
Advanced Tools and Techniques of the Vivado Design Suite

Este curso aborda os aspectos mais sofisticados da ferramenta Vivado® e do hardware da

XILINX.

Aprenda  a  utilizar  analise  avançada  de  tempo  estático  e  aplicar  restrições  de  tempo  para
interfaces síncronas (source e/ou system).  Utilize técnicas de “floorplanning”  para  otimizar  as
performances do seu design e aprenda a usar scripts TCL em ambos os fluxos de trabalho do
VIVADO® : Project and non-project batch.

Nível Carga Horária

FPGA 4 Á combinar
Investimento

Consulte-nos

Público-Alvo

Engenheiros que procuram uma formação avançada no uso das ferramentas da XILINX para 
melhorar o desempenho e utilização do FPGA, aumentando ao mesmo tempo a produtividade

Pré-requisitos

Curso Essentials of FPGA Design ou conhecimento equivalente; 
Curso Vivado Static Timing Analysis ou conhecimento 
equivalente Conhecimento intermediário em HDL

Software Hardware Usado no Treinamento

Vivado   Design or   System  Arquitetura: UltraScale FPGAs
Editon Demo board: Nenhum

Habilidades adquiridas após o Treinamento

Após completar este curso, o aluno estará apto a:

● Entender  o  impacto  sobre  análise  de  tempo  das  variações  dos  processos  de
manufatura dos FPGA;

● Descrever como a informação do tempo de atraso mínimo/máximo afeta o relatório
de tempo;



● Utilizar a opção de relatório de tempo customizado para criar relatórios de tempo
ótimos;

● Utilizar algumas características avançadas dos relatórios de tempo para controlar
como os atrasos são mostrados no relatório de tempo;

● Criar  restrições de tempo de I/O e modificar  o design para  sistemas síncronos
(source/ou system);

● Analisar um relatório de tempo para identificar como centrar o clock no fluxo de
dados;

● Utilizar  as  funções  avançadas  do  Vivado  (como  as  restrições  de  área)  para
aumentar a performance do design;

● Usar  a  as  ferramentas  Hierarchical  e  Schematic  viewer  a  as  informações  do
relatório de tempo para criar as melhores restrições de área;

● Utilizar  os  script  TCL  para  sintetizar,  implementar  e  gerar  relatório  de  tempo
customizado;

Programação do Curso

1º Dia

Revisão  do  curso  Vivado  Design  Suite  Static  Timing  Analysis  and  Xilinx  Design
Constraints; Resumo da Metodologia de projeto UltraFast;
Análise de Tempo avançada;
Demo : Relatórios de tempo;
Restrições de tempo de I/O de sistemas síncronos;
Lab 1: Restrições de Tempo de I/O avançadas;
Compilação Incremental na Implementação;
Introdução aos Pblocks;

2ºDia

Tecnicas de “FloorPlanning”;

Lab 2 : Analise do Design e “FloorPlanning”;
Design hierárquico;

Fluxo Project e Non-Project;

Lab 3a : Scripting no fluxo de Project-Based;

Lab  3b  :  Scripting  no  fluxo  de  Non-Project-
Based; Appendix: Técnicas de codificação HDL;

Link Download do Datasheet deste treinamento

Advanced Tools and Techniques of the Vivado Design Suite

Para mais informações sobre nossos cursos In Company entre em contato pelo telefone 11 3422-

4211 ou pelo e-mail academy@anacom.com.br.

http://www.xilinx.com/training/vivado/fpga-vatt-ilt.pdf
mailto:academy@anacom.com.br

