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ВСТУП 

 

Останнім часом у зв’язку із бурхливим розвитком ринку мікроелектроні-

ки намітилася тенденція до освоєння нових технологій проектування цифрової 

апаратури українськими університетами, академічними і науково-дослідними 

інститутами, а також виробничими компаніями. Це пов'язано зі зростаючою по-

требою українського ринку електронних технологійу випуску конкурентоздат-

них спеціалізованих обчислювальних пристроїв власного виготовлення, захи-

щених від несанкціонованого доступу й керування. 

Окрім того, американський і західно-європейський ринки електронних 

технологій потребують як розширення свого позитивного впливу на Східну Єв-

ропу, так і в нових інтелектуальних ресурсах, здатних не тільки використовува-

ти засоби автоматизованого проектування цифрових систем, а й удосконалити 

останні. Тому для вітчизняних розробників патентно чистої і легко сертифіко-

ваної цифрової апаратури розв’язання проблеми реструктуризації електронної 

промисловості обумовлено: 

1. Необхідністю переходу всієї електронної промисловості, що займається 

розробкою та виробництвом спеціалізованих обчислювальних пристроїв і сис-

тем, на сучасну елементну базу у вигляді кристалів програмованої логіки, що 

володіють перевагами: надійність, структурно-функціональна прозорість еле-

ментної бази, що сертифікується, низька вартість, висока швидкодія, мінімальні 

тижневі терміни створення проекту. Це забезпечить зниження експлуатаційних 

витрат, енергозбереження в таких галузях народного господарства, як приладо-

будування, побутова техніка, транспорт, зв’язок, енергетика. 

2. Упровадженням нових технологій автоматизованого проектування 

складних цифрових систем Hardware-Software Co-operation Design із застосу-

ванням сучасних засобів введення, синтезу та імплементації (Active-HDL, MAX 

+ PLUS II, Foundation, FPGA Express Synthesis, ActelDeskTop, Synplify, Aliance, 

FPGA-Compiler II) провідних фірм світу (Aldec, Cadence, Altera, Xilinx, 
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Synopsys, Mentor Graphics, Asset), що використовують мови опису апаратури 

(VHDl, Verilog, System C, EDIF). 

3. Необхідністю розробки нових засобів діагностичного обслуговування  

проектованих на кристалах програмованої логіки надскладних цифрових сис-

тем з метою їх сертифікації, верифікації та тестування на стадіях проектування 

та виробництва. Згадані кошти повинні забезпечувати: тестопридатність проек-

тування цифрових систем на основі технологій Boundary Scan і BIST, синтез 

псевдовипадкових і детермінованих тестів, що перевіряють справжню поведін-

ку або дефекти заданого класу, моделювання несправностей для визначення 

якості та валідності згенерованих тестів, пошук дефектів у проектованих або 

працюючих пристроях із заданою глибиною діагностування.  

Мета лабораторного практикуму – набуття студентами практичних нави-

чок i вмінь у організації та проведенні проектування медичних систем на ПЛІС. 

Завдання проведення лабораторних занять: 

– ознайомлення студента з інструментами розробки; 

– розвиток практичних навичок проектування медичних систем на пліс; 

– набуття вмінь обробки й аналізу результатів виконання робіт. 

У результаті виконання лабораторних робіт кожний студент повинен зна-

ти основні прийоми i принципи організації та проведення технологічного екс-

перименту, а також уміти працювати із сучасними засобами вимірів, проводити 

машинний експеримент i узагальнювати його результати, розроблювати реко-

мендації з удосконалення досліджуваних процесів і систем. 

Студенти повинні заздалегідь підготуватися до виконання лабораторних 

робіт. У процесі попередньої підготовки необхідно: 

– вивчити теоретичний матеріал, викладений на лекціях i в підручниках 

відповідно до програми навчальної дисципліни; 

– ознайомитися зi змістом та принципом роботи програмних пакетів, що 

використовуються для проведення лабораторних занять; 

– розробити програму досліджень з переліком необхідних робіт та узго-

дити її з викладачем; 

Ка
фе
др
а 
"Е
ле
кт
ро
нн
их
 а
па
ра
ті
в"



 6 

– на підґрунті вивченого матеріалу чітко уявляти очікувані результати з 

кожної роботи програми i бути готовим до співбесіди з викладачем з теоретич-

них основ роботи. 

