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1. Introdução

1.1 Evolução na Técnica de Desenvolvimento de Hardware

0 projeto de circuitos digitais tem sofrido várias evoluções nas últimas décadas. As

constantes mudanças na tecnologia têm radicalmente transformado o processo de projeto. Os

componentes dos circuitos têm evoluído de transistores individuais a circuitos integrados VLSI

( Very large scale integration). Ferramentas EDA (Electronic Design Automation) têm acelerado

o ciclo de projeto. Não é mais necessário desenhar portas lógicas individuais e montar diferentes

componentes. As linguagens de descrição de hardware (HDLS) estão se consolidando como
forma padrão de descrição de projetos. Ferramentas de síntese lógica automática estão

disponíveis para mapear circuitos em diversas tecnologias. Além das mudanças na tecnologia, o

ciclo de vida dos produtos modernos está tornando-se mais curto que os tradicionais ciclos de

projeto, exigindo uma rápida prototipação.

A implementação de um sistema digital não é independente do estilo de projeto. Circuitos

integrados (Cls) digitais podem ser construídos sob diferentes tecnologias dependendo do seu
tamanho e de sua função no sistema. Também dependem do custo do projeto.As implementações
de circuitos podem ser agrupadas em duas categorias principais [CHA94]: circuitos

completamente customizados e semicustomizados, como ilustrado na lig. 1.1. A categoria de

circuitos semicustomizados consiste de várias abordagens, as quais têm facilitado o projeto e a

fabricação de circuitos digitais.

&) Cls customizados (ASICs-Application Specific Integrated Circuits): necessitam de um

processo de fabricação especial que requer máscaras específicas para cada projeto. Também, o

tempo de desenvolvimento é longo e os custos extremamente altos. Para aplicações que

requerem grande volume de produção, o alto custo do projeto e testes pode ser amortizado.



Tecnologias de Projeto
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Figura 1.1 - Tecnologias de Projeto de Circuitos Integrados Digitais.

b). Mask-ProgrammableGate Arrays (MPGAS). O processo de fabricação e agilizado

pelo uso de máscaras genéricas de módulos pré-projetados, mas ainda necessita de máscaras

especílicas para a interconexão dos módulos. O projeto é usualmente facilitado por uma

biblioteca de células, oferecendo um tempo de desenvolvimento mais curto e custos mais baixos

que Cls customizados.

c) Standard Cells. Nesta abordagem, como no caso de MPGAs, a tarefa de projetar é

facilitada pelo uso de módulos pré-projetados. Os módulos, standard cells, são geralmente salvos

em um banco de dados. Os projetistas selecionam as células do banco de dados para realizar o

projeto. Comparado aos Cls customizados, os circuitos implementados em standard cells são

menos eficientes em tamanho e desempenho, entretanto, seu custo de desenvolvimento é baixo.

d) Programmable Logic Devices (PLDs). Possuem como principal característica a

capacidade de programação (configuração) pelo usuário, eliminando o processo de fabricação e

facilitando as mudanças em projetos. Possibilitam um curto ciclo de projeto a baixos custos. São

classificados em várias categorias conforme características arquiteturais e capacidade lógica.

O mercado para PLDs tem crescido exponencialmente na última década ao ponto que há

uma grande variedade de dispositivos atualmente disponiveis. Um projetista hoje depara com a

difícil tarefa de pesquisar os diferentes tipos de chips, entender qual sua melhor utilização,



escolher um fabricante específico, aprender a utilizar as ferramentas EDA, para sÓ então

começar a projetar o hardware.

A próxima seção apresenta um breve histórico da evolução desses dispositivos, os quais

têm revolucionado o processo de projeto de hardware digital. Nos capítulos seguintes será

enfatizada a tecnologia FPGA, que será empregada na implementação do projeto de pesquisa a

ser proposto.

1.2 Evolução dos Dispositivos Lógicos Programáveis

O primeiro tipo de chip programável pelo usuário que podia implementar circuitos

lógicos foi a memória PROM (Programmable Read-Only Memory), em que cada linha de

endereço poderia ser usada como entrada do circuito lógico e as linhas de dados como saídas. As

funções lógicas, entretanto, raramente requerem mais que alguns termos produto, e uma PROM

contém um decodificador completo para seus endereços de entradas. As PROMs, portanto, são

uma arquitetura ineficiente para a realização de circuitos lógicos, e são raramente utilizadas na

prática para esse fim [BRO96a].

O primeiro dispositivo desenvolvido a seguir especificamente para a implementação de

circuitos lógicos foram os PLAS (Programmable Logic Arrays). Um PLA consiste de dois níveis

de portas lógicas: um plano de portas wired—AND seguido por um plano de portas wired-OR,

ambos programáveis. Uma PLA é estruturada de tal forma que cada saída do plano AND pode

corresponder a qualquer termo produto das entradas. Similarmente, cada saída do plano OR pode

ser configurada para produzir a soma lógica de quaisquer saídas do plano AND. Com essa

estrutura, os PLAS são bem adequados para a implementação de funções lógicas na forma de

soma de produtos. Eles são muito versáteis, pois tanto os termos AND como os termos OR

podem ter muitas entradas.

Quando os PLAs foram introduzidos no início dos anos 70, pela Philips, suas principais

deficiências eram o alto custo de fabricação e o pobre desempenho em termos de velocidade.

Ambas as desvantagens eram devido aos dois níveis de lógica configurável, porque os planos

lógicos programáveis eram difíceis de serem fabricados e introduziam atrasos de propagação

significantes. Para superar essas deficiências, dispositivos PAL (Programmable Array Logic)

foram desenvolvidos. Os PALS possuem um único nível de programação, consistindo de um

plano de portas wired-AND programáveis que alimenta portas OR fixas. Para compensar a falta



de generalidade devido ao plano OR fixo, diversos modelos de PALs são produzidos, com

diferentes número de entradas e saídas, e vários tamanhos de portas OR. Os PALs geralmente

contêm llip-llops conectados às saídas das portas OR para que circuitos sequenciais possam ser

feitos. Dispositivos PAL são importantes porque quando introduzidos tiveram um profundo

efeito no projeto de hardware digital, e também foram a base para algumas das novas e mais

sofisticadas arquiteturas. Variantes da arquitetura básica do PAL são encontrados em outros

produtos conhecidos por diferentes siglas. Todos os pequenos PLDs, como PLAS, PALs, e outros

dispositivos similares são agrupados em uma única categoria chamada SPLDs (Simple PLDS),

cujas mais importantes características são baixo custo e alto desempenho.
”Mu— n ....'A'—”!... m.“—

Legenda:

_+_
Conexão Fixa

+
Conexão Programável

a) PROM b) PLA c) PAL

Fígura 1.2 - Estruturas de uma PROM (a), um PLA (b) e um PAL (c).

Com o avanço da tecnologia, tornou-se possível a produção de dispositivos com maior

capacidade que os SPLDs. A dificuldade de aumentar a capacidade da arquitetura de _SPLDs é

que a estrutura dos planos lógicos programáveis aumenta muito rapidamente com O aumento do

número de entradas. O único modo viável de produzir dispositivos com maior capacidade

baseados na arquitetura de SPLDS e' integrar múltiplos SPLDs em um único chip e prover
interconexões programáveis para conectar os blocos SPLDs. Muitos produtos PLDs comerciais

existem no mercado atualmente com essa estrutura básica, e são coletivamente chamados de

('PLDS (Complex PLDS).



Os CPLDs foram introduzidos pela Altera, inicialmente com sua família de chips

chamada Classic EPLDs (Erasable PLDs), e em seguida com três séries adicionais, chamadas

MAXSOOO, MAX7000 e MAX9000. Devido ao rápido crescimento do mercado para grandes

PLDs, outros fabricantes desenvolveram dispositivos na categoria CPLD e há atualmente muitas

opções disponíveis. Os CPLDs provêem capacidade lógica de até 50 dispositivos SPLDs típicos,

mas é dificil estender essa arquitetura para densidades maiores. Para construir PLDs com

capacidade lógica muito alta, uma abordagem diferente é necessária.

Os MPGAS motivaram o projeto de dispositivos programáveis equivalentes: os FPGAS

(Field-ProgrammableGale Arrays). Como MPGAs, os FPGAS incluem um arranjo de elementos

de circuito não conectados, chamados blocos lógicos, e recursos de interconexão, mas a

configuração do FPGA é realizada através de programação pelo usuário final. Como o único tipo

de PLD que suporta capacidade lógica muito alta, os FPGAS têm sido responsáveis pela

principal mudança no modo em que os circuitos digitais são projetados.

Cada tipo de PLD é inerentemente melhor adequado para algumas aplicações do que

outros. Deve ser mencionado que existem outros dispositivos de finalidade especial otimizados

para aplicações específicas (máquinas de estado, gate arrays analógicos, grandes problemas de

interconexão e etc.).

1.3 Organização do trabalho

Este trabalho consiste de três capítulos. O capítulo 2 apresenta a tecnologia FPGA,

descrevendo sua arquitetura, principais características e dispositivos comercialmente disponíveis.

() capítulo 3 aborda o ciclo de projeto com FPGAS. Todas as etapas de projeto são discutidas,

inclusive as ferramentas de software, para esclarecer como se desenvolve o processo de projeto.

Também discute-se as principais aplicações dessa tecnologia.



2. Arquiteturas de FPGAs

2.1 Introdução

Um Field Programmable Gale Array (FPGA) consiste de um um grande arranjo de

células configuráveis (ou blocos lógicos) contidos em um único chip. Cada uma dessas células

contém uma capacidade computacional para implementar funções lógicas e/ou realizar

roteamento para permitir a comunicação entre as células. Todas essas operações podem acontecer

simultaneamente no arranjo de células inteiro [ROS93, BRO96a, DON96a].

O primeiro FPGA disponível comercialmente foi desenvolvido pela companhia chamada

Xilinx lnc. surgindo no mercado em 1985, e desde então vários dispositivos têm sido

desenvolvidos por diversos fabricantes e rapidamente têm se disseminado, o que pode-se atribuir

ao reduzido tempo de projeto e ao relativo baixo custo desses dispositivos programáveis de alta

capacidade [BRO92, TUC92a].

A arquitetura de um FPGA é bastante semelhante à arquitetura convencional de um

MPG/x, consistindo de um arranjo de blocos lógicos que podem ser programados e

interconeetados para realizar diferentes projetos. A principal diferença é que no MPGA as
interconexões são feitas durante o processo de fabricação, como em circuitos integrados,

enquanto os FPGAs são programados via comutadores programáveis eletricamente, assim como

os tradicionais dispositivos lógicos programáveis. Os FPGAs combinam a versatilidade dos gate

arrays e a capacidade de programação dos PLDs [CHA94].

Neste capítulo serão apresentados os aspectos mais relevantes relativos à arquitetura de

PPG/Xs, detalhando suas principais características e alguns modelos comercialmente disponiveis.



2.2 Arquiteturas de FPGAs

A arquitetura básica de um FPGA consiste de arranjo 2—[) de blocos lógicos. A

comunicação entre os blocos e' feita através dos recursos de interconexão. A borda externa do

arranjo consiste de blocos especiais capazes de realizar operações de entrada e saída (1/0).

A arquitetura típica e ilustrada na figura 2.1. A capacidade computacional e configuração

do roteamento para cada bloco lógico pode ser programada via comutadores programáveis

eletricamente. Várias tecnologias podem ser usadas para implementar esses comutadores

programáveis.

