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Abstract 

In this report we present a new analytical model for determining the parameters in the logical architecture of the 
FPGA circuits. We did a study on the effect of logic block functionality on FPGA performance and density based on this 
model. In particular, in the context of a lookup table, cluster-based island-style FPGAs, we explore the effect of lookup 
table (LUT) size and cluster size (number of LUTs per cluster) on the speed and the logic density of a FPGA. The 
purpose of the study is to demonstrate the applicability of the developed model in the designing of new FPGA 
architectures. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

FPGA приборите намират широко при-
ложение в проектирането и производството 
на електронни схеми и устройства. Те са 
предпочитани поради ниската си цена и 
възможността за програмиране на място от 
проектанта. Все по-широкото използване 
на тези прибори налага постоянното им 
усъвършенстване с цел повишаване на тях-
ната производителност, намаляване на кон-
сумираната мощност и намаляване на зае-
маната площ. Това изисква изследване и 
промяна на тяхната логическа и опроводя-
ваща архитектура. 

При разработката на нови FPGA ИС се 
прави избор на различни архитектурни па-
раметри, свързани с тяхната логическа и 
опроводяваща  структура. Обикновено тези 
параметри се избират експериментално 
чрез експериментална методика, която да 
покаже при какви стойности се получава 
най-добро съотношение между заемана 
площ и производителност на новите FPGA 
прибори [3] [12]. Също така, съществуват 
аналитични методи за определяне на някои 
от логическите и трасиращите архитектур-
ни параметри [1] [6] [8].  

В настоящият доклад е представен нов 
аналитичен модел (1), за определяне на 
един от важните параметри в логическата 
архитектура на FPGA схемите. Моделът е 
изведен на база правилото на Рент [18] и 
показва зависимостта на броя входове на 
един логически блок от размера и броя на 
LUT елементите, които го изграждат.  

  NКNI p  1 ,                                      (1) 

където К e размера на LUT елемента, N e 
брой LUT елементи в логическия блок, p e 
експонентата на Рент. 

Този модел дава резултати близки до ре-
зултатите на модела (2), който е експери-
ментално изведен и доказан в [1]. За разли-
ка от (2) в настоящия модел участва и екс-
понентата на Рент, което го прави с по-уни-
версално приложение. Експонентата на 
Рент показва степента на сложност на схе-
мите, които ще се реализират в FPGA. За 
ASIC тя се избира между 0,5÷0,75 [3], дока-
то при FPGA приборите е в порядъка от 
0,75÷0,85 [12]. 
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В съвременните фамилии FPGA схеми се 
цели постигане на максимална (близка до 
100%) използваемост на логическите ресур-
си в чипа. Затова най-често броя входове на 
един логически блок се определя като 
произведение от броя входове на изгражда-
щите го LUT елементи и общият им брой в 
него, т.е.  

 

NKI                                                        (3) 

 
Това обаче води до ненужно увеличава-

не на размера на входните мултиплексори, 
а оттам и заеманата площ от един логичес-
ки блок и закъсненията в него. 

В настоящият доклад се доказва, че и 
при по-малък брой входове определен 
спрямо (1) също се получава близка до 
100% използваемост на логическите 
ресурси в схемата.  

За да се докаже, че (1) е приложим при 
проектирането на нови FPGA архитектури е 
необходимо решаването на следните задачи: 

1. Намиране на такова p, при което из-
ползваемостта на BLE е най-близка до 
100%; 

2. Определяне на ефекта на К и N при из-
ползване на (1) върху площта на FPGA схе-
мите; 

3. Определяне на ефекта на К и N при из-
ползване на (1) върху закъсненията в FPGA 
схемите. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

А. Обща архитектура на FPGA схемите 
Архитектурата на съвременните SRAM 

базирани FPGA интегрални схеми се със-
тои от логически блокове (LB) разположе-
ни симетрично в матрица от редове и коло-
ни, заобиколени от свързващи канали. Ка-
налите съдържат определен брой програми-
руеми връзки, посредством които се осъ-
ществява свързването между отделните ло-
гически блокове (фиг. 1). 

В периферията на архитектурата се на-
мират входно-изходни блокове (IO), които 
свързват FPGA логическите блокове с 
външни устройства. 

