
FPGA áramkörök alkalmazásainak vizsgálata 
Kutatási beszámoló a Pro Progressio alapítvány számára 

Raikovich Tamás, 2012. 

 

1 Bevezetés 

A programozható logikai áramkörökön (FPGA) alapuló hardver gyorsítók egyre jobban elterjednek a 
nagyteljesítményű számítási alkalmazások területén. Az FPGA eszközök előnye az 
alkalmazásspecifikus integrált áramkörökhöz képest a programozhatóságukból adódó rugalmasság, 
valamint kis darabszám esetén a jóval olcsóbb ár. Az átkonfigurálható alkalmazásspecifikus számítási 
architektúrák és a rendelkezésre álló nagymennyiségű erőforrások lehetővé teszik a nagyobb 
hatékonyság elérését a hagyományos megoldásokhoz képest. Az általános célú processzorok és az 
újrakonfigurálható számítási struktúrák együttes alkalmazásával kihasználhatók mindkét oldal 
előnyös tulajdonságai. Jelen kutatási munka során az FPGA eszközök alkalmazásainak vizsgálata a 
parciális átkonfigurálhatóság szempontjából történt meg. 

2 Az FPGA áramkörök parciális átkonfigurálása 

Az FPGA áramkörök többféle, soros és párhuzamos konfigurációs interfészt biztosítanak, melyeken 
keresztül letölthetőek az eszközbe a konfigurációs adatok. A normál konfigurációs folyamat alatt az 
FPGA működése leáll, az aktuális konfiguráció törlődik a konfigurációs memóriából, majd az új 
konfiguráció betöltése után az eszköz működése újraindul. 
 
Egyes FPGA eszközök támogatják az úgynevezett parciális dinamikus átkonfigurálást is. A parciális 
dinamikus átkonfigurálási folyamat alatt az FPGA teljesen működőképes marad, miközben egy adott 
részébe új konfiguráció kerül. Ezt a lehetőséget kihasználva egyetlen FPGA áramkör funkcionalitása 
nagymértékben megnövelhető és az adott rendszer kevesebb számú és kisebb komplexitású 
eszközzel valósítható meg, mint azt a hagyományos megoldás igényelné. A parciális dinamikus 
átkonfigurálásnak két típusa különböztethető meg: a különbség alapú átkonfigurálás, illetve a modul 
alapú átkonfigurálás. 

2.1 Különbség alapú átkonfigurálás 

Különbség alapú átkonfigurálás esetén a módosítani kívánt rész konfigurációs adatait először ki kell 
olvasni az eszközből, majd a szükséges módosítások elvégzése után az új konfigurációs adatokat 
vissza kell írni az eszközbe. Ez a módszer csak akkor használható, ha az eszköz támogatja a 
konfigurációs memóriájának kiolvasását és akkor hatékony, ha igen kis területeket, például néhány 
LUT tartalmát kell módosítani. Mivel csak a konfigurációk közötti különbséget kell tárolni, ezért itt 
jóval kevesebb memória szükséges a konfigurációs adatok számára, mint a modul alapú 
átkonfigurálás esetén. 

2.2 Modul alapú átkonfigurálás 

Modul alapú átkonfigurálás esetén a tervben átkonfigurálható tartományokat (PR régiók) kell 
kialakítani, melyekbe betölthetők a különböző funkciókat megvalósító modulok (PR modulok). Egy 
ilyen rendszer két fő részre osztható: a statikus részre és az átkonfigurálható részre (1. ábra). A 
statikus rész tartalmazza a terv mindazon részeit, melyek nem változnak meg az átkonfigurálás során. 
Az átkonfigurálható rész tartalmazza az egyes PR régiókat. A PR régiók méretét meghatározza az 
adott FPGA eszköz minimálisan átkonfigurálható területe. Ahhoz, hogy az egyes PR modulok 
egymással kicserélhetők legyenek egy adott PR régióban, szükséges, hogy a modulok I/O interfésze 



azonos legyen, valamint a statikus és a PR régió közötti huzalozási átmenetek rögzített helyen 
legyenek. Ez esetben a teljes konfigurációs adat tárolása szükséges, amely a PR modulok és a PR 
régiók számától függően akár nagyméretű is lehet. A modul alapú parciális dinamikus átkonfigurálás 
lehetővé teszi, hogy az FPGA hardver erőforrásait időmultiplexelt módon használjuk, hasonlóan, 
ahogy egy mikroprocesszor képes a taszkok közötti átkapcsolásra. Mivel az FPGA „hardveres taszkok” 
között képes ily módon váltani, ezért rendelkezik mind a szoftveres megoldások flexibilitásának, mind 
pedig a hardveres megoldások teljesítményének előnyeivel. 
 

