פרוט נושאים וספרות בקורס בשפת VHDL

 .1הכרת מושגים
שפות תיאור חמרה לעומת שרטוט ,הכרת  Design Flowבשפת  .VHDLסימולציה ,רמת
הסימולציה )רמה גבוהה ,רמת  ,RTLרמת  ,(gate levelסוגי ומטרות הסימולציה )Timing
 Verification, Functional Simulationו  ,(Fault Simulationסנטיזה ,רמת הסנטיזה) ,רמה
גבוהה ,רמת  ,RTLרמת  ,(gate levelשימוש בספריות ) (Macrosשל יצרן הרכיב ו ,LPMs
היררכיה ,תיאור התנהגותי ,תיאור מבני ,כתיבה לסימולציה לעומת כתיבה לסנטיזה ,סימולציה
באמצעות שפת הסימולטור ובאמצעות  ,Test benchמתודולוגית Bottom Up
ו .Top to Bottom

 .2הכרת כלי התכנה
הכרת ה –  Data Flowוסביבת העבודה והתפריטים השונים של תכנת הסימולציה .כתיבת קובץ
באמצעות  ,Editorקומפילציה )אנליזה( ,טעינת יחידות הקומפילציה לסימולטור ,הזנת המערכת
הנבדקת באותות כניסה וביצוע סימולציה .מומלץ לבצע סימולציה בשלבים הראשונים של הקורס
באמצעות שפת הסימולטור ורק מאוחר יותר להשתמש ב – .Test Bench
הכרת ה –  Data Flowוסביבת העבודה והתפריטים השונים של תכנת הסנטיזה ,ביצוע סנטיזה,
הכנסת אילוצים ושליטה בסיסית באופן ביצוע הסנטיזה .שימוש ב – ) Schematic Viewerבמידה
וקיים( והתבוננות ב – .Report File
הכרת ה –  Data Flowוסביבת העבודה והתפריטים השונים של תכנת
ה – ) Place & Routeאימפלמנטציה( ,יצירת הקובץ לתכנות הרכיב ,יצירת קובץ VHDL
לסימולציה ) ,(Reverse Compilerהכנסת אילוצים ושליטה בסיסית באופן ביצוע
ה –  ,Place & Routeהתבוננות ב –  Report Fileובתוצאות ה – Static Timing Analysis
)במידה וקיים(.
 .3מבוא לשפת VHDL
כללי תחביר בסיסיים .הישות ) (entityוהארכיטקטורה ) .(architectureריבוי ארכיטקטורות
וקישור הישות וארכיטקטורה באמצעות הקונפיגורציה .החבילה ) (packageוהספרייה .סדר
הקומפילציה של החלקים השונים.
אותות משתנים וקבועים .סוגי מידע מספרי ) (real, integerו –  Enumerated typesשל השפה
) ,(character ,bit, booleanפעולות לוגיות .שימוש ב – strings , bit_vectors
ו  Slicesשלהם .שימוש ב) Aggregates -סוגריים עגולות ופסיקים( .רלציות )<,(!=,<=,>=,=,>,
פעולות הזזה ,פעולות חשבוניות והדבקת תווים )&( .סוגי הפעולות השונות המותרות על סוגי
המידע השונים.
סוגי מידע ופעולות שנתמכות על ידי כלי סנטזה .תיאור מערכות פשוטות עבור סימולציה וסנטזה.
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 .4תיאור התנהגותי בסיסי
תיאור התנהגותי בסגנון  ,Data Flowלעומת תיאור סדרתי בתוך תהליך ) ,(processמנגנון
ההמתנה של תהליך באמצעות  waitאו רשימת רגישות ,שימוש באותות ביניים ללא הדקים
חיצוניים בארכיטקטורה לעומת שימוש במשתנים פנימיים בתוך תהליך ,ביצוע פעולות במקביל
) (Concurrentמחוץ לתהליך לעומת האלגוריתם הסדרתי שבתוך התהליך שבו יש חשיבות לסדר
הפסוקים ,המשמעות של הזמן בתוך ומחוץ לתהליך והשהיית אותות ,השהיית  ,deltaשילוב בין
סגנונות התיאור הנ"ל.
פעולות הצבה מותנות ) (when-elseוהצבות נבחרות ) (with-selectלעומת שימוש בתהליך עם
התניית  ifוהתניית  .caseתהליכים עם חוגים מסוג  forו  whileוחוגים ללא מנגנון איטרציה.
אתחול משתנים,
פעולות חשבוניות על שלמים ועל וקטורים מסוג ) std_logic_vectorלמשל באמצעות שימוש
בחבילות  std_logic_unsignedאו .(std_logic_signed