-[1: -El: -Ú: -[1: -l]: -l]: -l]: -El: & -l]: fl: ft /
Cl C] C“! Cl

|

ª

#ªªªªxª 3333333355 3 333333333 3333333/33 333333
Interconexão gªr—F EÇF ECF É É EFT—F 33% BI d "OProgramável 33.313: 3? ªi]: 33: É ªli-F ECF?!" ocos e

333 3333333 333333ªª ª

333333

-l]: -l]: “[]: -£l: -l]: -l]: -l]: 'El: & -l]:

&
l / Blocos Lógicos

Figura 2.1 - Estrutura de um FPGA.

A arquitetura de um FPGA é definida a partir de três aspectos: tipo de tecnologia de

programação utilizada, a arquitetura dos blocos lógicos e a estrutura de sua arquitetura de

roteamento. Esses aspectos inllucnciam diretamente o desempenho e a densidade das diferentes

arquiteturas de FPGAs, entretanto não se pode afirmar que há uma melhor arquitetura e sim a

mais adequada para uma determinada aplicação [ROS93].

Em todos os tipos de FPGAS os comutadores programáveis ocupam uma grande área e

apresentam valores de resistência e capacitância muito maiores que as de um contato físico



típico. Como consequência, o desempenho de um FPGA, se comparado a um MPGA de mesma

tecnologia, é menor.

A construção dos blocos lógicos pode ser tão simples como um transistor ou tão

complexo como um microprocessador. Geralmente são capazes de implementar uma ampla

variedade de funções lógicas combinacionais e sequenciais.

A arquitetura de roteamento é constituída tipicamente de segmentos de trilhas de

tamanhos variados que são interconectados através de comutadores programáveis eletricamente.

A escolha do número de segmentos assim como a distribuição dos diferentes comprimentos

afetam a densidade e o desempenho alcançados por um FPGA.

As próximas seções descrevem com maiores detalhes as diferentes tecnologias de

programação, complexidades dos blocos lógicos, arquiteturas de roteamento e os principais

modelos de FPGAs comercialmente disponíveis.

2.3 Tecnologias de Programação

Um FPGA é programado usando comutadores programáveis eletricamente. As

propriedades desses comutadores tais como tamanho, resistência, capacitância, tecnologia afetam

principalmente a desempenho e definem características como volatilidade e capacidade de

reprogramação, que devem ser avaliadas na fase inicial do projeto para a escolha do dispositivo.

Basicamente existem três tipos:

. SRAM (Static Random Acess Memory), onde o comutador é um transistor de

passagem controlado pelo estado de um bit da SRAM.

. Anti/use, é originalmente um circuito aberto que quando programado forma um
caminho de baixa resistência.

. Gale Flutuante, onde o comutador é um transistor com gate flutuante.

2.3.1 A Tecnologia de Programação SRAM

A tecnologia de programação SRAM, ilustrada na figura 2.2, usa uma célula de RAM

estática para controlar transistores de passagem ou multiplexadores. Comercialmente, essa

tecnologia é utilizada pela Xilinx, Altera e AT&T.



A SRAM é uma memória volátil, portanto necessita ser configurada quando o chip é

ligado. Isto implica que a FPGA baseada em SRAM necessita de uma memória externa do tipo

FROM, EPROM, EEPROM ou disco magnético. Essa tecnologia tem a desvantagem de ocupar

muito espaço no chip: para cada comutador estão associados pelo menos 6 transistores. No

entanto, a SRAM apresenta duas grandes vantagens: é rapidamente reprogramável e requer

apenas a tecnologia padrão de circuitos integrados para a sua fabricação.

Logicca'!

Figura 2.2 - Tecnologia de Programação SRAM

2.3.2 A TecnologiaAntifuse

Usado pela Actel e Quicklogic e recentemente pela Xilinx, o antífuse é um dispositivo de

dois terminais que no estado não programado apresenta uma alta impedância entre seus
terminais. Se aplicarmos uma tensão entre 11 e 20 Volts o antífuse “queima”, criando uma

conexão de baixa impedância, da ordem de 50 a 500 ohms.As'vantagensdo antífuse são o seu
tamanho reduzido, por consequência, sua baixa capacitância quando não programado e a baixa

resistência quando programado. Porém, o antífuse não permite a reprogramação. Além disso,

para programa-los e' necessária a presença de transistores com larga área a fim de suportar as

altas correntes de programação (NSmA). Finalmente, é necessário gastar um espaço extra para
conseguir a isolação dos circuitos de programação, pois os mesmos trabalham com tensão de até

20 V. A figura 2.3 abaixo mostra a estrutura do antífuse PLICE da Actel [ACT95,BRO96a].
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Figura 2.3 — Antifuse PLICE daActel.

2.3.3 A Tecnologia de Gate Flutuante

Nessa tecnologia, os comutadores programáveis são baseados em transistores com gate
flutuante iguais aos usados nas memórias EPROM (Erasable PROM) e EEPROM (Electrical
Erasahle FROM). Comercialmente, a EPROM é usada pela Altera e a EEPROM é usada pela

AMD e Lattice. A figura 2.4 ilustra um comutador programável do tipo EPROM.

O transistor MOS (Metal-Oxide Semiconductor) especial é construído com 2 gates. O

gate flutuante armazena carga elétrica que é injetada através da aplicação de uma alta tensão

entre o gate 1 e o source do transistor. Essa carga faz com que o threshold do transistor seja

aumentado, impedindo a condução do mesmo. A0 expor o componente aos raios ultravioleta

(UV), essa carga desaparece e o transistor volta a funcionar normalmente. Na prática, o transistor

do tipo EPROM não é usado diretamente como comutador, mas sim fazendo pull-down. Dessa

maneira torna—se possível a construção de lógicas do tipo wired-AND, e consequentemente a

realização de roteamento e lógica.

1
Input wlro inputwire

product wire

,! .*

J ."

EPROM
_

EPROM

Figura 2.4 — ComutadorProgramável baseado em EPROM



A maior vantagem da tecnologia EPROM é sua capacidade de reprogramação e a

retenção dos dados. Além disso, com a EEPROM é possível programar e reter as informações

com o chip já instalado na placa, característica denominada ISP (In System Programmabílíty).

Como desvantagens, a tecnologia EPROM exige três processos adicionais, além do

processo normal de fabricação. Além disso, a resistência dos comutadores ligados não atinge

valores baixos e o consumo total é maior devido aos resistores de pull-down.

Em relação à EEPROM, apesar de oferecer a reprogramação no sistema (ISP), cada célula

ocupa o dobro de espaço de uma célula EPROM.

Na tabela 2.1 encontra-se resumidas as mais importantes características das tecnologias

de programação apresentadas.

Reprogramação -Volatilidade Tecnologia

sim, fora do circuito. UVCMOS

sim, no circuito não EECMOS

sim, no circuito sim CMOS

não não CMOS+

Tabela 2.1 - Sumário das Tecnologias de Programação.

2.4 Arquitetura de Blocos Lógicos

Os blocos lógicos dos FPGAs variam muito de tamanho e capacidade de implementação

lógica. Os blocos lógicos dos FPGAS comerciais são baseados em um ou mais dos seguintes

componentes:
0 pares de transistores;

. portas básicas do tipo NAND ou XOR de duas entradas;

. multiplexadores;

. Look-up tables (LUTs);

. Estruturas AND-OR de múltiplas entradas.

A lim de classificar os FPGAs quanto ao bloco lógico, foram criadas duas categorias: a

granularidade fina e a granularidade grossa, sendo a primeira a designante para blocos simples e

pequenos e a segunda para os blocos mais complexos e maiores [ROSQ3].



2.4.1 Blocos de GranularidadeFina

O melhor exemplo para um bloco de granularidade fina seria um bloco contendo alguns

transistores interconectáveis ou portas lógicas básicas (por ex. NAND). A principal vantagem no

uso de blocos com granularidade fina e que estes são quase sempre totalmente utilizados. A

desvantagem reside no fato de serem em um número muito grande devido à baixa capacidade

lógica, requerendo, portanto, uma grande quantidade de trilhas de conexão e comutadores

programáveis. Um roteamento desse tipo de FPGA se torna lento e ocupa grande área no chip.

2.4.2 Blocos de GranularidadeGrossa

Geralmente são baseados em multiplexadores ou look-up tables. Os blocos lógicos

baseados em multiplexadores têm a vantagem de fornecer um alto grau de funcionalidade com

um número relativamente pequeno de transistores. No entanto, eles possuem muitas entradas

necessitando de muitos comutadores, o que sobrecarrega o roteamento. Logo, a tecnologia

anti/use é mais adequada para a fabricação desse tipo de FPGA, devido ao tamanho reduzido dos

comutadores antifuse.

Uma look-up table (LUT) é uma pequena memória de um bit de largura, onde suas linhas

de endereçamento funcionam como entradas do bloco lógico e sua saída fornece o valor da

função lógica. A tabela verdade para uma função de K entradas é armazenada em uma SRAM de
ZK x 1. A vantagem das LUTs é que apresentam um alto grau de funcionalidade - uma LUT de K

entradas pode implementar qualquer função de K entradas e existem 22K funções. A

desvantagem é que são inaceitavelmente grandes para mais que cinco entradas. Apesar do

número de funções que podem ser implementadas aumentar muito rapidamente com o aumento

do número de entradas, essas funções adicionais não são geralmente utilizadas em projetos

lógicos e são difíceis de serem manipuladas por uma ferramenta de síntese lógica [ROS'93].

2.4.3 Lógica Sequencial

A maioria dos blocos lógicos apresenta alguma forma de lógica sequencial. Geralmente

utilizam flip-flops tipo D que podem ser conectados (via programação) às saídas dos blocos

combinacionais. Em alguns dispositivos, a lógica sequencial não está explicitamente presente, e

deve ser formada utilizando-se o roteamento programável e os blocos puramente combinacionais.
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2.5 Arquitetura de Roteamento

A arquitetura de roteamento de um FPGA e' a maneira pela qual os comutadores

programáveis e segmentos de trilha são posicionados para permitir a interconexão das células

lógicas. As arquiteturas de roteamento podem ser descritas a partir do modelo geral [ROS93],

conforme a figura 2.5. São necessários alguns conceitos para um melhor entendimento desse

modelo:

Pinos: são as entradas e saídas dos blocos lógicos.

Conexão: ligação elétrica de um par de pinos de blocos lógicos.

Rede: e' um conjunto de pinos de blocos lógicos que estão conectados. Uma rede pode

ser composta de uma ou mais conexões.

Bloco
Lógico

Pinos

Bloco Bloco
da dª

conexão CºmU'lÇªº

Segmentos
de trilhas

Canal
de

roteamento

Trilha

Figura 2.5 -Arquitetura Geral de Roteamentode um FPGA.
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. Comutador de roteamento (switch): é um dispositivo utilizado para conectar

eletricamente dois segmentos de trilha.

. Segmento de trilha: é um segmento não interrompido por comutadores programáveis.

Cada terminação de um segmento possui um comutador associado.

0 Trilha: é uma sequência de um ou mais segmentos de trilha em uma direção,

estendendo-se por todo o comprimento de um canal de roteamento. Pode ser composta

de segmentos de tamanhos variados.

e Canal de roteamento: é a área entre duas linhas ou colunas de blocos lógicos. Um

canal contém um grupo de trilhas paralelas.

O modelo contém duas estruturas básicas. A primeira é o bloco de conexão que aparece

em todas as arquiteturas. O bloco de conexão permite a conectividade das entradas e saídas de

um bloco lógico com os segmentos de trilhas nos canais. A segunda estrutura é o bloco de

comutação que permite a conexão entre os segmentos de trilhas horizontais e verticais. Em

algumas arquiteturas, o bloco de comutação e o bloco de conexão são distintos, em outras estão

combinados numa mesma estrutura. Nem todas as arquiteturas seguem esse modelo: há

arquiteturas que apresentam uma estrutura hierárquica e outras que possuem somente canais

horizontais, como veremos na seção seguinte.