 
 

Фиг. 1. FPGA архитектура с матрична 
структура 

 
Б. Архитектура на логическите блокове 
Логическите блокове са изградени от N на 

брой базови логически елементи (BLE), кои-
то формират една логическа група (фиг. 2). 

Броят на входовете на логическата група 
е означен с I, а броят на изходите е равен на 
броя BLE в нея, т.е. N. Всеки BLE съдържа 
един LUT елемент с К входа и един D-три-
гер. Елементът  LUT представлява логичес-
ка структура, която позволява реализация 
на всяка една логическа функция с K на 
брой променливи. С двувходивия мулти-
плексор се избира дали изхода на BLE да се 
взема от D-тригера или не (фиг. 2 (а)). 

Всяка логическа група е „напълно свърза-
на“, което означава, че всеки I-вход и всеки 
N-изход могат да се свържат с всеки К-вход 
на LUT елемента. За тази цел се използват 
мултиплексори свързани към входовете на 
BLE както е показано на фиг. 2(б). 

 

 

а) 

 
б) 

Фиг. 2. Структура на BLE (а) и  
логическа група (б) 
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В. Методология на експериментите 
За да отговорим на поставените в нача-

лото на това изследване задачи е използва-
на утвърдена академична методика за из-
следване на FPGA архитектури [3]. При нея 
експериментално се синтезират реални схе-
ми с помощта на описаните в  [3] софтуер-
ни инструменти за различни FPGA архитек-
тури, които са от значение за конкретното 
изследване, в резултат на което може да се 
определи заеманата площ и закъсненията за 
всяка от синтезираните схеми във всяка от 
използваните архитектури [3] [6] [11]. 

Етапите и софтуерните инструменти в 
тази методика са илюстрирани на фиг. 3. 
Първоначално, всяка схема преминава през 
логическа оптимизация, която е независима 
от използваната технологична база. На този 
етап се използва програмата за логически 
синтез SIS [16]. Като изключим този етап, 
всички останали етапи в избраната методи-
ка извършват оптимизация по време. Опти-
мизацията по врене е необходима, защото 
целта ни е да направим заключение относ-
но производителността на архитектурите, 
които изследваме. Втората стъпка е етапа 
компановка (преобразуване на оптимизира-
ната схема/нетлист с логически елементи в 
нетлист с К-входни LUT елементи). Тя се 
извършва с помощта на програмите 
FlowMap и FlowPack [7]. На следващият 
етап се извършва декомпозиция, като всич-
ки регистри и LUT елементи се декомпози-
рат (свързват) в логически клъстери, по-
средством алгоритъмa за декомпозиция със 
заложена оптимизация по време Т-VPACK 
[13].  Следващите две стъпки в методиката 
са разполагане и трасиране. Те също из-
вършват оптимизация по време и се реали-
зират с помоща на програмата VPR [2]. 

Един от основните параметри, които са 
свързани с моделирането на необходимата 
площ за всяка една схема при нейната им-
плементация в FPGA е Wmin. Този параме-
тър показва минималния брой пътечки в 
един канал, необходими за успешното тра-
сиране на дадена схема в зададена FPGA 
архитектура. Както е описано в [8] Wmin зае-
ма съществен дял при определяне на логи-
ческата плътност за дадена архитектура, за-
щото той определя необходимите ресурси 
за трасиране за всяка една схема при всяка 

една архитектура. За да се определят мини-
малния брой пътечки в канал за успешно 
трасиране на дадена схема, тя се трасира 
многократно, като при всяко следващо траси-
ране се премахват пътечки от архитектурата, 
докато поредното трасиране се провали. 

Ситуацията, при която в FPGA архитек-
турата се използват само минимално необ-
ходимия брой пътечки в канал за трасиране 
на дадена схема, не е оптимална за измер-
ване нейната производителност, тъй като се 
работи на ръба на възможностите за траси-
ране. За да се създадат оптимални условия 
за измерване на производителността на схе-
мите се добавят близо 30% повече пътечки 
към минималния брой, след което могат да 
се измерят закъсненията в схемата. Тези за-
къснения заедно с заеманата площ се опре-
делят от изходните данни, извеждани от 
програмата VPR след финалното трасиране 
при W = 1,3 . Wmin. 