 
1. ábra: A statikus és az átkonfigurálható tartományok az FPGA-ban. 

3 A parciális dinamikus átkonfigurálást támogató eszközök 

Jelenleg három gyártó, az Atmel, a Xilinx és az Altera kínálatában szerepelnek olyan FPGA eszközök, 
amelyek támogatják a parciális dinamikus átkonfigurálást. Az alábbiakban ezen eszközök 
legfontosabb jellemzői kerülnek áttekintésre. 

3.1 Atmel FPGA áramkörök 

Az Atmel AT40KAL eszközcsalád tagjainak komplexitása 5000 és 50000 logikai kapu közötti, a 
maximális működési frekvenciájuk 100 MHz. Az eszközökben 32 x 4 bites dual-portos memória 
blokkok találhatóak, szorzókkal vagy DSP blokkokkal nem rendelkeznek. Az I/O blokkok csak az alap 
TTL és CMOS I/O szabványokat támogatják. Az eszközök felépítése csak nagyon egyszerű tervek 
megvalósítását teszi lehetővé, a nagyteljesítményű számítási alkalmazások megvalósítására 
alkalmatlanok. 

3.2 Xilinx FPGA áramkörök 

A Xilinx FPGA áramkörei közül a Virtex-II/Pro, a Virtex-4, a Virtex-5, a Virtex-6, a 7-es sorozat (Artix-7, 
Kintex-7 és Virtex-7), valamint a Zynq-7000 család tagjai támogatják a parciális dinamikus 
átkonfigurálást. A gyári fejlesztői környezet aktuális, 14.3-as verziója már nem teszi lehetővé a 
fejlesztést a Virtex-II/Pro eszközökre. Jelenleg a Virtex-6 család, a 7-es sorozat vagy a Zynq-7000 
család megfelelő tagját érdemes választani, ha a parciális átkonfigurálásra szükség van egy adott terv 
esetén. 
 
A Virtex-6 család, a 7-es sorozat és a Zynq-7000 család tagjai nagyjából hasonló belső felépítésűek, de 
a korábbi eszközökhöz képest az alap logikai építőelemek (slice, szelet) felépítése jelentős mértékben 
megváltozott. Egy szelet tartalmaz négy darab 6 bemenetű funkciógenerátort, nyolc darab flip-flop-
ot, multiplexereket és átvitel logikát. A SLICEL szeletek ezeket az elemeket használják fel a logikai, 
aritmetikai és a ROM funkciók megvalósításához. A SLICEM szeletekben a funkciógenerátorok 
képesek még elosztott RAM-ként és shiftregiszterként is működni. A 36 kbites blokk-RAM-ok 
feloszthatók két független 18 kbites részre, támogatják a bájtos írást, valamint rendelkeznek szinkron 
és aszinkron üzemmódot is támogató dedikált FIFO logikával. A DSP48E1 blokkok tartalmaznak egy 
25 x 18 bites kettes komplemens előjeles szorzót, egy SIMD üzemmódot is támogató ALU-t, egy 48 
bites akkumulátort, egy mintafelismerőt (komparátort) és opcionális pipeline regisztereket. Az 
eszközökben található CMT-k (Clock Management Tile) képesek elvégezni a szokásos órajel kezelési 
feladatokat, mint például az órajel csúszás megszüntetését, a frekvenciaszintézist vagy a fáziseltolást. 
Egy CMT-ben két DCM (Digital Clock Manager) és egy PLL található. Az eszközök I/O blokkjai 
támogatják az összes fontosabb I/O szabványt az 1,2 V és 3,3 V (Virtex-6 esetén 2,5 V) közötti 
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feszültségtartományban. Egyes eszközök tartalmaznak még multi-gigabit soros adó-vevő modulokat, 
valamint PCI Express interfész blokkot is. 
 
A Zynq-7000 sorozatba tartozó eszközök különlegesek abból a szempontból, hogy a programozható 
logika mellett tartalmaznak egy kétmagos ARM Cortex-A9 processzort a hozzá kapcsolódó 
perifériákkal (memóriavezérlő, DMA vezérlő, USB, Ethernet, UART, CAN, I2C, SPI, SD kártya interfész). 
A processzoros rendszer és a programozható logika közötti kommunikáció a szabványos AXI buszon 
keresztül történhet. 
 