Uma importante questão a ser considerada é se a arquitetura de roteamento permite que se

alcance um roteamento completo e, ao mesmo tempo, uma alta densidade lógica. Sabe-se que
usando um grande número de comutadores programáveis torna-se fácil alcançar um roteamento

completo, mas esses comutadores consomem área, que é desejável minimizar. Algumas

pesquisas estabeleceram uma relação entre a flexibilidade da arquitetura de roteamento, a

capacidade de roteamento e uso eficiente da área [ROS93].

2.6 Arquiteturas Comerciais de FPGAs

2.6.1 Os FPGAs da Xilinx

A estrutura básica dos FPGAs da Xilinx é baseada em array e é conhecida como LCA

(Logic Cell Array). Cada chip inclui um arranjo 2-D de blocos lógicos que podem ser
interconectados através de canais horizontais e verticais, como foi ilustrado na figura 2.1.
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A Xilinx introduziu a primeira família de FPGAs, chamada se'rie XC2000, em 1985 e

atualmente oferece novas gerações: XC3000, XC4000, XC5000, XC8100 e XC6200. Apesar da

série XC3000 ainda ser amplamente utilizada, descreveremos somente sua família mais popular,

a XC4000 e a família recém lançada, XC6200. Nota—se que a família XCSOOO é similar a

XC4000, mas foi desenvolvida para oferecer as mesmas características a um custo e desempenho

menores. A família XC8100 é baseada em antifuses e tem muitas características interessantes,

mas ainda não está sendo amplamente utilizada [BRO96a].

O bloco lógico da Xilinx, chamado de CLB (Configurable Logic Block), é baseado em

uma memória do tipo SRAM funcionando como uma look—up table (LUT). O CLB da série

XC4000 contém duas LUTs de quatro entradas que alimentam uma LUT de três entradas, como

mostra a figura 2.6. Nesse bloco, todas as entradas são distintas e disponíveis externamente ao

bloco, possibilitando a implementação de muitas funções lógicas de ate' 9 entradas, duas funções

separadas de 4 entradas ou outras possibilidades. Cada CLB também contém dois flip-flops

[XIL95].

C1 C2 C3 C4

Figura 2.6 - Bloco Lógica da famíliaXC4000.

Esse bloco introduz duas mudanças arquiteturais significantes em relação à série 3000

[ROSQ3]. Primeiro, dois diferentes tamanhos de LUT são utilizados: LUTs de quatro e três



entradas, dando ao bloco uma característica de heterogeneidade, que permite um melhor

balanceamento entre desempenho e densidade lógica. A segunda mudança e uso de duas

conexões não programáveis interligando as saídas das LUTs de quatro entradas às entradas da

LUT de três entradas. Essas conexões são significantemente mais rápidas que qualquer conexão

programável, podendo otimizar o desempenho, porém sua inflexibilidade pode reduzir a

densidade lógica, quando a LUT de três entradas não for utilizada.

O bloco XC4000 da Xilinx incorpora diversas características com o objetivo de prover

dispositivos de alta capacidade que suportem a integração de um sistema inteiro. Os chips

XC4000 têm características orientadas a sistemas, como por exemplo, circuitos que permitem a

realização de operações aritméticas eficientemente, e também LUTs que podem ser configuradas

como células RAM, para a implementação de pequenas memórias.

Uma nova versão dessa família, a XC4000E, permite que a RAM possa ser configurada

como uma RAM dual port, com uma única porta de escrita e duas portas de leitura. Os blocos

RAM podem ser síncronos. Também, cada chip XC4000 inclui um plano de portas AND de

várias entradas na periferia do arranjo de blocos lógicos, para facilitar a implementação de

circuitos como decodificadores. Os dispositivos dessa família variam em capacidade lógica entre

3000 até 125000 portas lógicas .

Além da lógica, outro aspecto importante que caracteriza um FPGA é a sua estrutura de

roteamento. Os recursos de roteamento da série XC4000 são arranjados em canais verticais e

horizontais. Cada canal contém uma quantidade de segmentos de trilhas curtos que se estendem

por apenas um CLB, segmentos duplos que atravessam dois CLBs e segmentos longos que
atravessam a largura ou altura inteira do chip, como mostram as figuras 2.7 e 2.8. A vantagem de

segmentos maiores é que oferece um caminho de menor resistência em série ao sinal que passa.
Além disso, utiliza menos comutadores e células programáveis melhorando a densidade do

FPGA. Os comutadores programáveis estão disponíveis para conectar as entradas e saídas dos

CLBs aos segmentos de trilha, ou para conectar um segmento a outro.

Um importante ponto a ser notado é que os sinais têm que passar por comutadores para

alcançar um CLB, e o total de comutadores que são atravessados depende do conjunto particular

de segmentos utilizado. Assim, o desempenho de um circuito implementado depende em parte de

como os segmentos de trilha são alocados aos sinais individuais pelas ferramentas EDA.
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Uma outra família recentemente lançada é a XC6200 [XIL97]. É uma família de FPGAs

de granularidade fina baseada em sea-of gates. Seus dispositivos foram projetados para operar

em conjunto com microprocessadores ou microcontroladores para implementar funções

normalmente efetuadas por coprocessadores ASIC. Sua característica mais interessante é a

capacidade de reconfiguração dinâmica, isto é, a reconfiguração total ou parcial do chip durante

sua operação num sistema. Isto é possível devido a um controle de armazenamento SRAM

altamente estável, que permite a rápida reconfiguração do dispositivo inúmeras vezes e pode ser

mapeado no espaço de endereçamento de um processador hospedeiro, através da interface

paralela com a CPU chamada FastMapTM. Esses recursos possibilitam que a família XC6200 dê

suporte a hardware virtual, permitindo inclusive trocas de contexto (swap). Operando como um

coprocessador, esse dispositivo pode ser compartilhado por diversos processos em execução no

processador hospedeiro.
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Figura 2.9 - Uma Célula Básica da família XC6200.

A arquitetura da família XC6200 é hierárquica. Possui um grande arranjo de células

simples, conhecido como sea-of-gates. Cada célula (figura 2.9) é programada individualmente



podendo implementar, por exemplo, um registrador e uma função lógica simples, tal como um

multiplexador. As células também podem ser configuradas para implementar uma função lógica

puramente combinacional (sem registrador) e são utilizadas para o roteamento. Células vizinhas

são agrupadas em blocos com 4x4 células (figura 2.10.a), formando a primeira hierarquia. Esses

blocos comunicam-se com seus vizinhos, formando blocos maiores de 16x16 células. No

dispositivo XC6216, como ilustra a figura 2.10.b, um arranjo 4x4 desses blocos de 16x16 células

forma um arranjo de 64x64 células, que possui um pino de 1/0 em cada célula da borda. Cada

nivel de hierarquia possui seus próprios recursos de roteamento. Cada célula pode se comunicar

com suas vizinhas com segmentos de trilha de comprimento 1, ou com células distantes

utilizando segmentos de trilha longos que atravessam 4, 16 ou 64 células. Esses segmentos

longos são denominados FastLANEsTM.
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Figura 2.10 -Arquitetura Hierárquica da famíliaXC6200.

2.6.2 Os FPGAs FLEX8000 e FLEX10000 da Altera

A série FLEX 8000 da Altera consiste de uma hierarquia de três níveis muito parecida à

encontrada em CPLDs. Entretanto, o nível mais baixo da hierarquia consiste de um conjunto de

l.,UTs, ao invés de blocos como os SPLDs, portanto a série FLEX 8000 pertence à categoria dos
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FPGAS. Deve ser notado, entretanto, que FLEX 8000 é uma combinação das tecnologias de

lªPGAs e CPLDs [BRO96a]. A FLEX 8000 é baseada em SRAM e possui uma LUT de quatro

entradas como seu bloco lógico básico. Sua capacidade lógica está na faixa de aproximadamente

2500 a 15000 portas lógicas [ALT96a]. A arquitetura do FLEX 8000 é ilustrada na figura 2.11. O

bloco lógico básico, chamado LE (Logic Element) contém uma LUT de quatro entradas, um flip-

ilop, e circuitos de carry de finalidade especial para circuitos aritméticos (similares ao Xilinx

XC4000). O LE também inclui circuitos de cascata que permite a implementação eficiente de

funções AND de várias entradas. Detalhes do LE estão ilustrados na figura 2.12.

FsstTrack
intermnnecl

LAB

[B Logic EImnents
& local interconnec't]

Figura 2.11 -Arquitetura do FPGA da série FLEX 8000 da Altera.

Na FLEX 8000, os LES são agrupados em conjuntos de oito, chamados LABS (Logic

Arrays Blocks). Como mostra a figura 2.13, cada LAB contém interconexão local e cada trilha

local pode conectar qualquer LE a outro LE qualquer no mesmo LAB. A interconexão local

também se conecta a interconexão global da FLEX 8000, chamada FastTrack.
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Fígura 2.12 - Bloco Lógico (LE) da série FLEX 8000 daAltera.
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Figura 2.13 - Bloco LAB da série FLEX 8000 da Altera.
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Figura 2.14 -Arquitetura da série FLEX 10000 da Altera.

A FastTrack é similar às linhas longas da Xilinx. Cada trilha da FastTrack estende-se

pela altura ou largura completa do dispositivo. Entretanto, a principal diferença entre a FLEX

8000 e os chips da Xilinx é que a FastTrack consiste somente de trilhas longas. Isto facilita a

configuração automática feita pelas ferramentas EDA. Todas as FastTracks horizontais são

idênticas, portanto os atrasos de conexões na série FLEX 8000 são mais previsíveis do que em

outros FPGAs que empregam muitos segmentos de comprimento menores, pois há menos

comutadores programáveis em caminhos longos. A previsibilidade é auxiliada pelo fato de tais

conexões entre linhas horizontais e verticais passarem através de buffers ativos [BRO96a].

A arquitetura da série FLEX 8000 foi estendida na família FLEX 10000. A FLEX 10000

oferece todas as características da FLEX 8000, com a adição de blocos de SRAM de tamanhos

variados, chamados EABs (Embedded Array Blocks). Essa idéia é ilustrada na figura 2.14, que

mostra que cada linha no chip FLEX 10000 tem uma EAB em um final [ALT96a].
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Cada EAB é configurável para servir como um bloco SRAM com tamanhos variáveis

entre: 256x8, 512x4, leZ, 2le. Além disso, um EAB pode alternadamente ser configurado

para implementar um circuito lógico complexo, como um multiplicador, empregando-o como

uma grande LUT de múltiplas saídas. A Altera provê, como parte de suas ferramentas EDA,

várias macros que implementam circuitos lógicos úteis em EABs. Contando as EABs como

portas lógicas, a FLEX 10000 oferece a maior capacidade lógica de qualquer FPGA, apesar de

ser difícil fornecer um número preciso. Ainda este ano está previsto o lançamento de um

dispositivo da família FLEXIOk com cerca de 250 mil portas lógicas [ALT96b].

2.6.3 Os FPGAs ORCA da AT&T

Os FPGAs baseados em SRAM da AT&T possuem uma estrutura similar aos FPGAS da

Xilinx, que é chamada ORCA (Optimized Reconfigurable Cell Array). O bloco lógico da ORCA

é baseado em LUTs, contendo um arranjo de PFUs (Programmable Function Units) . A

estruturade de uma PFU é mostrada na figura 2.15.

