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OBVODŮ SE ZVÝŠENOU SPOLEHLIVOSTÍ
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SUPERVISOR

BRNO 2013





Abstrakt
Práce představuje alternativní metodiku k již existujícím technikám pro
návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí implementovaných do
obvodů FPGA a doplňuje některé nové vlastnosti při realizaci a testování
těchto systémů. Práce se opírá o využití částečné dynamické rekonfigurace
obvodu FPGA při návrhu systémů odolných proti poruchám, kde může být
částečná rekonfigurace využita jako mechanizmus pro opravu a zotavení
systému po výskytu poruchy. Práce nejprve představuje obecné principy z
diagnostiky, testování a spolehlivosti číslicových systémů včetně stručného
popisu programovatelných obvodů FPGA a jejich architektury. Nejdůleži-
tější částí práce je popis metodiky pro návrh, implementaci a testování sys-
témů odolných proti poruchám, která byla vytvořena pro obvody FPGA,
jejichž konfigurační paměť je založena na pamětech typu SRAM. Nejprve je
prezentována technika pro vytváření a automatizované generování hlídacích
obvodů pro číslicové systémy a komunikační protokoly v FPGA, následně je
prezentovaná referenční architektura spolehlivého systému implementova-
ného do FPGA včetně několika odolných architektur využívajících principu
částečné dynamické rekonfigurace jako mechanizmu opravy a zotavení po
výskytu poruchy. Dále je popsán způsob řízení rekonfiguračního procesu a
testovací platforma pro snadné testovaní a ověření kvality systémů odol-
ných proti poruchám implementovaných dle navržené metodiky. V závěru
jsou diskutovány experimentální výsledky a přínos práce.

Klíčová slova
spolehlivost, diagnostika, testování, hlídací obvod, odolná architektura, sys-
tém odolný proti poruchám, TMR, duplex, FPGA, částečná rekonfigurace,
řadič rekonfigurace, injekce poruch, testovací platforma
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Kapitola 1

Úvod

Celosvětovou snahou je produkty z nejrůznějších odvětví průmyslu navr-
hovat a vyrábět tak, aby jejich spolehlivost byla pokud možno co nejvyšší
a zaručovala bezchybnou činnost i v náročných provozních podmínkách.
Zejména pak u elektrických zařízení by mělo být víc než samozřejmostí, že
jejich spolehlivost je dostatečně zajištěna. Návrh spolehlivých a bezpečných
elektronických zařízení je poměrně složitou záležitostí, a proto dosažení
vysoké spolehlivosti je závislé hlavně na finančních prostředcích. Rostoucí
složitost a komplexnost číslicových systémů klade na návrháře nové poža-
davky v podobě hledání nových způsobů a metodik jak navrhovat vysoce
spolehlivé číslicové systémy s dlouhou životností.

Spolehlivost je komplexní vlastnost, která může zahrnovat například
bezporuchovost, životnost, udržovatelnost a další. Jednou z významných
oblastí při konstrukci spolehlivých systémů je návrh systémů odolných proti
poruchám [3]. Výskyt poruch v číslicových systémech je častým jevem,
který může mít katastrofické následky, jedná-li se třeba o řídicí systém le-
tadla nebo obecně o systémy pracující v reálném čase. Často se pro tyto
účely využívá replikace funkčních jednotek a vyhodnocování paralelně zpra-
covávaných dat [1]. Tento přístup však přináší vyšší nároky na vlastnosti
číslicového obvodu jako je plocha, provozní frekvence, spotřeba energie,
hmotnost. Mezi typické odolné systémy patří architektury založené na více
modulové redundanci s majoritním vyhodnocováním výstupů z funkčních
jednotek, upravené duplexní systémy s multiplexory doplněné o přídavné di-
agnostické vybavení [14]. Odolnost proti poruchám je významnou metrikou
pro číslicové obvody v mnoha odvětvích soudobého průmyslu pokrývající
vesmírný a letecký průmysl, železniční systémy, medicínské systémy a další
[5].

Nové možnosti v oblasti návrhu systémů odolných proti poruchám na-
bízejí rekonfigurovatelné architektury. Mezi hlavní zástupce rekonfigurova-
telných architektur patří bezesporu logická programovatelná hradlová pole
označovaná též jako obvody FPGA [17]. Funkci těchto obvodů lze měnit
nahráním konfiguračního řetězce do vnitřní konfigurační paměti a u vyspě-
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lých FPGA obvodů je možné provést tuto změnu pouze nad částí obvodu
bez přerušení činnosti ostatních komponent v FPGA. Tato vlastnost je
obecně označována jako částečná dynamická rekonfigurace obvodu FPGA
[10]. Velmi často se používají takové typy obvodů FPGA, které mají im-
plementovanou konfigurační paměť jako paměť SRAM [12]. Tyto obvody
FPGA jsou velice populární díky své nízké pořizovací ceně a snadné do-
stupnosti, nicméně právě kvůli použité paměti SRAM jsou velmi náchylné
k poruchám způsobené SEU. SEU je jev, během něhož vlivem průletu na-
bité částice obvodem FPGA se může změnit hodnota uložená v paměťové
buňce konfigurační paměti nebo registrech systému na hodnotu opačnou,
což může vyvolat nežádoucí změnu funkce FPGA či dokonce FPGA trvale
poškodit [16]. Průlet nabité částice kombinační logikou se může projevit
jako nežádoucí zákmit na výstupů obvodu, což může negativně ovlivnit
výslednou funkci systému. Tento typ poruchy se označuje SET.

S využitím částečné dynamické rekonfigurace FPGA lze navrhovat a
implementovat nové pokročilejší diagnostické metody, které umožní nejen
detekci a lokalizaci poruch v konfigurační paměti FPGA, ale odhalí také
poruchy ve vlastní architektuře obvodu FPGA. Lze pak vyhodnotit, zda-
li se jedná o poruchy trvalého či přechodného charakteru a v závislosti
na jejich přesné lokalizaci zajistit rekonfiguraci příslušné části obvodu pro
zajištění nápravy. Přidáme-li do návrhu systému implementovaného do ob-
vodu FPGA kromě diagnostického vybavení i rysy odolnosti proti poru-
chám, můžeme pak dosáhnout velmi dobré spolehlivosti a životnosti sys-
tému i v poměrně náročných provozních podmínkách jako je provoz zařízení
ve vesmíru či v leteckém průmyslu. Pro ověření kvality implementovaného
odolného systému v FPGA a pro stanovení jeho spolehlivosti je nutné celý
systém otestovat například úmyslným injektováním poruch SEU do kon-
figurační paměti obvodu, aby bylo možné stanovit, kolik poruch ovlivní
funkci FPGA. Zároveň je třeba zjistit, jaké důsledky na funkci ostatních
částí systému bude mít injekce poruch a případně ověřit, kolik poruch po-
vede k totálnímu selhání systému či trvalému poškození FPGA.

Cílem této práce bylo vytvoření alternativní metodiky pro návrh čísli-
cových systémů se zvýšenou spolehlivostí do obvodů SRAM FPGA k již
existujícím technikám. Metodika pokrývá nové přístupy pro detekci a lo-
kalizaci poruch typu SEU, odolnost proti poruchám s návrhem několika
odolných architektur, které jsou navrženy s ohledem na využití principu
částečné dynamické rekonfigurace coby mechanizmu opravy a zotavení po
výskytu poruchy. Součástí navržené metodiky je také možnost vhodným
způsobem testovat kvalitu návrhu a stanovit základní spolehlivostní uka-
zatele systému implementovaného do FPGA.
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Kapitola 2

Spolehlivost číslicových systémů a ob-
vody FPGA

Na číslicový obvod může být pohlíženo jako na množinu signálů a prvků, jež
vykonávají určitou funkci. Obecně je signál definován jako boolovská pro-
měnná, která může nabývat dvou hodnot, buď vysoká úroveň (logická ”1”)
nebo nízká úroveň (logická ”0”). Hradlo pak můžeme definovat jako ele-
mentární elektrický prvek, který transformuje hodnoty vstupních signálů
na hodnoty výstupních signálů. Z jednotlivých hradel lze vytvářet různě
složité kombinační nebo sekvenční logické obvody. V komplexnějších logic-
kých obvodech se kombinační i sekvenční obvody prolínají a vytvářejí tak
velké celky označované jako číslicový systém. Důležitou vlastností je, a to
nejen při návrhu číslicových systémů, ale i během celé doby jejich nasazení
v provozu, mít možnost tyto systémy testovat.