 

 
 

Фиг. 3. Етапи и използвани инструменти при 
експериментите 

 

 
В.1. Моделиране на FPGA архитектурата. 

В тази точка се дава кратко описание на 
модела на площта и модела на закъснения-
та, разработени от Бетц и описани в [3]. 
При по-ранни изследвания площта се моде-
лира като се използват параметри, свързани 
с размера на проводниците [15] или броя на 
пиновете [9], използвани при трасиране от 
логическите блокове. На тяхна база се 
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определя общата площ, както и делът на 
заеманата от логическите блокове и програ-
мируемите свързващи вериги площ. В по-
ранните изследвания, закъснението се мо-
делира на база броя програмируеми ключо-
ве в дадена свързваща верига  или чрез из-
ползване на опростен модел на LUT еле-
мента [17].  

В това изследване всички параметри на 
схемите и устройствата са моделирани по-
средством SPICE симулация по 0,35 µm 
CMOS процес. Моделът е заложен в из-
ползвания CAD софтуер (VPR). Направени 
са следните допускания относно базовата 
матрична архитектура:  

- броя на трасиращите пътечки на всеки 
канал между логическите блокове е 
енакъв за целия FPGA прибор; 

- всяка схема се разполага в квадратна 
мрежа (МхМ) от логически клъстери, с 
най-малкия възможен за разполагане 
на схемата размер. При изчисляване на 
заеманата площ вместо (MхМ) логи-
чески клъстера се използва точния 
брой на клъстерите, необходими за им-
плементиране на схемата. Например, 
ако са необходими 800 логически бло-
ка, то мрежата от клъстери ще бъде 
29х29, което прави 841 блока в FPGA 
прибора. За да определим площта оба-
че използваме само 800 клъстера, вмес-
то 841. 

В.2. Модел на площта 
При моделиране на площта [3] се създа-

ват подробни транзисторни схеми на всич-
ки логически и трасиращи вериги в FPGA 
прибора. Те включват схеми на LUT еле-
менти, тригери, мултиплексори в логичес-
кия блок, мултиплексори в програмируеми-
те свързващи вериги и блоковете за комута-
ция и SRAM клетки. Приема се, че общата 
площ на FPGA зависи основно от транзис-
торите и не зависи от свързващите пътечки, 
тъй като те се разполагат в различни и мно-
го на брой слоеве. Двата най-големи произ-
водители на PLD потвърждават това пред-
положение. 

Процесът на проектиране включва пра-
вилно оразмеряване на всички логически 
елементи и буфери, включително pass-тран-
зисторите в програмируемите свързващи 

вериги. В [3] се използва метриката "мини-
мална площ заемана от транзистор" за 
определяне на площта. Нейната дефиниция 
е: най-малката възможна площ, заемана от 
един транзистор, произведен по определена 
технология плюс минималната площ оста-
вяна около транзистора (фиг. 4). 

Всички транзистори в схемата, с размери  
по-големи от минималния се считат за по-
голям брой транзистори с минимална зае-
мана площ, като се взема предвид факта, че 
двойният размер на транзистора не удвоява 
заеманата от него площ. Предимството на 
тази метрика е, че площта се изчислява не-
зависимо от технологичния процес на 
производство на FPGA приборите. 

 

 
 
 

Фиг. 4. Определяне на минимално заеманата 
площ от транзистор 

 

 
В.3. Модел на закъсненията 

Създаването на подробни транзисторни 
схеми е необходимо също и за точно опре-
деляне на закъсненията при окончателното 
разполагане и трасиране на схемата. При 
сегашните технологични процеси за произ-
водство на ИС, които са на подмикронно 
ниво, ефектът от съпротивлението и капа-
цитета на проводниците става преоблада-
ващ. Този ефект е взет под внимание в из-
ползвания модел на закъсненията. 

На фигура 5 е показана подробна схема 
на логическия блок [3]. 

Времевите стойности показани на фиг. 5 
се базират на направени симулации със 
SPICE за 0,35µm CMOS технологичен про-
цес на производство [3]. 