-------------

nu...-u......o-p

mªnh

matrix

| | I I | | | I | I | I | | I | I I | I | l l I I l I | | I I l l l l l !

Figura 2.15 - Bloco Lógico (PFU) da A T&T.

Uma PFU possui um tipo singular de configuração entre os blocos lógicos baseados em

LUT, e pode ser configurado dos seguintes modos: como quatro LUTs de quatro entradas, como

duas [,llTs de cinco entradas, ou como uma LUT de seis entradas. É importante notar que

quando usado como quatro LUTs de quatro entradas, as LUTs compartilham entradas comuns da
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PFU. Enquanto isto reduz a aparente funcionalidade da PFU, também reduz significantemente o

custo de segmentos de trilhas associado com o chip. A PFU também inclui circuitos aritméticos,

como o XC4000 da Xilinx e o FLEX 8000 da Altera, e pode ser configurada como um bloco

RAM, como o XC4000. Uma versão recentemente anunciada do chip ORCA também permite

dual-port e RAM síncrona.

A estrutura de interconexão da ORCA é diferente daquelas encontradas em outros FPGAs

baseados em SRAM. Cada PFU conecta-se a essa estrutura que é configurada em barramentos

de quatro bits. Isto provê um suporte mais eficiente a projetos em nível de sistema, já que
barramentos são comuns em tais aplicações. A família ORCA foi estendida na série ORCA 2 e

oferece uma capacidade lógica muito alta de até 40 mil portas lógicas. A série ORCA 2 possui

dois níveis de hierarquia de PFUs baseados na arquitetura original da ORCA.

2.6.4 Os FPGAs da Actel

Ao contrário dos FPGAs descritos anteriormente, os dispositivos fabricados pela Actel

são baseados na tecnologia antifuse. A Actel oferece três famílias principais: Act ], Act 2 e Act

3. Apesar das três gerações possuírem características semelhantes, será descrita somente a mais

recente, por ser atualmente a mais utilizada.

Os dispositivos da Actel são baseados em uma estrutura similar aos tradicionais gate

arrays; os blocos lógicos são arranjados em linhas e existem canais horizontais entre linhas

adjacentes. Essa arquitetura e' ilustrada na figura 2.16 [ACT95].
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Figura 2.16 -Arquitetura dos FPGAs da Actel.
Os blocos lógicos da Actel são baseados em multiplexadores, sendo relativamente

menores, comparados aos baseados em LUTs. A figura 2.17 ilustra o bloco lógico da família Act

3 e mostra que este é composto de portas AND e OR conectadas a um bloco de circuito com

multiplexadores. O circuito com multiplexadores é arranjado de tal forma que, em combinação

com as duas portas lógicas, uma grande variedade de funções lógicas podem ser realizadas com

um único bloco lógico. Aproximadamente metade dos blocos lógicos também possui um flip-

flop.

inputs

Figura 2.1 7 - Bloco Lógica da sérieAct 3 da Actel.

Como já dito, os recursos de roteamento estão organizados em canais de roteamento

horizontais. Os canais consistem de segmentos de trilhas de vários comprimentos corn

comutadores antifuses para conectar os blocos lógicos aos segmentos ou um segmento a outro.

Também, como mostra a figura 2.18, os chips Actel têm trilhas verticais que atravessam os

blocos lógicos, para caminhos de sinais que se estendem por múltiplas linhas. A arquitetura de

roteamento da Actel é assimétrica porque há mais trilhas na horizontal do que na vertical.

Não há um bloco de comutação claramente separado nessa arquitetura. A comutação é

distribuído por todos os canais horizontais. Dependendo da direção da conexão, diferentes graus
de conectividade são disponíveis. Todas as trilhas verticais podem ser conectadas a todas as

trilhas horizontais incidentes. Essa forma fornece mais conectividade que o bloco de comutação
da Xilinx. Essa flexibilidade permite que o roteamento dos canais horizontais sejam feitos

independentemente, pois para uma dada rota que atravessa dois canais, a escolha de uma trilha
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em um canal não limita o número de opções de trilhas em um outro canal, como acontece na

arquitetura da Xilinx. A flexibilidade simplifica o problema de roteamento, mas em

compensação aumenta o número de comutadores necessários.
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Figura 2. 18 -Arquitetura de Roteamentoda Actel.

Em termos de desempenho, pode parecer que os chips Actel não são completamente

previsíveis (cálculo dos atrasos), porque a quantidade de comutadores antifuse atravessados por

um sinal depende de como os segmentos de trilha foram alocados, durante a implementação do

circuito, pelas ferramentas EDA. Entretanto, a Actel possibilita uma rica seleção de segmentos de

trilhas de diferentes comprimentos em cada canal e tem desenvolvido algoritmos que garantem
limites restritos ao número de comutadores antifuse atravessados por uma conexão entre dois

pontos de um circuito, o que melhora significantemente o desempenho.

2.6.5 Os FPGAs pASlC da Quicklogic

O principal concorrente dos FPGAs baseados em antifuse da Actel e' a Quicklogic, que

possui duas famílias de dispositivos, chamadas pASlC e pASlC-Z. A pASIC-2 é uma versão

melhorada que foi recentemente introduzida. O FPGA pASIC, como ilustra a figura 2.19, tem
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similaridades com vários outros FPGAs: a estrutura é baseada em array como os FPGAs da

Xilinx, seus blocos lógicos usam multiplexadores como os FPGAs da Actel, e seus recursos de
- interconexão consistem apenas de trilhas longas como na série FLEX 8000 da Altera.
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Figura 2.19 — Arquitetura do pASIC da Quicklogic.

A estrutura antifuse da Quicklogic, chamada VíaLínk, consiste de uma camada de metal

no topo, uma camada de isolação de silício amorfo, e outra camada de metal em baixo. Quando

comparado ao antifuse PLICE da Actel, ViaLink oferece uma resistência muito baixa de

aproximadamente 50 ohms (PLICE é de aproximadamente 300 ohms) e uma baixa capacitância

parasita. A figura 2.19 mostra que os antifuses ViaLink estão presentes em todos os cruzamentos

entre os pinos dos blocos lógicos e as trilhas de interconexão, provendo uma generosa
conectividade. O bloco lógico baseado em multiplexadores do pASIC é detalhado na figura 2.20.

Ele é mais complexo que o módulo lógico da Actel, com mais entradas e com portas

AND de seis entradas nas linhas de seleção dos multiplexadores. Todos blocos lógicos também

contêm um flip-flop.
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Figura 2.20 - Bloco Lógica da pASIC da Quicklogic.

2.7 Comentários Finais

Desde sua introdução em 1985, os FPGAS têm rapidamente evoluído e transformado o

modo como o hardware digital é projetado [VIN93a, CHA94].

Atualmente dispomos de diversas opções de dispositivos de vários fabricantes, que

empregam diferentes tecnologias de programação e oferecem capacidade lógica já superior a
100 mil portas lógicas [BRO96a].

Os FPGAs representam uma empolgante tecnologia que se tornou uma área de pesquisa

ativa nos últimos anos. Novos dispositivos estão sendo continuamente lançados, cada vez

maiores, mais rápidos, fáceis de utilizar e mais baratos. Entretanto, os FPGAs são dispositivos

relativamente novos, portanto muita pesquisa ainda é necessária para melhorar essa tecnologia,

principalmente visando otimizar a área do chip e o desempenho dos circuitos implementados

[BROOób].

Na área de arquiteturas alguns tópicos que têm sido estudados são: complexidade dos

blocos lógicos, flexibilidade das estruturas de interconexão, segmentação das interconexões,

blocos lógicos hard-wired, estruturas hierárquicas, estruturas de memórias em FPGAs , dentre

outros.

As pesquisas nessa área além de propor novas arquiteturas também devem desenvolver

ferramentas EDA necessárias para experimentar e avaliar a arquitetura proposta. Como é
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apresentado no próximo capítulo, essas ferramentas são essenciais para a implementação de

projetos utilizando FPGAs.

No futuro, espera-se observar grandes inovações na arquitetura de FPGA“S como

[.ROS93]:

. Desenvolvimento de FPGA”s com finalidades especiais para aplicações específicas

(máquinas de estado finitas, circuitos datapath, DSP, etc)
o Desenvolvimento de sistemas para emulação e rápida prototipação.

. Desenvolvimento de arquiteturas com blocos lógicos não homogêneos (híbridas),

melhorando a relação área/desempenho.

Nos próximos anos a capacidade lógica dos FPGAs deve atingir 500 mil portas,
aumentando sua gama de aplicações e superando algumas desvantagens em relação ao MPGA.

Também é possível que o sucesso do FPGA no mundo digital seja reproduzido no domínio

analógico, com o Field Programmable Analog Array (FPAA).
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3. Desenvolvimento e
Implementação de Projetos

Usando FPGAs

3.1 Introdução

Este capítulo apresenta uma visão global dos passos a serem realizados desde a entrada

do projeto até a configuração de um FPGA. O processo envolve [CHA94]:

. Especificação e entrada do projeto (desenho de esquemático, HDLs)

. Síntese Lógica e mapeamento na tecnologia

. Posicionamento e roteamento

' Verificação e Testes

. Configuração/programação do FPGA

O processo de projeto com FPGAs é bastante similar aos de outros dispositivos PLD,

envolvendo várias etapas que são geralmente automatizadas. Porém, devido a sua maior

complexidade, exige o uso de ferramentas EDA mais sofisticadas, como os programas de

posicionamento e roteamento [BRO96a].

Apesar de alguns sistemas possibilitarem & intervenção manual em todas as etapas,

geralmente o projetista é responsável apenas pela entrada inicial do projeto e verificações durante

o processo. As fases mais críticas como otimização lógica, mapeamento, posicionamento e

roteamento são realizadas por softwares específicos, possibilitando que o projetista se concentre

nas especilicações do projeto e trabalhe em alto nível. Um sistema típico de EDA para FPGAs

consiste de vários programas interconectados como ilustra a figura 3.1.

A entrada do projeto pode ser feita criando-se um diagrama esquemático com uma

ferramenta gráfica, usando um sistema textual para descrever um projeto em uma linguagem de

descrição de hardware, ou com uma mistura de métodos de entrada de projeto.
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Como a lógica inicial não está geralmente numa forma otimizada, algoritmos são

empregados para otimizar os circuitos, manipulando-os para minimizar área, atraso, ou a

combinação de área e atraso. Esse passo geralmente realiza o equivalente a uma minimização

algébrica de equações booleanas e é apropriado quando se implementa um circuito em qualquer

tecnologia, não somente em FPGAs [BRO92].

Entrada do Projeto

Linguagens de Descrição .

de Hardware (HDLs) Captura de Esquemático

(como VHDL.Verilog.RUBY)

ENTITY counter 15 M2_l
PORT( datale stdlogic; Dªm FDC

out:0UT stdlogíc): Out
CLK

ARCHITECTURE counter IS
NANDZ

representação
Netiist

Mapeamento

Posicionamento e
roteamento

Configuração
do FPGA

Figura 3.1 - SistemaEDA para projetos com FPGAs.

Para transformar as equações booleanas em circuito de células lógicas de FPGA, a rede

otimizada alimenta um programa de mapeamento na tecnologia. Esse passo mapeia as equações

em células lógicas, que também é uma oportunidade para otimizar, ou minimizar o número total

de células lógicas requeridas (otimização de área) ou o número de células lógicas em caminhos
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criticos (otimização de atraso). O circuito de células lógicas e então passado para um programa
de posicionamento, que seleciona uma localização específica no FPGA para cada célula lógica.