До виконання лабораторних робіт допускаються студенти, що пройшли 

інструктаж з техніки безпеки. 

Під час виконання кожної лабораторної роботи слід старанно виконувати 

всі передбачені завдання. 

Результати роботи необхідно подати на перевірку викладачеві перед  

оформленням звіту. 

Звіт з лабораторної роботи кожний студент оформлює індивідуально в 

процесі лабораторного заняття за встановленою формою. Усі необхідні пункти 

звіту мають бути виконані. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота №1 

Тема. Моделювання VHDL-моделей пристроїв мікропроцесора в    

середовищі Active-HDL 

Мета: набути навичок опису поведінки пристроїв мікропроцесора за до-

помогою процесів (оператор process) мови VHDL; уміти застосовувати послі-

довні оператори умови «if» і вибору «case» та паралельний оператор умовного 

присвоювання сигналу. Засвоїти методику моделювання поведінки об’єктів у 

САПР Active-HDL. 

Обладнання 

Персональний комп’ютер з встановленою операційною системою 

Windows і середовищем розробки Active-HDL. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Оператор process – це паралельний оператор процесу, що являє собою не-

явно заданий безкінечний цикл. Симулятор виконує послідовні оператори в тілі 

процесу у заданому порядку, та після виконання останнього оператора повертає 

керування до першого оператора. Після ініціалізації процесу на початку моде-

лювання процес може перебувати або в активному стані, або призупиненому 

для очікування заданих подій. 

Процес призупиняється  після виконання оператора wait.  

Оператор if – це умовний оператор і залежно від заданих умов виконує 

ланцюги послідовних операторів, причому від умови залежить, який із ланцю-

гів операторів виконується. 

Оператор  case – це послідовний оператор, який дозволяє виконання     

одного із ланцюгів послідовних операторів залежно від значення виразу селек-

тора. 

Оператор паралельного присвоювання сигналу – це оператор, який у 

разі присвоювання сигналу поза оператором process або підпрограми вважаєть-
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ся паралельним оператором. А в тілі оператора process або підпрограми, він  

вважається послідовним (див. визначення оператора process). 

Такий оператор еквівалентний  процесу з присвоюванням, після якого 

стоїть оператор wait. 

Оператор умовного присвоювання сигналу – це оператор, який дозво-

ляє зробити вибір одного із виразів для присвоювання в залежності від умов. 

Цей оператор описує еквівалентний процес з оператором if. 

Для опису цифрової моделі пристрою мовою VHDL рекомендується до-

тримуватися таких правил: 

– для подання вузла без пам’яті (комбінаційної схеми) опис його функці-

онування зручно розмістити в тілі оператора PROCESS, список чутливості яко-

го містить всі інформаційні сигнали; 

– для пристроїв з пам’яттю (логічні вирази), що визначають черговий стан 

регістрової схеми, слід розмістити в тілі оператора PROCESS, але в цьому ви-

падку список чутливості містить тільки керуючі сигнали – тактуємі і, за необ-

хідності, сигнали примусової установки і скидання; 

– в комбінаційній схемі неприпустимо використовувати вихідний сигнал 

як один з входів цієї самої схеми. У регістрових схемах це допустимо, однак у 

такому випадку під час подання в програмі слід використовувати конструкції, 

які відповідають уявленню динамічно  керованих тригерних пристроїв. 

