
TREINAMENTO

VHDL PARA
LÓGICA

PROGRAMÁVEL

DESCRIÇÃO

Este treinamento tem como objetivo a capacitação

no  projeto  de  componentes  CPLD e  FPGA empregando

VHDL.  Apresenta  uma visão  aprofundada  das  estruturas

internas dos componentes e do VHDL, bem como propõe

uma metodologia consistente de projeto e uso de IP Cores.

O  treinamento  cobre  a  estrutura  da  linguagem  VHDL,  a

criação de códigos orientados às estruturas internas  dos

componentes  FPGA,  técnicas  para  depuração  via

simulação e em tempo real, trata de metodologias para uso

eficiente dos recursos de hardware internos aos dispositivos

FPGA como PLLs e interfaces de alta velocidade e explora

o uso de  IP Cores.  A experiência é passada através  da

exposição teórica e de uma séria  de atividades  hand-on,

que  permite  o  aprofundamento  das  técnicas  e  maior

assimilação. Assim como os outros treinamentos oferecidos

pela  ESPECTRO  LTDA.,  o  VHDL  PARA  LÓGICA

PROGRAMÁVEL possui  uma  estrutura  a  qual  são

acrescentados estudos de caso voltados para o mercado de

atuação do cliente.

CARACTERÍSTICAS

DURAÇÃO: 24 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 desenvolvimento

TIPO: hands-on

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

➢ Origem e motivações para uso de HDL

➢ Fluxo de projeto VHDL para Xilinx

➢ Criando projetos no ISE System Edition

 Síntese e implementação

 Geração de arquivos de programação

 Programação de componentes

➢ A estrutura do VHDL

➢ Portas, sinais, variáveis e tipos

➢ Processamento concorrente e sequencial

➢ Criação de estruturas lógicas

 Somadores

 Registradores e Contadores

 Memórias

➢ Máquinas de estados

➢ Testbenches e simulação

 Depuração visual

 Leitura e escrita de arquivos ASCII

➢ Otimização para estruturas internas

 Buffers, Multiplexers, Registers e LUTs.

 Block RAMs

➢ Tópicos avançados em estruturas internas

 Síntese e geração de relógios: DCM e PLL

 Multiplicadores dedicados

 Interfaces de alta velocidade

➢ Instanciação de IP Cores

 Geração de IP Cores no Core Generator

 Síntese de projetos com IP Cores

➢ Depuração em tempo real – Usando o ChipScope Pro

➢ Espaço para solução de dúvidas e comentários

CONTATO

Escritório: Campinas – SP - Brazil

Home-Page: http://www.espectro-eng.com.br

E-mail: comercial@espectro-eng.com.br

Telefone: (19) 3367-3109

ESPECTRO LTDA.
Campinas – SP – Brasil

www.espectro-eng.com.br

http://www.espectro-eng.com.br/
mailto:comercial@espectro-eng.com.br
http://www.espectro-eng.com.br/