Algoritmos típicos de posicionamento geralmente tentam minimizar o comprimento total das

interconexões necessárias [BRO92].

O passo final no sistema de EDA é realizado pelo software de roteamento, que aloca os

recursos de roteamento do FPGA para interconectar as células lógicas posicionadas. As

ferramentas de roteamento devem assegurar que 100% das conexões requeridas são realizadas, e

deve procurar maximizar a velocidade das conexões críticas, porém, essa meta nem sempre é

alcançada. Finalmente a saída do sistema EDA alimenta a unidade de programação que é

utilizada para configurar o FPGA. São descritas a seguir, com maiores detalhes, as diferentes

etapas de projeto.

3.2 Especificação e Entrada do Projeto

Em síntese, a especificação do projeto é apresentada ou em termos abstratos ou em

métodos formais, seguida pela análise da viabilidade da implementação através de simulação de

alto nível. Esta é a fase de pensar e escrever os processos em um nível abstrato, em alto nível.

Nessa fase é importante que a linguagem utilizada seja o mais próximo possível da linguagem

humana. Então a implementação do projeto é expressa por uma descrição que é admissível pelas

ferramentas do fabricante da FPGA, por exemplo, em termos de portas lógicas e macros que
estão na biblioteca de macros do fabricante ou em linguagens de descrição de hardware.

3.2.1 Editores de Esquemático

As ferramentas de captura de esquemático ou editores de esquemático permitem que o

desenvolvedor especifique o circuito como um diagrama 2-D, conectando componentes lógicos

com os recursos de roteamento [DON96a]. Isto pode ser feito usando uma das ferramentas de

projeto (como ViewDraw,Design Architect, Orcad, Tango e etc.).

Esses componentes lógicos estão geralmente contidos em bibliotecas de macros
fornecidas pelos fabricantes de FPGAs ou podem ser definidos pelo usuário. Tipicamente, as
bibliotecas contêm portas lógicas básicas, pinos de 1/0, buffers, osciladores ou geradores de

pulso, latches, flip—flops, decodificadores, multiplexadores, registradores, contadores,

32



comparadores, registradores de deslocamento, funções aritméticas, memórias e outras funções

especiais.

Há também símbolos especiais para controle do mapeamento, posicionamento e

roteamento durante a fase de implementação do projeto. Com esses símbolos pode-se definir

(estabelecendo restrições) o mapeamento de determinada parte da lógica e o posicionamento de

blocos lógicos. As macros podem ser soft, que significa que o posicionamento e roteamento

ficarão a cargo das ferramentas; ou hard, que já estão pré-mapeadas, pré-posicionadas e pré-

roteadas. Idealmente, as macros hard fornecem garantia de posicionamento e roteamento de um

projeto mapeado, e consequentemente garantia de desempenho, entretanto o uso abusivo desse

tipo de macro pode gerar conflitos e dificultar a realização de um projeto.

O modo tradicional de especificar um projeto usando um editor de esquemático é

melhorado pela introdução de ferramentas orientadas 21 módulos como o XBLOX da Xilinx. O

XBLOX é uma biblioteca de funções lógicas implementadas em VHDL. Ela permite que

projetos sejam descritos em nível de blocos, ou seja, um nível a mais de abstração que o nível de

portas lógicas. Uma vez que as rotinas estão descritas em VHDL, muitos parâmetros são criados

para uma maior flexibilidade dos blocos. Apenas os parâmetros utilizados serão sintetizados,

gerando um circuito final menor.

3.2.2 Representação Netlist

Uma netlist e' a representação textual de um projeto. Ela contém uma descrição mais

estruturada da funcionalidade do projeto. Por exemplo, quais componentes estão conectados e

com quais entradas e saídas. Essa representação remove qualquer redundância associada com a

representação em forma de esquemático [DON96a]. Uma vez que os esquemáticos são

construídos usando componentes de bibliotecas específicos de fabricantes e as ferramentas de

síntese trabalham em função de uma determinada arquitetura, as netlísts também tendem a conter

informações específicas de fabricantes, usando nomes de componentes e atributos de células

associados com uma arquitetura em particular. A maioria das representações netlíst dos

fabricantes permitem restrições de posicionamento que associam um componente específico no

projeto a uma célula em particular no FPGA. Essas restrições são obviamente muito dependentes

da arquitetura.
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Há várias facilidades em editores de esquemáticos comerciais que possibilitam que uma

descrição netlist possa ser salva em um arquivo para ser importada e incorporada como parte do

desenho de um esquemático. A vantagem desse procedimento de entrada é que os resultados de

uma descrição de alto nível compilada pode ser incorporada diretamente em um desenho de

esquemático. Essa é uma abordagem que prioriza a entrada do projeto usando ferramentas de alto

nível, deixando os detalhes dependentes da tecnologia para as ferramentas de desenho de

esquemático. Dessa forma, a estrutura topológica de um projeto pode ser especificada usando um
editor de esquemático e a funcionalidade do projeto pode ser descrita em uma linguagem de alto

nível em um arquivo separado do tipo XNF (Xílinx Netlist Fornat), por exemplo.

3.2.3 Entrada do Projeto em Baixo Nível

Como já mencionado, alguns sistemas permitem que o projetista tenha o absoluto

controle da utilização dos recursos disponíveis pelo FPGA. Utilizando editores de projetos,

como o XACT da Xilinx, o projetista pode especificar um projeto em baixo nível. Com o

XACT, os conteúdos das configurações dos CLBs e IOBs devem ser inseridos manualmente um

por um, e as conexões entre os blocos lógicos são determinadas pelo projetista com o auxílio

limitado de um roteador. 0 projeto manual em baixo nível tem o mérito que a utilização do chip

e o desempenho do projeto são otimizados, porém esse procedimento é muito demorado.

Infelizmente, às vezes esse é o único modo de realizar o projeto na série XC3000. As ferramentas

da série XC4000 têm vários aperfeiçoamentos na forma de macros hard para combinar os

processos manual e automático.

3.2.4 Linguagens de Descrição de Hardware - HDLs

A captura de esquemático não é o modo ideal para projeto de grandes circuitos, e é uma

tarefa muito tediosa quando se projeta grandes blocos regulares repetidamente. A medida que os

projetos ficam mais complexos, as descrições em nível de portas tornam-se inviáveis, fazendo

com que seja necessário descrever os projetos em modos mais abstratos .

As linguagens de descrição de hardware (HDLs) foram desenvolvidas para auxiliar os

projetistas a documentarem projetos e simularem grandes sistemas, principalmente em projetos

de ASIC, mas também são adequadas para projetos em outras tecnologias, como os FPGAs

[DON96b, HAR90].
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Há muitas linguagens de descrição de hardware disponíveis. As duas mais comumente

usadas são a VHDL (VHSIC Hardware Description Language) e a Verilog. Essas linguagens

permitem a descrição comportamental de circuitos para ser sintetizados (compilados) em

circuitos destinados a diferentes tecnologias. Isto é feito convertendo-se a descrição

comportamental (como uma adição de duas variáveis) em um circuito contendo os blocos

corretos para conseguir esse comportamento (como um somador conectado a dois registradores).

Como o projeto é especificado de forma comportamental, não há uma arquitetura específica e a

maioria das ferramentas de síntese são capazes de produzir netlíst para diferentes metodologias

de projetos (ASIC, MPGA, FPGA e etc.) a partir de uma única especificação. Ou seja, as grandes

vantagens das HDL, são sua independência da tecnologia e portabilidade.

3.2.4.1 A Linguagem VHDL

A linguagem VHDL surgiu como um ramo do programa VHSIC (Very-high-speed

integrated circuits) que foi fundado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, no final

dos anos 70 e começo dos anos 80. O objetivo do programa VHSIC era produzir a próxima

geração de circuitos integrados. Os participantes do programa foram desafiados a expandir os

limites da tecnologia em cada fase do projeto e fabricação de circuitos integrados [PER91].

entity mux41 is
port (SEL: in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto O);

A,B,C,D: in STD_LOGIC;
MUX_OUT: out STD_LOGIC);

end mux4l;

architecture BEHAV of mux41 is
begin

IF_PRO: process (SEL,A,B,C,D)
begin if (SEL=”OO”) then MUX_OUT <= A;

elsif (SEL=”01") then MUX_OUT <= B;
elsif (SEL=”10”) then MUX_OUT <= C;
elsif (SEL="11”) then MUX_OUT <= D;
else MUX_OUT <= “O';

end if;
end process; —— END IF_PRO

end BEHAV;

Figura 3.2 - Código VHDL de umMultiplexador 4-1.
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A nova linguagem de descrição de hardware foi proposta em 1981 e chamada de VI-ISIC

Hardware Description Language, ou como é atualmente conhecida, VHDL. Os objetivos dessa

nova linguagem foram dois. Primeiro, os projetistas queriam uma linguagem que pudesse

descrever os circuitos complexos que estavam tentando projetar. Segundo, eles queriam uma

linguagem que fosse um padrão para que todos os participantes do programa VHSIC pudessem

distribuir projetos entre eles num formato padrão.

Em 1986, & VHDL foi proposta como um padrão IEEE. Foram feitas várias revisões e

mudanças até ser adotada como o padrão IEEE 1076 em dezembro de 1987. Atualmente, em sua

nova versão (IEEE 1076-1993) [IEEE94], a linguagem VHDL é a linguagem utilizada como

padrão da indústria para a descrição de hardware num nível abstrato [COE95, LIS93, PER91].

Os desenvolvedores de software EDA estão padronizando a entrada e saída de suas ferramentas

em VHDL, que incluem ferramentas de simulação, de síntese, de layout e etc. Um pequeno
exemplo de código em VHDL é apresentado na figura 3.2.

3.2.4.2 Verilog HDL

Antes da iniciativa de padronização do VHDL, o único sério concorrente como uma HDL

padrão da indústria foi o Verilog HDL [HAR90]. Foi desenvolvida, pela Divisão de Engenharia

Avançada da Cadence Design Systems, como uma linguagem de alto nível para uso com o

simulador Verilog—XL. A família Verilog conquistou um grande número de desenvolvedores de

ASIC devido ao seu excelente simulador.

3.2.4.3 A Linguagem Ruby

Muitos sistemas de síntese encontram dificuldade para produzir uma implementação

eficiente a partir dessas descrições comportamentais, pois as linguagens não oferecem suporte

para a especificação de informação de layout num nível abstrato adequado. Por exemplo, é

improvável que uma ferramenta de síntese reconheça o paralelismo de granularidade fina

presente em uma descrição comportamental de um algoritmo.

Uma HDL que foi projetada para solucionar tais problemas, permitindo que um circuito

seja descrito tanto na forma comportamental como arquitetural, é a Ruby [DON96a]. A

linguagem Ruby pode descrever circuitos com estruturas regulares num alto nível de abstração.
O layout arquitetural do circuito pode ser descrito usando-se a mesma construção da linguagem.
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Vários layouts podem ser definidos preservando-se a descrição comportamental do circuito. Até

o momento, Ruby está sendo usada principalmente por grupos de pesquisa e está ainda em

desenvolvimento. Como ainda não existe uma versão padrão disponível, vários grupos adaptam a

linguagem as suas próprias necessidades.

3.2.5 Métodos Alternativos de Entrada de Projeto

Como uma abordagem alternativa para HDLS e esquemáticos, vários compiladores têm

sido desenvolvidos para traduzir um programa escrito em um subconjunto de uma linguagem de

programação de alto nível e de finalidade geral (como “C”) diretamente em netlist. Dois desses

compiladores são o TransmogriflerC e o NLC (Netlist Compiler) [DON96a].

