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HDL.  

1.1. Області застосування та основні  
виробники ПЛІС 

Ще на початку 90-х років ПЛІС мали дуже вузьке коло 
користувачів, до якого в основному входили підприємства, що 
займаються розробкою та випуском замовних мікросхем (звичайних 
ІМС з постійною логічною структурою). За останнє десятиліття 
область застосування програмованих логічних ІМС значно 
розширилась.  

Діаграма розподілу обсягів споживання ПЛІС в окремих галузях 
народного господарства наведена на рис. 1.1.  

Найбільшим споживачем ПЛІС є галузь телекомунікацій і зв’язку 
(39% від всього обсягу виробництва). На другому місці йде галузь 
комп’ютерних мереж, що використовує 26% обсягу виробництва 
ПЛІС. Крім того, програмовані логічні ІМС застосовуються в області 
цифрової обробки даних (19%) та в промисловому виробництві (16%). 
Серед споживачів цих мікросхем можна назвати такі відомі фірми і 
концерни, як Alcatel, IBM, Booing, Lockheed, Hewlett Packard, Fujitsu, 
Hitachi, Silicon Graphics, Texas Instruments, Motorola, Rockwell, Kodak 
та багато інших. 

Проектуванням та виробництвом ПЛІС на даний момент часу 
займаються декілька десятків провідних фірм та компаній.  
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Лідером у цій галузі є фірма Xilinx (обсяг виробництва тільки у  
1-му півріччі 1999 р. склав 211,4 млн. USD). Фірма Xilinx 
спеціалізується на виробництві ІМС високої якості, зокрема стійких до 
впливу радіації та інших зовнішніх збурень, що обумовлює широке 
застосування ПЛІС в аерокосмічній галузі, військовій техніці та в 
промисловому виробництві.  

Програмовані логічні ІМС фірми Altera (197,8 млн. USD) 
займають нішу масових ПЛІС невисокої вартості. 

Фірма Lattice (59,7 млн. USD) в основному розробляє 
перепрограмовані мікросхеми CPLD і утримує лідируючі позиції в цій 
галузі.  

До основних виробників ПЛІС слід також віднести фірму Actel 
(41,6 млн. USD). 

Серед номенклатури ПЛІС найбільшого поширення набули 
мікросхеми, що виготовлені за технологіями FPGA та CPLD. 
Розглянемо ці технології більш детально. 

39%

26%

19%

16%

Телекомунікації 
та зв’язок 

Промислове 
виробництво 

Цифрова обробка 
даних Комп’ютерні 

мережі 

Рис. 1.1. Обсяги застосування ПЛІС в окремих галузях  
народного господарства 

§ 1. Загальна характеристика програмованої логіки 



10 Поведінковий синтез цифрових пристроїв у середовищі ACTIVE-HDL 

1.2. FPGA–технологія 
Абревіатура FPGA означає Field Programmable Gate Array – 

програмована користувачем вентильна матриця.  
Загальну структуру кристала FPGA-мікросхеми наведено на  

рис. 1.2. По периферії верхнього шару кристала розміщуються блоки 
вводу/виводу (БВВ), що можуть бути запрограмованими для 
виконання функцій буферів: вхідного, вихідного, із запам’ятовуванням 
стану та ін. У деяких серіях FPGA-ІМС рівень напруги на двох БВВ 
може відрізнятись, що дає змогу поєднувати різні за рівнем живлення 
інтерфейси.  

 
Рис. 1.2. Узагальнена структура FPGA-мікросхеми 

 
У центрі кристала у вигляді матриці розміщено конфігуровані 

логічні блоки (КЛБ). Швидкодія мікросхем визначається часовою 
затримкою “вхід-вихід” одного КЛБ. Структура КЛБ залежить від серії 
мікросхем, так, наприклад, в ІМС ХС2000 кожен КЛБ має один 

БВВ

КЛБ

Область програмованих міжз’єднань Тіньовий запам’ятовуючий пристрій
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елемент пам’яті (тригер), 2 виходи, 4 входи загального призначення та 
спеціальний вхід синхронізації (тактовий вхід). КЛБ ІМС цієї серії 
може генерувати будь-яку логічну функцію чотирьох змінних або дві 
логічні функції трьох змінних. Змінні для логічних функцій можуть 
надходити з чотирьох входів та виходу елементу пам’яті.  

