
6 Поведінковий синтез цифрових пристроїв у середовищі ACTIVE-HDL 

Стрімкий розвиток цифрової техніки та широке її впровадження 
майже у всі сфери життєдіяльності людини обумовили виникнення 
потреб у значній інтенсифікації процесів проектування електронних 
пристроїв, що, в свою чергу, спричинило до активного пошуку нових, 
більш ефективних підходів до розробки засобів проектування, зокрема 
до розробки систем автоматизованого проектування (САПР) і 
моделювання. Одним з перспективних шляхів цього напрямку є синтез 
цифрових пристроїв на основі функціональних моделей, суть якого 
полягає в автоматизованому формуванні логічної структури пристрою 
на основі його бажаної поведінки, що описується фахівцем-
розробником за допомогою спеціальної мови програмування – HDL 
(Hardware Description Language – мова опису обладнання та апаратного 
забезпечення). Найбільш відомими серед мов класу HDL стали ABEL, 
Verilog та VHDL.  

ABEL (Advanced Boolean Equation Language – розширена мова 
логічних рівнянь) є промисловим стандартом, що розроблений Data I/
O Corp. для програмованих логічних пристроїв. ABEL може 
застосовуватися для опису поведінки систем (за допомогою С-
подібних операторів) в різних формах на основі: логічних рівнянь, 
таблиць істинності, діаграм стану.  

У порівнянні з ABEL мови VHDL та Verilog є більш складними і, 
відповідно, більш потужними та більш придатними для опису великих 
систем. Практично вони схожі за своїми технічними можливостями. В 
Європі та в Сполучених Штатах Америки більше застосовується 
VHDL, а в країнах Азії – Verilog. При розробці VHDL за основу було 
взято відому мову високого рівня Ada, яку фахівці відносять до 
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найбільш потужних та продумано спроектованих. З мови Ada 
розробниками VHDL було запозичено синтаксис та основні структури. 

Справжнього поширення мови HDL набули в результаті розвитку 
відповідної апаратної бази – інтегральних мікросхем (ІМС) зі змінною 
внутрішньою логічною структурою. Цей клас ІМС називається 
програмованими логічними інтегральними схемами (ПЛІС).  

У відповідності до сучасних вимог системи автоматизованого 
проектування ПЛІС повинні забезпечувати:  

• реалізацію однієї або більше HDL-мов з можливістю введення, 
редагування та відлагодження вихідного тексту програм; 

• реалізацію засобів графічного введення проектної схеми, 
наприклад, за допомогою редактора скінченних автоматів, та 
засобів компіляції графічного представлення в HDL-код;  

• реалізацію засобів моделювання поведінки описаного об’єкта;  
• реалізацію засобів синтезу бітового потоку з підтримкою 

широкого класу серій ІМС;  
• реалізацію засобів моделювання об’єкта на рівні вентилів;  
• реалізацію засобів програмування ІМС.  
У наш час розроблено ряд програмних продуктів, що реалізують 

ту чи іншу частину загальних вимог до САПР ПЛІС. Застосування цих 
програмних продуктів вимагає в кожному конкретному випадку 
розв’язання проблем сумісності між відповідними пакетами. Тому при 
виборі засобів автоматизованого проектування перевагу слід надавати 
програмним пакетам, що реалізують процес проектування ПЛІС 
якомога повніше. Одним з таких пакетів є Active-HDL корпорації 
Aldec Inc. (США). 

Корпорація Aldec Inc. є одним з лідерів у розробці програмного 
забезпечення САПР ПЛІС. Завдяки орієнтованій на співпрацю 
політиці керівництва компанії по наданню науково-технічної 
підтримки провідним українським університетам, що готують фахівців 
за комп’ютерними напрямами, викладачі, науковці та студенти 
комп’ютерних та електротехнічних факультетів Миколаївської філії 
Національного університету “Києво-Могилянська академія”, 
Українського державного морського технічного університету, 
Одеського національного політехнічного університету та ін. мають 
можливість розробляти проектні схеми та схемотехнічні рішення на 
основі ПЛІС за допомогою повної ліцензійної версії САПР Active-