 .5אבני בניה לסנטיזה צירופית
כללים לכתיבת תיאורים התנהגותיים שמתאימים לסנטזה של מערכת צירופית ,הקפדה על
רישום כל אותות הכניסה ברשימת הרגישות ) ,(complete sensitivity listוכללים למניעת
היווצרות רכיבי זיכרון פרזיטיים ) (Parasitic Latchesבמערכות צירופיות והקפדה על השמות
מלאות ) (complete assignmentsושימוש בהשמות ברירת מחדל .תיאור של רכיבי Tri-State
 Bufferו .Open-Drain Buffer

 .6אבני בניה לסנטיזה סינכרונית
ה –  attributesשקשורים לזמן )last_active, last_event, active, event, transaction delayed,
 .(quiet, stableתיאור תהליכים שמסונכרנים לאות השעון ,אותות סינכרוניים ואותות
אסינכרוניים בתיאור מערכת שמסונכרנת לאות השעון ,תיאור רכיבי  Latchלעומת מערכת
מסונכרנת לשעון ,הקפדה על שבלונת כתיבה ) (Templateנוקשות שמתאימה לסנטזה של מערכת
סינכרונית.
סנטזה של תיאורים סינכרוניים וצירופיים הכוללים משתנים ) (Variablesוהפירוש שלהם:
לעתים כאובייקטים חישוביים ללא שווה ערך בחמרה ,לעומת הפיכתם לאובייקט סטטי )חוט(.
שימוש נכון ב .Variables -
הקפדה על הפרדה בתיאור מערכות :למערכת צירופית ,למערכת סינכרונית ו – .Latches
התייחסות של תכנת הסנטיזה לאתחול אותות ומשתנים .הפרדת מערכות למערכת עם וללא reset
אסינכרוני .בדיקת דוגמאות באמצעות תכנית הסנטיזה.

 .7אבני בניה לסימולציה
אתחול משתנים ,שימוש ב –  assertמחוץ ובתוך תהליך ובישות.
תהליכים עם פסוקי  waitמסוגים שונים ) , (on, until, forשילובם והשימוש שלהם בתיאור
מערכות מורכבות וביצירת אותות לסימולציה .מחוללי אותות ) (generatorsשונים )אות שעון או
איפוס( ,יצירת מחוללי אותות מורכבים יותר.
שימוש ב –  Attributesלבדיקת תזמונים )למשל  Setup Timeו .(Hold Time
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 .8תיאורים מבניים בסיסיים
מתי משתמשים בתיאור מבני ? הצהרה על רכיב ) (componentוחיווט של רכיבים )component
 ,(instantiationקישור ) (associationלפי שם ולפי מקום ,חיווט הדקי כניסה ויציאה לאות קבוע,
ניתוק הדקים ) ,(openחווטים מותרים בין הדקים בעלי כיוונים ) (Modesשונים .בדיקת מערכת
באמצעות  Test Benchלעומת שפת הסימולטור.

 .9תיאורים מבניים מורכבים )  7שעות (
שליטה בפרמטרים בקריאה לרכיבים באמצעות  genericויצירת .LPM
יצירת איטרציה והתניות באמצעות  generateאיטרטיבי ומותנה.
טיפול בספריות ויצירת ספריות רכיבים.
קונפיגורציה של תיאור מבני ) (configuration specificationויחידת קונפיגורציה
) ,(configuration declarationיחידת קונפיגורציה בעלת היררכיה .תיאור מקוצר באמצעות ריכוז
הצהרות רכיבים בחבילה או שימוש ב – ) direct instantiationב .(VHDL-93 -
הכנת סביבת הסימולציה לעבודה עם רכיבי  .LPMעטיפה של תיאור מבני של רכיב גמיש
באמצעות .MegaWizard

