
Arquitetura FPGAs e CPLDs da Xilinx

Anderson Demetrio, Gustavo Constante, Tamara Arrigoni

09 de Maio de 2016

Resumo
Este trabalho descreve brevemente as arquiteturas de dispositivos lógicos programáveis FPGAs

e CPLDs da empresa norte amaricana Xilinx, neste contexto iremos explorar a funcionalidades de
cada arquitetura demonstrando seu funcionamento, desempenho e praticidade.

1 Introdução

Atualmente FPGAs (Field-programmable Gate Array) e CPLDs (Complex Programmable Logic
Device) são uma das melhores soluções para desenvolvimento de sistemas embarcados, haja visto que
em ambas as arquiteturas possibilitam ao usuário a programação do hardware interno, superando
os tradicionais microcontroladores que possuem uma arquitetura mais restrita .Neste contexto de
FPGAs e CPLDs destaca-se uma empresa norte americana, a Xilinx, fundada no Vale do Siĺıcio em
1984, especializada em soluções de circuitos lógicos programáveis. A Xilinx vende tanto FPGAs e
CPLDs para fabricantes de equipamentos eletrônicos nos mercados finais , tais como comunicações,
industrial, comercial, automotivo e de processamento de dados.

2 Arquiteruras FPGA

Dentre os diversos dispositivos lógicos programáveis como SPLD (Simple Programmable Logic
Device), CPLD, FPIC (Field Programmable Interconnect), entre outros vamos detalhar a estrutura
básica de um FPGA. Estes circuitos são compostos por três blocos principais: blocos de I/O, blocos
lógicos e blocos de interconexões. Além destes, possuem blocos de memória RAM, recursos de relógio
e configuração do circuito elétrico [4]. Na figura 1 podemos ver uma abstração da arquitetura de um
FPGA Virtex, com os elementos citados acima.

Figura 1: Arquitetura Virtex

Os blocos de entradas e sáıdas são responsáveis por conectar a interface e os dispositivos externos
como osciladores, displays, deep switches entre outros que servem para receber ou enviar sinais para
serem processados pelos circuitos configurados. Estes blocos normalmente se localizam na periferia
do componente, sendo principalmente dos tipos PGA (Pin Grid Array) e BGA (Ball Grid Array),
como podemos observar nos datasheets da Xilinx [2]. Abaixo as figuras 2, 3, 4 foram retiradas dos
datasheets da Xilinx para ilustrar.
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Figura 2: Bloco de entrada e sáıda de dados

2.1 Virtex

O virtex é um FPGA otimizado para sistemas de alta performance e tamanho de 28 nm com
pontes integradoras e I/O, possui uma alta aplicação na área de comunicação trabalhando com veloci-
dades de 10 a 100 GigaBytes além de incluir FIFO e ECC lógica, blocos DSP, PCI-Express, Ethernet
MAC e transceptores de alta velocidades integrados[4]. Além da lógica FPGA, a série Virtex inclui
um hardware incorporado que possui a função fixa para funções comumente usadas como multipli-
cadores, memórias, transceptores de série e núcleos de microprocessadores.Esses recursos são usados
em aplicações tais como equipamentos de infraestrutura sem fio, equipamentos médicos e sistemas de
defesa, teste e medição.

Figura 3: Arquitetura em bloco do Virtex

2.2 Artix

Este FPGA proporciona um baixo custo de energia possuindo um tamanho de 28 nm sendo
muito otimizado e com altas performance para transmissores de comunicação como rádio, camêras e
aplicações de comunicações sem fio.A famı́lia Artix-7 fornece uma potência de 50% mais baixa e custo
35% menor em relação à famı́lia Spartan-6 e baseia-se na arquitetura unificada da série Virtex[4]. A
Xilinx afirma que Artix-7 FPGAs oferecem o desempenho necessário para tratar mercados de alto
volume, senśıvel ao custo, anteriormente servidos por ASSPs, ASICs e FPGAs de baixo custo.