2.1 Diagnostika číslicových systémů
Poruchou číslicového systému nebo obvodu rozumíme jev spočívající v
ukončení schopnosti plnit požadovanou funkci podle technických podmí-
nek, zatímco chybou rozumíme rozdíl mezi správnou a skutečnou hodnotou
nějaké veličiny zjištěnou měřením. Chyba je tedy důsledkem nějaké poru-
chy obvodu, avšak ne každá porucha se musí nutně projevit jako chyba [6].
Poruchy číslicového systému lze rozdělit na poruchy trvalé, které mohou
vznikat již při výrobě nebo kdykoliv v průběhu života systému, mají trvalý
charakter a nelze je opravit. Dále poruchy přechodné, které se zcela neoče-
kávaně objevují a mohou zmizet v okamžicích, které nelze žádným způso-
bem předpovídat. Převážně jsou způsobeny vnějšími vlivy, jako je kosmické
záření, elektromagnetické rušení nebo výkyvy teploty. Mohou také v někte-
rých případech vést k trvalému poškození obvodu. Přechodné poruchy typu
SEU představují náhodnou změnu hodnot v paměťových prvcích obvodu a
v obvodech vykazujících sekvenční charakter, poruchy typu SET předsta-
vují nežádoucí změny hodnot signálů v obvodu nebo zákmity v kombinační
logice obvodu.

Základní úlohou diagnostiky je zjistit technický stav zkoumaného sys-
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tému. Z hlediska diagnostiky může být stav pozorovaného systému dvojí:
poruchový a bezporuchový. V nejjednodušším případě setrvá systém po
výskytu poruchy v poruchovém stavu až do okamžiku, kdy je porucha
opravena, nebo kdy je systém vyřazen z provozu. Se spolehlivostí číslico-
vých systémů velmi úzce souvisí schopnost je testovat a lokalizovat v nich
poruchy. Toho se dosahuje použitím průběžných kontrol správnosti funkce
systému, především pomocí metod průběžné a periodické diagnostiky.

2.1.1 Metody průběžné diagnostiky

Průběžná diagnostika představuje nepřetržitou kontrolu systému a v pod-
statě je totožná se zabezpečením systému odolného proti poruchám. Nezpů-
sobuje žádnou ztrátu času, má ovšem vliv na celkovou spotřebu systému
i obvodovou složitost. Během činnosti systému se neustále testuje, zda-li
nedošlo k poruše systému. Průběžnou diagnostiku můžeme rozdělit na vni-
třní a vnější. Vnitřní diagnostika je typicky realizována pomocí hlídacích
obvodů, detekčních kódů, dvoudrátové logiky či jiných technik [9]. Vnější
diagnostika je realizována pomocí replikace systému, kontrolou pomocí in-
verzní funkce nebo formou zálohování a přepínání funkčních jednotek.

FU.b

FU.a

=

vstup

výstup

porucha

Obrázek 2.1: Duplexní systém s po-
rovnáním

FU

FU

=

-1

vstup výstup

porucha

Obrázek 2.2: Sytém kontrolovaný in-
verzní funkcí

Jednou z metod pro detekci poruch je technika založená na replikaci
funkčních jednotek označovaná jako duplexní systém. Architektura duplex-
ního systému s porovnáním je vidět na obrázku 2.1. Takto implementovaný
systém se skládá ze dvou shodných modulů, jejichž výstupní signály jsou
srovnávány prvkem označovaným jako komparátor.

Pokud se jedná o obvod, který je implementován jako prosté zobrazení,
tedy takové, kde pro každý výstupní signál lze přiřadit signál vstupní, lze
jako druhý modul použít inverzní funkci k modulu prvnímu a jeho vstupy
s výstupy inverzního modulu opět porovnat [13]. Ve srovnání s klasic-
kým duplexním systémem přináší vyšší účinnost, protože pravděpodobnost
výskytu dvou poruch, které by změnily vstupy, je mnohem nižší. Architek-
tura systému kontrolovaného inverzní funkcí je vidět na obrázku 2.2.

Velmi oblíbenou detekční metodou je využití paritního kódu a parity
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FU

FU

XOR
vstup

výstup

výstup

porucha

Obrázek 2.3: Dvoudrátová logika

FU

prediktor
parity

hlídací
prvek

vstup

výstup

porucha

Obrázek 2.4: Systém kontrolovaný
paritním hlídačem

hlídače. Architektura systému kontrolovaného paritním hlídačem je vidět
na obrázku 2.4. Další technikou průběžné diagnostiky je dvoudrátová logika
[2]. Dvoudrátová logika vychází z principu zálohy, s tím rozdílem, že záložní
prvek není kopií zálohovaného prvku, ale je jejím negovaným obrazem. Ji-
nými slovy záložní kopie bude co do struktury stejná jako zálohovaný prvek,
ale všechny sdružené signály (signály v obvodu na vzájemně odpovídajícím
místě) budou navzájem opačné. Záložní prvek se vytváří pomocí dvojité
negace společně s de Morganovími pravidly [4]. Architektura systému im-
plementovaného ve dvoudrátové logice je vidět na obrázku 2.3.

2.1.2 Systémy odolné proti poruchám

Při nahrazování mechanických jednotek elektronickými došlo k výraznému
snížení spolehlivosti systému. Pokud ale chceme spolehlivost zachovat, je
třeba vytvářet systémy, které mohou dále provádět zadanou úlohu za pří-
tomnosti obvodových poruch či programových chyb. K tomu existují násle-
dující tři základní postupy, které napomáhají eliminovat vliv poruchy na
systém, označované jako předcházení poruchám, maskování poruch a elimi-
nování vlivu poruchy [6]. Velmi často využívanými technikami pro elimino-
vání poruch v číslicovém systému je replikace několika shodných modulů,
jejichž výstupní signály jsou vyhodnocovány pomocí rozhodovacího členu.

Obrázek 2.5: Architektura systému
TMR

Obrázek 2.6: Duplexní systém s CED
a multiplexorem

Nejednodušší variantou je spojení tří shodných modulů doplněných o
majoritní vyhodnocování jejich výstupů. Tento způsob zapojení je znám
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jako systém tří-modulové redundance označovaného zkratkou TMR [15].
Architektura systému TMR je vidět na obrázku 2.5. Systém pracuje tak,
že pokud se na jednom z modulů vyskytne chybný výstup, rozhodovací člen
označovaný též jako majoritní prvek, jej porovná s ostatními nechybujícími
výstupy, zbývající dva správné výstupy přehlasují chybný výstup. Systém
tedy dokáže produkovat správné výsledky i s jedním chybným modulem. V
případě poruchy dvou modulů produkuje systém chybné výsledky. Dalším
slabým místem systému TMR je právě rozhodovací prvek. V případě jeho
poruchy se stává celý systém nefunkčním.

Další možnou architekturou odolného systému je modifikovaná duplexní
architektura, která je doplněna o přídavné diagnostické vybavení CED. Tím
je nejčastěji hlídací obvod nebo hlídač parity [11]. Jeho výstup řídí mul-
tiplexor, který přepíná výstupy z obou funkčních modulů. V této architek-
tuře v případě selhání multiplexoru je celý systém nefunkční. Architektura
duplexního systému s hlídači je vidět na obrázku 2.6.

2.1.3 Spolehlivost číslicových systémů

Spolehlivost je definována jako obecná vlastnost systému spočívající ve
schopnosti plnit požadované funkce při zachování hodnot stanovených uka-
zatelů v daných mezích a v čase podle stanovených technických podmí-
nek [6]. Spolehlivost jako takovou nelze vyjádřit jednou číselnou hodnotou,
norma proto zavádí ukazatelé spolehlivosti. Ukazatelé spolehlivosti jsou
veličiny, které lze jednotně vyhodnocovat. Pro hodnocení spolehlivosti a k
posouzení, jakým způsobem každý z prvků systému přispívá ke spolehli-
vosti systému jako celku, se sestavují spolehlivostní modely. Spolehlivostní
model systému je obvykle grafické nebo matematické znázornění vztahů,
které slouží k převodu fyzické struktury systému do formy, která umožňuje
sestavit matematický model a provést číselný výpočet celkových spolehli-
vostních ukazatelů.

