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Resumo

Este trabalho descreve brevemente um histórico das tecnologias de dispositivos lógicos
programáveis, desde as PROMs iniciais até as atuais FPGAs, comentando suas distin-
ções e melhorias, além dos seus sistemas básicos de funcionamento. Também é traçado
um cenário atual dos dispositivos, com enfoque nas prospecções futuras do mercado e
avaliações de ganho de processamento em áreas diversas da computação.

Palavras-chaves: dlp. pld. fpga. prom. dispositivos lógicos programáveis.

Introdução
DLPs (Dispositivos Lógicos Programáveis) ou PLDs (Programmable Logic Devices)

são componentes eletrônicos que possuem a qualidade de serem reconfiguráveis, tendo
como objetivo a construção dos mais variados circuitos lógicos digitais.

Em contraste aos microcontroladores, nos quais as tarefas são programáveis, nos
DLPs o próprio hardware é programável. Eles foram usados inicialmente para a criação de
circuitos lógicos combinacionais e os primeiros modelos datam do final da década de 60.

A maior vantagem dos DLPs está na qualidade do hardware poder ser reconfigurado
para diversas tarefas, sem que haja a necessidade de substituição de equipamentos, tornando-
o um versátil dispositivo de propósito general para circuitos lógicos.

1 Histórico
Diodos-transistores podem ser pensados como os primeiros dispositivos lógicos

programáveis. Eles são geralmente chamados de gates e eram usados, na época dos tubos
de vácuo, para implementar funções OR ou AND. No entanto, PROM foi convencionado
como sendo o primeiro dispositivo totalmente programável. Ele será descrito a seguir.

1.1 PROM
Os primeiros dispositivos considerados como programáveis pelo usuário foram os

PROMs (Programmable Read-Only Memory), introduzidos no final da década de 60. Estes
dispositivos só podiam ser programados uma vez e tinham um certo número de linhas de
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Figura 1 – PROM não-programada (array AND pré-definido e OR programável)

(MAXFIELD, 2008)

endereço (linhas de entrada) e tamanho da palavra (linhas de saída). Podemos considerá-los
como um vetor fixo de funções AND seguidos por um vetor programável de funções OR.

Na figura acima, vemos um sistema hipotético com 3 entradas e 3 saídas, que estão
dispostas nas linhas de endereço, e são projetadas para o array programável OR. As saídas
dependiam da programação do array de OR.

As PROMs foram muito populares na década de 70, porém elas somente podiam
suportar poucas entradas, devido ao fato de cada combinação de entrada ser decodificada
e usada. Com isso, engenheiros começaram a procurar por outras maneiras arquiteturais
para a produção de circuitos lógicos.

1.2 PLA
Para contornar as limitações das PROMs, foram inventados os PLAs (Programmable

Logic Arrays), introduzidos a partir de 1975 pela Signetics e Monolithic Memories. Em
contraste aos PROMs, o número de funções AND no array de ANDs independe do número
de entradas. Caso haja a necessidade de se acionar mais funções AND, simplesmente eram
adicionadas mais linhas no array. A figura 2 a seguir demonstra um esquema simples de
construção de PLAs.

Observa-se que a complexidade na formação de circuitos lógicos diminuiu bastante
com os PLAs, pois a quantidade de linhas era variável. Porém, estes dispositivos nunca
obtiveram grande sucesso, já que os sinais levavam muito tempo para se propagar pelas
linhas, devido ao efeito capacitivo das mesmas (PEDRONI, 2010).

O fato de ambos os arrays serem programáveis também gerava um atraso superior
aos arrays pré-definidos dos PROMs. Além disso, o seu tamanho aumentava em relação às
PROMs, trazendo outra desvantagem.
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Figura 2 – PLA não-programada (arrays AND e OR programáveis)

(MAXFIELD, 2008)

1.3 PAL
De modo a confrontar os problemas de velocidade, uma nova classe de dispositivos,

chamada de PALs (Programmable Array Logic) foram inseridos no final da década de 70.
Conceitualmente, um PAL é quase o oposto de um dispositivo PROM, dado que ele possui
um array AND pré-definido e um array OR programável.

Figura 3 – PLA não-programada (arrays AND e OR programáveis)

(MAXFIELD, 2008)

A imagem acima esquematiza um dispositivo PAL. A sua diferenciação em relação às
PROMs dá-se no fato de que não é necessário decodificar todos os minterms no array AND.
Abaixo temos uma tabela que diferencia os tipos de DLPs mencionados. Os dispositivos
PAL foram aperfeiçoados com a adoção dos GAL (Generic Array Logic).

1.4 GAL
EM 1983, a Lattice Semiconductor Corporation trouxe ao mercado os dispositivos

Generic Array Logic, que proveem uma sofisticada variação do conceito PAL, baseado em
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PROM PLA PAL

1 Array AND é fixo e Ar-
ray OR é programável

Ambos os arrays AND
e OR são programáveis

Array OR é fixo e array
AND é programável

2 Mais barato e simples Mais caro e complexo
que PALs e PROMs Mais barato e simples

3 Todos os minterms são
decodificados

Array AND pode ser
configurado para conse-
guir os minterms dese-
jados

Array AND pode ser
configurado para conse-
guir os minterms dese-
jados

4

Somente funções boole-
anas na forma SOP pa-
drão podem ser imple-
mentadas

Qualquer função boole-
ana na forma SOP pode
ser implementada

Qualquer função boole-
ana na forma SOP pode
ser implementada

Tabela 1 – Tabela comparativa sobre DLPs (ANAND, 2009)

CMOS.

Basicamente, GALs são PALs, mas sua programação pode ser eletricamente apagá-
vel (A.P.GODSE; D.A.GODSE, 2007). Esta funcionalidade torna os GALs particularmente
úteis para atividades de prototipagem de projetos, o que levou a uma enorme aceitação
dos PLDs no mercado.

