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Bună ziua!

Proiectarea tranzițiilor dintr-un domeniu de
ceas în alt domeniu de ceas (”CDC - clock-
domain crossing”) devine mult mai ușoară iar
calitatea rezultatelor este îmbunătățită atunci
când folosim software modern și capabil
pentru analiza și verificarea acestor tranziții.

Problematica CDC este destul de bine
cunoscută, însă un nou tip de tranziție ridică
noi obstacole în calea proiectanților de ASIC.

De aceea vă invităm să urmăriți această serie de webseminarii care prezintă abordarea
verificării tranzițiilor din atât din domenii de ceas cât și din domenii de reset (”Clock and
Reset-Domain Crossing Verification (RDC)”).
- 3 situații comune în care tranzițiile CDC conțin erori funcționale
- metode eficiente de verificare CDC
- ce include RDC în plus față de CDC
- momentul potrivit din procesul de proiectare în care trebuie efectuate verificările RDC
- cum puteți găsi și elimina cele mai comune trei tipuri de erori CDC cu Questa CDC & RDC

  

 

INVITAȚIE LA SERIA DE WEBSEMINARII
„CLOCK AND RESET-DOMAIN CROSSING VERIFICATION”

 

 

 

 

 

Gain a Design-to-revenue Edge in
FPGA and SoC Designs with a Full

Deployment of Clock-Domain
Crossing Analyses and Verification

 
27 iunie 2019, 18:00 EET

 

ÎNREGISTRARE

   

Why Reset-Domain Crossing
Verification is an Emerging
Requirement to Accelerate
Design-to-revenue in ASIC

Developments
 

10 iulie 2019, 18:00 EET
 

ÎNREGISTRARE

  

Găsiţi pe site-ul nostru lista cursurilor publice programate în
următoarele luni.
Putem organiza astfel de cursuri și la sediul clientului – luaţi
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 legătura cu noi pentru a discuta cerinţele dumneavoastră!

Cu stimă,
Mircea Slănină
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