2.2 Obvody FPGA
Historické kořeny rekonfigurovatelných architektur sahají do roku 1970,
kdy byly představeny první programovatelné obvody založené na pamětech
typu PROM, EPROM a EEPROM. Moderní trend v návrhu číslicových sys-
témů se přeorientoval na hrubozrnné rekonfigurovatelné architektury, tedy
na obvody, které kromě elementárních programovatelných logických bloků
obsahují i další komplexní podpůrné bloky, jako blokové paměti, výpočetní
jednotky apod. Tyto rekonfigurovatelné architektury jsou dnes všeobecně
známé pod zkratkou FPGA a představují jeden z nejvýznamnějších směrů
vývoje integrovaných obvodů s velmi velkou hustotou integrace. FPGA jsou
obvody s pravidelnou strukturou logických buněk schopných realizovat jed-
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noduché logické funkce. Volitelným propojením těchto buněk lze dosáhnout
rozsáhlých komplexních funkcí, k jejichž realizaci by jinak bylo nutné pou-
žít mnoho různých obvodů. Od obvodů CPLD se liší v tom, že po zapnutí
napájení musí být jejich konfigurace vždy znovu nahrána např. z paměti
RAM nebo FLASH [7].

Základní architektura obvodu FPGA je vidět na obrázku 2.7. Jedná se o
dvourozměrné pole logických bloků označovaných jako CLB, které jsou pro-
pojeny pomocí přepínací sítě, která je zakončena vstupně-výstupními bloky
IOB. IOB poskytují obousměrné rozhraní mezi V/V vývodem a interní lo-
gikou FPGA. CLB se skládají z několika podbloků nazývaných SLICE.
Každý slice je tvořen dvojicí vyhledávacích tabulek LUT, výstupními mul-
tiplexory, dedikovanou aritmetickou logikou a konfigurovatelnými výstup-
ními klopnými obvody typu D, jak je vidět na obrázku 2.8. Funkce obvodu
implementovaného v FPGA je pak dána nastavením programovatelných
bloků CLB a jejich vzájemným propojením. Konfigurační data pro FPGA
se označují jako bitstream a jsou nahrána a uložena do konfigurační pa-
měti FPGA přes specializované konfigurační rozhraní JTAG (rekonfigurace
FPGA).

Obrázek 2.7: Obecná architektura ob-
vodu FPGA

Obrázek 2.8: Architektura SLICE v
CLB

U mnoha typů FPGA je možné provádět částečnou dynamickou rekon-
figuraci. Při částečné dynamické rekonfiguraci může zbytek logiky FPGA
provádět výpočet bez nutnosti zastavit celé FPGA. V poslední době se
nejčastěji využívají pro tyto účely obvody firmy Xilinx, zejména FPGA
rodiny Virtex [12].
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2.2.1 Poruchy obvodů FPGA

Obecně mohou nastat v FPGA všechny typy poruch, tj. poruchy typu tr-
valá porucha, zkrat nebo trvalé poruchy vznikající vlivem stárnutí logiky
FPGA. Ale nejpravděpodobnější poruchy u FPGA jsou poruchy přechod-
ného charakteru. Dopad vysoce nabité částice na FPGA může způsobit
nežádoucí impulz na přenášeném signálu (SET) nebo může přepsat hodnotu
v paměti uvnitř FPGA (SEU). Největší část obvodu FPGA zabírá konfigu-
rační paměť, jejiž obsah definuje funkci implementovanou v obvodu. Pokud
je konfigurační paměť FPGA implementována jako paměť typu SRAM, je
pravděpodobnost vzniku poruchy vlivem SEU mnohem vyšší než u obvodů
FPGA, které využívají například paměti FLASH. SEU v konfigurační pa-
měti není možné okamžitě detekovat či opravit. Porucha typu SEU se v
FPGA může projevit i jako porucha trvalá, protože v případě, že nelze při
detekci poruchy opravit obsah konfigurační paměti, může implementovaná
funkce v obvodu FPGA natrvalo přestat pracovat. Za určitých okolností
může dojít vlivem SEU k trvalé poruše vnitřní struktury obvodu – např.
zkratování výstupů LUT. Části FPGA, které mohou být postihnuty SEU
efektem ukazuje obrázek 2.9. SEU může ovlivnit [8]: registry v CLB, IP-
cores, DSP, DCM; blokové paměti BRAM a distribuované paměťové bloky
FPGA; konfigurační data (bitstream) definující nastavení LUT v CLB; bit-
stream určující propojení logických elementů v CLB nebo části bitstreamu,
které nastavují propojovací síť mezi CLB a IOB. Poslední tři změny v kon-
figurační paměti mohou vést k nežádoucí změně funkce obvodů nebo k
jeho úplnému výpadku. Dalším problémem jsou zákmity způsobené vlivem
efektu SET, které se mohou objevit v kombinační logice FPGA či LUT a
ovlivňují negativně rozvody hodinových signálů v FPGA.

Obrázek 2.9: Architektura FPGA a poruchy typu SEU [8]
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Kapitola 3

Motivace a cíle práce

3.1 Motivace
V současné době existuje mnoho přístupů, jak zvyšovat odolnost systémů
proti poruchám. Typicky se využívá technik replikace a zálohování důleži-
tých částí systému, kdy výstupy replikovaných částí jsou vyhodnocovány
majoritním prvkem nebo přepínány řízeným multiplexorem. Jedná-li se o
implementaci systému do FPGA, pak lze rozdělit implementační strate-
gii do několika bodů dle granularity replikace. V posledních letech se také
ukazuje, že lze s výhodou využít částečnou dynamickou rekonfiguraci pro
opravu komponent vykazujících poruchu, kdy ostatní části systému mohou
nadále pracovat bez jakéhokoliv omezení. Jedná-li se o dávkové zpracování
s opakováním výpočtu, pak není nutno replikovat jednotky, stačí pouze do-
plnit komponentu o diagnostické vybavení a možnost částečné rekonfigu-
race. Pro některé typy FPGA existují diagnostické a opravné mechanizmy,
které vycházejí ze zpětného vyčítání konfigurační paměti a kontroly CRC
konfiguračního řetězce, jež odhalí chyby v implementaci způsobené SEU.
U vyspělejších FPGA firmy Xilinx je tento mechanizmus označován jako
”bitstream scrubbing”, jež přepisuje obsah konfigurační paměti bitstreamy,
které jsou uložené mimo FPGA. Mechanizmus sice umí opravit poruchy
způsobené SEU v konfigurační paměti, ale detekovat trvalé a přechodné
poruchy v logice FPGA nedokáže. Navíc, technika bitstream scrubbing ne-
dokáže poruchy maskovat a rekonfigurace se provádí v časových intervalech,
což nemusí opravit poruchu ihned. Pro odhalení poruchy v systému nebo
jeho částech se také hojně využívá nejrůznějších technik označovaných jako
CED, typicky paritní hlídače nebo samokontrolující se obvody.

V systémech TMR a duplexních architekturách při detekci poruchy je
možno poškozený blok rekonfigurovat bez přerušení činnosti systému. To
může vést nejen k lepší spolehlivosti systému, ale také prodloužení jeho doby
životnosti. Ovšem při replikaci velkých bloků dochází k značnému úbytku
logických zdrojů FPGA, a tím může životnost systému klesnout. Zde se
nabízí možnost hledat postupy, jak efektivně vytvářet obvody, jež budou
splňovat požadavky na odolnost proti poruchám a zároveň budou respek-
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tovat co možná nejdelší životnost systému implementovaného do FPGA.
Jednou z možností je vytvářet různé varianty odolných architektur s růz-
nou úrovni diagnostiky a zabezpečení a vhodně je kombinovat pro různé
části původního systému. Pro každou architekturu je také zapotřebí zhoto-
vit spolehlivostní model a určit důležité spolehlivostní ukazatele. Uživatel
nebo návrhář má pak možnost volit z několika variant odolných architektur
podle jeho požadavku na spolehlivost. Další možnost je redukovat architek-
tury TMR na duplexní provedení s využitím hlídacích obvodů či prostředky
průběžné diagnostiky. Kombinací těchto postupů lze vytvářet větší celky
s předem definovanou mírou spolehlivosti a odolnosti proti poruchám a
aplikovat tyto postupy do obvodů FPGA. Většina prezentovaných technik
pro rekonfiguraci části FPGA využívá interní procesorové bloky (IP já-
dra, jako MicroBlaze, PowerPC a jiné) nebo externí mikrokontroléry mimo
FPGA. Tyto procesory jsou ovšem dost náročné na zdroje hradlového pole a
nejsou nijak zabezpečeny proti poruchám SEU, což je slabé místo prezento-
vaných technik. Navíc pro řízení rekonfigurace pomocí interního procesoru
(MicroBlaze) je zapotřebí program a další podpůrné prostředky, což návrh
komplikuje. Proto se nabízí možnost navrhnout specializovanou jednotku,
která bude určena pouze pro potřeby řízení rekonfiguračního procesu odol-
ných architektur uvnitř FPGA. Mnoho technik a přístupů z oblasti návrhu
systémů odolných proti poruchám do FPGA s konfigurační pamětí SRAM
je sice implementováno a prezentováno, ovšem experimentální zkoumání
reakcí těchto přístupů a technik na skutečný výskyt poruch typu SEU a
SET včetně jejich detekce a opravy často prezentován není. Z výše uvedené
motivace byly vytyčeny cíle disertační práce.