2.3 Kintex

A famı́lia de FPGA Kintez-7 é a primeira que traz uma alta performance, como no Virtex, consu-
mindo metade da energia que o mesmo consumiria. Essa expressiva redução no consumo de energia
acabou resultando no aumento de duas vezes da capacidade de processamento digital de sinais (DSP)
em cada dispositivo com relação à geração anterior de dispositivos[1] .Além disso, ela possui um
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Figura 4: Arquitetura em bloco do Artix 7

equiĺıbrio entre desempenho de taxa de dados do chip FPGA, baixa potência, I/O de alta velocidade,
capacidade, segurança e confiabilidade.

2.4 Zynq

A famı́lia Zynq-7000 aborda aplicações de sistemas embarcados high-end, tais como videovigilância,
assistência automóvel, motorista, sem fio e automação industrial integram uma completa Cortex-
A9,processador que se baseada em um sistema de 28 nm. Esta arquitetura difere das anteriores pois
a lógica programável interna do seu processador constitui uma plataforma FPGA-centric para um
modelo de processador-centric. Em 2013 introduziram o Zynq-7100, que integra processamento de
sinais digitais (DSP) para atender aos requisitos de integração de sistemas programáveis de wireless,
transmissão, médico e aplicações militares emergente[4]. A nova famı́lia de produtos Zynq-7000 repre-
sentou um desafio chave para os designers de sistemas, porque o software de design Xilinx ISE não
tinha sido desenvolvido para lidar com a capacidade e complexidade de projetar um FPGA com um
núcleo ARM.

Figura 5: Bloco interno Zinq-7000

2.5 Famı́lia Spartan

A série Spartan visa aplicações com baixo consumo de energia e de alto volume; por exemplo,
mostra os set-top boxes , roteadores sem fio e outras aplicações.A famı́lia Spartan-6 tem o tamanho
de 45 nanômetros [nm], a camada de 9 metal, óxido de dupla tecnologia de processo[4]. O Spartan-6
foi comercializado em 2009 como uma solução de baixo custo para o setor automotivo, comunicações
sem fio, aplicações de apresentação e de vigilância de v́ıdeo de tela plana.
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Figura 6: Bloco interno Spartan

2.6 EasyPath

Esta arquitetura possui um menor custo interno de hardware e possui alto desempenho. Além disso
é mais flex́ıvel e seu sistema possui alto remdimento, como o Virtex. Este dispositivo foi projetado
para atender as questões de gastos com blocos DLPs internos, logo pode ser tão rápido quanto as
outras famı́lias não requerendo nenhuma conversão ou requalificação do dispositivo do usuário.

Figura 7: FPGA EasyPath

3 CPLDs

Conforme o progresso tecnológico e o aumento da quantidade de circuito que pode ser implemen-
tado em um chip, os fabricantes conseguiram implementar mais de um SPLD num único chip, surgindo
assim o CPLD. Os CPLDs são dispositivos compostos por macrocélulas que reconhecem tanto intruções
lógicas sequenciais como combanacionais, e um Array Logic, por sua vez reprogramável e que possui
uma estrutura de portas AND, que podem ser programadas, e portas OR fixas, formando um arranjo
de soma de produtos. Essencialmente o CLPD é um dispositivo que contém múltiplos SPLDs e pode
substituir diversos circuitos integrados de funções fixas.São menos complexos dos que os FPGAs e em
sua maioria usam uma tecnologia de processo não volátil para conexões programáveis[3]. Dentre as
famı́lias produzidas pela Xilinx estão a CoolRunner II, CoolRunner XPLA3 e a XC9500. A imagem 8
representa uma tabela comparativa onde podemos identificar suas respectivas caracteŕısticas, seguida
da figura 9, onde podemos visualizar a estrutura de um bloco CPLD.
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Figura 8: Dispositivos CPLD da Xilinx[5]

Figura 9: Estrutura de bloco CPLD

4 Conclusão

Há diversos tipos de lógica programável dispońıveis. Geralmente CPLDs podem ser usados para
implementar quaisquer tipo de funções lógicas, como decodificados, codificadores, multiplicadores,
demultiplexadores e somadores. Já o FPGA é, de forma geral, mais complexo e possui uma densidade
muito maior do que um CPLD uma vez que tem uma estrutura interna diferente e seus blocos lógicos,
geralmente, existem em maior número. FPGAs de grande capacidade podem ser compostos de dezenas
de centenas de blocos lógicos, além de memória e outros recursos[3]. Enquanto o CPLD contém
basicamente dispositios SPLDs.
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