O TransmogrifierC pode compilar um subconjunto restrito da linguagem de

programação C e produzir uma netlist de um circuito sequencial que implementa o programa. A

netlist gerada por esse compilador não contém qualquer informação específica de fabricantes.

O compilador NLC (Netlist Compiler) pode gerar netlísts a partir de um subconjunto da

linguagem de programação C++. O método do NLC introduz informações específicas de um

fabricante nas netlists geradas. Isto restringe o projeto a um FPGA específico, entretanto aumenta

a eficiência da implementação final.
É importante que as limitações desses compiladores sejam enfatizadas. Nenhum dos dois

pretende ser capaz de compilar código fonte C ou C++ em hardware. Eles podem compilar um

pequeno subconjunto de cada linguagem em uma representação netlíst para um circuito

sequencial que implementa o programa. Ambos os compiladores ainda estão em

desenvolvimento e não pretendem substituir HDLs existentes como VHDL ou Verilog.

Entretanto, para um usuário que é familiar com C ou C++ e não está preocupado com o

desempenho ou com a utilização da área do chip, eles representam uma alternativa interessante

para a entrada do projeto.

3.3 Síntese Lógica e Mapeamento

Os processos mais dependentes da tecnologia começam aqui. A minimização lógica é

uma importante fase no decorrer do projeto que tenta simplificar o projeto para a sua mínima

forma de realização. O mapeamento na tecnologia envolve a transformação de uma descrição de

um circuito independente da tecnologia em uma representação que leva em consideração as
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restrições arquiteturais da tecnologia alvo, nesse caso os PPG/Xs. A figura 3.3 ilustra o processo
de síntese de um projeto a partir de uma descrição em VHDL.

entityVHDL_FUNC is

port (A,B : in BIT VECTOR(1 to 7);

EQL: out BOOLEAN);
end VHDL_FUNC;

Timing/Area
ConstraintsTechnology

Library

Translation/XOptimization Optimization

Small Design Fast Design

Figura 3.3 - SínteseLógica.

A complexidade de arquiteturas de FPGA torna o mapeamento manual de projetos muito

dilicil e demorado. As ferramentas de síntese que mapeiam automaticamente um projeto

composto de portas simples ou descrito com uma HDL, em portas de uma dada biblioteca são,

portanto, muito importantes no processo desenvolvimento de projetos.

A abordagem mais direta para a síntese de FPGAs é adaptar as ferramentas de síntese

desenvolvidas para bibliotecas de MPGAs. Um projeto é inicialmente mapeado em portas

simples (como portas NAND de duas entradas), e então grupos de portas simples são

substituídos por blocos lógicos do FPGA. Essa abordagem funciona bem para FPGAS com
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blocos lógicos de granularidade fina, já que um bloco de granularidade tina pode implementar

somente uma ou duas portas simples. Entretanto, para os FPGAs mais usados de granularidade

grossa como os da Actel, Altera e Xilinx, essa abordagem não apresenta resultados aceitáveis.

Uma abordagem mais promissora e desafiadora é mapear o projeto diretamente em blocos

lógicos. As ferramentas de síntese desenvolvidas para FPGAs empregam tanto a abordagem de

mapeamento na biblioteca como a abordagem de mapeamento direto. A maioria dos métodos

desenvolvidos otimiza a área de um projeto e somente alguns poucos otimizam o desempenho,

explicitamente [VlN93b, MOR95].

Há várias abordagens para a otimização lógica. A abordagem mais comumente utilizada é

quebrar o processo de síntese em duas fases: uma fase independente da tecnologia, seguida pela

fase de mapeamento na tecnologia. A fase independente da tecnologia tenta gerar uma

representação abstrata otimizada do circuito lógico. A fase de mapeamento na tecnologia

seleciona um conjunto de portas lógicas de uma dada biblioteca para implementar as

representações abstratas, enquanto otimiza a área, o atraso ou a combinação de ambos.

3.3.1 Otimização Independente da Tecnologia

Para lógica combinacional, a representação abstrata escolhida pela maioria das

ferramentas industriais e de universidades é a rede Booleana (figura 3.4): um grafo acíclico onde

cada nó representa uma função lógica complexa arbitrária de única saída. Há dois tipos especiais

de nós: nós de entradas que representam entradas primárias e nós de saída que representam saídas

primárias. Cada nó da rede pode representar uma função lógica complexa arbitrária ou uma

função simples como uma porta NAND ou NOR de duas entradas. Um nó pode ser representado

na forma de soma de produtos, na forma fatorada ou como um BDD (Binary Decision Diagram).

As operações realizadas durante a otimização são classificadas em duas classes:

reestruturação da rede e minimização dos nós. A primeira inclui operações que modificam a

estrutura da rede Booleana pela introdução de novos nós, eliminando outros nós e adicionando e

removendo arcos, enquanto a segunda inclui operações que simplificam as equações lógicas

associadas com os nós.
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Fígura 3.4 - Rede Booleana.

3.3.2 Mapeamento na Tecnologia

As funções lógicas geradas por um minimizador lógico independente da tecnologia
podem não estar na forma implementável. O mapeamento na tecnologia é o processo de atribuir
circuitos dependentes da tecnologia (blocos lógicos) aos circuitos independentes da tecnologia,
como ilustra a figura 3.5, onde um esquemático é mapeado em três blocos lógicos de um FPGA
da Xilinx.

Minimizadores lógicos tipicamente produzem expressões booleanas de granularidade
muita lina. Um mapeador da tecnologia geralmente agrupa circuitos de granularidade fina em
células de granularidade maior. Um mapeador para a tecnologia de FPGA para circuitos
combinacionais realiza três funções primárias [CHA94]:

i. Decompõe expressões inviáveis em viáveis.
ii. Agrupa pequenas expressões em blocos lógicos para promover o compartilhamento de

TCCUI'SOS.

iii.Aloca blocos lógicos para expressões que não podem ser divididas.
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Figura 3.5 — Exemplo deMapeamento num chip da Xilinx.

3.4 Posicionamento e Roteamento

Após a minimização lógica e O mapeamento da tecnologia, o projeto consiste de uma

netlist de componentes lógicos a serem designados aos componentes físicos de uma arquitetura

de FPGA. Neste ponto, somente os conteúdos das células básicas da tecnologia estão definidos;

onde as células devem ser posicionadas e como conecta-las permanece indeterminado.

O posicionamento e roteamento são dois processos mutuamente dependentes. O

posicionamento é a atribuição de componentes fÍSlCOS particulares do chip aos componentes

lógicos do projeto. A atribuição de trilhas e elementos programáveis, consumindo os recursos

disponíveis de interconexão para a comunicação entre os componentes, é conhecida como

roteamento (figura 3.6). O posicionamento e roteamento de um projeto são tradicionalmente

feitos em duas fases independentes, apesar de haver exceções em que são feitos simultaneamente.

Essa etapa do processo é crucial, pois afeta diretamente a viabilidade e desempenho do projeto

|_Cl-lA94, BRO92].
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Figura 3.6 - Roteamentode um circuito num FPGA.

3.4.1 Posicionamento

Em dispositivos FPGAs, o posicionamento de componentes atribui uma unidade física do

dispositivo (blocos lógicos ou de 1/0) a uma unidade lógica. Algumas ferramentas de

particionamento e posicionamento intencionalmente aumentam a utilização do chip, usando

blocos lógicos para rotear sinais e, dessa forma, ajudando o roteador.

A orientação dos pinos de entrada e saída dos blocos lógicos interfere no posicionamento.

Por exemplo, na série XC3000, a orientação de todos os blocos lógicos é fixa. Pinos de entrada

dos lados oeste, norte e sul do bloco lógico, enquanto os de saída estão do lado leste. Os blocos

lógicos baseados em LUTs permitem que alguns pinos de entrada e saída sejam trocados para
facilitar o posicionamento e roteamento.

Algoritmos de posicionamento têm de satisfazer tanto as restrições do dispositivo e as

impostas pelo usuário como a minimização de uma função-custo [CHA94]. Restrições típicas de

posicionamento são: alocar certos blocos de 1/0 como requerido pelo usuário; alinhar buffers
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lrislate, que pertencem ao mesmo barramento, em uma trilha longa. Por outro lado, as funções-

custo mais comuns para o posicionamento são: minimização do comprimento total das conexões;

minimização do número total de elementos programáveis; redução da congestão para assegurar a

capacidade de roteamento e a minimização das conexões entre diferentes regiões do chip.

3.4.2 Roteamento

Softwares que realizam roteamento automático já existem há vários anos, sendo os

primeiros algoritmos destinados ao roteamento de placas de circuito impresso. Com o passar dos

anos muitos algoritmos de roteamento foram publicados, portanto o problema é bem definido e

entendido.

Devido à complexidade combinatorial envolvida, a solução de um grande problema de

roteamento usualmente requer uma estratégia “dividir e conquistar”. Seguindo essa filosofia, o

roteamento pode ser resolvido por um processo de três etapas [BRO92]:

i. Partição dos recursos de roteamento em áreas de roteamento que são apropriadas tanto

para o dispositivo a ser roteado como para os algoritmos a serem empregados.

ii. Uso de um roteador global para designar cada rede a um subconjunto de áreas de

roteamento. O roteador global não escolhe segmentos de trilhas específicos e

comutadores para cada conexão, mas cria um novo conjunto restrito de problemas de

roteamento.

iii.Uso de um roteador detalhado para selecionar segmentos de trilha específicos e

comutadores para cada conexão, com os conjuntos restritos do roteador global.

A vantagem dessa abordagem é que cada uma das ferramentas de roteamento pode

resolver mais eficientemente uma parte menor do problema de roteamento. Mais

especificamente, como o roteador global não precisa se preocupar com a alocação de segmentos
de trilhas e comutadores, ele pode se concentrar em questões mais globais, como o

balanceamento do uso dos canais de roteamento. Similarmente, com a redução do número de

alternativas disponíveis para o roteador detalhado, devido às restrições introduzidas pelo roteador

global, o roteador detalhado pode empenhar-se no problema de selecionar as conexões. Esse
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escopo limitado possibilita que o roteador detalhado se concentre na solução de disputas pelos

recursos de roteamento que podem existir entre diferentes redes.

3.4.2.1 Roteamento Global

Roteadores globais designam caminhos (loose paths) para as redes, determinando como

eles irão navegar entre as células. Esses caminhos determinam quais áreas de roteamento a rede

irá atravessar para alcançar seus destinos. As áreas de roteamento podem ser canais, segmentos

de canais ou comutadores. Para redes com multi-terminais, os roteadores globais devem também

decidir em quais regiões as redes se ramificam para alcançar os diferentes destinos. O objetivo do

roteamento pode ser reduzir o comprimento das conexões, ou usar menos elementos

programáveis para reduzir o atraso. Há muitos algoritmos para roteamento global. A maioria

desses algoritmos são modificações de algoritmos desenvolvidos para o roteamento tradicional

de canais. Algoritmos de roteamento têm sido desenvolvido especialmente para FPGAS, visando

a redução do atraso em caminhos críticos.

Um exemplo de algoritmo usado para o roteamento global é o LocusRoute [BRO92]
usado para standard cells, apesar de existir muitos outros. Seu principal objetivo é o

balanceamento do uso de canais de roteamento. É importante para FPGAS devido o número de

trilhas por canal ser pré-determinado nesse tipo de componente.