Область між конфігурованими логічними блоками називається 
областю програмованих міжз’єднань і являє собою розвинену ієрархію 
металічних ліній зв’язку, в місцях перетину яких розміщено спеціальні 
швидкодіючі транзистори. Функція області міжз’єднань полягає в 
забезпеченні зв’язку між будь-якими виводами КЛБ та БВВ. 
Необхідний маршрут міжблокових з’єднань у FPGA-ПЛІС 
реалізується комутацією відповідних ліній за допомогою транзисторів. 

Нижній шар кристала займає тіньовий запам’ятовуючий пристрій, 
інформація в елементах якого і визначає логічні функції КЛБ, 
конфігурацію БВВ та маршрути міжз’єднань.  

У табл. 1.1. наведено основні характеристики мікросхем FPGA 
виробництва Xilinx Inc., зокрема, однієї з останніх розробок серії 
Virtex та масової серії Spartan.  

 

Таблиця 1.1 
Серія Virtex  Серія Spartan  

XCV50 XCV1000 XCS40/
XL 

XCS20/
XL 

XCS05/
XL 

Системна частота 
(MHz) 200 200 80 80 80 

Технологія (мкм) 0.22 0.22 0.35/0.5 0.35/0.5 0.35/0.5 

Напруга живлення 
ядра (В) 2.5 2.5 3.3/5.5 3.3/5.5 3.3/5.5 

Кількість системних 
вентилів (шт.) 57906 1124022 13K-40K 7K-20K 2K-5K 

Кількість логічних 
комірок (шт.) 1728 27648 1862 950 238 

Максимальне число 
портів вводу/виводу 
(шт.) 

180 514 205 160 77 

Характеристика  

§ 1. Загальна характеристика програмованої логіки 
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Широкий діапазон ІМС FPGA-технології дозволяє проектувати на 

їх основі широкий спектр електронних пристроїв, серед яких: засоби 
поєднання різних за живленням інтерфейсів, перетворювачі кодів, 
периферійні контролери, мікропрограмні пристрої керування, 
скінченні автомати, універсальні та спеціалізовані процесори, пристрої 
цифрової обробки сигналів тощо.  

1.3. CPLD-технологія 
Архітектура ІМС типу CPLD (Complex Programmable Logic Device 

– комплексний програмований логічний пристрій) представлена на 
рис. 1.3 (для прикладу взято архітектуру популярної серії мікросхем 
ХС9500).  

 
ІМС ХС9500 має три групи виводів: 
• виводи JTAG-порту (стандарт IEEE Std. 1149.1) для 

програмування та периферійного сканування ІМС; 
• порти вводу/виводу (І/О); 
• управляючі виводи: сигнал тактування GCK, установки/

скидування GSR, управління третім станом GTS. 
 
Блоки вводу/виводу забезпечують буферизацію всіх входів та 

виходів ІМС. Кожен функціональний блок (ФБ) містить 18 
макрокомірок (МК) із структурою “36 входів – 1 вихід” і дозволяє 
формувати 18 логічних функцій для будь-якої комбінації з 36 змінних. 
Матриця перемикань (МП) забезпечує подачу будь-яких вхідних 
сигналів та вихідних сигналів ФБ на входи інших ФБ, а також подачу 
вихідних сигналів ФБ на блоки вводу/виводу.  

Основні характеристики ряду CPLD-мікросхем фірми Xilinx 
наведено в табл. 1.2. 

Програмовані логічні ІМС CPLD-технології широко 
застосовуються для проектування нестандартних арифметико-логічних 
при-строїв, дешифраторів, мультиплексорів та ін.  

До недоліків СPLD (у порівнянні з FPGA) слід віднести: низьку 
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Таблиця 1.2 
Характеристика  

Серія CoolRuner  
XCR3320 XCR22V10 XC9536 XC952288 

Кількість макрокомірок (шт.) 320 10 36 288 
Системна частота (MHz) 100 111 100 56.6 
Напруга живлення (В) 5; 3 5; 3 5; 3 5; 3 
Кількість циклів 
перепрограмування 1000 1000 10000 10000 

Час “pin-to-pin” (нс) 7.5 7.5 5 15 

Серія XC9500  

Рис. 1.3. Узагальнена структура CPLD-мікросхеми 

§ 1. Загальна характеристика програмованої логіки 



14 Поведінковий синтез цифрових пристроїв у середовищі ACTIVE-HDL 

кількість системних вентилів та високе енергоспоживання. Переваги їх 
полягають у більш високій швидкодії та забезпеченні можливості 
встановлення захисту від копіювання. Важливою перевагою також є 
те, що програмні засоби для розробки та синтезу систем на базі CPLD 
розповсюджуються вільно. 