3.2 Cíle disertační práce
Hlavním cílem této práce bylo ověření předpokladu, že využitím diagnostic-
kého vybavení číslicových systémů, vytvořením nových architektur systémů
odolných proti poruchám a s využitím pokročilých rekonfiguračních tech-
nik současných odvodů FPGA je možné dosáhnout lepší spolehlivosti a
životnosti číslicových systémů implementovaných do rekonfigurovatelných
architektur. Práce si současně kladla za cíl navrhnout, popsat a implemen-
tovat metodický postup pro návrh systémů se zvýšenou spolehlivostí do
obvodů FPGA s využitím principů částečné dynamické rekonfigurace jako
mechanizmu zotavení po výskytu poruchy. Metodika se opírá o návrh a
implementaci nových odolných architektur, které vycházejí z již známých
duplexních a TMR systémů, jež jsou doplněny o další diagnostické vyba-
vení, jako jsou hlídací obvody a jiné CED techniky. Nově vzniklé archi-
tektury jsou dále upraveny tak, aby se mohly na nich uplatnit principy
částečné dynamické rekonfigurace pro obnovení těch komponent systému v
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FPGA, v nichž byla detekována porucha. V rámci řešení disertační práce
se předpokládalo splnění těchto dílčích cílů:

1. Prozkoumat možnosti využití verifikačních nástrojů jako mechani-
zmu pro generování hlídacích obvodů pro diagnostické účely v ob-
vodech FPGA. Navrhnout a formálně definovat prostředky pro po-
pis chování vybrané skupiny číslicových obvodů popsaných v jazyce
VHDL na úrovni meziregistrových přenosů. Vytvořit nastroj, který
bude transformovat popis chování obvodu do struktury hlídacího ob-
vodu. Výstupem bude technika pro generování hlídacích obvodů v
jazyce VHDL pro diagnostické účely jak komponent v FPGA, tak i
komunikačních protokolů na sběrnicích a propojovacích rozhraních v
FPGA.

2. Navrhnout a implementovat několik variant odolných architektur s
různou úrovní diagnostiky (uplatnění hlídacích obvodů v kombinaci
s jinými CED technikami) použitelných pro implementaci systému
do FPGA. Architektury musí být navrženy s ohledem na možnost
využít principu částečné dynamické rekonfigurace jako prostředku pro
zotavení architektury po výskytu poruchy v některé její části.

3. Navrhnout referenční strukturu odolného systému využívající princip
částečné dynamické rekonfigurace, podle niž bude systém do cílového
FPGA implementován.

4. Navrhnout řadič částečné dynamické rekonfigurace a implementovat
jej do FPGA. Také bude nutno zabývat se problémem spojeným se
synchronizací PRM po rekonfiguraci jednoho z nich.

5. Navrhnou a implementovat testovací platformu pro ověření reakce
systémů odolných proti poruchám implementovaných do FPGA na in-
jektované poruchy. Provést experimentální ověření navrhované struk-
tury odolného systému v FPGA a jednotlivých odolných architektur
pomocí injekce poruch, sestrojit spolehlivostní modely a vyčíslit něk-
teré spolehlivostí parametry.

6. Z předchozích bodů vytvořit metodiku pro návrh číslicových systémů
se zvýšenou spolehlivostí do obvodů FPGA s konfigurační pamětí
typu SRAM.

Vytvořená metodika a její implementace také musela být jednoduše
začlenitelná do dnes standardního procesu tvorby digitálních obvodů, a
musela být jednoduše použitelná se standardními návrhovými systémy.
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Kapitola 4

Detekce a lokalizace poruch v FPGA

Detekci a lokalizaci poruch v FPGA je možné realizovat různými způsoby,
od použití technik replikace komponent přes využití detekčních a bezpeč-
nostních kódů. Cílem této kapitoly je představit první krok metodiky pro
tvorbu systémů odolných proti poruchám v FPGA, který představuje ná-
vrh a implementaci metodiky pro vytváření hlídacích obvodů pro číslicové
systémy implementované v obvodech FPGA.

Celá řada systémů implementovaných do FPGA využívá pro propojení
svých komponent sběrnice s určitým komunikačním protokolem, jež často
není nijak zabezpečen nebo nelze detekovat poruchy na jeho komunika-
čním rozhraní. Cílem této kapitoly je představit metodiku pro vytváření
hlídacích obvodů pro číslicové obvody a komunikační protokoly implemen-
tované v obvodech FPGA. Hlídací obvody představují v systému přídavné
diagnostické vybavení, které průběžně kontroluje jednotlivé části systémů,
tj. detekují a lokalizují poruchy v modulech, ze kterých se systém skládá.
Každý hlídací obvod obsahuje jeden výstupní signál, který informuje vnější
prostředí FPGA o detekci poruchy v hlídané komponentě. Hlídací obvod
ovšem nedokáže rozlišit, zda se jedná o poruchu trvalou nebo přechodnou.

4.1 Hlídací obvody založené na jazyce PSL
Jednou z možností, jak generovat hlídací obvody pro diagnostické účely v
FPGA pro konkrétní číslicovou komponentu, je využití vhodného verifika-
čního jazyka, kterým lze popisovat podmínky a stavy, které musí číslicový
obvod splňovat během jeho simulace. Zde se jako vhodný verifikační ná-
stroj nabízí jazyk PSL. Dále existuje nástroj zvaný FoCs, který dokáže z
podmínek popsaných pomocí PSL vygenerovat obvodovou strukturu hlída-
cího obvodu v jazyce VHDL. Díky tomu by pak bylo velice snadné takto
vygenerovaný hlídací obvod vložit k hlídanému obvodu v FPGA. Nabízí
se tedy možnost ověřit tuto myšlenku na některých obvodech popsaných
na úrovni RTL a prozkoumat možnosti automatizovaného generování hlí-
dacích obvodů. Technika je vybudována na možnosti využití standardních
vývojových nástrojů. Princip metody ukazuje obrázek 4.1. Vstupem je kom-
ponenta popsaná v jazyce VHDL nebo Verilog a k ní odpovídající formální
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specifikace stavů, které chceme kontrolovat.

Obrázek 4.1: Princip generování hlídacích obvodů pomocí nástroje FoCs

Ukázalo se, že tento přístup produkuje hlídací obvody, které dokáží dete-
kovat a lokalizovat poruchy v FPGA, nicméně není příliš efektivní, protože
vyžaduje zásah uživatele do vygenerované VHDL architektury hlídacího ob-
vodu. Co je ovšem důležitější, je fakt, že vygenerované hlídací obvody jsou
příliš rozsáhlé. Jejich nároky na zdroje FPGA mohou být vůči hlídanému
obvodu až osminásobné vyšší.

4.2 Hlídací obvody pro číslicové obvody a komunikační
protokoly

Pro snadnější vyvíjení hlídacích obvodů byla vytvořena metodika, která
umožňuje pomocí navrženého definičního jazyk popisovat stavy a chování
číslicových systémů na úrovni RTL. Při kontrole protokolů na sběrnicích v
FPGA je nutné hlídat nejen správné kombinace přenášených signálů, ale
je nutné sledovat i jejich správnou posloupnost. Hlídací komponenta musí
tedy vykazovat sekvenční chování, které je možné popsat pomocí koneč-
ného automatu. Pro definici funkce hlídacích obvodů byl vytvořen formální
definiční jazyk, kterým je možné popsat správné nebo chybné stavy v ko-
munikačním protokolu či číslicovém systému a umožnit tak automatické
vytvoření hlídacího obvodu. Stavy protokolu popsané v tomto jazyce jsou
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následně analyzovány vytvořeným překladačem, který vytvoří výsledný po-
pis hlídacího obvodu v jazyce VHDL. Takto získaný obvod disponuje roz-
hraním hlídaného protokolu a vnitřní architektura odpovídá konečnému
automatu sestavenému na základě popisu v definičním jazyce. Následně lze
provést syntézu a implementaci do cílového FPGA. Hlavní výhodou tohoto
přístupu oproti přímé implementaci je možnost vygenerování výsledného
obvodu na základě jednoduchého popisu bez účasti zkušeného hardwaro-
vého návrháře. Komunikační rozhraní typicky obsahují řídicí signály, syn-
chronizační signály a vlastní datové signály. Lze hlídat správné kombinace
řídicích signálů protokolu v jednom časovém okamžiku, dále hlídat posloup-
nost těchto řídicích signálů a kontrolovat některé povinné hodnoty v pře-
nášených rámcích. Princip metodiky pro generování hlídacích obvodů pro
komunikační protokoly shrnuje obrázek 4.2. Princip generování hlídacího
obvodu pro číslicové obvody je téměř shodný s metodikou pro vytváření
hlídacích obvodů pro komunikační protokoly.