 

Програма роботи 

Згідно з варіантом описати поведінку пристрою мікропроцесора за допо-

могою VHDL-моделі. Тип і розрядність для вхідних і вихідних портів, затримка 

поширення сигналу від входу до виходу подані в таблиці 1. Слід описати за-

тримку як константу і використовувати її в архітектурі. 
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Таблиця 1 – Типи вхідних та вихідних портів 

Варіант 
Тип пристрою 

мікропроцесора 

Розрядність  

портів  

вводу-

виводу 

Тип вхідних і  

вихідних портів 

Затримка 

сигналу 

1, 16 мультиплексор 4х1 bit 4,5 ns 

2, 17 дешифратор 2х4 STD_LOGIC 5,5 ns 

3, 18 демультиплексор 1х4 STD_LOGIC_VECTOR 6,5 ns 

4, 19 
пріоритетний 

шифратор 
4х2 STD_LOGIC_VECTOR 7,5 ns 

5, 20 
асинхронних 

RS-тригер 
2х1 bit 4 

6, 21 

синхронний D-

тригер, що такту-

ється переднім 

фронтом 

2х1 bit 5 

7, 22 
однобітний пов-

ний суматор  
 STD_LOGIC_VECTOR 6 

8, 23 мультиплексор 8х1 STD_LOGIC_VECTOR 7 

9, 24 
неповний дешиф-

ратор 
4х10 STD_LOGIC_VECTOR 4,5 ns 

10, 25 демультиплексор 1х8 STD_LOGIC_VECTOR 5,5 ns 

11, 26 
пріоритетний 

шифратор 
8х3 STD_LOGIC_VECTOR 6,5 ns 

12, 27 

D-тригер, що так-

тується переднім 

фронтом, з асинх-

ронним скидан-

ням (Reset) і  

установкою (Set) 

4х1 bit 7,5 ns 

13, 28 
Елемент з трьома 

станами (буфер) 
2х1 bit 4 

14, 29 
Послідовний лі-

чильник 
 STD_LOGIC_VECTOR 5 

15, 30 

дешифратор для 

семисегментного 

індикатора 

4х7 STD_LOGIC_VECTOR 6 
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Розробка пристрою мікропроцесора на мові VHDL здійснюється за допо-

могою оператора process, послідовних операторів умови «if» і вибору «case» та 

паралельного оператора умовного присвоювання сигналу.  

Інтерфейс пристрою: N-розрядний вхідний сигнал X різних типів (див. 

табл. 1); вихідний M-розрядний порт. 

 

Порядок проведення роботи 

В Active-HDL процес моделювання складається з таких етапів:  

Етап 1. Визначення верхнього рівня для моделювання (Top level selection) 

– більшість реальних проектів для синтезу цифрових пристроїв складаються з 

більше ніж одного об’єкта entity. Верхній рівень указує на те, який саме з усіх 

наявних об’єктів entity буде моделюватися в наступній сесії. 

Етап 2. Вибір способу відображення процесу моделювання – хід моделю-

вання в Active-HDL можна візуалізувати різними способами за допомогою ча-

сових діаграм (waveform editor) або таблиць істинності (list). Вибір способу 

здійснюється завдяки додаванню відповідного файлу до проекту. 

Етап 3. Формування тестових векторів (stimulators) – процес моделюван-

ня полягає в знаходженні залежностей значень сигналів вихідних портів об’єкта 

від часу при відомих залежностях значень сигналів вхідних портів від часу. За-

лежності сигналів вхідних портів від часу у Active-HDL формуються за допо-

могою так званих стимуляторів, що приєднуються до цих портів. 

Етап 4. Розрахунок залежностей значень вихідних портів об’єкта від часу 

– власне режим імітаційного моделювання. 

Як приклад, на рис.1. наведені отримані в результаті моделювання часові 

діаграми роботи дешифратора для семисегментного індикатора в системі 

Active-HDL. 
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Рисунок 1 – Часові діаграми роботи дешифратора  

для семисегментного індикатора в системі Active-HDL 

 

Зміст звіту: 

1. Титульний лист, тема та мета роботи. 

2. Блок-схема алгоритму роботи цифрового пристрою. 

3. Програма на VHDL з коментарями. 

4. Параметри налаштування вхідних сигналів. 

5. Часові діаграми роботи пристрою (скріншот). 

6. Висновки та рекомендації щодо роботи. 

7. Перелік використаної літератури та посилання в інтернеті (вказувати 

тільки реально використані вами джерела інформації). 

