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AT: Atividades Teóricas, AP: Atividades Práticas, APS: Atividades Práticas Supervisionadas.

PRÉ-REQUISITO
EQUIVALÊNCIA

LT36D - Microcontroladores
Não há

OBJETIVOS
Propiciar ao aluno conhecimento sólido sobre os dispositivos de lógica programável e sobre a linguagem VHDL
para síntese de hardware, sendo esta última indispensável para o projeto, simulação, programação e utilização
dos referidos dispositivos. As aulas de laboratório são apresentadas com as devidas ferramentas de software e
hardware, propiciando ao aluno a oportunidade de desenvolver conhecimento profundo sobre o tema,
aumentando assim sua capacidade para projeto de sistemas digitais modernos e complexos, e elevando
também, por conseguinte, sua competitividade no mercado ou seu desempenho em programas de pósgraduação que envolvam a utilização de hardware de última geração.
EMENTA
Estudo dos dispositivos lógicos programáveis. Estrutura básica da linguagem VHDL. Tutorial e projetos
introdutórios. Linguagem e projeto de circuitos combinacionais com VHDL. Linguagem e projeto de circuitos
sequenciais com VHDL. Linguagem e projeto de máquinas de estados com VHDL. Linguagem e projeto de
circuitos amplos/mistos utilizando pacotes e componentes. Linguagem e projeto de circuitos amplos/mistos
utilizando funções e procedimentos. Projeto final.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ITEM

EMENTA

1

Estudo dos dispositivos lógicos
programáveis.

2

Estrutura básica da linguagem
VHDL.

3

Tutorial e projetos introdutórios.

4

Linguagem e projeto de circuitos
combinacionais com VHDL.

5

Linguagem e projeto de circuitos
sequenciais
com VHDL.

CONTEÚDO
Teoria dos dispositivos lógicos programáveis (PAL, PLA, GAL,
CPLD, FPGA).
Análise dos principais CPLDs e FPGAs comerciais.
Entidade, arquitetura e bibliotecas.
Tipos de dados.
Operadores e atributos.
Descrição de códigos VHDL básicos visando projetos
introdutórios.
Descrição das placas de desenvolvimento com CPLDs/FPGAs a
serem utilizadas nas atividades de laboratório.
Atividade de laboratório: Tutorial do software parasíntese de
hardware (Altera Quartus e/ou Xilinx ISE, por exemplo), incluindo
a implementação de circuitos básicos introdutórios e a primeira
utilização das placas de desenvolvimento.
Revisão de lógica combinacional.
Estudo das instruções concorrentes em VHDL.
Atividade de laboratório: Projeto de circuitos combinacionais
utilizando código VHDL concorrente.
Revisão de lógica seqüencial.
Estudo das instruções sequenciais em VHDL.
Estudo de objetos (constante, sinal, variável).
Atividade de laboratório: Projeto de circuitos sequenciais utilizando

código VHDL seqüencial, com exame do uso de sinais versus o
uso de variáveis.
Revisão de máquinas de estados.
Estudo de código VHDL para implementação de máquinas de
estados.
Atividade de laboratório: Projeto de circuitos na forma de
máquinas de estados com VHDL.
Estudo de pacotes e componentes.
Construção de bibliotecas.
Construção de códigos (projetos) hierárquicos.
Atividade de laboratório: Projeto de circuitos amplos/mistos
utilizando pacotes e componentes.

6

Linguagem e projeto de máquinas de
estados
com VHDL.

7

Linguagem e projeto de circuitos
amplos/mistos
utilizando pacotes e componentes.

8

Linguagem e projeto de circuitos
amplos/mistos
utilizando funções e procedimentos.

Estudo de funções e procedimentos.
Atividade de laboratório: Projeto de circuitos amplos/mistos
utilizando funções e procedimentos.

Projeto final.

Definição do sistema/circuito a ser desenvolvidos por cada um dos
grupos.
Atividade de laboratório: Desenvolvimento do projeto final.
Apresentação do projeto final por cada um dos grupos para toda a
turma.

9
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