
● 8 do 16x ścieżek zegara

Virtex-4:
●           1x główny zegar
● 4 do 24x regionów zegarowych
● 4 do 24x zegarów I/O (po jeden na region)
● 8 do 48x zegarów regionalnych (po dwa)
●         32x globalnych ścieżek matched-skew



● Czemu to takie ważne?
● Rynek ciągle głodny
● Problemy?

○ SoC ≠ FPGA, DFP
○ Partycjonowanie, TDM
○ Zegary

● Debugowanie

Prototypowanie przy pomocy FPGA

Dual-FPGA – Aldec HES-7 ASIC 

Zasada działania Tektronix Certus 



Synteza HDL (Verilog, VHDL)

ECAD

Netlist

Place and route

Binary file



HDL – VHDL example



HDL – Verilog example



● Szyfrowanie i uwierzytelnianie kodu 
źródłowego

● Pamięci flash odporne na SEU 
(zastosowania kosmiczne)

● Użycie antybezpiecznikowych FPGA write-
once (OTP)

● Konstrukcje kości 3D – stacked architecture

Inne technologie



CubeSat On-board 
processing Validation 
Experiment
Satelita MCubed-2 
wysłany w kosmos w 
celu udowodnienia 
algorytmu 
przetwarzania obrazu 
dla wielokątowej 
spektropolametrycznej 
kamery przy użyciu 
pierwszej odpornej na 
SEU FPGA Xilinx’a: 
Virtex-5QV.
W skrócie: 9 kamer, 
każda przesyła 95MB/s 
a satelita ma to 
wszystko przetwarzać 
bez użycia kompresji.

COVE – FPGA w kosmosie

Serce całej operacji



Rezultat

COVE – FPGA w kosmosie cd.



Pytania?

Dziękuję za uwagę!