Контрольні питання 

1. Яка структура опису архітектури об’єкта в VHDL? 

2. Які типи даних мови VHDL ви знаєте та які використовували в роботі? 

3. Які особливості застосування паралельного оператора process? 

4. Які послідовні оператори ви використовували в роботі і чому саме їх? 

5. Поясніть логіку роботи паралельного оператора присвоювання сигналу? 

6. Як провести моделювання пристрою засобами системи Active-HDL? 

 Література: [1, с. 9, 16, 41-44; 2, с. 32–64, 89–95, 103–134] 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Моделювання інерційної та транспортної затримок часу 

Мета: навчитися описувати інерційну та транспортну затримки часу за 

допомогою Active-HDL, з'ясувати принципові відмінності між ними. 

 

Обладнання 

Персональний комп’ютер з встановленою операційною системою 

Windows та середовищем розробки Active-HDL. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Затримки дозволяють указувати проміжок модельного часу між командою 

на зміну сигналу і фактичною зміною сигналу, тобто дозволяють задавати час 

виконання різних операцій. Затримки задаються за допомогою констант типу 

time. 

Інерційна затримка сигналу 

Інерційна затримка є типовою для більшості реальних систем, у зв’язку з 

чим у VHDL ця модель використовується за замовчуванням. Оператор after ав-

томатично вважає затримку інерційною, тому ключове слово inertial є         нео-

бов’язковим. Характерною властивістю моделі цієї затримки є те, що дві послі-

довних зміни вхідного сигналу будуть проігноровані, якщо час між ними коро-

тше, ніж задана затримка. 

Інерційна затримка сигналу моделює роботу елементів схеми, які не про-

пускають короткі імпульси. Тобто під час інерційної затримки вихідний сигнал 

буде затримуватися на час цієї затримки, але імпульси, тривалість яких менше 

інерційної затримки, будуть ігноруватися. Описувати інерційну затримку мож-

на так: 

Y(вихідний сигнал)<= inertial X(вхідний сигнал) after значення часу; 

Якщо треба щоб імпульси, мінімальна тривалість яких менша інерційної 

затримки, що часто потрібно в реальних умовах, пропускалися, то форма запи-

су змінюється: 
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 Y(вихідний сигнал)<= reject довжина імпульсу inertial X(вхідний сигнал) 

after значення часу; 

Транспортна затримка сигналу 

Для опису поведінки деяких пристроїв інерційна затримка непридатна. 

Прикладом може бути лінія передачі. Транспортування сигналів по лінії пере-

дачі відбувається без будь-яких змін, отже затримка в цьому випадку назива-

ється транспортною. Для того, щоби відрізнити її від інерційної затримки, при-

йнятої у VHDL за замовчуванням, використовується ключове слово transport, 

яке вказується перед описом значення затримки. 

Транспортна затримка сигналу є простою затримкою передачі вхідного 

сигналу на точно визначений час. Вона описується в VHDL так: 

Y(вихідний сигнал)<= transport Х(вхідний сигнал)after значення часу; 

Під час транспортної затримки тривалість вхідного сигналу може бути як 

меншою, так і більшою затримки елемента, але в будь-якому випадку вихідний 

сигнал буде змінюватися тільки через вказаний проміжок часу затримки після 

початку зміни вхідного сигналу. 

Моделі інерційної та транспортної затримки є достатніми для опису      

довільної фізичної системи. 

Вони мають такі головні подібності та відмінності: 

 

 

Програма роботи 

Для схеми, яка зображена на рис.2, описати об’єкт (entity) і відповідний 

інтерфейс у коді VHDL. Ка
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Рисунок 2 – Схема об’єкту 

 

Описати згідно з варіантом схему (рис.2) кодом VHDL з урахуванням 

тимчасових затримок усіх її елементів (див. табл 2). 