Az eszközök rendelkeznek a szokásos master és slave soros, illetve párhuzamos konfigurációs 
interfészekkel. A párhuzamos interfészek esetén a 8 bites, a 16 bites és a 32 bites adatszélesség 
támogatott. A konfigurációs interfészek közül ki kell emelni az ICAP-ot (Internal Configuration Access 
Port), amely az FPGA-ban található belső konfigurációs port. Ennek használata lehetőséget biztosít 
arra, hogy az FPGA-ba letöltött alkalmazás saját maga át tudja konfigurálni az eszköz egy részét. A 
konfigurációs adatok tárolására a gyári konfigurációs memóriákon kívül felhasználhatók a szabványos 
soros és párhuzamos FLASH memóriák is. 
 
A fentiek alapján elmondható, hogy a Xilinx áramkörök alkalmasak a nagyteljesítményű számítási 
feladatok megvalósítására, rendelkeznek mindazon erőforrásokkal, amelyeket az ilyen típusú 
alkalmazások igényelnek. 

3.3 Altera FPGA áramkörök 

Az Altera FPGA áramkörei közül a Cyclone V, az Arria V és a Stratix V család tagjai támogatják a 
parciális dinamikus átkonfigurálást. A gyári fejlesztői környezet aktuális, 12.1-es verziója csak a Stratix 
V eszközökre teszi lehetővé a parciális átkonfigurálást felhasználó tervek implementálását. Ezen 
eszközök felépítése és tulajdonságai nagyjából hasonlóak a fent említett Xilinx áramkörökhöz, 
rendelkeznek mindazon erőforrásokkal, melyeket a nagyteljesítményű számítási alkalmazások 
igényelnek. 
 
Az Altera FPGA eszközök a konfigurációs memória normál írásán felül támogatják a konfigurációs 
memória maszkolását AND és OR műveletekkel. Ezen lehetőség kihasználásával az eszköz 
konfigurációs memóriájának kis része, akár egyetlen LUT tartalma is könnyen módosítható 
(különbség alapú átkonfigurálás). 

4 Tervezési megfontolások 

A parciális dinamikus átkonfigurálást alkalmazó tervek megvalósítása számos megfontolást igényel. 
Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek azok a legfontosabb dolgok, melyeket figyelembe kell venni 
az ilyen tervek esetén. 
 
 Az átkonfigurálható tartományok elhelyezésekor figyelembe kell venni, hogy az eszközök 
konfigurációs memóriája nem írható akármilyen kis egységekben. Az átkonfigurálható tartományok 
magasságát a konfigurációs memória legkisebb címezhető szegmense (keret) határozza meg. Egy-egy 
konfigurációs keret tartalmát az 1. táblázat mutatja. Az FPGA eszközök kevés, általában 4-6 keretet 
tartalmaznak egy oszlopban, ezért az átkonfigurálható tartományok magasságát célszerű 1 keretnyire 
választani. Ez befolyásolja az eszközben elhelyezhető átkonfigurálható tartományok számát. 
 

1. táblázat: A konfigurációs keretek tartalma. 

Eszköz Xilinx Virtex-5 Xilinx Virtex-6 Xilinx 7-es sorozat, Zynq 

Egy konfigurációs 
keret tartalma 

20 CLB vagy 
4 RAMB36 vagy 
8 DSP48 

40 CLB vagy 
8 RAMB36 vagy 
16 DSP48 

50 CLB vagy 
10 RAMB36 vagy 
20 DSP48 



Az átkonfigurálható modulok I/O interfészének kialakításánál figyelembe kel venni, hogy a statikus és 
az átkonfigurálható tartomány közötti átmenet rögzített, tehát az I/O vonalak huzalozása az 
átkonfigurálható tartományokban lévő LUT-okon keresztül történik. A felhasznált LUT-ok számának 
csökkentése érdekében ezért célszerű egyszerű I/O interfészt megvalósítani. Az átkonfigurálás alatt a 
PR régiók kimenetei nem meghatározott állapotba kerülnek, ezért leválasztó logika hozzáadása 
szükséges a statikus régióban.  
 
Az átkonfigurálható tartományokban korlátozva vannak a felhasználható elemek. Ezek nem 
tartalmazhatnak többek között órajel puffereket, órajel menedzsment blokkokat (MMCM), I/O 
blokkokban található komponenseket, valamint egyéb architektúra specifikus komponenseket 
(boundary scan, ICAP, STARTUP, PCI Express interfész, stb.). 
 
