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Flash w FPGA
Nowa rodzina FPGA: Spartan 3 AN

Układy FPGA kojarzyły się dotychczas 
z koniecznością stosowania zewnętrznych 

konfiguratorów (pamięci nielotnych, zazwyczaj 
Flash). Ten kłopotliwy wizerunek próbowała 

zmienić firma Actel (produkująca m.in. układy 
z wewnętrzną pamięcią Flash: ProASIC, IGLOO, 

Fusion) oraz Lattice (stosunkowo nowe w ofercie 
układy LatticeXP). W pierwszych dniach marca 
tego roku do grona producentów „flashowych” 

FPGA dołączył Xilinx. I to w jakim stylu!

Układy Spartan 3 nale-
żą do jednej z najpopular-
niejszych (nie tylko w na-
szym kraju) rodzin ukła-
dów FPGA, czego jedną 
z podstawowych przyczyn 
jest ich niska cena. Dru-
gim, co najmniej równie 
istotnym ich atutem, jest 

doskonałe wyposażenie: 
uniwersalne zasoby logicz-
ne pozwalają na implemen-
tację zarówno małych jak 
i bardzo dużych projektów 
(tab. 1), a wbudowane blo-
ki generacji sygnałów zega-
rowych z programowanymi 
PLL, zespoły konfigurowal-

nych pamięci SRAM, a tak-
że sprzętowe multiplikatory 
tworzą niezwykle elastycz-
ne środowisko sprzętowe. 
Jeśli do tego dołożyć do-
stępność bezpłatnego śro-
dowiska projektowego (We-
bPackISE) wyposażonego 
w dobrej jakości syntezer 
HDL, dostępność wielu ty-
pów układów w obudowach 

„przyjaznych” dla przecięt-
nych krajowych warunków 
technologicznych oraz tanie 
(lub wręcz bezpłatne) pro-
gramatory ISP okazuje się, 
że przeciętny projektant 
układów cyfrowych może 
rozpocząć pierwsze prace 
bez konieczności ponosze-
nia dotkliwych nakładów 
finansowych.
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układów, w tym także z wy-
korzystaniem pamięci równo-
ległych oraz różnych typów 
pamięci szeregowych. Ukła-
dy Spartan 3AN obsługują 
tryby konfiguracji dostęp-
ne w rodzinie Spartan 3A, 
a także jeden dodatkowy 
– w którym jest wykorzysty-
wana wewnętrzna pamięć 
Flash. Na rys. 2 pokazano 
dwa powszechnie stosowane 
sposoby konfiguracji FPGA 
z wykorzystaniem zewnętrz-
nej pamięci Flash (górne 
rysunki) oraz tryb konfigu-
racji z wewnętrznej pamięci 
Flash, dostępny wyłącznie 
w układach Spartan 3AN.

Warto zwrócić uwagę, że 
w przypadku konfigurowania 
FPGA z wewnętrznej pamię-
ci Flash nie jest możliwe 
konfigurowanie wielu ukła-
dów połączonych w łańcuch. 
Ten tryb konfiguracji jest 
natomiast dostępny w każ-
dym innym, „klasycznym” 
trybie konfigurowania.

Flash nieco na wy-
rost?

Pojemność pamięci Flash 
wbudowanych  w ukła -
dy Spartan 3AN wynosi 
1…16 Mb. W zależności od 
potrzeb, można w niej prze-
chowywać jedną lub kilka 
wersji konfiguracji FPGA, 
a pozostałą nie wykorzysta-
ną pojemność (od 627 kb 
do 11 Mb, w zależności od 
typu układu) można wy-
korzystać jako nieulotną 
pamięć SPI Flash we wła-
snej aplikacji. W WebPack 
ISE 9.1 (i nowszych) jest 
dostępny predefiniowany 
element biblioteczny o na-
zwie SPI_ACCESS, którego 
symbol graficzny pokazano 
na rys. 3, a opis mapowa-
nia elementu bibliotecznego 
w projekcie w języku VHDL 
na list. 1. Niezależnie od 

Czytelnikom zainteresowanym tematyką FPGA polecam publikowany 
w EP kurs podstaw projektowania, którego część 7 publikujemy na 

str. 97. Projekty prezentowane w ramach tego kursu są implementowane 
w układzie z podstawowej rodziny Spartan 3 – XC3S200.

