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Лабораторна робота № 3 

Моделювання режиму очікування в цифрових  
пристроях за допомогою оператора wait 
Мета роботи: отримати практичні навички застосування 

оператора wait при моделюванні різноманітних 
режимів очікування в Active-HDL. Навчитися 
виконувати порівняння часових діаграм. 

1. Порядок виконання роботи 
1. Ознайомитися з матеріалом, наведеним у розділі 4.7 

теоретичної частини. 
2. Відкрити базовий проект LabWait, текст якого наведено на 

рис. Л3.1. 
3. Промоделювати роботу LabWait. Отримати часові діаграми 

для сигналів CLK (задається як джерело з синхронізуючим 
імпульсом частотою 50 МГц), Aout, Bout. 

4. Зберегти результати моделювання як файл з ім’ям Wform1 у 
поточному каталозі.  

 
Library IEEE; 
use IEEE. Std_Logic_1164.all; 
 
entity LabWait is 
 port (CLK: in std_logic; 
  Aout: inout Std_Logic:=‘0’; 
  Bout: out Std_Logic:=‘0’; 
  Cout: out Std_Logic:=‘0’); 
end LabWait; 
 
architecture LabWait of LabWait is 
-- signal CLK: Std_Logic; 
 begin 
  
-- Pr_CLK: process is 
--  … 
   
-- end process Pr_CLK; 
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Pr_A: process (CLK) is 
 begin 
  if CLK’event and CLK =‘1’ then    

 Aout<=‘1’ after 5 ns; 
  elsif CLK’event and CLK=‘0’  then    

 Aout<=‘0’ after 5 ns;  
  end if;   
 end process Pr_A; 
  
Pr_B: process (Aout) is 
  begin 
  if Aout’event then  
   Bout<= not Aout; 
  end if; 
 end process Pr_B; 
 
end LabWait; 
 

Рис. Л3.1. Текст VHDL-програми для моделювання 
 

5. За допомогою wait for сформувати синхронізуючий імпульс 
CLK самостійно (попередньо виключивши цей сигнал з 
інтерфейсу системи) в тілі процесу Pr_CLK. Рівень цього 
сигналу повинен змінюватись з високого на низький через кожні 
10 ns.  

6. Вивчити роботу процесу Pr_А та переписати його з 
використанням оператора wait on.  

7. Вивчити роботу процесу Pr_В та переписати його з 
використанням оператора wait until. 

8. Промоделювати роботу створених за допомогою оператора 
wait процесів, отримати часову діаграму. 

9. Порівняти поточну часову діаграму та базову часову діаграму 
Wform1. 

• Ввійти до меню Waveform та вибрати пункт Compare 
Waveforms. В результаті на екрані з’явиться вікно “Open”. 

• Вибрати файл Wform1.awf та натиснути кнопку “Open”. В 
результаті до поточної діаграми будуть додані часові 
залежності, які зберігаються у Wform1.awf. Темно-синім 
кольором позначені поточні часові залежності (поз. 1, рис. 
Л3.2), червоним – додані часові залежності (поз. 2, рис. Л3.2). 

§ 6. Цикл лабораторних робіт з формування VHDL-моделей цифрових пристроїв 
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Неузгодження між сигналами, які порівнюються, позначається 
жирною блакитною лінією (поз. 3, рис. Л3.2). 

• Якщо базова та поточна діаграми співпадають, то перейти до 
наступного пункту виконання роботи. 

 

 
 

Рис. Л3.2. Приклад вікна порівняння результатів моделювання 
 
10. Вийти з режиму порівняння. Для цього необхідно вибрати у 

вікні часових діаграм будь-яку лінію неузгодження сигналів 
(жирну блакитну лінію) та натиснути праву кнопку миші. У 
меню, що з’явилося, оберіть пункт “Remove Difference 
Marks”. 

11. Додати до послідовності операцій процесу Pr_А вираз wait 
for 30 ns. 

12. Промоделювати роботу процесу, записати отриману часову 
діаграму як файл Wform2.awf. 

13. У виразі wait for, який був доданий у п. 11, змінити час 
затримки на 20 ns.  

14. Промоделювати роботу процесу. Отриману часову діаграму 
порівняти з Wform2.awf. 

15. Скласти звіт. 

2. Зміст звіту 
У звіт необхідно включити: 
а) назву та мету виконаної лабораторної роботи; 
б) визначити основні види застосування оператора wait; 
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в) навести варіант базового коду з файлу LabWait та відповідні 
результати моделювання (п. 3); 

г) навести варіанти коду із застосуванням оператора wait  
(пп. 5, 6, 7); 

д) навести результати порівняння (згідно з п. 9); 
е) навести результати моделювання (згідно з п. 14); 
є) зробити висновки по роботі. 

3. Контрольні питання 
1. Назвіть два способи призупинки процесів у VHDL, поясніть, 

чим вони відрізняються. 
2. Чи допускається одночасне використання оператора wait і 

списку чутливості? 
3. Які три основні типи оператора wait, їх синтаксис? 
4. Як формується комбінований тип оператора wait? 
5. Опишіть порядок операцій, які потрібно виконати для 

порівняння двох часових діаграм. 
6. Чим пояснюється різниця у зовнішньому вигляді базової та 

поточної часової діаграми, порівняння яких було зроблено 
при виконанні пп. 10, 12? 

 

§ 6. Цикл лабораторних робіт з формування VHDL-моделей цифрових пристроїв 