3.4.2.2 Roteamento Detalhado

Após a fase do roteamento global, cada rede já foi dividida em conexões ponto-a—ponto e

a estas conexões foram designadas regiões específicas. A tarefa remanescente para o roteador

detalhado e designar trilhas específicas para as redes nas regiões de roteamento. O roteamento

detalhado para FPGAs pode ser mais dificil que roteamentos detalhados clássicos porque as

conexões são feitas usando segmentos de trilha que já estão posicionados e as ligações entre os

segmentos são possíveis apenas onde existem comutadores de roteamento. O roteamento

detalhado é bastante influenciado pela arquitetura do FPGA.

Para arquiteturas de FPGAS baseadas em linhas, como as da ACTEL, as técnicas de

roteamento são essencialmente as mesmas usadas em metodologias de projeto de gate arrays
tradicionais, com atenção especial às trilhas segmentadas. Em FPGAS baseados em array, como
os da Xilinx, não é possível isolar o roteamento de um canal de seus vizinhos devido à limitada
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conectividade dos comutadores entre os canais, como ilustra a figura 3.7. A escolha de uma trilha

particular em um dado canal limita as escolhas nos canais vizinhos. Em algumas arquiteturas de

rpteamento de FPGAs a quantidade de conexões disponíveis é baixa, o que impõe severas

limitações ao número de escolhas para uma conexão. Onde duas ou mais conexões passam

através de um canal de roteamento comum, poderá haver competição pelos recursos de

roteamento. Em FPGAs que têm capacidade de conexão limitada, a solução de tais disputas é

essencial para alcançar 100% de roteamento.
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Figura 3. 7 - Conectividade dos Blocos de Comutação do XC4000 da Xilinx.

Uma técnica utilizada para o roteamento detalhado é o Maze routing, que é amplamente

utilizado devido a sua aplicação geral. Entretanto, abordagens comuns usadas por roteadores

detalhados em outros tipos de dispositivos não são adequadas para FPGAs. Roteadores baseados

em Mazes são ineficientes para FPGAs, pois são incapazes de considerar os efeitos laterais que o

roteamento de uma conexão pode implicar em outras, devido a sua natureza sequencial. Sua

principal desvantagem é o bloqueio desnecessário de conexões ainda não roteadas devido a
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decisões de roteamento anteriores [BRO92]. Roteadores de canais também são inapropriados

porque o problema de roteamento detalhado em FPGAs não pode ser subdividido em canais

independentes. Note que o algoritmo de roteamento de canal é usado em FPGAs da Actel. Isto é

possível para esse tipo de FPGAs porque as células lógicas estão arranjadas em linhas separadas

por canais de roteamento e os comutadores são tais que cada segmento de trilha vertical pode se

conectar a qualquer segmento horizontal de um canal (veja figura 2.18). Porém, essa

flexibilidade não pode ser considerada em geral para um FPGA. Portanto, as arquiteturas

distintas de FPGAs requerem diferentes algoritmos de roteamento.

Os objetivos e algoritmos utilizados para FPGAs são variantes dos que têm sido usados

nas metodologias de projetos de standard cell e gate arrays. O roteamento de FPGAS difere dos

tradicionais métodos de roteamento, principalmente devido à natureza rígida e heterogênea dos

recursos de roteamento [BRO92].

3.4.2.3 Capacidade de Roteamento e Recursos de Roteamento

Dada uma arquitetura de FPGA, uma ferramenta de posicionamento e roteamento e um

projeto, defini-se capacidade de roteamento como a medida da probabilidade em que a
ferramenta de posicionamento e roteamento poderá completar com sucesso o roteamento do

projeto. É uma probabilidade porque quase todas as ferramentas de posicionamento e roteamento

têm algum grau de aleatoriedade. Em outras palavras, a capacidade de roteamento de um projeto

é afetada tanto pelos recursos de roteamento disponíveis quanto pelos algoritmos de

posicionamento e roteamento utilizados. Os FPGAs têm recursos heterogêneos: linhas diretas,

trilhas longas, segmentos de trilha de tamanhos variados. Um FPGA tem recursos lógicos e de

roteamento fixos. Não é difícil um projeto que está utilizando bem poucos recursos lógicos

exceder os recursos de roteamento. Tanto a teoria como a prática confirmaram que há três fatores

dominantes que afetam a capacidade de roteamento de um projeto com FPGA: a flexibilidade do

bloco de conexão, flexibilidade do bloco de comutação e a média dos comprimentos das trilhas

[ROS93,CHA94].

3.4.2.4 Atrasos de Roteamento

Uma vez que as células lógicas estão posicionadas e roteadas, o projeto pode não

funcionar apropriadamente devido a problemas de temporização. Como já foi dito, o
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posicionamento e roteamento são mutuamente dependentes. Algumas vezes pode ser necessário

criar um novo posicionamento para atingir os objetivos do projeto: completar o roteamento e

satisfazer as restrições de temporização. O atraso devido ao roteamento é bastante significante

cm FPGAs: corresponde entre 40% a 60%, portanto o cálculo do atraso tem um importante papel

no projeto com esses dispositivos [CHA94].

O objetivo de um roteamento dirigido a atraso é produzir rotas que reduzam atrasos entre

os caminhos que limitam o desempenho do circuito. Esses caminhos são chamados caminhos

críticos. Diferentes partes do circuito contribuem para os atrasos nos caminhos. O atraso em

circuitos FPGAs podem ser atribuídos a: atraso dos blocos de NO; atraso dos blocos lógicos;

atraso das trilhas e atraso devido aos elementos programáveis.

Para os FPGAs da Xilinx, o bloco de 1/0 e o bloco lógico têm atrasos razoavelmente

constantes: 15ns para um bloco de 1/0 e 8ns para um bloco lógico combinacional. O atraso de

um CLB e' devido à decodificação da RAM, que é independente da função implementada. Há um

atraso adicional pelo uso de flip-flops constantes no CLB.

3.5 Verificação e Testes

3.5.1 Verificação do Projeto

A simulação é o tipo mais comum de verificação utilizado. É realizada geralmente na fase

inicial, para verificação funcional, e antes da programação do FPGA para verificação de

restrições de temporização. A simulação é um processo que imita a funcionalidade ou

comportamento de um projeto digital num computador. É utilizada principalmente para
identificar possíveis erros no projeto ou problemas de atrasos no circuito. Originalmente era

usada para prototipação, mas agora também é muito utilizada para depurar e validar um projeto.

As ferramentas de verificação de projeto são genéricas considerando-se que o processo de

verificação e a interface do usuário não estão geralmente vinculados a fabricantes específicos,

embora os desempenhos dos componentes estejam. O processo de verificação pode iniciar tão

logo o projeto esteja especificado. Se um modelo de unidade de atraso for estipulado, pode-se

verificar a funcionalidade do projeto nesse estágio. Nos FPGAs, a simulação funcional pode ser

realizada em nível comportamental ou em nível de portas lógicas.
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No caso de simulação temporal, várias abordagens podem ser tomadas. A temporização

pode ser verificada com os atrasos nominais da tecnologia empregada, ou pode considerar o pior

caso. Há ferramentas que extraem informações de atrasos após a fase de posicionamento e

roteamento do projeto, para serem utilizadas na simulação.

Vários simuladores para a tecnologia FPGA estão disponíveis como o Viewsim e

Synopsys. Esses simuladores não são desenvolvidos pelos fabricantes de FPGAs, mas por
desenvolvedores de ferramentas EDA.

A verificação pode ser considerada mais importante que os testes do FPGA antes da

programação, principalmente para dispositivos OTP, como os da Actel. A validação de um

projeto também pode ser feita através de um método formal. Essa técnica é baseada na prova da

correção do projeto usando lógica formal (teoria dos conjuntos), porém é muito complexa e

necessita ser aperfeiçoada.

3.5.2 Testes de FPGAs

Os FPGAs geralmente passam, entre a fabricação e a programação, por três estágios de

testes: pelo fabricante, antes da programação e após a programação. Os dispositivos ainda não

programados são geralmente inteiramente testados pelos fabricantes. Porém, como são

dispositivos sensíveis a descargas eletrostáticas, podem ser danificados, se mal manuseados.

Logo, é recomendável que o usuário teste o dispositivo antes da programação.

Já que os FPGAs não incluem nenhuma lógica em particular, a abordagem utilizada para

seus testes não é realizada do modo tradicional como em outros circuitos integrados. O principal

problema em testar esses dispositivos é verificar se seus elementos programáveis estão

funcionando. A estratégia de testes varia com o tipo de FPGA, dependendo de sua arquitetura e

tecnologia de programação. Seus testes envolvem exame de seus blocos lógicos, elementos

programáveis e interconexões. Os FPGAs tem circuitos especiais para facilitar os testes. Por

exemplo, os dispositivos da Actel têm o mecanismo de probe e os da Xilinx têm procedimentos

de read back.

Nos chips baseados em SRAM da Xilinx, a estratégia de testes inclui: escrita e leitura de

toda a configuração de células; testes pseudo—exaustivos de todos os CLBs; teste de

continuidade e de curto circuito nos segmentos de metal interconectados. As diferentes

configurações de teste testam o dispositivo sem removê-lo do circuito. Testar o dispositivo dessa
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maneira é equivalente a programa-lo com todas as possíveis configurações. Os usuários podem

aplicar alguns desses métodos de teste antes de programar o dispositivo com suas aplicações, por

exemplo, conectando todos os flip-flops em uma ou mais configurações de registradores e

verificando se eles podem deslocar um padrão conhecido. Um teste desse tipo muito utilizado é o

Boundary Scan, segundo o padrão IEEE l 149.1-1990 [XIL95].

Uma abordagem similar é utilizada no caso de outros dispositivos reprogramáveis que
utilizam as tecnologias EPROM e EEPROM. Testes de todas as configurações são problemáticos

para EPROM já que o apagamento do dispositivo não é tão simples como o caso de EEPROM e

FPGAS baseados em SRAM.

Testes de dispositivos OTP são provavelmente mais difíceis. Os dispositivos da Actel

incluem um hardware extra dedicado para testes que não requer programação dos antifuses

exceto aqueles dedicados para os testes. Como no caso de dispositivos baseados em EPROM,

não há garantia que todas as potenciais interconexões estão de fato conectadas. O único modo de

verificar com certeza é testando o dispositivo depois de programá—lo.

Após a programação, o dispositivo deve ser testado novamente. Para isto, podem ser
utilizados os padrões gerados na simulação ou outros métodos como a geração automática de

padrões de teste (ATPG, Automatic Test Pattern Generation) que aplica testes aleatórios gerados

por um equipamento ATE (Automatic Test Equipment).

3.6 Implementação do Projeto

A implementação do projeto é completada neste ponto, mas ainda resta um passo final

que é a programação do FPGA. Para um FPGA programável uma única vez (OTP, One Time

Programmable), como os da ACTEL, é necessário um dispositivo especial para “queimar” os

antifuses dentro do FPGA para configura—lo, de modo a implementar o projeto. Para FPGAs

reprogramáveis como os da Xilinx, o programa makebits é usado para gerar um arquivo de

configuração para o FPGA. Um dispositivo FPGA pode ser programado de vários modos. O

modo serial é o mais recomendado para a fase inicial de prototipação. Isto é porque o arquivo de

configuração pode ser carregado através da porta serial do computador diretamente para o

dispositivo por um cabo especial fornecido pelo fabricante. Se o projeto deve ser realizado na

placa, pode-se usar PROMs, EPROMs ou EEPROMS como um modo semi-permanente de

fornecer o arquivo de configuração para o FPGA.
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3.7 Aplicações de FPGAs

Os FPGAs surgiram nos meados dos anos 80 e ainda são dispositivos relativamente

novos, mas que já se disseminaram e conquistaram uma significativa fatia do mercado de

semicondutores. Ao lado dos CPLDs, são dispositivos que apresentam características e vantagens

competitivas que os tornam adequados a uma grande variedade de aplicações.