 

Таблиця 2 – Затримки логічних елементів 

 

Номер варіанта 
Затримка логічних елементів 

І, АБО НІ 

1, 16 3 1 

2, 17 3,5 1,5 

3, 18 4 2 

4, 19 4,5 2,5 

5, 20 5 3 

6, 21 5,5 3,5 

7, 22 6 4 

8, 23 6,5 4,5 

9, 24 7 5 

10, 25 7,5 5,5 

11, 26 8 6 

12,27 8,5 6,5 

13, 28 9 7 

14, 29 9,5 7,5 

15, 30 10 8 

 

Порядок проведення роботи 

1. Створити новий проект в Active-HDL. 
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2. Описати інтерфейс (entity) та архітектуру (architecture) для вищенаве-

деної схеми (вхідний порт – це 3-розрядний вектор X, вихідний порт – сигнал 

Y, сигнали A, B, C, D, E використовуються як проміжні). 

3. Для всіх елементів схеми задати часові затримки згідно з варіантом   

(табл. 2).  

4. Промоделювати роботу схеми (як стимулятори використовувати        

лічильники (Counters) з відповідним періодом перерахунку):  

а) коли тривалість вхідного сигналу більша, ніж інерціальна затримка ло-

гічних елементів;  

б) коли тривалість вхідного сигналу менша, ніж інерціальна затримка ло-

гічних елементів. 

5. Порівняти отримані часові діаграми. 

6. Змінити структуру програми, щоб пропускалися тільки імпульси, три-

валість яких становить 5 ns і більше. 

7. Промоделювати роботу схеми. 

8. Змінити структуру програми таким чином, щоб вхідні сигнали посту-

пали з постійною затримкою 15 ns. 

9. Промоделювати роботу схеми. 

10. Замінити інерційні затримки на транспортні та промоделювати роботу 

схеми: 

а) у разі тривалості вхідних сигналів, більшої за інерційну затримку       

логічних елементів; 

б) у разі тривалості вхідних сигналів, меншої за інерційну затримку      

логічних елементів. 

11. Порівняти отримані часові діаграми. 
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8 ns 

6 ns 

Приклади отриманих результатів 

 

Рисунок 3 – Моделювання роботи з інерційної затримкою за різних значень 

вхідних сигналів 

 

Під час виконання пункту 4 повинні бути отримані 2 варіанти моделю-

вання роботи схеми – за наявності інерційної та транспортної затримок. Прик-

лади таких результатів моделювання наведені на рисунках 4 та 5 відповідно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Тривалість вхідного сигналу менша ніж  

інерційна затримка логічного елемента 
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8 ns 

6 ns  

 

8 ns  

6 ns  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Тривалість вхідного сигналу більша ніж  

інерційна затримка логічного елемента 
 

 Приклади результатів моделювання під час виконання пункту 6 наведені 

на риcунку 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Фільтрація сигналу з тривалістю менш 5-ти ns 
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Зміст звіту: 

1. Титульний лист, тема та мета роботи. 

2. Визначення інерційної та транспортної затримок. 

3. Принципова схема включення логічних елементів, що моделюється в 

лабораторній роботі. 

4. Опис схеми у VHDL-коді з коментарями. 

5. Параметри налаштування вхідних сигналів. 

6. Часові діаграми (скріншот) за результатами моделювання. 

7. Результати порівняння отриманих часових діаграм у разі використання 

інерційних і транспортних затримок. 

8. Висновки та рекомендації щодо роботи. 

9. Перелік використаної літератури та посилання в інтернеті (вказуються 

тільки реально використані вами джерела інформації). 

Контрольні питання 

1. У яких випадках моделювання схеми застосовується інерційна затримка? 

2. Для чого використовують транспортну затримку? 

3. Як задати інерційну затримку логічного елемента мовою VHDL? 

4. Як задати фільтрацію сигналу з різною тривалістю? 

 Література: [1, с. 41-44; 2, с. 59–63, 64–91]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Моделювання режиму очікування в цифрових пристроях за 

допомогою оператора wait у середовищі Active-HDL 

Мета: отримати практичні навички застосування оператора очікування 

wait під час моделюванні різних режимів очікування у Active-HDL. Навчитися 

виконувати порівняння часових діаграм. 

