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Англо-український словник  
спеціальних термінів 

A 
Abstract data type – Абстрактний тип 
даних (вказівник динамічної пам’яті)  
Alias – Псевдонім  

B 
Behaviour – Поведінка (с. 14) 
Behaviour model – Поведінкова 
модель (с. 18) 
Bit stream – Бітовий потік (с. 18) 
Block diagram – Представлення 
пристрою у вигляді структурної схеми  

C 
Complex programmable logic device 
(CPLD) – Складний програмований  
логічний пристрій (с. 12) 
Concurrent operator – Конкурентний 
оператор (оператор паралельного 
виконання) (с. 43, 52) 

D 
Deferred constant – Попереднє 
визначення константи в розділі 
оголошення пакету  (с. 40) 

Delta-delay – Модельний цикл (крок 
моделювання) (с. 55) 
Design browser – Менеджер проекту 
(с. 78) 

E 
Entity – Об'єкт (с. 42)  
Enumeration type – Порядковий тип 
(с. 30) 
Event – Подія (в мові VHDL  зміна 
значення сигналу) (с. 50) 

F 
Finite state machine (FSM) – Діаграма 
скінченних автоматів, скінченний 
автомат (с. 98) 
Flip-flop – Тригер 
Field programmable gate array 
(FPGA) – Програмована матриця ло-
гічних елементів (с. 9) 
Functional model – Функціональна 
модель (с. 16) 

G 
Gate – Вентиль (с. 9) 
Globally static – Глобально статичний 
елемент 
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H 
High impedance – Високий імпеданс 
(с. 67) 

I 
Impure function – функція з 
можливістю доступу до глобальних 
об’єктів даних (с. 38)  
Interface Model – Інтерфейсна модель 
(с. 16) 

J 
JEDEC – Стандартний формат обміну 
даними з ПЛІС   

L 
Latch – Запам’ятовуючий елемент 
Locally static – Локально-статичний 
(с. 24) 

M 
Macrocell – Макрокомірка (с. 12) 

N 
Netlist – Логічна структура (схема з 
логічних елементів) (с. 18) 

P 
Performance Model – Модель 
продуктивності (с. 16) 
Pipeline – Конвеєр 
Postponed process – Затриманий 
процес  

Programmable logical device (PLD) – 
програмована логічна інтегральна 
схема (ПЛІС) (с. 8) 
Pure function  – Функція  з 
заблокованим доступом до глобальних 
об’єктів даних (с. 38) 

R 
Resolution function – Функція 
перекриття (с. 67) 
Resolved signal, port – Сигнал чи порт 
з більше ніж одним драйвером (с. 67) 
Register Transfer Level Model (RTL-
model) – моделі рівня регістрових 
передач (с. 18) 

S 
Sensitivity list – Список чутливості (с. 
52) 
Sequential statements – Послідовний 
оператор (с. 43, 52) 
Signal assignment – Оператор 
направлення сигналу (с. 45) 
Signed – Ціле двійкове число, в якому 
старший розряд виділено під знак  
Simulation time – Модельний час (с. 
66) 
State machine – Скінченний автомат 
(с. 98) 
Stimulator – Стимулятор (задаючий 
вплив, значення входу порта в певний 
момент часу) (с. 98) 
Structural model – Структурна модель 
(с. 16) 
Sy sto l ic  array  –  Однорідне 
обчислювальне середовище 
Synthesis – Синтез (для мови VHDL – 
перетворення VHDL-програми на 
логічну структуру) (с. 17) 



111 Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 

T 
Test bench – Випробувальний стенд 
(віртуальний) (с. 71) 
Test vector – Тестовий вектор, тестова 
послідовність, залежність значення 
вхідного порта від модельного часу (с. 
71)   
Transaction – Транзакція – відкладена 
зміна значення сигналу (с. 45) 

U 
Uninitialized value – Невизначена 
величина (об 'єкт стандартного 
логічного типу, на який зі стартового 
мо-менту часу не подавалося жодних 
сигналів) (с. 67) 
Uninterpreted Model – Модель 
продуктивності (с. 16) 

Unsigned – Беззнакове двійкове ціле 
число з діапазоном зміни від 0 й вище  

V 
Virtual Prototype – Віртуальний 
прототип (с. 17) 

W 
Waveform – Часова діаграма сигналу 
(с. 82) 
WAVES – Waveform And Vector 
Exchange to Support Design and Test 
Verification – промисловий стандарт 
"Обмін часовими діаграмами та 
векторами для підтримки тестової 
верифікації проектів" (с. 73)  