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów układów z rodziny Spartan 3 AN
Parametr XC3S50AN XC3S200AN XC3S400AN XC3S700AN XC3S1400AN

Liczba bramek 50K 200K 400K 700K 1400K
Liczba komórek 1,584 4,032 8,064 13,248 25,344

Liczba 
sprzętowych 

multiplikatorów
3 16 20 20 32

Liczba zespołów 
BlockRAM 3 16 20 20 32

Pojemność 
BlockRAM [kb] 54 288 360 360 576

Pojemność 
DistributedRAM 

[kb]
11 28 56 92 176

Pojemność 
pamięci Flash 

[Mb] 
1 4 4 8 16

Pojemność Flash 
użytkownika [b] 627 k 2 M 2 M 5 M 11 M

DCM 2 4 4 8 8
Obsługiwane 
standardy I/O 26 26 26 26 26

I/O różnicowe 
(max.) 50 90 142 165 227

I/O 
asymetryczbne 

(max.)
108 195 311 372 502

Obudowa Liczba I/O Liczba I/O Liczba I/O Liczba I/O Liczba I/O
TQ144 108 – – – –
FT256 – 195 – – –
FG400 – – 311 – –
FG484 – – – 372 –
FG676 – – – – 502

Tab. 2. Skrótowe porównanie parametrów róznych układów z rodzin Spartan 3

Rodzina Liczba 
bramek

Flash
[Mb]

Liczba 
komórek 

logicznych

Distributed 
RAM
[kb]

BlockRAM
[kb] Multiplikatory DCM I/O

[max.]

Spartan–3AN 50k…1,4M 1…16 1584…25344 11…176 54…576 3…32 2…8 144…502
Spartan–3A 50l…1,4M – 1584…25344 11...176 54...576 3...32 2...8 144...502
Spartan–3E 100k…1,6M – 2160…33192 15…231 72...648 4...36 2...8 108...376
Spartan–3 50k…5M – 1728…74880 12…520 72...1872 4…104 2…4 124…784

Czego zatem brakuje 
układom Spartan 3? Zde-
cydowanie:  możliwości 
konfiguracji po włączeniu 
zasilania bez konieczności 
stosowania zewnętrznego 
konfiguratora – czyli nie-
zbędna jest wewnętrzna 
pamięć Flash. Xilinx do-
strzegł tę potrzebę, w wy-
niku czego powstała pod-
rodzina Spartan 3AN.

Spartan 3AN: mariaż 
wygody i możliwości

Układy tworzące podro-
dzinę Spartan 3AN są funk-

cjonalnymi odpowiednikami 
układów znanej na ryn-
ku podrodziny Spartan 3A 
(układy zoptymalizowane 
pod kątem minimalizacji 
kosztu linii I/O – tab. 2), 
przy czym dzięki wbudo-
wanej pamięci Flash do ich 
konfiguracji nie jest koniecz-
ny zewnętrzny konfigurator. 

Producent wyposażył 
układy Spartan 3AN w pa-
mięci Flash z interfejsem 
szeregowym, które są od-
powiednikami  pamięci 
AT45DB firmy Atmel, o po-
jemności 1/2/4/8 lub 16 Mb. 

Nie jest jasne, czy struktu-
ra Flash jest zintegrowana 
z FPGA czy też zastosowa-
no popularną technologię 
montażu w jednej obudowie 
dwóch niezależnych struk-
tur (MCP – Multi Chip 
Package). Z punktu widze-
nia użytkownika nie ma 
to jednak większego zna-
czenia, bowiem dostęp do 
wewnętrznej pamięci Flash 
umożliwia interfejs JTAG 
(jak na rys. 1), który słu-
ży także do konfigurowania 
FPGA oraz testowania po-
łączeń pomiędzy układami 
w systemie.

Użytkownicy FPGA są 
przyzwyczajeni do możli-
wości korzystania z różnych 
sposobów konfigurowania 
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sposobu dostępu do pamię-
ci Flash (z wykorzystaniem 
opisu HDL lub symbolu 
umieszczonego na schema-
cie), możliwości i sposób 
obsługi pamięci jest taki 
sam.

Poważnym atutem sposo-
bu konfiguracji zastosowane-
go w układach Spartan 3AN 
jest zwiększenie bezpieczeń-
stwa projektów – nieupraw-

Rys. 1. Schemat połączeń umożliwiających 
konfigurowanie FPGA i programowanie we-
wnętrznej pamięci Flash z wykorzystaniem 
interfejsu JTAG w układach Spartan 3AN

Rys. 2. Trzy wybrane spo-
soby konfiguracji FPGA: 
z zewnętrznej pamięci nie-
ulotnej (dwa górne rysunki); 
z wewnętrznej pamięci Flash 
(dolny rysunek)

nione ich ko-
piowanie wy-
maga sporych 
umiejętności, 
a  w  w i e l u 
przypadkach 
jest po prostu 
nieopłacalne.

C y f r o w y 
DNA

Zwiększe-
nie  bezpie-
czeństwa pro-
jektów imple-
mentowanych 
w  u k ł a d a c h 
Spartan 3AN 
można uzy-
skać dzięki 
wyposażeniu 
każdego ukła-
du w 57–bi-

tową, niepowtarzalną sy-
gnaturę – Device DNA. Jej 
długość można w prosty 
sposób zwiększyć, dodając 
dowolną liczbę własnych 
bitów (np. w postaci re-
jestru przesuwnego) do 
elementu bibliotecznego 
DNA_PORT, nie jest nato-
miast możliwa modyfikacja
jej wartości.

