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сигналів у розглянутих списках чутливості не присвоюється нове 
значення, тобто всі процеси припиняються в очікуванні чергової зміни 
одного з сигналів із списків чутливості.  

Слід зазначити важливий момент: якщо внаслідок виконання 
процесу Р1 сигналу D присвоюється таке ж значення, яке у нього було 
до ініціалізації процесу Р1, то в цьому випадку процес Р3, в списку 
чутливості якого знаходиться сигнал D, не поновлюється. 
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Рис. 4.5. Паралельна робота процесів 

 

4.13. Перекриття сигналів 
Коли мова йде про паралельну роботу процесів, звичайно виникає 

питання: що станеться з сигналом, якщо внаслідок роботи двох або 
більше процесів йому будуть одночасно присвоєні різні значення? 
Іншими словами, стоїть задача визначення сигналу, який має два або 
більше джерел. Для цього в VHDL існує так званий метод перекриття 
сигналів, принцип якого полягає в “змішанні” сигналів різного рівня 
відповідно до функції перекриття. Функція перекриття задається при 
описанні підтипу і визначає закон формування результуючого 
значення сигналу для всіх можливих комбінацій сигналів джерел.  

Для моделювання реальних багаторівневих сигналів цифрових 
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пристроїв у стандартному VHDL створено тип Std_Logic. Сигнал 
такого типу може набувати одного з дев’яти рівнів, а саме: 

• ‘U’  – невизначений; 
• ‘X’  – сильний невідомий (або ‘0’, або ‘1’); 
• ‘0’ – сильний нуль; 
• ‘1’ – сильна одиниця; 
• ‘Z’ – високий імпеданс; 
• ‘W’ – слабкий невідомий; 
• ‘L’ – слабкий нуль; 
• ‘H’ – слабка одиниця; 
• ‘–’ – байдужий стан. 
Відмінності між “сильними” та “слабкими” логічними значеннями 

полягають у способі їх накладання. Якщо перекриваються між собою 
значення ‘H’ і ‘0’, то результатом функції перекриття буде ‘0’. 
Відповідно перекриття ‘1’ і ‘L’ дасть ‘1’. У більшості випадків для 
моделювання реальних цифрових пристроїв та їх реалізації на основі 
ПЛІС достатньо значень ‘0’, ‘1’, ‘Z’ та ‘X’. Значення ‘X’ та ‘W’ 
з’являться при моделюванні у тих випадках, коли значення сигналу 
неможливо обчислити. 

Типи Std_Logic та Std_Logic_Vector (масив елементів типу 
Std_Logic) описано у пакеті Std_Logic_1164 бібліотеки IEEE, що 
обумовлює необхідність звернення до нього перед початком опису 
об’єкта, який буде використовувати такі типи.  

Синтаксис звернення має вигляд 
Library IEEE; 
Use IEEE.Std_Logic_1164.all; 
 
Принцип перекриття таких сигналів представлено на рис. 4.6. 
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library IEEE; 
use IEEE.Std_Logic_1164.all; 
use IEEE.Std_Logic_arith.all; 
use IEEE.Std_Logic_unsigned.all; 
 
entity stman is  
 generic (GenericName: INTEGER := 1 ); 
 port ( CLK: in Std_Logic; 
  RST: in Std_Logic; 
  A: in Std_Logic;   
  Y: out Std_Logic; 
  Z: out Std_Logic); 
  K: out Std_Logic; 
             end; 
architecture stman_arch of stman is 
-- SYMBOLIC ENCODED state machine: DDD 
type DDD_type is (S1, S2); 
signal DDD: DDD_type; 
begin 
-- concurrent signals assignments diagram ACTIONS 
DDD_machine: process (CLK) 
begin 
if CLK'event and CLK = '1' then 
 if RST='1' then 
  DDD <= S1; 
-- Set default values for registered outputs/signals and for 
variables 
 else 
-- Set default values for registered outputs/signals and for 
variable. 
  case DDD is 
   when S1 => 
    if A<='1' then 
     DDD <= S2; 
    end if; 
   when S2 => 
   when others => 
    null; 
  end case; 
 end if; 
end if; 
end process; 
-- signal assignment statements for combinatorial outputs 
 
Z_assignment: 
Z <= '1'; 
Y_assignment: 
Y <= '0'; 
 
K_assignment: 
K <= '1' when (DDD = S1 and A<='1') else 
     '1'; 
 
end stman_arch; 
 

 

Рис. 5.1. Відповідність між діаграмами скінченних автоматів  
та VHDL-кодом 
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Рис. 4.6. Перекриття сигналів типу Std_Logic 
 
Повний перелік усіх можливих комбінацій наведено у табл. 4.2. 

 
 
Необхідно також зазначити, що серед стандартних типів сигналів 

операція перекриття у VHDL визначена тільки для типів Std_Logic та 
Std_Logic_Vector. Якщо це необхідно, то VHDL дозволяє 
користувачеві сформувати свою функцію перекриття для будь-яких 
створених ним типів сигналів. Для описання реальних логічних 
сигналів часто застосовуються також типи Std_ULogic та 
Std_ULogic_Vector, які є підтипами Std_Logic та Std_Logic_Vector без 
функції перекриття.  