Obrázek 4.2: Princip generování hlídacích obvodů pro komunikační proto-
koly
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Kapitola 5

Systém odolný proti poruchám v FPGA

Tato kapitola popisuje druhý krok metodiky, jež představuje návrh a ar-
chitekturu systému odolného proti poruchám založeného na FPGA. Je zde
navržena a popsána obecná architektura odolného systému využívající prin-
cip částečné dynamické rekonfigurace jako mechanizmu pro zotavení po
výskytu poruchy. Konkrétně je návrh architektury zaměřen na FPGA s
konfigurační pamětí typu SRAM firmy Xilinx Inc, zejména pak na obvody
rodiny Virtex 5. Navržená metodika umožňuje eliminaci většiny poruch
typu SEU vyskytujících se v konfigurační paměti a logice FPGA. Dále
umožňuje detekci a lokalizaci jednobitových i vícenásobných přechodných
poruch v konfigurační paměti FPGA a jejich následnou opravu. Poslední
požadovanou vlastností je detekce a lokalizace jednobitových i vícenásob-
ných trvalých poruch v FPGA. Jejich opravu ovšem metodika už neřeší.

5.1 Návrh struktury odolného systému v FPGA
Aby bylo možné v návrhu použít částečnou dynamickou rekonfiguraci, musí
se nejprve celý systém rozdělit na dynamickou a statickou část. Do dy-
namické části jsou umístěny všechny důležité komponenty systému, které
chceme za běhu systému opravovat. Tyto komponenty jsou replikovány a
skládány do různých odolných architektur, ve kterých každá komponenta
musí být realizována jako samostatný částečně rekonfigurovatelný modul
(PRM).

Takto vytvořené rekonfigurovatelné moduly mohou být dále doplněny o
přídavné diagnostické vybavení v závislosti na použité odolné architektuře.
Do statické části se umísťují zbylé jednotky systému, které nejsou imple-
mentovány jako částečně rekonfigurovatelné moduly a nebude je možné
opravit částečnou dynamickou rekonfigurací. Jednotky v této části mohou
být implementovány buď jako samostatný modul nebo jako systém TMR.
Základní struktura navrhovaného systému s detailem dvou možných odol-
ných architektur je vidět na obrázku 5.1. Navrhovaná struktura odolného
systému v FPGA přepokládá uložení všech částečných bitstreamů v ex-
terní paměti typu FLASH, která je odolná proti poruchám typu SEU a
SET. Pro navrženou strukturu systému odolného proti poruchám v FPGA
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Obrázek 5.1: Navrhovaná struktura systému odolného proti poruchám v
FPGA

bylo třeba navrhnout několik odolných architektur. Tyto architektury vy-
cházejí z modifikovaných variant systému TMR a duplexního provedení,
které jsou přizpůsobeny pro možnost jejich opravy pomocí částečné dyna-
mické rekonfigurace. Aby bylo možné v architekturách detekovat poruchu,
je potřeba do jejich architektury vhodně začlenit diagnostické vybavení,
jako jsou hlídací obvody, duplikace funkčních komponent s komparátorem
a jiné techniky. Z každé odolné architektury musí být vyvedeno tolik signálů
ohlašujících poruchu, kolik je v architektuře bloků PRM.

Odolné architektury v dynamické části mohou být libovolně propojené
a smějí být nezávislé na zbytku systému. Architektury mohou být propo-
jeny mezi sebou pomocí sběrnice, v tomto případě přes rozhraní Local-
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Link nebo Wishbone. Počet architektur v dynamické části je omezen pouze
velikostí cílového FPGA. Každý PRM modul obsahuje kromě primárních
vstupů a výstupů také jednobitový výstupní signál ohlašující výskyt po-
ruchy. Je-li tento signál aktivní (logická 1), informace o výskytu poruchy
se přenese do řadiče rekonfigurace, který zajistí opravu příslušného PRM.
V FPGA systémech se jako řadič rekonfigurace využívá procesorových jed-
notek, jako MicroBlaze, PicoBlaze nebo PowerPC. Ovšem tyto proceso-
rové jednotky jsou náročné na zdroje FPGA a musí být řízeny programem.
Navrhovaná struktura odolného systému v FPGA předpokládá vytvoření
vlastní komponenty, která bude proces rekonfigurace řídit. Řadič rekonfi-
gurace lokalizuje detekované poruchy v systému, zajistí načtení bitstreamu
z paměti FLASH a provede následnou rekonfiguraci odpovídajícího PRM
přes rozhraní ICAP. Jeho úlohou je zároveň detekce výskytu trvalé poruchy
v FPGA a zajištění synchronizace PRM po rekonfiguraci se zbytkem PRM
v architektuře, vykazují-li tyto PRM sekvenční charakter. Podrobnější in-
formace k návrhu a implementaci řadiče rekonfigurace včetně vysvětlení
opravného procesu komponent navržené odolné struktury popisuje násle-
dující kapitola 6. Řadič rekonfigurace je implementován v dynamické části
FPGA jako ostatní komponenty systému, protože musí být navržen jako
odolný systém a musí umožňovat rekonfiguraci svých vlastních komponent
(umístěných do PRM). Protože řadič potřebuje přistupovat k internímu
rozhraní ICAP, které musí být umístěno vždy ve statické části FPGA,
musí být některé jeho vnitřní komponenty řídicí tento port (jako je FIFO
a wrapper pro ICAP rozhraní) umístěny mimo dynamickou část FPGA
poblíž ICAPu.

5.2 Princip chování odolné struktury
Princip chování navržené struktury a proces opravy PRM a odolných archi-
tektur ve struktuře ukazuje obrázek 5.2. Na začátku je celý systém nakonfi-
gurován pomocí statické rekonfigurace (inicializační bitstream) do FPGA,
které je tímto inicializováno a začíná plnit svoji funkci. V externí paměti
FLASH jsou uloženy za sebou částečné bitstreamy korespondující s jed-
notlivými PRM odolné struktury. Pořadí částečných bitstreamů v externí
paměti FLASH musí odpovídat pořadí, ve kterém jsou připojeny chybové
signály jednotlivých PRM k řadiči rekonfigurace (index PRM). Jako první
jsou vždy připojeny chybové signály z PRM modulů realizující řadič reko-
figurace a až pak jednotlivé PRM odolných architektur.

Průběžně se vyhodnocují chybové signály připojené do řadiče rekonfi-
gurace. Je-li na nějakém chybovém signálu detekována logická ”1”, ihned
je zahájena oprava příslušného PRM. Je-li detekováno více poruch (více
chybových signálů v logické 1), vždy jsou nejprve opraveny PRM řadiče
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Obrázek 5.2: Princip činnosti odolné struktury

rekonfigurace, poté pak jednotlivé PRM. Po každé rekonfiguraci je gene-
rován synchronizační signál, který zajistí synchronizaci opraveného PRM
s ostatními moduly v odolné architektuře. Následně se kontroluje, zda-li
byla porucha opravena. Pokud ne, provádí se oprava PRM znova. Pokud
byl PRM pětkrát neúspěšně opraven, je PRM modul označen jako za trvale
porouchaný a dále se již jeho oprava pomocí řadiče rekonfigurace nepro-
vádí. Tuto skutečnost společně s indexem PRM řadič rekonfigurace oznámí
mimo FPGA, kde se vyvolají příslušné kroky vedoucí k odstranění trvalé
poruchy (například přeroutovaní PRM do jiné části FPGA). Podrobnější
princip opravy pomocí řadiče rekonfigurace bude popsán v kapitole 6.
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Kapitola 6

Oprava a zotavení po výskytu poruchy
v FPGA

Tato kapitola popisuje další krok metodiky, jež představuje návrh techniky
pro opravu a zotavení systému po výskytu poruchy. Jako opravný mecha-
nizmus je použita částečná dynamická rekonfigurace obvodů FPGA. Pro
řízení rekonfiguračního procesu je navržena a implementována specializo-
vaná komponenta (řadič rekonfigurace), která vyhodnocuje výstupy chybo-
vých signálů z jednotlivých modulů PRM odolných architektur, vybírá a
z paměti FLASH načítá odpovídající bitstream pro daný PRM, a provádí
případnou synchronizaci systému po jeho rekonfiguraci.