 

Обладнання 

Персональний комп’ютер з встановленою операційною системою 

Windows і середовищем розробки Active-HDL. 
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Короткі теоретичні відомості 

Багато електронних пристроїв мають безперервний цикл роботи. Однак 

пристрої зупиняють свою роботу після завершення поточних завдань і віднов-

люють її знову, як тільки виникає необхідна подія. Для опису такої властивості 

в VHDL використовується оператор wait, який визначає необхідні умови від-

новлення (зупинки) виконання операцій. Оскільки схожі функції виконує спи-

сок чутливості, то process зі списком чутливості не може мати оператора wait. 

Після відновлення роботи процесу виконується оператор, наступний за опера-

тором wait, поки знову не зустріне наступний оператор wait. 

Існує три типи оператора wait: 

– wait for time_expression – очікування протягом певного часу; 

– wait until condition – очікування виконання логічного виразу; 

– wait on sensitivity_list – очікування зміни значення сигнала зі списку. 

Якщо змішуються декілька таких умов, вони утворюють четверту конс-

трукцію, яка називається складною умовою. 
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Якщо симулятор знаходить оператор wait відразу на початку процесу, то 

процес буде негайно припинений і жодний оператор не буде виконаний. Якщо 

ж оператор wait розташований в кінці процесу, спочатку будуть виконані всі 

оператори, що розташовані перед оператором wait, після чого процес буде при-

пинений. 

Порядок проведення роботи 

1. Створити новий проект в Active-HDL. 

2. Створити об'єкт з таким інтерфейсом: 

 

 

– вхідний порт CLK типу std_logic, 

– вхідний-вихідний порт Ainout типу std_logic, 

– вихідний порт Bout типу std_logic. 

 

3. У тіло архітектури включити такий код: 

architecture comp of comp is 

-- signal CLK : std_logic :='0'; 

begin 

    Pr_CLK: process(CLK) 

        begin 

        -- формування сигналу CLK 

    end process Pr_CLK; 

    Pr_A: process(CLK) 

       begin 

       if CLK'event and CLK ='1' then Ainout<='1' after 5 ns; 

       elsif CLK'event and CLK='0' then Ainout<='0' after 5 ns; 

              end if; 

    end process Pr_A; 

    Pr_B: process (Ainout) 

       begin 

             if Ainout'event then Bout<= not Ainout; 

             end if; 

    end process Pr_B; 

 end comp; 
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4. Скомпілювати створений об’єкт і промоделювати його роботу. Отри-

мати часові діаграми для сигналів CLK (задається як джерело з синхронізую-

чим імпульсом частотою 50 МГц), Ainout та Bout. 

5. Зберегти результати моделювання як файл з ім’ям Wform1.awf у цій 

директорії. 

6. За допомогою оператора wait for сформувати синхронізуючий сигнал 

CLK самостійно (попередньо виключивши його з інтерфейсу пристрою) в тілі 

процесу Pr_CLK. Рівень цього сигналу повинен змінюватись кожні (10+N-1) ns, 

де N – номер студента за списком групи. 

7. Вивчити роботу процесу Pr_А та переписати його з використанням 

оператора wait on. 

8. Вивчити роботу процесу Pr_В та переписати його з використанням 

оператора wait until. 

9. Промоделювати роботу створених за допомогою оператора wait проце-

сів, отримати часову діаграму. 

10. Порівняти поточну часову діаграму та базову Wform1, для чого:  

– увійти до меню Waveform \ Compare Waveforms – на екрані з’явиться 

вікно «Open»;  

– вибрати файл Wform1.awf та натиснути кнопку «Open» – у результаті 

до поточної часової діаграми будуть додані часові залежності, які зберігаються 

у Wform1.awf, темно-синім кольором позначені поточні часові залежності, чер-

воним – додані, розбіжності між порівнюваними сигналами позначаються гру-

бою блакитною лінією (рис.7). 

