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Лабораторна робота № 1 

Вивчення інтегрованого середовища  
автоматизованого проектування Active-HDL 
Мета роботи: ознайомитись з принципами автоматизованого 

проектування ПЛІС за допомогою Active-HDL. 
Вивчити структуру VHDL-проекту. Навчитися 
працювати з засобами управління проектом 
(Майстер проекту, Вікно перегляду проекту). 
Навчитися описувати об’єкти та їх інтерфейси за 
допомогою конструкції entity. 

1. Теоретичні відомості 
Методологію формування VHDL-моделей будемо розглядати на 

основі середовища Active-HDL, що запропоновано проектантам 
цифрових пристроїв американською корпорацією Aldec Inc. – одним із 
світових лідерів у розробці систем автоматизованого проектування 
програмованих логічних інтегральних схем на базі мов описання 
апаратного забезпечення. Загальний вигляд екрана при роботі з САПР 
Active-HDL наведено на рис. Л1.1. 

На рис. Л1.1 показані також основні елементи інтерфейсу САПР 
Active-HDL: Менеджер проекту, Редактор, Консоль.  

2.  Порядок виконання роботи 
1. Вивчити теоретичні відомості про програмну конструкцію 

entity (розділ 4.1).  
2. Ознайомитись зі складом, інтерфейсом та можливостями 

інтегрованого середовища Active-HDL за допомогою Help. 
3. У наборі VHDL-прикладів відкрити проект Modulator 

(… \Active-HDL x.x\Projects\Modulator\modulator.adf) та 
вивчити його склад і структуру за допомогою Design Browser. 

4. Скласти повний перелік об’єктів, що входять до складу 
проекту Modulator, описати їх інтерфейси.  

5. Вивчити порядок застосування та функціональні можливості 
Майстра Нового Проекту (New Design Wisard). 

6. Створити за допомогою Майстра Нового Проекту (New 
Design Wisard) порожній проект. 

7. Описати на VHDL об’єкт, що являє собою RS-тригер. 

§ 6. Цикл лабораторних робіт з формування VHDL-моделей цифрових пристроїв 
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Інтерфейс цього об’єкта: 2 вхідні порти R і S та 2 вихідні 
порти U та INV_U типу Std_Logic. 

8. Згенерувати такий же об’єкт в окремому файлі за допомогою 
Майстра. 

9. Порівняти об’єкт, сформований за пунктом 8, із 
згенерованим автоматично об’єктом (п. 9).  

10. Згенерувати за допомогою Майстра об’єкт, що реалізує 4-
бітний лічильник. Його інтерфейс: 2 вхідні порти CLK і RST 
типу Std_Logic та один вихідний 4-розрядний порт X. 

11. Підготувати до захисту звіт. 

3. Зміст звіту 
У звіт необхідно включити: 
а) назву та мету виконання лабораторної роботи; 
б) опис засобів Active-HDL для управління проектами; 
в) опис структури VHDL-проекту; 
г) перелік об’єктів проекту Modulator та їх інтерфейси; 
д) склад та структуру проекту, сформованого в результаті роботи; 
е) перелік об’єктів проекту, сформованого в результаті роботи, та 

їх інтерфейси; 
є) висновки по роботі.  

4. Контрольні питання 
1. Склад та структура проекту в Active-HDL. 
2. Аналіз можливостей Майстра Нового Проекту (New Design 

Wisard). 
3. Які засоби надаються Active-HDL для управління проектом? 
4. Які можливості має Менеджер Проекту (Design Browser)?  
5. Що таке інтерфейс? 
6. Яким чином описуються об’єкти в VHDL? 


