
TREINAMENTO

INTRODUÇÃO À
LÓGICA

PROGRAMÁVEL

DESCRIÇÃO

Este  treinamento  tem  como  objetivo  introduzir  e

familiarizar técnicos e engenheiros aos projetos de circuitos

lógicos  em componentes reconfiguráveis  do tipo  CPLD e

FPGA.  Apresenta  uma  visão  geral  de  uma  metodologia

consistente para implementação de projetos em dispositivos

lógicos programáveis, enfocando diferenças importantes em

técnicas de projeto com codificação do tipo HDL (Hardware

Description Language)  e uso de  IP Cores.  O treinamento

cobre a história dos dispositivos lógicos programáveis, tipos

de  dispositivos,  estruturas  internas  de  cada  dispositivo,

suas utilizações em diversas aplicações e exemplos de uso.

São  abordados  aspectos  relacionados  às  famílias  mais

recentes dos fabricantes Xilinx® e Altera®. Assim como os

outros treinamentos oferecidos pela  ESPECTRO LTDA., a

INTRODUÇÃO  À LÓGICA PROGRAMÁVEL possui  uma

estrutura  à  qual  são  acrescentados  estudos  de  caso

voltados para o mercado de atuação do cliente.

CARACTERÍSTICAS

DURAÇÃO: 16 horas

PRÉ-REQUISITOS: conhecimento  básico  em  projeto  de
circuitos lógicos ou programação

LOCAL: na sede da  ESPECTRO LTDA. ou  no
cliente

MATERIAL: apostilas e placa para demonstração

TIPO: expositivo

HABILIDADES ADQUIRIDAS

Após este treinamento o profissional estará apto a

selecionar dispositivos lógicos programáveis baseados nas

necessidades de seu projeto, saberá identificar demandas e

requisitos a serem superados, terá conhecimentos de como

estruturar o projeto e seus requisitos para validação e terá

acesso a recursos contrutivos como geração automática de

IP Cores. 

PROGRAMA

➢ História dos dispositivos lógicos programáveis

➢ Tipos de dispositivos lógicos programáveis

➢ Estruturas internas comuns

➢ As famílias Altera®

 Famílias de baixo, médio e alto custo

 Características das estruturas internas

 Software de projeto – O Quartus®

➢ As famílias Xilinx®

 Famílias de baixo, médio e alto custo

 Características das estruturas internas

 Software de projeto – O ISE®

 Software de projeto – O Vivado®

➢ Metodologia de projeto para CPLD

 Seleção de dispositivos

 Os gargalos de projeto

➢ Metodologia de projeto para FPGA

 Seleção de dispositivos

 Estruturação do projeto

 Tipos de entradas de fontes

 Uso de IP Cores

 Usando o Xilinx Core Generator®

➢ Simulação de projetos

➢ Geração de arquivos de gravação

➢ Depuração em tempo real – Usando o ChipScope Pro®

➢ Espaço para solução de dúvidas e comentários

CONTATO
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