– якщо базова та поточна діаграми співпадають, перейти до наступного 

пункту виконання роботи. 
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Рисунок 7 – Приклад часової діаграми 

11. Вийти з режиму порівняння. Для цього необхідно вибрати у вікні ча-

сових діаграм будь-яку лінію розбіжності сигналів (грубу блакитну лінію), та 

натиснути праву кнопку миші, і у меню, що з’явилося, вибрати пункт «Remove 

Difference Marks». 

12. Додати до послідовності операцій процесу Pr_А вираз wait for (30+N-

1) ns, де N – номер студента за списком групи. 

13. Промоделювати роботу процесу, записати отриману часову діаграму 

як файл Wform2.awf. 

14. У виразі, який був доданий у п.12, змінити час затримки на 20 ns. 

15. Промоделювати роботу процесу. Отриману часову діаграму порівняти 

з Wform2.awf. 

16. Підготувати звіт до захисту. 

 

Зміст звіту: 

1. Титульний лист, тема та мета роботи. 

2. Основні види застосування оператора wait. 

3. Варіант базового коду на VHDL та відповідні результати моделювання 

(згідно з п. 4). 

4. Варіанти коду із застосуванням оператора wait  за пунктами 6, 7, 8. 

5. Результати моделювання та порівняння  за пунктом 9. 

6. Результати моделювання та порівняння за пунктами 13 та 15. 

7. Висновки та рекомендації щодо роботи. 
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8. Перелік використаної літератури та посилання в інтернеті (вказувати 

тільки реально використані вами джерела інформації). 

 

Контрольні питання 

1. Для яких задач схемотехніки використовують оператор очікування 

wait? 

2. Які різновиди оператора очікування wait ви знаєте? 

3. Назвіть два способи задання режиму очікування процесів в VHDL і по-

ясніть чим вони відрізняються. 

4. Чи допускається одночасне використання оператора wait і списку чут-

ливості? 

5. Як формується комбінований тип оператора wait?  

6. Опишіть порядок операцій для виконання порівняння двох часових діа-

грам? 

 Література: [1, с. 17; 2, с. 36–38; 3, с. 12–16]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Розробка та моделювання паралельного регістру та регістру 

зсуву в середовищі Active-HDL 

Мета: засвоїти принципи роботи паралельного та зсувного регістрів. На-

вчитися описувати синхронізовані процеси та використовувати циклічні опера-

тори під час опису поведінки послідовнісних пристроїв мовою VHDL. 

 

Обладнання 

Персональний комп’ютер з встановленою операційною системою 

Windows та середовищем розробки Active-HDL. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Цикли застосовуються для опису фрагментів, які повторюються. Основ-

ним циклом для всіх циклічних конструкцій в VHDL є нескінченний цикл. 
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Безкінечний цикл: 

 Loop_метка: loop 

тело_цикла 

end loop Loop_Label; 

Тут Loop_мітка – мітка циклу, може бути пропущена. За допомогою 

міток можна реалізовувати вкладені цикли. 

Оператор Exit: 

Хоча нескінченні цикли застосовуються на практиці, проте дуже часто 

виникає необхідність у циклах, які закінчуються під час виконання якоїсь умо-

ви. Саме для цього і використовується оператор exit. 

exit loop_метка when булевий_вираз; 

Його найпростіша форма має вигляд: exit; 

Ця команда перериває роботу поточного циклу і наступним виконується 

оператор після цього циклу. 

Оператор Next: 

За його допомогою нього можна перейти до наступної ітерації, тобто на 

початок циклу до оператора loop. 

next when булевий_вираз; 

Цикл While: 

loop_метка: while булевий_вираз loop 

послідовність_операторів 

end loop; 

Цей цикл виконується поки булевий вираз має значення істини (true). 

Спочатку перевіряється умова, і, якщо вона істинна, виконуються опера-

тори всередині циклу. Якщо ж умова хибна, цикл уважається закінченим і ке-

рування передається першому оператору, що знаходиться після циклу. 

Зазвичай, такі цикли використовуються для повторення виконання групи 

операторів до тих пір, поки сигнал або змінна відповідають вибраному 

критерію (наприклад, дорівнюють деякому значенню). 