 
 
 
 

1.4. Методи проектування логічної  
структури ПЛІС 

Як вже зазначалося вище, стрімкий розвиток елементної бази 
спричинив виникнення необхідності у адекватному підвищенні 
продуктивності засобів та методів їх розробки. Історично розвиток 
засобів проектування ПЛІС відбувався на основі трьох парадигм: 

• логічного проектування; 
• схемного проектування; 
• проектування за допомогою мов опису апаратного 

забезпечення. 
Остання концепція є найновішою і переживає зараз бурхливий 

розвиток. Ідея даного підходу полягає в тому, що розробник описує 
необхідну поведінку цифрового пристрою за допомогою поведінкової 
моделі на функціональному рівні, а система автоматизованого 
проектування синтезує логічну структуру, що відтворює описану 
поведінку.  

Поведінкові моделі можуть бути створені різними способами, 
наприклад, за допомогою спеціалізованих мов опису апаратного 
забезпечення, графів скінченних автоматів та ін. У даному 
навчальному посібнику основна увага приділяється методам синтезу 
на основі мови опису апаратного забезпечення VHDL. У процесі 
поведінкового проектування цифрових пристроїв будується цілий ряд 
моделей різного типу та різного рівня абстракції.  

На рис. 1.4 зображено один з можливих варіантів побудови 
процесу проектування цифрового пристрою на базі ПЛІС від 
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Розробка поведінкової моделі  
цифрового пристрою  

IIa 

Верифікація поведінкової  
моделі  

IIb 

Перехід, якщо модель 
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Розробка синтезної  
моделі  

IIIa 

Тестування та верифікація  
синтезної моделі  

IIIb 

Перехід, якщо 
модель потребує 

корекції 

Синтез логічної структури  IVa 

Розміщення та маршрутизація  
(Place & Routing) 

IVb 

 

Тестування 

 
 

Тестування 

Розробка технічного завдання на проектування цифрового пристрою: 
- формування вимог та обмежень до проекту; 
- вибір способу реалізації та елементної бази; 
- формування плану роботи над проектом 

I 

Завантаження ПЛІС 
(implementation)

Тестування пристрою  
на апаратному рівні  

IVс 

IVd 

Готовий цифровий 
пристрій   

Рис. 1.4. Поведінкове проектування цифрових пристроїв на базі ПЛІС 

§ 1. Загальна характеристика програмованої логіки 
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формулювання проектного завдання до кінцевого результату – 
апаратно реалізованого зразка.  

У процесі поведінкового проектування на всіх його етапах 
створюється ряд моделей різних аспектів роботи цифрових пристроїв 
та різних рівнів абстракції. Причому процес проектування полягає в 
переході від моделей з вищим рівнем абстракції до моделей з нижчим 
рівнем абстракції, тобто поступовій деталізації описання цифрового 
пристрою. Наведемо класифікацію моделей, що застосовуються в 
процесі проектування. 

Поведінкова модель (Behavioral model, Interpreted model) 
показує реакцію моделі на зміну вхідних сигналів з урахуванням часу 
реакції, але не містить детального опису апаратної реалізації 
пристрою, що моделюється. Рівень абстракції залежить від детальності 
опису моделі. Наприклад, поведінкова модель може описувати 
процесор, що виконує абстрактний алгоритм, або це може бути модель 
процесора на нижчому рівні абстракції – рівні множини інструкцій. 
Точність деталізації вхідних і вихідних даних залежить від рівня 
абстракції моделі. 

Функціональна модель (Functional model) описує функції 
системи без вказання способу реалізації цих функцій. Дана модель 
показує лише реакцію системи чи її компонента без урахування 
часового фактора (визначає значення виходу, але не час його 
встановлення). Рівень абстракції залежить від ступеня деталізації 
моделі. Рівень деталізації вхідних та вихідних даних залежить від 
рівня абстракції. 