 .10הגדרות סוגי מידע ותיאור מכונת מצבים
יצירת סוגי מידע חדשים באמצעות  typeו  .subtypeסוגי מידע פיסיים .הצהרה על אפיון
) (attributeהגדרתו ושימוש בו .השימוש ב –  Attributesשל סוגי המידע של השפה )כמו pos,
.(val, left, right, low, high, leftof, rightof, succ, pred
תיאור מכונת מצבים בצורה המקובלת באמצעות שני תהליכים :תהליך סינכרוני ותהליך צירופי.
שליטה בהקצאת המצבים באמצעות שימוש ב –  Attributesשל תכנית הסנטיזה או באמצעות
כתיבת קוד שכולל הקצאה ברמת הביטים ,תיאור מכונת מצבים מסוג  Moore, Mealyומכונת
מצבים ) Direct Mooreהיציאות של המכונה הן היציאות של הפליפ-פלופים של המכונה( .כניסות
גלובליות כמו איפוס סינכרוני גלובלי ואפשור סינכרוני גלובלי .תיאור מכונת מצבים עם
 present_stateבלבד ) .(One Segment Descriptionסנכרון כניסות ויציאות של המכונה.

 .11מערכים ורכיבי זיכרון
מערכים ,מערכים בלתי מוגבלים ,רשומות ,דוגמאות לתיאור  ROMו  .RAMשימשו
ב –  Attributesשל מערכים ) .(left, right, low, high, range, reverse_range, lengthמערכים
בעלי אינדקסים שאינם  integerויצירת טבלאות אמת למצבים לוגיים מרובים )למשל  mvl4ו
.(std_ulogic
תיאור רכיבי מערך ) RAM,ROMו  (DPRAMמסוגים שונים )בעלי הדקי מידע נפרדים
ומשותפים ,סינכרוניים ,אסינכרוניים( באופן התנהגותי כך שתכנית הסנטיזה תזהה אותם באופן
אוטומטי ותכנית ה  P&R -תבצע אימפלמטציה למשאבי זיכרון קיימים ברכיב מתוכנת )למשל
 EABs/ESBsברכיבים של .(Altera
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 .12פונקציות ופרוצדורות והרחבות לשפה
פונקציות ופרוצדורות ) ,(procedure,functionמיקום אפשרי בחלקים הצהרתיים שונים כולל גם
בחבילה .קריאה לפונקציה ופרוצדורה .שימוש בפונקציה לביצוע  Over-Loadingשל פעולות
קימות ,ורזולוציה ) (Resolution Functionשל מצבים לוגיים )למשל ב mvl4 -
ו .(std_logic
הכרת החבילה  std_logic_1164של  .IEEEמצבים לוגיים חלשים והשימוש בהם בתיאור רכיבי
 Tri-stateאו  Open-Drainותיאור  ,BUSהתפקיד של  Don’t Careמצבים בלתי ידועים ‘X’ :או
’ ‘Wאו ’ ‘Uלסימולציה ,צורות כתיבה שמתאימות לסנטיזה.
הכרת חבילות אריתמטיות סטנדרטיות ) numeric_stdשל  IEEEו  std_logic_arithשל
 (Synopsysוכתיבה באופן שמתאים לשתיהן באמצעות אוסף אופרטורים משותפים המופעלים על
סוגי המידע signed :ו  .unsignedשימוש בחבילות  std_logic_unsignedו std_logic_signed
של  synopsysלביצוע פעולות על וקטרים מסוג .std_ligic_vector
חבילות אריתמטיות של  IEEEלמספרים ממשיים וקומפלקסיים .דוגמה לתיאור אות
סינוסואידלי עבור .Test Bench

 .13טיפול בקבצים
שימוש בקבצי טכסט והסתייעות בחבילה  .textioשימוש בחבילה  std_logic_textioשל
 Synopsysלקבלת תמיכה בקריאה וכתיבה של קבצים הקסדצימליים ואוקטליים .שימוש
בקבצים שאינם קבצי טכסט )למשל קובץ בינארי גרפי( .שימוש בקבצים ב –  VHDL-93לעומת
 .VHDL-87דוגמות לשימוש בקבצים לאתחול רכיבים )למשל  (ROMושימוש בקבצים בצורות
שונות עבור .Test Bench
טיפול בקבצים בינאריים שאינם קבצי טכסט.
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