Dentre suas principais vantagens destaca-se: sua ótima flexibilidade em função da alta

capacidade lógica; a facilidade de programação pelo usuário final, que reduz o tempo de

fabricação para minutos-, o ciclo curto de projeto que possibilita um rápido time-to-market, o

baixo custo do dispositivo e dos custos fixos do projeto (NRE, Non-Recurring Engineering)

[BRO92, TUC92a, DON95].

Atualmente os FPGAs são utilizados nas mais variadas áreas [BRO96a, CHA94, PET95,

VlN93a, FAW94]. Uma lista de aplicações inclui: integração de múltiplos SPLDs, lógica fuzzy,

equipamentos de comunicação (codificadores, filtros, encriptação/decriptação, modems,

compressão de dados e etc.), equipamentos industriais (controladores, aparelhos de testes,

equipamentos médicos, robótica, emuladores de microprocessadores e etc.), computadores e

periféricos (interfaces de memórias, controladores DMA (Direct Memory Access), co—

processadores, impressoras, scanners, controladoras de vídeo e etc.), telecomunicações (centrais

telefônicas, estações de telefonia celular, redes ATM (Asynchronous Transfer Mode), interfaces

de fibra ótica e etc.), equipamentos de alta confiabilidade (militares, espaciais) e muitas outras.

Outras interessantes aplicações de FPGAS são a prototipação de projetos a serem

implementados em outras tecnologias como ASIC e gate arrays, e também a emulação de

grandes sistemas de hardware [BRO96a]. A primeira dessas aplicações pode ser possível usando-

se um único FPGA de alta capacidade (que corresponde a um pequeno gate array), e a última

podcria vincular muitos FPGAs conectados por algum tipo de interconexão, como o sistema da

Aptix Corp., que utiliza a tecnologia FPIC (Field-Programmable Interconnect Component) para

esse fim.

3.7.1 Hardware Reconfigurável: Uma Nova Abordagem Computacional

Outra área promissora para aplicação de FPGAs, que ainda está começando a se

desenvolver, é a implementação de máquinas computacionais dedicadas e reprogramáveis
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dinamicamente [FAW94, LYS94a, BRO96a, STO95, LYS95]. Isto envolve o uso das partes

programáveis para “executar” algoritmos, ao invés de compilá-los para a execução numa CPU.

Os FPGAs combinam a flexibilidade de dispositivos programáveis (como PLDs e

microprocessadores de finalidade geral) com o desempenho do hardware de finalidade específica

(como ASIC), abrindo um espaço interessante entre os extremos da computação de finalidade

geral e hardware dedicado [DON96a].

Apesar de sua larga utilização, processadores de finalidade geral não são ideais para a

maioria das aplicações que executam. Para quase todas as aplicações, mudanças ou adições que
melhorariam significantemente o desempenho podem ser sugeridas nas arquiteturas dos

microprocessadores. Entretanto, as adições diferem de aplicação para aplicação.

O hardware reconfigurável apresenta-se como uma alternativa tecnológica que pode

adaptar-se a aplicação com a facilidade de um processador de finalidade geral, enquanto mantém

as vantagens de desempenho do hardware dedicado. Com essa inerente velocidade e

adaptabilidade, a computação reconfigurável tem um grande potencial a ser explorado

especialmente em aplicações que necessitam de alto desempenho como arquiteturas paralelas,

processamento de imagens e aplicações de tempo real. Sua eficiência computacional já foi

demonstrada em projetos como o Splash [GOK91] e muitos outros estão sendo desenvolvidos

[GUC95, GUC96, LIN93, LYS94b]. Entretanto, aspectos como arquiteturas de FPGAs mais

adequadas, o modelo de programação de FPGAs, métodos de síntese de VHDL mais eficientes e

a adaptação de algoritmos ao hardware devem ser discutidos e melhorados para a difusão dos

sistemas de computação reconfigurável [DON96a].

3.8 Comentários Finais

Neste capítulo, observamos que o processo de desenvolvimento de projetos com FPGAs é

similar aos de outras tecnologias como ASIC e gate arrays, entretanto as ferramentas e

algoritmos foram adaptados em função das características particulares das arquiteturas de FPGAs

[BR092, CHA94, VlN93b, MOR95]. O processo é significantemente mais curto, tanto na fase

inicial, facilitada pelo uso de bibliotecas de componentes e/ou HDLs, como na fase final, devido

à programação pelo usuário [TUC92a].

Cabe ressaltar que as ferramentas automáticas são essenciais durante o processo, porém é

importante que o projetista conheça o dispositivo e tenha o total controle sobre as ferramentas, a
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fim de alcançar um melhor desempenho do projeto [TUC92b]. Deve-se destacar também a

importância das HDLs, especialmente a linguagem VHDL, que deve se consolidar como o

método padrão para o desenvolvimento de projetos de hardware [DON96a, DON96b, HAR90,

PER91, COE95, LIS93]. Seu enorme potencial para o desenvolvimento de aplicações faz do

FPGA uma tecnologia empolgante, que deve se expandir muito nos próximos anos [BRO96b,

FAW94, VlN93a, DON95].

3.8.1 Escolha das Ferramentas

O gerenciamento cuidadoso do processo de projeto é muito importante para satisfazer os

requisitos, atualizar as metodologias e escolher as ferramentas. O gerenciamento assegura que as

ferramentas adequadas são selecionadas e executadas na sequência correta [BAL95]. Usuários

experientes afirmam que possuir as ferramentas corretas é tão importante para o projeto como

selecionar o dispositivo adequado. As ferramentas corretas oferecem facilidade de aprendizado,

ciclo de desenvolvimento curto, máxima utilização do chip, desempenho e suporte ao dispositivo

mais adequado ao projeto. Algumas diretrizes são relevantes para a escolha de ferramentas

apropriadas. Um bom conjunto de ferramentas deve [TUC92b]:

. Dar suporte aos ambientes de projeto EDA existentes (editores de esquemático e simuladores

existentes).

o Ser completo. Um conjunto mínimo deve incluir: entrada para todas as metodologias

populares de projeto (Palasm/Abel, captura de esquemático, VHDL), assim como tradutores

para padrões da indústria como EDIF (Electronic Design Interchange Format) e LPM

(Library of Parameterized Modules); mapeadores; otimização específica para o dispositivo;

posicionamento e roteamento automático; um editor gráfico que possa ser usado para pré—

posicionamento e roteamento de sinais críticos; simuladores e análise de tempo.

. Possibilitar um curto time-to-market.

. Ter capacidade de otimizar o desempenho e utilização de dispositivos existentes. É vital que

as ferramentas forneçam rotinas de otimização eficientes para implementar um projeto numa

arquitetura especifica.

. Possibilitar um controle completo sobre as ferramentas e seus resultados. As soluções

automáticas somente irão fornecer resultados satisfatórios se o usuário puder verdadeiramente
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controlar as ferramentas. 0 usuário deve ser capaz de: especificar preferências, que incluam

restrições fisicas como pinagem e/loorplanm'ng,e requerimentos de tempo, como frequências

de clock, atrasos e defasagens.

. Ter capacidade controlar a temporização (timing-driven). Especificando-se requisitos de

tempo exatos (frequências e atrasos de caminhos), e não somente prioridades de roteamento,

os problemas de temporização podem ser eliminados antes mesmo que ocorram.

. Tornar o projeto de FPGAs simples. Não deve exigir que o usuário torne-se um especialista na

arquiteura do chip para que explore todas as vantagens do dispositivo.

. A independência do dispositivo está se tornando muito importante à medida que os novos

fabricantes entram no mercado e as ferramentas devam suportá-los. O usuário não deve

comprar e aprender vários conjuntos de ferramentas para usufruir dos novos dispositivos. As

ferramentas devem ter a capacidade de reimplementar projetos existentes.

0 Dar suporte a uma metodologia de projeto transparente à tecnologia. lsto envolve a

capacidade de realizar a captura de esquemático e verificação funcional, independente da

tecnologia final de implementação.

. Finalmente, 0 conjunto de ferramentas deve executar em plataformas populares, como PCs e

workstations.

3.8.2 A Aceitação das HDLs como Ferramenta de Projeto

Os esquemáticos em nível de portas lógicas devem dar lugar a linguagens de projeto de

alto nível do mesmo modo que as linguagens de programação Assembly deram lugar às

linguagens de programação de alto nível. Realmente, as HDL irão fazer para os projetistas de

hardware 0 mesmo que C, Pascal e Ada fizeram para os desenvolvedores de software [HAR90].

Qual HDL escolher é uma questão que deve ser avaliada. Devido ao suporte que VHDL

fornece, pode parecer que seja a linguagem ideal, mas há ainda algumas questões remanescentes

como: é possível reproduzir um projeto a partir somente da documentação VHDL? Outra questão

que deve ser respondida é com relação a portabilidade. Esse tipo de problema surge, pois alguns

fabricantes dão suporte apenas a um subconjunto da linguagem VHDL.

Muitos engenheiros ainda usam esquemáticos para descrição de projetos e sentem-se

desconfortáveis com a mudança para linguagens de alto nível, devido à falta de conhecimentos

de conceitos de programação. Porém, com o crescente aumento da complexidade dos projetos,

53



essa transição parece ser inevitável. Projetos com mais de 8000 portas são inviáveis utilizando-se

apenas esquemáticos [DON96c]. Para amenizar esse processo de transição os fabricantes de

ferramentas EDA estão desenvolvendo ferramentas gráficas para geração de código HDL a partir

de esquemáticos e máquinas de estado, que facilitam o aprendizado da linguagem [DON96b].

Além dessas ferramentas, os fabricantes já oferecem bibliotecas com modelos pré-definidos das

funções mais utilizadas. A eficiência do código gerado é discutível. Muitos projetistas

consideram o código desenvolvido manualmente por engenheiros experientes mais eficiente,

mesmo porque há uma dependência da tecnologia alvo. Por mais automáticas que pareçam,

alguns engenheiros ainda precisarão modificar o projeto para satisfazer restrições, principalmente

quando há requisitos de desempenho. Entretanto, essas ferramentas podem ser usadas como

tutoriais por projetistas inexperientes ou facilitar a escrita do código HDL para os projetistas

experientes. Algumas delas também auxiliam o gerenciamento e a comunicação de idéias durante

o ciclo de projeto. Além disso, são apropriadas para acelerar o projeto, quando o time-to-market é

um fator importante.

3.8.3 VHDL para projeto de FPGAs

Para gerar projetos eficientes com FPGAs, o estilo de descrição das HDLs devem ser

adaptados aos requerimentos das arquiteturas de FPGAs. Ao contrário de ASIC, os FPGAs

oferecem um conjunto fixo de recursos que podem ser utilizados em um projeto. Isto requer que

o código fonte em HDL de um projeto seja adaptado para explorar os recursos disponíveis.

Enquanto, idealmente, o modelo de VHDL sintetizável pode ser o mesmo para todas as

tecnologias alvo, a eficiência do projeto resultante é muito dependente da descrição e tecnologia

utilizada. Devido a arquitetura dos FPGAs, problemas de otimização encontrados em ASIC nem

sempre podem ser convertidos para FPGAs. Nesse aspecto, principalmente as arquiteturas

baseadas em LUTs são diferentes devido à granularidade grossa de seus blocos lógicos; enquanto

arquiteturas de granularidade fina comportam-se como ASICs. Metodologias mais adequadas

para projetos com FPGAs estão sendo propostas [GSC95, MID96] visando a geração de modelos

de VHDL eficientes para a síntese de FPGA.
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