Международна научна конференция “УНИТЕХ’09” – Габрово 



 
 
 

Фиг. 5. Структура на логическия блок и точки 
за определяне на закъсненията в него 

 

 
В.4. Трасираща архитектура. 

За всички експерименти се използва 
една и съща трасираща архитектура (фиг. 6) 
със  следните параметри: 

- трасиращите сегменти са два вида: сег-
менти с дължина 6, които са 75 % от общия 
брой сегменти и сегменти с дължина 2, 
които са 25 % от общия брой сегменти. 

- всички сегменти използват „tree state 
buffers” (буфери с три състояния) като про-
грамируеми ключове. 

 

 
 

Фиг. 6. Използвана трасираща архитектура 
 

 

Избраната трасираща архитектура отго-
варя на съвременните архитектури, използ-
вани в FPGA приборите на производителя 
Xilinx. 

Съществуват някои нови изследвания [3] 
[8] [12], които доказват, че при използване 
на описаната трасираща архитектура се по-
лучава добро съотношение между заемана 
площ и бързодействие за FPGA. 

 
Г. Експериментални резултати 
За направата на експериментите са из-

ползвани 10 еталонни схеми, които са част 
от утвърдения еталонен набор схеми за 
тестване и експерименти MCNC [19]. В та-

блица 1 са представени 10-те схеми, като е 
посочен броя на връзките и броя на съдър-
жащите се в тях 4-входни LUT елементи. 

За всяка от представените схеми се из-
вършва декомпозиция, разполагане и раз-
местване, като се променя размера на LUT 
елемента (броя входове) K = 4 ÷ 7 и размера 
на клъстера (броя LUT елементи в логичес-
кия блок) N = 4, 6, 8 и 10. Така с 4 различни 
размери на LUT елемента и 4 различни раз-
мери на клъстера се получават общо 16  ло-
гически архитектури за FPGA. 

 
Г.1. Избор на стойност за експонентата 
на Рент. 

Както бе посочено в началото на докла-
да, целта е да се потвърди приложимостта 
на аналитичния израз (1), чрез който могат 
предварително да се определят броя входо-
ве на логическия блок, без за това да са 
нужни експериментални изследвания. 
Практиката, която съществува при опреде-
ляне на броя входове на LB е да се използва 
напълно свързан клъстер, което означава че 
броя входове е I = К × N.  Така се постига 
пълна използваемост на логиката вътре в 
логическия блок. От друга страна по-голе-
мия брой входове означава по-големи и 
бавни входни мултиплексори и повече про-
грамируеми ключове, необходими за връзка 
между логическите блокове, което внася 
допълнителни закъснения в схемите и уве-
личава заеманата площ. За постигане на ви-
соко ниво на използваемост на BLE в LB не 
е необходима пълна свързаност (К × N), 
както това е отбелязано в [4] [5] [10]. 

Таблица 1. Описание на използваните 
еталонни схеми от тестовия набор MCNC. 

Схема Брой 4-входни LUT елементи Брой на връзките 

apex4 1262 1271 

des 1591 1847 

diffeq 1497 1561 

dsip 1370 1599 

ex1010 4598 4608 

ex5p 1064 1072 

frisc 3556 3576 

pdc 4575 4591 

s38417 6406 6435 

spla 3690 3706 
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Една от задачите, която следва да се ре-
ши за постигане на поставената цел е да бъ-
де открито такова p, при което използвае-
мостта на BLE (базовите логически елемен-
ти) е достатъчно висока. Приемаме използ-
ваемостта да бъде най-малко 98 %. Това ни-
во на използваемост води до постигането 
на добра ефективност по отношение на зае-
маната площ [4].  

За решаване на тази задача за всяка от 10 
еталонни схеми се извършва декомпозиция 
с програмата T-VPACK при промяна на па-
раметрите К, N и I. I се изчислява според 
(1), като за всяка комбинация за К и N, p се 
променя от 0,5 до 0,95 през 0,05. Така се 
получават общо 144 архитектури, с които 
се декомпозира всяка от 10-те еталонни 
схеми. На  фиг. 4.1 графично са представе-
ни обобщените осреднени резултати от из-
вършените експерименти. 