Parciális átkonfigurálás használata esetén a terv megvalósítása lentről felfelé (bottom-up) történik. A 
rendszerben található statikus és átkonfigurálható tartományok tartalmát külön-külön kell 
szintetizálni és az implementációs fázis során készülnek el a konfigurációs fájlok. A bottom-up 
megközelítés miatt a terv globális optimalizálása nem lehetséges, emiatt valamekkora 
teljesítménycsökkenés várható. 

5 Alkalmazási példák 

A parciális átkonfigurálás nyújtotta lehetőségek számos esetben hatékonyan kihasználhatók. A 
következőkben röviden megemlítésre kerül néhány ilyen példa. 
 
Hálózati kapcsolók esetén az eszköz portjai többféle kommunikációs protokollt is támogathatnak. Azt 
azonban nem lehet megmondani előre, hogy az adott porton mely protokollt szükséges használni az 
FPGA felkonfigurálása előtt. Hogy az FPGA-t ne kelljen újra felprogramozni és így ez időre letiltani a 
portokat, minden protokollt meg kell valósítani az összes portra, amely nyilván nem eredményez 
hatékony erőforrás kihasználást. Ha kihasználjuk az FPGA által nyújtott parciális dinamikus 
átkonfigurálást, akkor egy-egy PR régiót hozzárendelve a hardveres protokoll implementációkhoz 
biztosítható az eszköz hatékony kihasználása és a működés alatti gyors konfigurációváltás. 
 
Az FPGA alapú hardver gyorsítók elterjedtek a heterogén, nagyteljesítményű számítási 
alkalmazásokban. Az FPGA eszköznek a processzoros rendszerhez történő illesztése gyakran PCI 
Express buszon keresztül történik. A PCI Express szabvány szerint az eszköznek mindig nyugtáznia kell 
a kapott kérést, még akkor is, ha azt éppen nem tudja kiszolgálni. A teljes FPGA átkonfigurálása 
nyilván megsértené ezt a követelményt. Ha az eszköz konfigurációján módosítani kell, akkor az csak a 
parciális átkonfigurálással lehetséges, a PCI Expressz interfészt a statikus régióban elhelyezve. 
Érdekesség, hogy az Altera FPGA-k hardveresen támogatják a PCI Express interfészen keresztüli 
konfigurálást, a Configuration via Protocol (CvP) módot. 
 
A parciális dinamikus átkonfigurálás kihasználható az adatfolyam jellegű feldolgozást megvalósító 
alkalmazások esetén is, mint például a képfeldolgozás. Az ilyen alkalmazások feldolgozási sorok 
kialakítását igénylik, egy ilyen példát szemléltet a 2. ábra. Egy-egy sor átkonfigurálható feldolgozó 
egységeket tartalmaz, melyek FIFO-k segítségével kapcsolódnak egymáshoz, hogy az esetlegesen 
eltérő adatfeldolgozási sebesség ne jelentsen problémát. A nagy mennyiségű adat hatékonyan csak 
külső memóriában tárolható, a memória interfész ennek illesztését biztosítja a rendszerhez. 



 
2. ábra: Átkonfigurálható feldolgozási sor. 

 

6 Összefoglalás 

A parciális dinamikus átkonfigurálási technológia új fejezetet nyit az FPGA fejlesztés területén. 
Lehetővé teszi a hardver erőforrások időmultiplexelt használatát, ezáltal az FPGA áramkör 
funkcionalitása nagymértékben megnövelhető és a hagyományos megoldáshoz képest a rendszer 
kevesebb számú és kisebb komplexitású eszközzel valósítható meg. Ez pedig maga után vonja a 
fogyasztás és a költségek csökkenését. Az átkonfigurálható tartományok méretének optimális 
megválasztásával elérhető, hogy az átkonfigurálási idő töredéke legyen az adott művelet végrehajtási 
idejének. Tehát az átkonfigurálási folyamat számottevően nem lassítja le a rendszer működését. 
 
A parciális átkonfigurálási technológiának a számos előnye mellett hátrányai is vannak. Különösen a 
technológia megjelenésének kezdeti szakaszán volt tapasztalható, hogy még nem teljesen kiforrott. 
Egy másik megemlítendő hátrány, hogy a parciálisan átkonfigurálható rendszerek megvalósítása a 
normál rendszerek megvalósításánál bonyolultabb, több időt és számos megfontolást igényel. 


