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Лабораторна робота № 6 

Проектування постійного запам’ятовуючого пристрою 
Мета роботи: вивчити  пр инципи ро боти пос т ійного 

запам’ятовуючого пристрою (ПЗП). Отримати 
навички застосування масивів при створенні 
проектів у Active-HDL.  

1. Постановка задачі 
Запам’ятовуючі пристрої (ЗП) цифрової техніки призначені  для 

запису, зберігання та видачі інформації, що надається у вигляді 
цифрового коду.  

Однак існує і така інформація, яка не повинна змінюватись, 
наприклад, різноманітні константи, цифрові коди букв українського 
або латинського алфавітів та таке інше. Зазвичай така інформація 
записується у постійний запам’ятовуючий пристрій, для якого у 
процесі роботи дозволяється тільки зчитування інформації, яка в нього 
занесена. В ПЗП за кожною n-розрядною адресою записане одне 
заздалегідь визначене m-вимірне слово. Таким чином, ПЗП є 
перетворювачем коду адреси в код слова, тобто комбінаційною 
системою з n входами та m виходами. Накопичувач ПЗП апаратно 
виконується у вигляді системи взаємно-перпендикулярних шин, на 
перетині яких або присутній (логічна 1), або відсутній (логічний 0) 
елемент, що пов’язує між собою відповідні (горизонтальну  та 
вертикальну) шини (рис. Л6.1). Вибірка слів виконується за 
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допомогою дешифратора. 

2. Порядок виконання роботи 
1. Ознайомитись з принципом роботи ПЗП та теоретичним 

матеріалом, наведеним у розділі 3.8. 
2. За допомогою Active-HDL описати роботу ПЗП, який зберігає 

коди команд арифметичних операцій. 
2.1. Створити новий проект. 
2.2. Додати бібліотеку ieee.Std_Logic_unsigned. 
2.3. Описати інтерфейс ПЗП, маючи на увазі, що до його входу 
надсилається 4-бітний сигнал адреси (розмірність вхідного та 
вихідного сигналів даних вибрати самостійно). 
2.4. Визначити тип масиву даних, які будуть зберігатись в ПЗП. 
2.5. Сформувати масив даних, які зберігаються в ПЗП. 
2.6. Описати процес вибірки даних, які зберігаються в ПЗП. 

3. Скомпілювати та промоделювати процес вибірки даних. 
Результати моделювання представити у табличній формі за 
допомогою “List Viewer”.  

4. Виконати звіт по роботі. 

3. Зміст звіту 
У звіт необхідно включити: 
а) назву та мету лабораторної роботи; 
б) функціональну схему ПЗП та його короткий опис; 
в) навести основні теоретичні відомості про використання масивів 

в Active-HDL; 
г) навести VHDL-код для опису ПЗП; 
д) навести результати моделювання у табличній формі; 
е) зробити висновки по роботі. 

4. Контрольні питання 
1. Що таке ПЗП і які його основні функції? 
2. Як описуються та використовуються масиви в Active-VHDL? 
3. Яким чином можна задавати масиви із змінною розмірністю? 
4. Яка роль бібліотеки ieee.Std_Logic_unsigned у програмі 

опису ПЗП? 