 U X 0 1 Z W L H - 
U ‘U’ ‘U’ ‘U’ ‘U’ ‘U’ ‘U’ ‘U’ ‘U’ ‘U’ 
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L ‘U’ ‘X’ ‘0’ ‘1’ ‘L’ ‘W’ ‘L’ ‘W’ ‘X’ 
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Таблиця 4.2 
 Перекриття сигналів типу Std_Logic 
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5.1. Діаграми скінченних автоматів у VHDL 
Однією з форм представлення проекту в VHDL є діаграми 

скінченних автоматів, які дозволяють наочно представити роботу 
пристрою, що проектується, у формі ланцюга кіл (скінченних станів 
об’єкта) і стрілок (переходів між станами), змоделювати його роботу і 
згенерувати код VHDL.  

Скінченна динамічна система називається скінченним 
автоматом, якщо стан системи на кожному такті однозначно 
визначається: 

а) станом системи на попередньому такті; 
б) умовами переходу на поточний такт або на попередній такт.  
Таким чином, за допомогою діаграм скінченних автоматів можуть 

бути описані будь-які послідовні, синхронізовані у часі процеси.  
У САПР Active-HDL формування і редагування діаграм 

проводиться у вікні Редактора Скінченних Автоматів (FSM Editor), 
яке може бути створене командою меню File\New\State_Diagram. На 
головній інструментальній панелі Редактора Скінченних Автоматів, 
крім загальноприйнятих управляючих кнопок для редагування (копія, 
вставка, збільшення і т.п.), додатково знаходяться наступні кнопки: 

 –  генерує код VHDL для поточної діаграми; 

 –  відображає згенерований для поточної діаграми код; 

 –  переводить модель у наступний стан  
(застосовується при моделюванні). 

На додатковій інструментальній панелі (ДІП) знаходяться кнопки, 
які дозволяють швидко розташовувати компоненти діаграми 
скінченних автоматів у робочій області: 

 –  додає стан у діаграму. (Стан є основним компонентом діаграми 
скінченних автоматів і може набувати значень “TRUE” або 
“FALSE”, тобто бути або активним, або пасивним); 

 –  визначає вхідні дії стану; 

§ 5. Додаткові можливості САПР Active-HDL 



76 Поведінковий синтез цифрових пристроїв у середовищі ACTIVE-HDL 

 –  визначає дію стану; 

 –  визначає вихідну дію стану; 

 –  малює переходи між станами. (Переходи визначають зміну одного 
стану автомата на інший відповідно до синхронізуючого імпульсу. 
Звичайно зміна станів відбувається при виконанні відповідних умов 
переходу, що записуються у вигляді Булевих виразів або @lese. 
Запис @lese набуває значення “TRUE”, якщо всі інші умови 
початкового стану мають значення “FALSE”. Якщо дві або більше 
умов переходу від початкового стану набувають значення “TRUE”, 
то пріоритетний напрям переходу визначається за заздалегідь 
встановленими пріоритетами); 

 –  визначає умову переходу; 

 –  визначає дію, що відбувається при переході. (Під дією розуміють 
операцію (чи послідовність операцій) присвоєння нових значень 
портам, внутрішнім сигналам і змінним); 

 –  дозволяє визначити дію самої діаграми; 

 –  додає локальний сигнал або змінну до діаграми; 

 –  додає вхідний порт; 

 –  додає вихідний порт; 

 –  додає джерело (задаючий вплив та сихронізуючий імпульс); 

 –  додає довільний текст у будь-яку точку діаграми (коментарій); 

 –  додає криву Бізьє (коментарій); 

 –  малює коло (коментарій). 
При формуванні діаграм скінченних автоматів потрібно 

враховувати, що наявність синхронізуючого імпульсу і задаючого 
впливу обов’язкова.  

На рис. 5.1 наведено приклад реалізації простого логічного блоку 
за допомогою редактора скінченних автоматів. Даний приклад 
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дозволяє проілюструвати відповідність між станами та діями 
скінченних автоматів та VHDL-кодом (стрілки показують елементи 
діаграми, що реалізуються відповідними фрагментами коду). Наведена 
програма мовою VHDL автоматично згенерована системою Active-
HDL на основі діаграми скінченних автоматів. 

5.2. Випробувальні стенди 
Очевидно, що процес розробки будь-якого проекту буде неповним 

без тестування. Існує багато різних способів виконання перевірки, 
однак найбільш популярним залишається застосування віртуального 
випробувального стенду (ВС). Невід’ємними складовими будь-якого 
ВС є: 

• гніздо для пристрою, що тестується (UUT – Unit Under Testing); 
• генератор задаючих сигналів; 
• засоби для моніторингу режимів UUT. 
Під віртуальним випробувальним стендом у VHDL розуміють 

об’єкт без інтерфейсу, в який UUT вводиться за допомогою оператора 
включення компоненти. Завдання ВС полягає у формуванні задаючих 
впливів для вхідних портів UUT. Результати тестування можна 
спостерігати за допомогою стандартних засобів моделювання Active-
HDL. 

Варіант структури коду VHDL для формування віртуального 
випробувального стенда показаний на прикладі: 

entity TB is  -- Об’єкт без інтерфейсу –  
    -- випробувальний стенд 
end entity TB; 
 
architecture TBArch of TB is 
signal A,B . . .: bit; 
signal  : bit; 
begin 
 UUT:entity work.MyProcessor (Beh)  
    --Оператор включення UUT 
  port map (. . .);   
   Stimuli: process is -- Процес-генератор тестової 
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