Структурна модель (Structural model) представляє компоненти 
чи системи з погляду взаємозв’язків між підкомпонентами, що їх 
утворюють. Структурна модель має відповідати фізичній ієрархії в 
описуваному об’єкті. Ієрархія, в свою чергу, визначається фізичною 
організацією конкретної реалізації. Структурна модель описує фізичну 
структуру конкретної реалізації шляхом визначення компонентів та 
топології їх взаємозв’язків. Компоненти можуть бути описані на 
структурному, функціональному чи поведінковому рівнях. 
Моделювання структурної моделі вимагає наявності поведінкових 
моделей всіх нижчих гілок ієрархії, отже, ступінь деталізації 
модельного часу, значень об’єктів даних та функціональності моделі 
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залежить від ступеня деталізації моделей компонентів.  
Модель продуктивності (Performance Model, Uninterpreted 

Model) дозволяє визначити лише часові аспекти роботи цифрового 
пристрою, що моделюється (тобто швидкість реакції на зміну вхідного 
сигналу, але не значення вхідного сигналу).  

Модель інтерфейсу (Interface Model, bus functional) називають 
ще чорним ящиком. Може містити деталізацію по всіх аспектах 
процесів обміну інформацією між об’єктом та зовнішнім середовищем, 
включаючи функціональність, часові характеристики, значення даних 
тощо. Така модель не містить інформації про внутрішню структуру 
об’єкта.  

Модель змішаного рівня, гібридна модель (Mixed-Level Model, 
Hybrid Model) – модель, що містить компоненти, описані на різних 
рівнях абстракції або різними класами моделей. 

Віртуальний прототип (Virtual Prototype) – це комп’ютерна 
імітаційна модель кінцевого продукту, компонента чи системи. При 
цьому від такої моделі не вимагається дотримання жодних спеціальних 
умов щодо її характеристик. Термін “віртуальний прототип” позначає 
клас моделей, що відіграють певну роль у процесі проектування, 
зокрема: 

• показує можливі варіанти реалізації проекту; 
• демонструє концепцію проекту; 
• дає можливість перевірки проекту на відповідність вимогам та 

адекватності поставленій задачі. 
Повернемося до процесу проектування, наведеному на рис. 1.4. 

Весь процес розбито на 4 головні етапи.  
На першому етапі формується технічне завдання для 

проектування цифрового пристрою. На цьому етапі формуються 
інтерфейсна, продуктивна та функціональна моделі, із застосуванням 
яких можна постійно перевіряти моделі, сформовані на наступних 
етапах на відповідність технічному завданню. Так, продуктивна 
модель визначає швидкодію проектованого пристрою, інтерфейсна – 
спосіб його інтеграції до вищого ієрархічного рівня, а функціональна 
модель визначає алгоритм перетворення інформації в проектованому 
пристрої. 

§ 1. Загальна характеристика програмованої логіки 
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На другому етапі формується поведінкова модель. У VHDL під 
поведінковою розуміється модель, написана із застосуванням всіх 
існуючих в цій мові конструкцій та типів даних, наприклад, дійсних 
чисел, файлів, вказівників динамічної пам’яті тощо. Поведінкова 
модель, розроблена на другому етапі, повинна повністю відповідати 
вимогам, сформованим на першому етапі. Саме це й перевіряється на 
підетапі IIb.  

Після формування остаточного вигляду поведінкової моделі 
розробник переходить до етапу III – створення синтезної моделі. 
Синтезна модель також належить до класу поведінкових, однак може 
бути написана лише за допомогою певної підмножини конструкцій 
мови VHDL, які підтримуються засобами синтезу логічної структури. 
На даному етапі розвитку засоби синтезу (перетворення VHDL-
програми на схему логічних елементів) підтримують не всі можливі у 
VHDL мовні конструкції, наприклад, не підтримуються операції з 
дійсними числами чи вказівники. Такі конструкції, як, наприклад, 
файли, із зрозумілих причин відносяться до природно-несинтезованих. 
Перехід від поведінкової моделі до синтезованої характеризується 
зниженням рівня абстракції описання пристрою. 

На четвертому етапі здійснюється перехід від синтезної моделі до 
логічної структури та бітового потоку, який завантажується 