6.1 GPDRC: Řadič částečné rekonfigurace
Součástí systému, který je implementován v FPGA jako systém odolný
proti poruchám a který jako opravný mechanizmus využívá částečnou dy-
namickou rekonfiguraci, musí do své architektury zahrnout komponentu
řadič rekonfigurace. V prezentované metodice nese tento řadič rekonfigu-
race označení GPDRC. GPDRC neustále kontroluje výstupy z PRM a v
případě, že nějaký PRM signalizuje poruchu, zahájí jeho opravu. Tuto akci
budeme dále označovat jako opravný cyklus. Opravný cyklus je vlastně oka-
mžik od zahájení opravy konkrétního PRM do jeho úspěšné či neúspěšné
opravy (zahrnuje v sobě i synchronizaci příslušné odolné architektury). Na
obrázku 6.1 je vidět detailní blokové schéma navržené architektury GPDRC
včetně vzájemného propojení všech jeho komponent a připojení na primární
vstupy a výstupy rozhraní.

Řadič GPDRC (jeho funkční bloky implementované jako PRM) je na-
hrán do FPGA společně s celým systémem. Ihned po spuštění systému v
FPGA začne řadič GPDRC plnit svoji funkci, a to tak, že při každém taktu
hodinového signálu snímá vstupy chybových signálů z jednotlivých PRM
do registru poruch, které následně vyhodnocuje. Jestliže nastane více SEU
současně (více chybových signálů z PRM modulů je aktivních), jednotka
pro lokalizaci poruch pomocí algoritmu RoundRobin vždy vybere jeden z
nich, který se bude následně rekonfigurovat. Ostatní PRM vykazující po-
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Obrázek 6.1: Blokové schéma architektury řadiče GPDRC

ruchu na opravu čekají. Pozice připojeného chybového signálu je pomocí
GPDRC převedena na index PRM, jež se má rekonfigurovat. Tento in-
dex je následně poslán do jednotky realizující vyhledávací tabulku, kde se
podle indexu dohledá adresní rozsah paměti, kde leží odpovídající částečný
bitstream pro rekonfigurované PRM. Je tedy získána počáteční a koncová
adresa do paměti, jejichž rozsah udává počet bajtů, které se musí vyčíst z
externí paměti FLASH. Diagram rekonfiguračního procesu PRM v odolné
struktuře pomocí GPDRC ukazuje obrázek 6.2.

Postupně je jednotkou RoundRobin procházen celý vstupní registr po-
ruch. Jakmile je detekována porucha, testuje se, jestli nejde o poruchu tr-
valou (zajišťuje jednotka pro detekci trvale poruchy). Pokud ano, PRM
se přeskočí a pokračuje se následujícím PRM. Pokud se nejedná o trva-
lou poruchu, nastaví se počítadlo rekonfigurace pro tento PRM na nulu a
zahájí se vlastní proces rekonfigurace PRM. Po výpočtu indexu PRM a
následném získání rozsahu paměti FLASH je zahájeno vyčítání konfigurač-
ních dat. Nejprve se načte hlavička bitstreamu a zapíše se do paměti FIFO.
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Obrázek 6.2: Diagram rekonfiguračního procesu PRM v odolné struktuře

Pak následuje vyčítání vlastních konfiguračních rámců PRM, které jsou
kontrolovány jednotkou ECC. Jsou-li všechny konfigurační rámce úspěšně
zapsány do paměti FIFO, vyčte se patička částečného bistreamu, která se
také zapíše do FIFA. Po zpracování dat ICAP rozhraním se testuje, zda-li
je rekonfigurace úspěšně dokončena (signál BUSY rozhraní ICAP). Pokud
ano, spouští se synchronizační procedura a generuje se lokální reset pro
odolnou architekturu, jejichž PRM byl právě rekonfigurován. Následně se
zkontroluje, zda-li opravené PRM znovu nevykazuje poruchu. Když ne, po-
kračuje se dalším PRM, jinak se proces opravy provádí znovu. Jestliže se
stejný PRM znova rekonfiguroval již po páté, je označen jako PRM s trvalou
poruchou a opravný proces se ukončí. Trvalá porucha je řadičem GPDRC
ohlášena mimo odolnou strukturu.
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Kapitola 7

Testování kvality návrhu odolných sys-
témů v FPGA

Tato kapitola popisuje poslední krok metodiky, který představuje návrh a
implementaci vhodného testovacího mechanizmu pro ověření a posouzení
kvality implementace systému odolného proti poruchám do FPGA. Testo-
vací mechanizmus musí umožnit injekci poruch pomocí částečné rekonfigu-
race do konfigurační paměti FPGA bez přerušení funkce zbytku systému.

7.1 Testovací platforma
Pro možnost ověřit kvalitu návrhu odolné struktury, řadiče rekonfigurace
(GPDRC) a obecně i implementace různých metodik pro tvorbu systémů
odolných proti poruchám v FPGA je nutné vytvořit testovací prostředí
(testovací platformu). Testovací platforma dovolí otestovat chování odol-
ných architektur i celé struktury odolného systému na injektované SEU
do bitstreamu a vyhodnotit chování všech jejich částí. Zároveň umožňuje
ověřit, zda poruchy detekované hlídacími obvody dokáže řadič rekonfigu-
race opravit či nikoliv. Koncepce navrhované testovací platformy je vidět
na obrázku 7.1. Koncepce je rozdělena na dvě části.

První část (na straně osobního počítače) obsahuje externí SEU injektor
a softwarové nástroje pro zpracování dat přijatých přes sériové rozhraní a
ChipScope sondu. Druhá část testovací platformy je implementována přímo
v FPGA. Jedná se o vyhodnocovací komponenty popsané v jazyce VHDL
spojené s testovanou jednotkou (odolnou architekturou) a referenční kopií
jednoho PRM.

Testovací platforma umožňuje injektovat jednu poruchu nebo více po-
ruch současně do konfigurační paměti FPGA. Zanesení poruchy, vyhodno-
cení odezvy jednotky na vloženou poruchu včetně odeslání naměřených dat
do PC se nazývá testovací krok. Jeden testovací krok zahrnuje zanesení
SEU na požadovanou pozici bitstremu v FPGA přes rozhraní JTAG, pak
následuje spuštění testu, kdy se vyhodnotí vliv zanesené SEU na funkci
testované PRM či odolné architektury. Dobu vyhodnocení určuje kompo-
nenta časovač a čítač vyhodnocení. V průběhu testu jsou zaznamenávány
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Obrázek 7.1: Architektura SEU testovací platformy

veškeré informace o stavu jednotlivých PRM, jejich výstupech, výstupech z
hlídacích obvodů a odolné architektury, reakce GPDRC na detekovanou po-
ruchu, délku rekonfigurace, apod. Tyto informace jsou následně zakódovány
a odeslány přes UART pro každý PRM v testované odolné architektuře.

Po skončení injekce poruch jsou nasbírané informace z každého testo-
vacího kroku v PC vyhodnoceny a lze je využít při tvorbě spolehlivostních
modelů a při stanovení spolehlivostních ukazatelů.
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Kapitola 8

Experimenty a výsledky

Jako návrhový jazyk pro popis a realizaci všech navržených systémů byl
použit jazyk VHDL. Veškeré komponenty odolné struktury a ověřování její
správné činnosti byly založeny na vývojové desce ML506, která obsahuje
FPGA Virtex 5 řady XC5VSX50T s podporou částečné dynamické rekon-
figurace. Pro rozmístění PRM modulů, GPDRC a komponent testovací
platformy byla využita aplikace PlanAhead, která je součástí vývojového
balíku Xilinx ISE.

8.1 Experimenty s hlídacími obvody
První experiment byl zaměřen na ověření funkčnosti a schopnosti deteko-
vat poruchy s hlídacími obvody, které byly vytvořeny pomocí nástroje FoCs
z popisu jeho chování v jazyce PSL. Ověřovala se možnost využití těchto
vygenerovaných hlídacích obvodů pro průběžnou diagnostiku komponent v
FPGA. Posuzovala se zejména schopnost hlídacího obvodu detekovat poru-
chy a odchylky chování hlídané komponenty. Dále byl kladen důraz na jejich
velikost (spotřebované zdroje FPGA), která by neměla být větší než veli-
kosti hlídané komponenty. Velikost komponent a vygenerovaných hlídačů
sumarizuje tabulka 8.1.