От направените експерименти и обобще-
ните резултати представени на фиг. 7 се 
вижда, че използваемост над 98% се пос-
тига при p=0,8. Ето защо за следващите 
експерименти приемаме да работим с конс-
тантата p=0,8. 

Този резултат съвпада с други изследва-
ния в тази област [3] [6] [15], където е посо-
чено, че за FPGA прибори, най-подходящата 
стойност за p е в диапазона от 0,75 до 0,85. 

 
Г.2. Зависимост между заеманата площ 
от програмируемите свързващи вериги и 
параметрите К и N. 

В тази точка са обобщени и анализирани 
експерименталните резултати, които показ-
ват зависимостта на площта на FPGA при-
бора като функция на N и К. Тук стойност-
та на I се определя от (1). 
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Фиг. 7. Зависимост между използваемостта 
на BLE и експонентата на Рент 

 

Представените резултати са осреднени 
геометрично за 10-те използвани еталонни 
схеми. 

Площта се измерва като се отчита об-
щият брой на транзисторите, необходими 
за реализиране на логическите и трасира-
щите схеми.  

Тъй като площта на веригите за трасира-
не заема от 80 до 90% от общата площ на 
FPGA прибора [12], тя е определяща за не-
говия размер. Фиг. 8 показва, че площта 
заемана от трасиращите вериги намалява с 
увеличаване на размера на LUT елемента и 
достига минимална стойност при К=6. При 
N=4 се забелязва постигане на максимум ко-
гато К=5. Този резултат е различен от пре-
дишни изследвания, които показват постигане 
на минимум при К=3 и К=4 [15] или слабо 
линейно намаление с увеличаване на К  [1]. 
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Фиг.8.  Обща площ, заемана от 
програмируемите свързващи вериги като 

функция на К и N 
 
За да обясним този резултат, разлагаме 

общата площ, заемана от трасиращите ре-
сурси на две компоненти: брой на клъсте-
рите и площ за трасиране, която се пада на 
един клъстер. Това е показано на фиг. 9. 
Кривите на тази фигура показват поведе-
нието на двете компоненти  в зависимост от 
размера на LUT елемента само при N=4. Те 
обаче са представителни и за останалите 
стойхности на N. Произведението от двете 
криви дава общата заемана площ от вериги-
те за трасиране. Причината за тенденцията 
към намаляване и минимума, който се по-
лучава при К=6 е в рязкото намаляване на 
броя клъстери когато К стане 6. След което 
следва сравнително бавно намаляване на 
този брой. 
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От друга страна заеманата площ за тра-
сиране от един клъстер нараства почти ли-
нейно и сравнително бавно. Разликата с ци-
тираното изследване [15] е в използването 
на по-усъвършенствани програми и алго-
ритми, които подобряват качеството на тра-
сиране, разполагане и разместване, което от 
своя страна води до значително намаляване 
на необходимото опроводяване. Друга раз-
ликата с [15] е че тук използваме различна 
архитектура за трасиране, която е съставена 
от два вида трасиращи сегменти, при които 
се получава по-ефективно опроводяване в 
FPGA. 
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Фиг. 9.  Брой на клъстерите и площ на 
веригите за трасиране за един клъстер като 

функция на К (при N=4) 
 

 
Г.3. Зависимост между закъсненията и 
параметрите К и N. 

Вторият основен критерий за оценка на 
ефективността на FPGA архитектурата са 
закъсненията, които се получават в критич-
ните пътища. Те дават информация за бър-
зодействието и производителността на 
FPGA. Общото закъснение е сума от закъс-
нението в логическия блок (клъстер) и за-
къснението в трасиращите вериги. На фиг. 
10 е показано средното геометрично общо 
закъснение на десетте синтезирани еталон-
ни схеми като функция на размера на клъс-
тера (N) и LUT елемента (К). С увеличаване 
на N или K общото закъснение намалява. 
Налице са две тенденции, които обясняват 
това поведение. Когато размера на LUT 
елемента и размера на клъстера нарастват: 

- закъснението в LUT елемента и закъс-
нението в един клъстер се увеличава; 

