
Embedded Systems Design

Este curso foi criado para trazer aos engenheiros as informações necessárias para implementar
sistemas embarcados em FPGA utilizando a ferramenta Vivado® Design Suite. Ao longo do curso
são  abordados  os  recursos do  Zynq® e  do  MicroBlaze,  com uma detalhada  parte  teórica  e
laboratórios focados na implementação que mostram em paralelo os conceitos básicos de um
completo sistema embarcado. Nos laboratórios o aluno aprenderá a criar, expandir e modificar um
sistema embarcado, incluindo IP e periféricos que usam o padrão AXI para as interconexões. O
System  on  Chip  Zynq®  possibilita  um  novo  patamar  nas  potencialidades  dos  sistemas
embarcados  com  FPGA  e  isso  será  continuamente  mostrado  com  exemplos  ao  longo  do
treinamento.

Nível Carga Horária

Embedded HW 3 Á combinar
Investimento

Consulte-nos

Público-Alvo

Engenheiros/Desenvolvedores que estão interessado no desenvolvimento de sistema 
embarcados com Zynq® e/ou MicroBlaze usando Embedded Development KIT.

Pré-requisitos

Experiência em desenvolvimento com FPGA
Ter concluído o treinamento de Essentials of FPGA Design
Noções básicas de programação em C e microcontroladores

Noções básicas de modelagem com HDL

Software Hardware Usado no Treinamento

Vivado   Design or   System  Arquitetura: N/A
Editon Demo board: ZedBoard

Habilidades adquiridas após o Treinamento

Após completar este curso, o aluno estará apto a:

 Descrever as ferramentas necessárias para criar um sistema embarcado XILINX;



 Arquitetar  rapidamente  um  sistema  embarcado  com  MicroBlaze  ou  ARM  Cortex  A9
usando a ferramenta Vivado IP Integrator;

 Desenvolver aplicações software utilizando o SDK;
 Criar e integrar um processador IP-Based usando Vivado;

Desenvolver e adicionar ao projeto um periférico com interface AXI;

 Simular um periférico AXI usando o Bus Functional Model (BFM);

Programação do Curso

• Visão Geral de um Sistema Embarcado
• IP Integrator e o assistente de configuração do sistema processado
• Lab 1: Construção do Hardware usando o Vivado IP Integrator
• Desenvolvimento do Software usando o SDK
• Lab 2: Adicionando e descarregando o software na placa
• Introdução ao padrão AXI
• Interrupções
• Adicionando Hardware em um sistema embarcado já existente
• Lab 3: Adicionando IP Hardware
• Criando um periférico AXI customizado
• Lab 4: Criando um IP AXI customizado para um sistema embarcado
• Simulação Bus Functional Model
• Lab 5: Simulação BFM e Periférico AXI
• Introdução ao processador MicroBlaze
• Introdução ao Zynq®
• Lab 6: Testando na placa um periférico AXI customizado
• Gerenciando projetos de Sistema Embarcados em FPGA

• Lab 7: Integrando um periférico customizado

Link Download do Datasheet deste treinamento

Embedded Systems Design

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/embedded/embd-hw-ilt.pdf
mailto:academy@anacom.com.br