Číslicový Velikost Frekvence Hlídač PSL-FoCs
obvod [slices] MHz Virtex5 [slices] (MHz)

Čítač 4 bity 12 435 68 (340)
Dekodér 4 bity 9 450 62 (345)
FSM 5 stavů 13 403 76 (336)
LocalLinkTX 20 400 69 (329)

Tabulka 8.1: Velikosti hlídacích obvodů z PSL popisu

Ukázalo se, že tento přístup produkuje hlídací obvody, které dokáží dete-
kovat a lokalizovat poruchy v FPGA, nicméně není příliš efektivní, protože
vyžaduje zásah uživatele do vygenerované VHDL architektury hlídacího
obvodu. Co je ovšem důležitější, je fakt, že vygenerované hlídací obvody
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jsou příliš rozsáhlé. Jejich nároky na zdroje FPGA jsou vůči hlídanému ob-
vodu až osminásobné větší a maximální provozní frekvence hlídače je také
omezující.

Dalším experimentem bylo ověření metodiky pro generování hlídacích
obvodů pro sběrnice a komunikační protokoly v FPGA. Cílem bylo zjistit
prostorovou náročnost vygenerované hlídače z popisu v zavedeném definič-
ním jazyce a zjistit, jak se chová vygenerovaný hlídací obvod pro komuni-
kační protokol LocalLink. Tabulka 8.2 ukazuje náročnost vygenerovaných
hlídačů na zdroje FPGA pro obvod Virtex 5 v závislosti na kombinaci
hlídaných pravidel. Frekvence všech vygenerovaných hlídacích obvodů pře-
sahovala pro protokol LocalLink 200 MHz a nijak nelimitovala výkon či
frekvenci rozhraní. Hlídací obvod byl schopen detekovat odlišnosti a změny
v chování komunikace na rozhraní protokolu podle specifikace protokolu.

Pravidla Slice Pravidla Slice

Správné kombinace signálů 3 Chybné kombinace signáů 4
Správné sekvence signálů 6 Chybné sekvence signálů 7
Kontrola povinných dat 15 Kontrola povinných dat 15

Tabulka 8.2: Velikost hlídacích obvodů pro komunikační protokol LocalLink

Tabulka 8.3 ukazuje velikosti hlídacích obvodů pro jednoduché číslicové
obvody. Vygenerované hlídací obvody nijak neomezují hlídané komponenty.
Maximální provozní frekvence hlídacího obvodu koresponduje s frekvencí
hlídaného obvodu. Ačkoliv bylo cílem navržené metodiky pro automatizo-
vané generování hlídacích obvodů pro číslicové obvody dosáhnout stejných
nebo menších nároků na zdroje FPGA, tento cíl se podařilo naplnit jen
u hlídacích obvodů pro komunikační protokoly. Pro číslicové obvody mají
vygenerované hlídací obvody vetší spotřebu zdrojů hradlového pole, než
samotný hlídaný obvod.

Virtex5 - XC5VSX50T Velikost obvodu Velikost hlídače
Obvod [slice] [slice]

Čítač (3 bity) 2 4
Dekodér 4 4
Čítač (3 bity) + dekodér 5 6
Posuvný registr (3 bity) 3 4
FSM (5 stavů) 13 14

Tabulka 8.3: Velikosti hlídacích obvodů ve Virtex5
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8.2 Experimenty a výsledky s GPDRC
Z hlediska implementace řadiče rekonfigurace GPDRC bylo zajímavé zjis-
tit, jak jsou náročné na zdroje hradlového pole jeho komponenty i celá
obvodová realizace řadiče v obvodě Virtex 5 XC5VSX50T. Dále pak po-
soudit, jak moc naroste prostorová režie, když se jednotlivé komponenty
GPDRC implementují jako architektura TMR. Dosažené výsledky pro 100
PRM sumarizuje tabulka 8.4.

ML506-Virtex5 Počet Počet Počet Velikost TMR
velikost pro 100 PRM slice LUTů registrů [slice]

Round Robin jednotka 71 (1,0%) 101 202 288 (4x)
Error Encoder jednotka 42 (0,7%) 107 0 160 (3,8x)
Detekce trvalé poruchy 74 (1,1%) 152 202 237 (3,2x)
Synchronizační jednotka 11 (0,2%) 30 25 32 (2,9x)
ECC jednotka 18 (0,3%) 19 37 44 (2,4x)
Adresní Look-up jednotka 21 (0,3%) 51 21 51 (2,4x)
FSM 26 (0,4%) 45 60 60 (2,4x)
FIFO rozhraní 52 (0,8%) 52 124 52 (0,0x)
FLASH rozhraní 3 (0,1%) 2 4 29 (9,6x)
Registr poruch PRM 140 (2,0%) 63 102 262 (2,0x)
GPDRC celkem 458 (5,3%) 626 777 1215 (2,6x)
MicroBlaze řešení 613 (7,5%) 833 828 1531 (2,5x)

Tabulka 8.4: Velikost GPDRC vs. velikost MicroBlaze řešení pro 100 PRM

Bylo ověřeno, že implementace řadiče GPDRC i pro 100 PRM v odolné
struktuře má menší nároky na zdroje FPGA než implementace pomocí
procesoru. Pravděpodobnost, že GPDRC bude zasaženo SEU vzhledem k
jeho velikosti a ostatním částem FPGA Virtex5-XC5VSX50T je 5.33%, pro
řešení založeném na procesoru MicroBlaze je to 7.52%. Dále bylo zjištěno,
že pracovní frekvence GPDRC dosahuje 171 MHz pro 100 RPM, což spo-
lehlivě vyhovuje požadavku pro využití maximální provozní frekvence re-
konfiguračního rozhraní ICAP, která je 100 MHz. Pro procesor MicroBlaze
byla ze syntézy do Virtex 5 zjištěna maximální provozní frekvence 200 MHz
pro libovolný počet PRM.

8.3 Experimenty s implementací odolných architektur
První experiment byl zaměřen na porovnání velikostí jednotlivých odolných
architektur a jejich implementaci za použití testovacího obvodu pro řízení
LED displeje. Tabulka 8.5 srovnává výsledky implementace některých odol-
ných architektur pro FPGA Virtex 5.
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Řadič 7LED Velikost Velikost Počet Využitelnost Velikost
čítače+dekodér architekt. jednotek PRM PRM GPDRC
ML506-Virtex5 [slices] [slices] [-] [%] [slices]

TMR-2V-CMP 145 (2%) 119 (82%) 4 36,2 134
DUPL+2CH 91 (1%) 63 (69%) 3 37,9 129
DUPL+1CH 86 (1%) 61 (71%) 3 35,8 129
FU+1CH 44 (1%) 44 (100%) 1 55,8 125

Tabulka 8.5: Velikosti implementace odolných architektur pro Virtex5

8.4 Experimenty s testovací platformou
Pro experimenty s testovací platformou byl využit testovací obvod pro
řízení čtyř 7-mi segmentových LED displejů. Konkrétně byly využity 8-
bitové čítače a dekodér číslic, které byly implementované jako architektura
Duplex+2CH (3 PRM) a zabezpečeny hlídacími obvody. Velikost částeč-
ného bitstreamu jedno PRM architektury je 47232 bitů (5904 bajtů). Ve-
likost jednotek testovací platformy po implementaci pro architekturu Du-
plex+2CH ukazuje tabulka 8.6.

ML506-Virtex5-XC5VSX50T Velikost Počet LUT Počet registrů
čítač 8bitů + dekodér 8bitů [slices] [-] [-]

Evaluační jednotka 129 (1,6%) 157 150
Sonda ChipScope 345 (4,2%) 424 566
Referenční jednotka čítač 4 (0,1%) 12 9
Referenční jednotka dekodér 4 (0,1%) 9 0
Duplex+2CH pro čítač 26 (0,3%) 74 32
Duplex+2CH pro dekodér 28 (0,3%) 78 0
Řadič GPDRC pro 3 PRM 133 (1,6%) 266 253

Tabulka 8.6: Velikost jednotek testovací platformy pro Dupl+2CH se 4
PRM

Cílem prvního experimentu bylo zjistit, kolik injektovaných poruch typu
SEU do konfigurační paměti FPGA odpovídající konkrétní odolné archi-
tektuře bude mít vliv na správnou funkci architektury a vyhodnotit, jak
bude architektura reagovat, pokud se budou poruchy injektovat pouze do
funkčních jednotek. Při tomto experimentu se postupně injektují poruchy
bit po bitu do celého bitstreamu odpovídající konkrétní funkční jednotce
testované architektury. V jednom testovacím kroku je vždy jeden bit bit-
sreamu překlopen na opačnou hodnotu a následně je vyhodnocena reakce
architektury na změnu. Dále bylo sledováno, kolik poruch v jednotce bylo
detekováno hlídacím obvodem. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 8.7.