- броя на LUT елементите и броя на 
клъстерите, участващи в критичните 
пътища намалява. 
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Фиг.10.  Обща производителност като 
функция на К  и N 

 

 
Нека разделим общото закъснение на два 

компонента: закъснение в логическия блок 
(което включва закъснението в мултиплек-
сорите и LUT елементите) и закъснение 
между логическите блокове. На фиг. 11 е 
показано закъснението, което се получава 
вътре в логическия блок като функция на К 
и N. С увеличаване на размера на LUT еле-
ментите закъсненията намаляват. Това се 
дължи на по-малкия брой BLE, които 
участват в изграждането на логическата 
схема и съответно намаления брой BLE в 
критичния път. 
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Фиг.11.  Закъснения в логическия блок като 
функция на К и N 

 
 

На фиг. 12 е показано закъснението 
между логическите блокове като функция 
на К и N.  

Когато К се увеличава намалява броя на 
LUT елементите, участващи в образуването 
на критичен път, което води до по-малко 
връзки между логическите блокове (клъсте-
рите). Така се намаляват закъсненията меж-
ду тях. По същият начин, когато N нараст-
ва, повече връзки се реализират в логичес-
кия блок за сметка на връзките между логи-
ческите блокове, което води до намаляване 
на закъсненията в свързващите вериги меж-
ду клъстерите.  
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Фиг. 12.  Закъснения между логическите 

блокове като функция на К и N 
 

 
Принципно, закъсненията между логи-

ческите блокове е по-голямо от закъснения-
та вътре в клъстера, така че то е определя-
що за общото закъснение. Вижда се обаче, 
че с увеличаване на  размера на клъстера 
закъсненията между LB не се променят зна-
чително. Това може да се обясни като се 
разгледа фиг. 13, която показва зависимост-
та на броя клъстери участващи в критични-
те пътища от размера на клъстера. 
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Фиг.13.  Брой на клъстерите в критичния път. 

 

 
 
Като обобщение може да се каже, че уве-

личаването на размера на клъстера има ма-
лък ефект върху производителността. 
Г.4. Обща оценка на зависимостта на 
площта и закъсненията от параметрите 
К и N. 

Тъй като много често при проектирането 
и производството на ИС се прави компро-
мис между заемана площ и производител-
ност, за да отговорим на поставените зада-
чи в настоящата работа ще разгледаме 
влиянието на К и N върху произведението 
от площта (измервана в брой транзистори с 
минимална ширина) и общото закъснение. 
Тази зависимост е показана на фиг. 14. 
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Фиг.14.  Зависимост между произведението на 
заеманата площ и закъсненията от k и N 
 

 
Трябва да отбележим, че тук заеманата 

площ е само от веригите за трасиране. Това 
води до тенденцията за постоянно намале-
ние на произведението при увеличаване на 
размера на LUT елемента и размера на 
клъстера. Може да се очаква че при използ-
ване на общата площ, заемана от трасира-
щите вериги и логическите блокове в това 
произведение ще се получи леко увеличе-
ние на при К > 7 и  N > 6, тъй като  размера 
на логическия блок при тези стойности ста-
ва значителен фактор. 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящия доклад е представено едно из-
следване на влиянието на логическите архи-
тектурни параметри на FPGA приборите вър-
ху заеманата площ и закъсненията в тях. 
Обобщените резултати, които бяха представе-
ни в доклада до голяма степен съвпадат с дру-
ги подобни изследвания в областта [1]. Като 
тук се забелязва тенденция на непрекъснато,  
макар и минимално, намаление на закъсне-
нията при увеличаване на К и N. Това ни дава 
основание да твърдим, че изведената на база 
правилото на Рент аналитична зависимост (1) 
е подходяща за приложение при проектиране 
на нови фамилии FPGA прибори. Изчислява-
нето на броя входове на LB, посредством (1) 
дава една оптимална стойност, която не нама-
лява използваемостта на BLE вътре в LB, като 
същевременно не се налага този брой да бъде 
ненужно голям (3). Така се намалява заемана-
та от входните мултиплексори площ и съще-
временно се увеличава бързодействието  им, а 
от там и общото бързодействие на прибора. 
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