
Designing with VHDL

Este abrangente curso é uma introdução completa à linguagem VHDL. Possui ênfase em
escrever códigos amplamente sintetizáveis e também códigos de simulação, suficientes
para desenvolver um testbench viável. Estilos de codificação Estrutural, RTL e Behavioral
são abordados. O treinamento engloba, tanto características específicas dos dispositivos
da Xilinx quanto de FPGAs em geral. As informações passadas podem ser aplicadas a
qualquer projeto digital por meio da abordagem top-down da síntese. A combinação de
teoria e laboratórios práticos reforça os conceitos-chave. O aluno também aprenderá as
melhores práticas de codificação capazes de aumentar sua proficiência em VHDL.

Neste  curso, o  aluno  adquirirá  significativa  experiência  prática.  Alunos  com pouco  ou

nenhum conhecimento prévio  terminarão o curso capacitados a desenvolver  eficientes

projetos de hardware e realizar simulações em HDL de alto nível.

Nível Carga Horária

FPGA 1 Á combinar
Investimento

Consulte-nos

Público-Alvo

Engenheiros/Desenvolvedores que queiram usar a linguagem VHDL 
efetivamente para modelamento, desenvolvimento e síntese de projetos 
digitais.

Pré-requisitos

Conhecimento básico em design digital

Software Hardware Usado no Treinamento

Vivado   Design or   System  Arquitetura: N/A
Editon Demo board: Kintex-7 FPGA KC605 board



Habilidades adquiridas após o Treinamento

Após completar este curso, o aluno estará apto a:

• Implementar a porção de código do VHDL destinada à síntese;

• Identificar as diferentes entre estilos de codificação behavioral e estrutural;

• Distinguir codificação para síntese versus codificação para simulação;

• Usar tipos de dados escalares e compostos para representar informação;

• Usar estruturas de controle concorrentes e sequenciais para controlar o
fluxo de informação;
Implementar construtores de VHDL comuns (máquinas de estados finitos, 

estruturas de dados do tipo RAM/ROM);
• Simular um projeto básico de VHDL;

• Escrever  um  testbench  em  VHDL  e  identificar  os  construtores  apenas  de
simulação;

• Identificar e implementar as melhores práticas de codificação;

• Otimizar o código VHDL para fazer uso de recursos específicos de silício
dentro dos FPGAs da Xilinx;

• Criar e gerenciar projetos no ambiente Vivado Design Suite.

Programação do Curso

A "Forma" do VHDL

• Demo: Multiplexador

• Lab 1: Utilizando as Ferramentas

• Documentação em VHDL

• Tipo de Dados

• Operações Concorrentes

• Lab 2: Utilizando Declarações Concorrentes

• Variáveis e Processos

• Lab 3: Construindo um projeto simples

• Introdução a Testbenches

• ISim Ferramenta de simulação básica

• Lab 4: Simulando um Projeto Simples



• Criando Memórias

• Lab 5: Construindo uma memória Dual-Port

• Máquina de Estados Finitas

• Lab 6: Construindo uma Máquina de Estados Moore

• FPGAs Xilinx

• Lab 7: Fluxo da Ferramenta Xilinx

• Loops e declarações condicionais

• Lab 8: Utilizando Loops

• Atributos

• Funções e Procedimentos

• Pacotes e Bibliotecas

• Lab 9: Construindo seu próprio Pacote

• Interagindo com a Simulação

• Escrevendo um bom Testbench

• Lab 10: Construindo um Testbench Significativo

Link Download do Datasheet deste treinamento

Designing with VHDL

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/languages/lang11000-ilt.pdf
mailto:academy@anacom.com.br