Cílem dalšího experimentu bylo zjistit, kolik injektovaných poruch typu
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Virtex5 Počet Počet Detekovaných Detekovaných Délka
XC5VSX50T bitů poruch poruch poruch testu
čítač+dekodér bitstr. architekt. v FU hlídačem [hodiny]

FU+CH 47232 1996 1996 100% 1:32
Duplex+1CH 94464 2988 4040 99% 3:04
Duplex+2CH 94464 3064 4423 100% 3:04
TMR-2V-CMP 188928 1035 8633 100% 5:30

Tabulka 8.7: Počet poruch funkčních jednotek a počet detekovaných poruch
hlídači

SEU do jednotlivých PRM odolné architektury Duplex+2CH bude mít
vliv na správnou funkci architektury. Zároveň se bude vyhodnocovat počet
správných oprav detekovaných poruch v PRM pomocí řadiče GPDRC. V
jednom testovacím kroku je vždy jeden bit bitsreamu překlopen na opač-
nou hodnotu a následně je vyhodnocena reakce architektury a GPDRC na
změnu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 8.8.

ML506-Virtex5 Využitel. Poruch Detekované Počet Úspěšné
XC5VSX50T PRM v PRM poruchy poruch opravy
Duplex+2CH % hlídačem Duplex+2CH GPDRC

PRM1-čítač 8bitů 30 7866 7906 162 7861
PRM2-čítač 8bitů 30 7953 7345 571 7292
PRM3-dekodér 32 2684 2299 552 2299
PRM4-dekodér 32 3602 3472 709 3472

Tabulka 8.8: Výsledky SEU injekce pro architekturu Duplex+2CH
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Kapitola 9

Závěr

Práce představovala alternativní metodiku k již existujícím technikám pro
návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí implementovaných do
obvodů FPGA a doplňuje některé nové vlastnosti při realizaci a testování
těchto systémů. Práce se opírala o využití částečné dynamické rekonfigurace
obvodu FPGA při návrhu systémů odolných proti poruchám, kde může být
částečná rekonfigurace využita jako mechanizmus pro opravu a zotavení
systému po výskytu poruchy. Práce nejprve představila obecné principy z
diagnostiky, testování a spolehlivosti číslicových systémů včetně stručného
popisu programovatelných obvodů FPGA a jejich architektur. Dále pokra-
čovala přehledem současných metod a technik při návrhu a implementaci
systémů odolných proti poruchám do obvodů FPGA, kde byly popsány
zejména techniky z oblasti detekce a lokalizace poruch, opravy a posuzo-
vání kvality návrhu.

Nejdůležitější část práce popisovala navrženou metodiku pro návrh, im-
plementaci a testování systémů odolných proti poruchám, která byla vy-
tvořena pro obvody FPGA, jejichž konfigurační paměť je založena na pamě-
tech typu SRAM. Nejprve byla prezentována technika pro vytváření a auto-
matizované generování hlídacích obvodů pro číslicové systémy a komunika-
ční protokoly v FPGA, následně byla prezentována referenční architektura
spolehlivého systému implementovaného do FPGA včetně několika odol-
ných architektur využívajících principu částečné dynamické rekonfigurace
jako mechanizmu opravy a zotavení po výskytu poruchy. Dále byl popsán
způsob řízení rekonfiguračního procesu a testovací platforma pro snadné
testovaní a ověření kvality systémů odolných proti poruchám implemen-
tovaných dle představené metodiky. V závěru byly prezentovány některé
experimentální a implementační výsledky.

9.1 Přínos práce
Za základní přínos této práce lze považovat vytvoření alternativní metodiky
pro tvorbu číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA
k již existujícím přístupům a prezentovaným technikám (dílčí cíl 5). Meto-
dika se opírá o využití částečné dynamické rekonfigurace, která se v sou-
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časné době ukazuje jako silný prostředek pro zvyšování spolehlivosti a pro-
vozuschopnosti systémů založených na obvodech SRAM FPGA. Metodika
se skládá z několika návrhových etap, které pokrývají návrh a implemen-
taci prostředků pro detekci a lokalizaci poruch v FPGA (hlídací obvody),
implementaci jednotlivých komponent systému do navržených odolných ar-
chitektur, které jsou přizpůsobeny pro využití částečné rekonfigurace jako
mechanizmu opravy po výskytu poruchy typu SEU. Tyto architektury pak
tvoří odolnou strukturu v obvodu FPGA, která je následně doplněna o
komponentu označenou jako řadič rekonfigurace GPDRC, který byl vyvi-
nut speciálně pro účely opravy a rekonfigurace jednotlivých částí odolných
architektur. Poslední etapa metodiky představuje testovací platformu pro
injekci poruch do odolné struktury. Přínos práce můžeme shrnout do ná-
sledujících bodů:

1. Byly prozkoumány možnosti využití verifikačních nástrojů (jazyk PSL
v kombinaci s nástrojem FoCs) jako mechanizmu pro generování ob-
vodů pro účely průběžné diagnostiky komponent systému implemen-
tovaného do FPGA, kde bylo zjištěno, že tento přístup není příliš
vhodný a vyžaduje zásah uživatele do obvodové realizace hlídacího
obvodu (dílčí cíl 1).

2. Proto byl vytvořen a definován jednoduchý jazyk pro popis chování
číslicových obvodů a komunikačních protokolů v FPGA, ze kterého
jsou automaticky generovány hlídací obvody pro průběžnou diagnos-
tiku komponent v FPGA (dílčí cíl 1). Bylo prokázáno, že vygene-
rované hlídací obvody mají schopnost detekovat poruchy v hlídané
komponentě na základě injekce poruch do testovaných jednotek.

3. Byla navrhnuta a implementována struktura odolného systému pro
FPGA s konfigurační pamětí SRAM, která se opírá o využití částečné
dynamické rekonfigurace coby mechanizmu pro opravu těch částí sys-
tému, které vykazují poruchu. Bylo také navrženo a implementováno
několik odolných architektur s různou úrovní diagnostiky, které lze
uplatnit v implementaci libovolného číslicového systému jako systému
odolného proti poruchám v FPGA (dílčí cíl 2). Dále byl navržen a
implementován řadič částečné dynamické rekonfigurace GPDRC (dí-
lčí cíl 3), který zajišťuje opravu a detekuje trvalé poruchy v odolné
struktuře.

4. Byla navrhnuta a implementována testovací platforma pro ověření re-
akce systémů odolných proti poruchám implementovaných do FPGA
na injektované poruchy typu SEU (dílčí cíl 4). Byly provedeny expe-
rimenty s odolnou strukturou, kde bylo ověřeno, že navržené odolné
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architektury dokáží detekovat poruchy typu SEU v jejich modulech,
dokáží maskovat většinu injektovaných poruch a detekované poruchy
v modulech lze opravit pomocí řadiče GPDRC, což nepochybně vede
k lepší spolehlivosti a delší životnosti implementovaného systému.

5. Metodika je snadno implementovatelná do různých typů FPGA firmy
Xilinx Inc pomocí standardních návrhových aplikací a nástrojů.

9.2 Další možná rozšíření práce
Z hlediska možnosti směrování dalšího výzkumu je stále otevřena proble-
matika synchronizace jednotek odolné architektury po rekonfiguraci jedné
z nich, kdy by bylo zapotřebí navrhnout a implementovat efektivnější tech-
niku synchronizace pro systémy pracující v reálném čase nebo při dávkovém
zpracování, než jen využití lokálních resetů archiektury využité v této práci.

Další rozšíření této práce by představovalo najít lepší způsob využitel-
nosti logických zdrojů jednotlivých PRM modulů, která se v prezentované
metodice pohybuje okolo 36%. Zde se nabízí hledat a případně navrhnout
postup, jak shlukovat různé části či komponenty systému do stejného PRM
modulu tak, aby jeho využitelnost byla vyšší.

Dalším možným rozšířením by mohl být návrh a implementace meto-
diky pro opravu trvalých poruch detekovaných řadičem GPDRC. Zde by se
mohly uplatnit například techniky založené na relokaci částečných bistre-
amů s využitím řadiče GPDRC, který by musel být pro tyto účely patřičně
upraven.

V neposlední řadě by bylo důležité zkrátit dobu testování odolných ar-
chitektur. V prezentované metodice se momentálně testují postupně všechny
bity částečného bitstreamu, kde víc jak polovina bitů nesouvisí s funkční
logikou testovaného PRM. Díky tomu je testovaní zdlouhavé a při větších
PRM může injekce trvat i několik dní. Bylo by proto dobré najít relaci mezi
implementovanou funkcí a k ní odpovídající pozice bistreamu, které funkci
realizují. Tím by se dosáhlo cílené injekce na konkrétní pozice konfigurační
paměti a testování by se výrazně zkrátilo.
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