Widok graficznego sym-
bolu elementu DNA_PORT 
pokazano na rys. 4, a opis 
mapowania w projekcie 
(w języku VHDL) przedsta-
wiono na list. 2.

Dodatkowym znaczni-
kiem „personalizyjnym” 
w układach Spartan 3AN 
jest 64–bitowa sygnatura 
pamięci Flash, którą moż-
na „wydłużyć” o 64 bity 
przechowywane w pamięci 
OTP.

Nieco więcej szczegóło-
wych informacji o możliwo-
ściach wykorzystania Devi-
ce DNA do zabezpieczania 

Rys. 3. Symbol biblioteczny 
elementu SPI_ACCESS, który 
umożliwia wykorzystanie 
wewnętrznej, szerego-
wej pamięci Flash układu 
Spartan 3 AN we własnym 
projekcie

Zamów darmowy katalog na www.conrad.pl
lub pod numerem telefonu 022 627 80 80
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projektów implementowa-
nych w FPGA przedstawi-
my w EP5/2007.

…i inne zalety rodzi-
ny Spartan 3A

Układy Spartan 3AN 
odziedziczyły zalety rodziny 
Spartan 3A, z których istot-
na w praktyce jest między 
innymi rezygnacja z kłopotli-
wego napięcia VCCAUX o war-
tości 2,5 V, które zastąpio-
no napięciem 3,3 V (często 
wykorzystywanym do zasi-
lania linii I/O). Rdzeń ukła-
dów Spartan 3AN wymaga 

Flash w Spartanach 3AN
Pamięć nieulotna wbudowana 

w układy Spartan 3AN ma 
trwałość 100000 cykli zapis/

kasowanie i może przechowywać 
dane przez co najmniej 20 

lat. Można ją wykorzystać do 
przechowywania konfiguracji (także 

kilku, wymienianych podczas 
pracy układu – tzw. MultiBoot), 

można ją zastosować także 
w aplikacji użytkownika jako 

klasyczny Flash lub odpowiednik 
pamięci EEPROM.

List. 1. Opis mapowania SPI_ACCESS we własnym projekcie (VHDL)
SPI_ACCESS_inst: SPI_ACCESS
port map (
 MISO => MISO_moj_sygnal,
 MOSI => MOSI_moj_sygnal,
 CSB => CSB_moj_sygnal, 
 CLK => CLK_moj_sygnal 
);

Rys. 4. Symbol biblioteczny 
elementu DNA_PORT

dodatkowego napięcia zasi-
lania o wartości 1,2 V, co 
wynika m.in. z zaawansowa-
nej technologii półprzewod-
nikowej wykorzystywanej do 
produkcji struktur – układy 
Spartan 3AN są produkowa-
ne w dobrze już opanowa-
nej lecz bardzo „drobnej” 

technologii 90 nm. 
Tak więc, do za-
silania układów 
Spartan 3AN wy-
starczą dwa stabi-
lizatory LDO za-
miast trzech, jak 
miało to miejsce 
w starszych rodzi-
nach Spartan 3.

K o l e j n y m i 
„dziedzicznymi” 
cechami w rodzi-
nie Spartan 3AN 
s ą :  m o ż l i w o ś ć 

sprzętowego sterowania 
poborem energii (wejście 
umożliwiające przełącze-
nie FPGA w tryb suspend 
mode, z którego wybudzenie 
trwa ok. 100 ms) oraz moż-
liwość pracy w systemach 
modułowych, w których do-
łączanie i odłączanie układu 
może odbywać się podczas 
normalnej pracy (hot–swap-
ping).

Podsumowanie
Firma Xilinx wprowadza-

jąc na rynek układy Spar-
tan 3AN nie zrobiła (bo 

zapewne nie zamierzała) 
rewolucji „architekturowej”: 
najistotniejszą dla użytkow-
ników zmianą jest wbu-
dowanie w FPGA pamięci 
Flash, która może spełniać 
rolę konfiguratora i nieulot-
nej pamięci wykorzystywa-
nej w aplikacji.

Wbrew pozorom ten 
drobny krok technologiczny 
jest poważnym atutem dla 
potencjalnych użytkowników 
i na pewno wywoła reakcję 
konkurencji. Czekamy zatem 
na układy Cyclone III!
Piotr Zbysiński, EP
piotr.zbysinski@
ep.com.pl

List. 2. Opis mapowania DNA_PORT we własnym projekcie (VHDL)
DNA_PORT_inst: DNA_PORT
port map (
 DIN => DIN_moj_sygnal,
 READ => READ_moj_sygnal,
 SHIFT => SHIFT_moj_sygnal,
 DOUT => DOUT_moj_sygnal,
 CLK => CLK_moj_sygnal 
);


