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Лабораторна робота № 2 

Розробка програми та моделювання декодера для 
рідкокристалічного індикатора 
 
Мета роботи: вивчити методи описання поведінки об’єктів за 

допомогою архітектур та процесів, методи 
застосування оператора вибору case. Засвоїти 
методику моделювання поведінки об’єктів у САПР 
Active-HDL. 

1.  Постановка задачі 
Для візуалізації процесів, що протікають у складному цифровому 

пристрої, необхідно виводити значення сигналів на рідкокристалічний 
індикатор. Розробіть за допомогою VHDL об’єкт (декодер), що 
перетворює двійкове число, яке подається на його вхід, у сигнал для 
одного розряду рідкокристалічного індикатора.  

Кожен розряд індикатора (рис. Л2.1, а) представляє собою 7 
сегментів. Подання на сегменти логічної одиниці (наявність напруги) 
викликає висвічення цих сегментів. Наприклад, подання на індикатор 
числа “1101101” викличе висвічення трійки (див. рис. Л2.1, б).  

Рис. Л2.1. Рідкокристалічний індикатор 
 
Інтерфейс декодера: 4-розрядний вхідний сигнал X типу 

Std_Logic_Vector (3 downto 0); вихідний 7-розрядний порт 
LCD_INDICATOR типу Std_Logic_Vector (6 downto 0). 

Робота декодера має здійснюватися таким чином: якщо на вхід Х 
об’єкта подано число від 0 до 9, то декодер має подати на вихід 
LCD_INDICATOR сигнал, що сформує зображення цього числа. В 
іншому випадку на вихід подається сигнал “0000000” (жоден сегмент 
індикатора не висвічується). Декодер повинен оновлювати сигнал 
LCD_INDICATOR кожного разу, коли змінюється значення вхідного 
порту Х. 

Важливим етапом розробки проекту є перевірка правильності 
його роботи – тестування. Така перевірка звичайно здійснюється 
шляхом моделювання всіх ситуацій, що можуть виникнути на вході 
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об’єкта.  
Передбачається, що перед початком моделювання поведінка 

об’єкта вже описана VHDL-кодом, що компілюється без помилок. В 
Active-HDL процес моделювання складається з ряду наступних етапів: 

Етап 1. Визначення  верхнього  рівня  для 
моделювання (Top level selection). Більшість 
реальних проектів для синтезу цифрових 
пристроїв складаються з більш ніж одного об’єкта 
entity. Верхній рівень вказує на те, який саме з 
усіх наявних об’єктів entity буде моделюватися в 
наступній сесії.  

Етап 2. Вибір способу відображення процесу 
моделювання. Хід моделювання в Active-HDL 
можна візуалізувати різними способами – за 
допомогою часових діаграм (waveform editor) або 
таблиць істинності (list). Вибір способу 
здійснюється шляхом додавання відповідного 
файлу до проекту. 

Етап 3. Формування тестових векторів (stimulators). 
Процес моделювання полягає в знаходженні 
залежностей значень сигналів вихідних портів 
об’єкта від часу при відомих залежностях значень 
сигналів вхідних портів від часу. Залежності 
сигналів вхідних портів від часу в Active-HDL 
формуються за допомогою так званих 
стимуляторів, що приєднуються до цих портів. 

Етап 4. Розрахунок залежностей значень вихідних 
портів об’єкта від часу – власне режим 
імітаційного моделювання. 

2. Рекомендації до написання програми 
1. Програму слід писати за допомогою оператора вибору case 

(п. 3.2) або конкурентного оператора призначення сигналу 
(дивіться Help -допомогу Active-HDL). В останньому випадку 
програма не буде містити операторів process. 

2. Зверніть увагу, що при застосуванні оператора вибору case 
мають бути задані у вигляді альтернатив всі можливі 
значення змінної чи сигналу, за якими здійснюється вибір. 

3. Порядок виконання роботи  
1. Вивчити розділи 4.2, 4.6, 3.2 теоретичної частини. 
2. Створити новий проект в Active-HDL. 
3. Створити об’єкт декодера та описати на VHDL його 
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поведінку. 
4. Скомпілювати створений об’єкт (меню Design\Compile або 

клавіша <F11>). 
5. У вікні Design Browser для встановлення верхнього рівня 

моделювання (Top Level) вибрати з випадаючого списку  
об’єкт-декодер. 

6. Ініціалізувати моделювання об’єкта (меню Simulation\Initialize 
Simulation). 

7. Вставити у проект новий файл Waveform Viewer (меню 
File\New\Waveform). 

8. Вставити у вікно Waveform Viewer сигнали входів та виходів 
декодера (меню Waveform\Add Signals). 

9. Почергово помічаючи вхідні сигнали декодера у вікні Wave-
form Viewer, призначити їм стимулятори (меню Wave-
form\Stimulators). 

10. Запустити процес моделювання об’єкта (меню Simula-
tion\Run). 

11. Вивчити отримані часові діаграми роботи декодера. 
12. Змінюючи стимулятори на вхідних портах декодера, 

перевірити правильність його роботи при всіх можливих 
значеннях входів. 

4. Зміст звіту 
У звіт необхідно включити: 
а) назву та мету виконання лабораторної роботи; 
б) опис засобів Active-VHDL для моделювання об’єктів; 
в) текст VHDL-програми, що описує поведінку декодера;  
г) часові діаграми роботи декодера; 
д) висновки по роботі.  

5. Контрольні питання 
1. Яким чином здійснюється моделювання поведінки об’єкта в 

Active-HDL? 
2. Які типи стимуляторів надає Active-HDL для формування 

вхідних сигналів об’єкта? 
3. Опишіть синтаксис та роботу оператора вибору case. 
4. Що таке процес? 
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5. Що таке список чутливості? 


