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 begin    -- послідовності 
A <= . . . ; 
B <= . . . ;   -- стимулятори 
. . .  
wait for . . .; 
. . . 
wait for . . .; 
. . .; 
wait; 
 end process stimuli; 
end architecture TBArch; 
 
Випробувальні стенди в Active-HDL можуть бути сформовані 

безпосередньо програмістом (вручну) і автоматично – за допомогою 
майстра Test Bench Wizard. Вказаний майстер є потужним засобом для 
створення випробувальних стендів і, крім формування структури ВС, 
дозволяє також під’єднувати джерела тестових векторів (часових 
діаграм для вхідних портів UUT). Зокрема, Active-HDL підтримує 
автоматичне генерування ВС, що відповідають індустріальному 
стандарту WAVES. Базовою для даної реалізації є draft-версія 
стандарту, розробка якої датована травнем 1997 р. (IEEE P1029.1/D1.0 
May 1997). Стандарт WAVES (Waveform And Vector Exchange to 
Support Design and Test Verification – Обмін часовими діаграмами та 
векторами для підтримки тестової верифікації проектів) визначає 
формальний запис процесів верифікації і тестування проектів 
цифрових пристроїв.  
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Рис. Л1.1. Загальний вигляд екрана САПР Active-HDL 

Випробувальні стенди в Active-HDL можуть зчитувати тестові 
послідовності: 

• з файлів типу (*.awf) , створених власним редактором часових 
діаграм (waveform-editor); 

• файлів стандарту WAVES (*.vec); 
• файлів-джерел коду, що генерує тестову послідовність, на 

мовах VHDL (*.vhs) або Verilog (*.ver). 
 
В першому і третьому випадках формується процес, що генерує 

тестову послідовність, яка аналогічна послідовності в (*.awf)-файлі, 
або безпосередньо містить фрагменти коду з файлів (*.vhs) чи (*.ver). 

У другому випадку генерується паралельна процедура (як 
конкурентний оператор), що зчитує тестові послідовності з (*.vec)-
файлів і направляє відповідні сигнали до портів об’єкта, що 
тестується. Прості стимулятори (типу формула чи тактова частота) 
одразу транслюються в процес-генератор тестових векторів. У цьому 
випадку зчитування (*.vec)-файлів під час моделювання не 
відбувається. 

Для методу, що базується на стандарті WAVES, можливе 
порівняння виходів UUT з еталонними векторами, що зберігаються у 
відповідних файлах. Всі відмінності між результатами моделювання та 
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еталонними результатами заносяться до log-файлу, а також виводяться 
в консоль. 

Слід зауважити, що *.vec-файл може бути згенерований за 
допомогою waveform-editor середовища Active-HDL.  

Приклад *.vec-файла:  
% Begin Comment 
% 
% a : in Std_Logic 
% b : in Std_Logic 
% c : in Std_Logic 
% d : in Std_Logic 
% e : in Std_Logic_Vector(3 downto 0) 
% 
% 50. ns : END_SIMULATION_TIME 
% End Comment 
% 
% Begin Clocks 
% 
% a : ‘0’#10 ns%’1’#10 ns% 
% c : ‘0’#13 ns%’1’#2 ns% 
% End Clocks 
% 
% Begin of Vectors 
% 
%@ 1 1 1 1 1 1 
0 0 XXXX : 17 ns ; % 0 ps 
0 1 XXXX : 13 ns ; % 17 ns 
0 1 1010 : 5 ns ; % 30 ns 
1 1 1010 : 10 ns ; % 35 ns 
%@ END_VECTORS 

5.3. Виведення відлагоджувальної  
інформації. Оператор assertion 

При моделюванні розроблених мовою VHDL пристроїв часто 
виникає необхідність у наданні оператору сигнальної інформації про 
виникнення помилок чи в передачі відлагоджувальної інформації. 
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Найбільш зручним з можливих засобів для розв’язання даної проблеми 
є застосування оператора assert, що виводить текстову інформацію до 
протоколу моделювання. В середовищі Active-HDL протокол ведеться 
в спеціальному файлі (в пакетному режимі моделювання). Крім того, 
при застосуванні інтерактивної графічної оболонки протокол 
відтворюється у вікні консолі, яке звичайно розміщується на екрані 

