קורס בסיסי קצר בשפת  8) AHDLשעות מעבדה(
 .1מבוא לשפות ותכן
שפות תיאור חמרה לסימולציה )כגון  VHDLו  (Verilogלעומת שפות לסינתזה )כגון  AHDLאו
 .(ABELהכרת  Design Flowבשפת ) AHDLישן( לעומת  VHDLאו ) Verilogמודרני(,
סימולציה פונקציונלית ברמת קוד המקור ) (Source Level Simulationלעומת סימולציה ברמת
השערים ) .(Gate Level Simulationהאם יש חשיבות מסוימת להכרה בסיסית של שפת AHDL
למשתמשים בכלים של  Alteraבעידן  VHDLו ? Verilog
 .2היסודות של השפה
דוגמה לקובץ בסיסי בשפת .AHDL
מבוא קצר ליכולות בסיסיות של השפה :השמות ,ביטויים בוליאניים ,השמות וקטורייות ,קבוצות
 Groupsויצירת אגרגציות ,פעולות חשבוניות ,השוואות ) .(Relationsהתניות )פסוקי  ,(ifבחירה
)פסוקי  ,(caseטבלת אמת ) .(Tableתחביר מיוחד למכונת מצבים .תיאורים התנהגותיים ומבניים
והיררכיה.
אבני בניה של  Mega-Functions ,Macro-Function ,Primitives :Alteraואבני בניה של
המשתמש.
כללים למתן שמות ) (Identifiersבשפה .הערות ) ,(Commentsמחרוזות תווים ,אופרטורים
לוגיים ,אופרטורים חשבוניים ,השוואות ) ,(Relationsהשמות ) ,(Assignmentsתיאור מספרים
ב  ,AHDL -סוף שורה פיסי ולוגי.
 .3יסודות התיאור ההתנהגותי
דוגמאות לרכיבים צירופיים שונים )בוררים ,משווים( באמצעות השמת ביטוי לאות בודד ,השמה
של קבוע לאות.
וקטורים-קבוצות ) (groupsויצירת אגרגציות ) .(Sequential Group Notationהשמה של קבוע
לקבוצה .תיאור של רכיבים צירופיים שונים )בוררים ,משווים ,מחברים ,מכפלים ,ממירים
מקודים שונים  (..באמצעות השמות עם וקטורים .השמות בין קבוצות ברוחב שונה.
הכרת פעולות מיוחדות שאפשריות לביצוע על קבועים ,mod ,div :חזקה ,floor ,ceil ,log2 ,^ -
?.Ternary-
התניות באמצעות פסוקי  ,ifהשוואה בין פסוקי  ifשל  AHDLו  .VHDLבחירה באמצעות פסוקי
 .caseתיאור רכיבים צירופיים שונים באמצעות פסוקי התניה ובחירה.
 .4המרכיבים של קובץ AHDL
מבנה מינימלי של קובץ  AHDLהכולל תיאור הדקי  output ,inputו  bidirב subdesign -ותיאור
התנהגותי קצר אחרי פסוק ה .begin -
שימוש בפסוקי קידומת שונים .. title ,constant :שימוש בפסוקים שונים ב .Variable Section -
סוגי פסוקים אפשריים בחלק בעיקרי של הקובת )לאחר פסוק ה .(begin -
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 .5תיאורים מבניים והיררכיה
הכנת התשתית לתת-רכיב באמצעות הצהרת  .functionהכנה אוטומטית של הצהרת function
בקובץ .include
הכרת ה  primitives -צירופיים וסינכרוניים של .Altera
תיאור מבני באמצעות שימוש בפונקציות ) , (In-Line reference of functionsתיאור מבני
באמצעות חיווט ) (Instance declaration & Dot-Noatationויתרונותיו .שימוש בחיווטים
מקוצרים כשאש מדובר ב .Primitives -
שיכפול של תיאורים מבניים )של חיווט( באמצעות פסוקי .generate
שימוש בפרמטרים גנריים )(Generic Parameters
תיאורים מקוצרים באמצעות חיווט ישיר של יציאות
חיווט של רכיבים שאינם  .Primitivesהיתרון בשימוש ברכיבים של  Alateraמבחינת שטח
ומהירות .חיווט רכיבים שיש להם פרמטרים ) .(LPMsרכיבים אריתמטיים ורכיבי זיכרון.
 .6תיאורים מיוחדים
תיאורים באמצעות טבלת אמת .תיאור מכונת מצבים .מכונת  Mealyו  ,Mooreהקצאת מצבים
ומכונת  Mooreישירה.

2