1.5 CPLDs
Previamente, mencionamos as tecnologias PROM, PAL, PLA e GAL para qualifi-

carmos os dispositivos lógicos programáveis. Estes são encaixados na categoria de SPLDs
(Simple Programmable Logic Devices) devido a sua simplicidade de programação. Para
dispositivos mais complexos, convencionou-se a sigla CPLD (Complex Programmable Logic
Devices). Dito isto, a Monolithic Memories Inc. (MMI), inventores dos dispositivos PAL,
trouxe o MegaPAL, que consistia basicamente de 4 PALs interconectados. O seu alto
consumo de energia fez com que o componente não vingasse. Foi aí então que surgiu a
recém-criada Altera Corporation. Fazendo uso de uma arquitetura diferente de interconexão
de SPLDs, e embutindo tecnologias CMOS e EPROM, seu design acabou por difundir os
CPLDs, mais sofisticados, no mercado.

Apesar das arquiteturas de CPLDs variarem de acordo com o fabricante, pode-se
conceituar um dispositivo genérico CPLD como composto de macrocélulas SPLDs que
compartilham uma matriz comum, conforme demonstrado na figura 4. O design inicial
da Altera modificou a interconexão dos SPLDs através de uma matriz programável que
interconectava os blocos SPLD, trazendo mais velocidade aos circuitos.

2 FPGAs
Por volta do início dos anos 80, com a necessidade de circuitos mais e mais complexos,

os CPLDs mostraram-se insuficientes para aplicações com lógicas muito elaboradas. Foi
então que a Xilinx trouxe a público o primeiro FPGA (Field Programmable Gate Array).

A maior distinção dos FPGAs em relação aos CPLDs está em sua arquitetura.
Enquanto um CPLD pode ser resumido a um conjunto de SPLDs interconectados no
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Figura 4 – Uma estrutura genérica de CPLD)

(MAXFIELD, 2008)

mesmo chip, os FPGAs, por outro lado, eram compostos de um enorme número de blocos
lógicos configuráveis (CLB) (figura 5) cercados por blocos I/O programáveis. Isto dá ao
FPGA a qualidade de ser mais granulado em relação ao CPLDs. Além disso, o elemento
básico de um CPLD pode ser descrito como um PLA ou PAL, enquanto no FPGA, temos
a LUT (Look-up table) como elemento base, substituindo a disposição dos arrays AND e
OR dos PALs e PLAs (JENSEN, 2003)(PEDRONI, 2010).

Figura 5 – Estrutura genérica básica de um CLB (DUBEY, 2008)

Observa-se também que, conforme PLAs são configuradas através da combinação
lógica de ORs e ANDs, as LUTs são programadas pela configuração de bits nas células
de memória. Isto concede aos FPGAs uma capacidade lógica superior aos CPLDs, tendo
em vista que LUTs trazem uma granularidade lógica maior que PLAs, sendo assim mais
adequado para várias replicações em designs lógicos complexos. Outra vantagem está no
espaço utilizado, muito menor que das macrocélulas nos CPLDs, gerando dispositivos mais
densos e com custo menor.
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3 Presente e futuro dos DLPs
Os FPGAs foram se desenvolvendo e persistem atualmente como o dispositivo

principal no qual são desenvolvidas aplicações de circuitos lógicos, sejam combinacionais
ou sequenciais. Por exemplo, em 2012, a maior contagem de transistores disponíveis em
um processador comercial chegava a 2,5 bilhões, enquanto que o Vertex-7 2000T da Xilinx
dispõe de 6,8 bilhões de transistores (CHANG, 2015). Em 2013, o mercado de FPGAs já
havia ultrapassado os 5.4 bilhões de dólares. Atores como a Xilinx e a Altera, recentemente
comprada pela Intel por mais de 16 bilhões de dólares, exaltam o mercado crescente destes
dispositivos.

Um dos cenários vislumbrados para o futuro dos FPGAs está com a Microsoft. Seu
motor de busca Bing atualmente utiliza FPGAs em conjunto com sua rede de máquinas
para processamento de pesquisas. E observou-se que os FPGAs processam os algoritmos
do Bing até 40 vezes mais rapidamente que uma CPU padrão (MCMILLAN, 2015).

Nesta mesma linha, a Microsoft acredita que os FPGAs são apropriados para
redes neurais. Um paper liberado pela companhia alega que o reconhecimento de imagens
e voz pode alcançar altos ganhos de perfomance com um baixo consumo de energia
(OVTCHAROV, 2015).

E a Intel, após aquisição da Altera, está testando placas-mãe experimentais que
embarcam CPUs Xeon integradas a um FPGA em um único pacote, de modo a criar
um sistema mais customizável e integrado. Aplicações como a IoT (Internet of Things) e
datacenters estão na mira da empresa(MORGAN, 2015).

4 Conclusão
Após breve explicação sobre os alicerces dos DLPs, observa-se um mercado cres-

cente. O desenvolvimento de DLPs segue em alta após a compra da Altera pela Intel.
FPGAs estão no foco dos noticiários de tecnologia e as projeções são vastas, em especial
devido a escalabilidade de hardware trazida pelos FPGAs, altamente bem-vinda no mundo
corporativo. Diminui-se a necessidade de constantes atualizações físicas e os dispositivos
podem ser programados para aplicações específicas, e reprogramados para outra aplicação
caso o usuário assim desejar. Segundo Waxman, diretor do grupo de infraestrutura de
Cloud da Intel, "um terço dos provedores de serviços na nuvem estarão usando aceleração
de FPGA nos próximos 5 anos". O futuro promete para FPGAs.
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