нижче від вікна редактора HDL-коду.  
Синтаксис оператора assert має наступний вигляд: 
мітка:  assert булевий_вираз 
  report текстове_повідомлення severity вираз; 
 
Оператор assert є послідовним, отже його можна розміщати в 

будь-якому місці процесів. При виконанні даного оператора 
перевіряється істинність булевого_виразу і, якщо його значення 
дорівнює False, то в консоль або в файл протоколу виводиться 
повідомлення, текст якого поміщено в рядковий_вираз. Тобто оператор 
assert слідкує за виконанням певної, попередньо запрограмованої 
умови. В основному оператор assert застосовується для виявлення 
логічних помилок, а також для контролю даних, що надходять до en-
tity і процесів. Підвищити ефективність застосування цього оператора 
можна шляхом визначення ступеня важливості помилки. У VHDL 
можна встановити один з чотирьох ранжованих рівнів важливості 
помилки – note, warning, error та failure. Звичайно цим рівням 
надають наступного змісту:  

note – інформаційне повідомлення про негрубу помилку, 
яку можливо навіть проігнорувати; 

warning – цей рівень звичайно застосовується для 
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ідентифікації нештатних ситуацій, пов’язаних з 
надходженням неочікуваних динамічних даних 
(значень сигналів, змінних), після яких модель 
може продовжувати свою роботу, однак 
результати будуть непередбачуваними; 

error –  застосовується для ідентифікації помилок, що не 
дозволяють продовжувати моделювання роботи 
VHDL-програми, однак існує можливість поновити 
процес моделювання після певної коригуючої дії; 

failure – такі повідомлення видаються при виникненні 
помилок, після яких продовження процесу 
моделювання є неможливим, тобто ці 
повідомлення є реакцією на такі комбінації даних, 
що ніколи не могли б виникнути при нормальній 
роботі програми. 

Рівень помилки задається в операторі assert після ключового 
слова severity. Якщо рівень помилки не задається явно, то “по 
умовчанню” приймається рівень error. У випадку, коли пропускається 
блок report, видається стандартне повідомлення “Assertion violation”.  

Нижче наведено кілька прикладів застосування оператора assert.  
В першому випадку представлено об’єкт, що з двох поданих на 

вхід цілих чисел вибирає більше число. Некоректною умовою, яку слід 
перевіряти в кожному порівнянні, є рівність двох чисел. В цьому 
випадку виникає “нестрогий максимум”. У роботі такого 
порівняльного елементу це не є помилкою і не повинно впливати на 
режими нормального функціонування інших елементів пристрою. 
Разом з тим такі факти некоректності слід відмічати аналогічно 
наведеному нижче прикладу: 

 
entity Max is  
 port (X1, X2: in integer range (0 to 65535); 
   Y: out integer range (0 to 65535)); 
end entity Max; 
 
architecture Max_Behaviour of Max is 
begin 
 process (X1,X2) is 
 begin 
  assert X1 /= X2 -- умова обернена до умови 
     -- виникнення похибки 
   report “X1 is equal X2” severity note; 
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   if X1>X2 then 
     Y<=X1; 
    else  
     Y<=X2; 
  end if; 
 end process; 
end architecture Max_Behaviour;  
 
Наступний приклад показує виникнення помилки типу failure.  
Нехай пристрій управляє деякою буферною областю в 

оперативній пам’яті, причому поточний стан буфера визначається 
значеннями змінних First_Position (адреса початку буфера), 
Last_Position (адреса кінця буфера) та Number_Of_Entries (довжина 
буфера). Для цього випадку оператор 

assert (Last_Position – First_Position + 1)= 
        Number_Of_Entries 
  report “inconsistency in buffer model” 
  severity failure; 
 

дозволяє відслідковувати виникнення неможливої ситуації при 
управлінні буфером.  

Застосування оператора assert дає змогу зробити більш надійним 
процес тестування VHDL-моделей шляхом автоматизації контролю за 
станом сигналів і змінних об’єкта та за їх співвідношеннями. Крім 
того, оператор assert зручно застосовувати для порівняння результатів 
роботи поведінкових моделей та моделей інших рівнів (наприклад, 
рівня регістрових передач).  
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