Приклад використання умовного оператора циклу: 
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process 

variable Count : integer := 0; 

begin 

  wait until CLK = '1'; 

  while Level = '1' loop 

         Count := Count + 1; 

    wait until CLK = '0'; 

   end loop; 

end process; 

Цикл з параметром (for): 

loop_мітка: for параметр in діапазон loop 

тіло_циклу 

end loop; 

Цикл з лічильником не містить явної булевої умови. Замість цього 

задається дискретний лічильник із діапазоном значень і цикл повторюється до 

тих пір, поки цей лічильник не вийде за межі діапазона. Після кожної ітерації 

циклу лічильнику присвоюється наступне значення із заданого діапазону. 

Лічильник, який не обов’язково декларувати (його специфікація в заголовку 

циклу прирівнюється до декларації) всередині циклу вважається константою і 

може використовуватись в присвоєннях, індексах виразів, але не може бути 

зміненим. Більше того, лічильник існує тільки всередині циклу, в якому він за-

декларований. 

Діапазон лічильника можна задавати не тільки в класичній формі вигляду 

from … to …. Він може бути також заданий як підтип або перечислимий тип.   

В такому випадку тільки (під)тип задається як діапазон лічильника. 

Приклад використання оператора циклу з лічильником: 

constant MSB : natural := 7; 

signal SourceBus : std_logic_vector (MSB downto 0); 

ReverseBus: process (SourceBus) 

variable ResultBus : std_logic_vector (MSB downto 0); 

begin 

  for Cntr in 1 to MSB loop 

  ResultBus(MSB - Cntr) := SourceBus(Cntr); 
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  end loop; 

end process ReverseBus; 

 

Програма роботи 

Паралельний 8-розрядний регістр має: 

 – 8-розрядний вхід DATA_IN (7 downto 0) типу 

std_logic_vector для передачі даних, 

– вхід синхронізації CLK, типу std_logic, 

– вхід дозволу на запис WE типу std_logic, 

– вхід дозволу зчитування RE типу std_logic. 

– 8-розрядний вихід DATA_OUT (7 downto 0) типу 

std_logic_vector для виводу даних. 

Робота регістра має здійснюватися так: 

– у стані збереження байта на виході регістра постійно утримується висо-

кий імпеданс ("ZZZZZZZZ"), що дозволить організувати роботу декількох 

регістрів через одну шину, оскільки сигнал високого імпедансу має найнижчий 

пріоритет; 

– якщо WE = '1' і RE = '0', то здійснюється запис інформації в регістр; 

– якщо WE = '0' і RE = '1', то на вихід регістра подається значення байта, 

що зберігається в цьому регістрі; 

– усі інші комбінації WE та RE розглядаються як стан збереження байта; 

– робота регістра має бути синхронізована за сигналом CLK. 

Зсувний 8-розрядний регістр має: 

 

– один вхід DATA_IN типу std_logic для вводу інфор-

мації, 

– вхід синхронізації CLK типу std_logic, 

– вхід дозволу на запис WE типу std_logic, 

– вхід дозволу зчитування RE типу std_logic, 

– 8-розрядний вихід DATA_OUT (7 downto 0) типу 

std_logic_vector для паралельного виводу даних. 
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Робота регістра має здійснюватися так: 

– у стані збереження байта на виході регістра постійно утримується висо-

кий імпеданс ("ZZZZZZZZ"); 

– якщо WE = '1' і RE = '0', то здійснюється запис інформації в регістр, при 

цьому сигнал DATA_IN надходить в DATA_OUT(0), значення DATA_OUT(0) 

переміщується в DATA_OUT(1) і т. д.; 

– якщо WE = '0' і RE = '1', то на вихід регістра подається значення байта, 

що зберігається в цьому регістрі; 

– усі інші комбінації WE та RE розглядаються як стан збереження байта; 

– робота регістра має бути синхронізована за сигналом CLK. 

 

Рекомендації до створення VHDL-опису: 

– для збереження проміжної інформації доцільно застосовувати змінні 

типу std_logic_vector (7 downto 0); 

– для забезпечення синхронізації в список чутливості процесів необхідно 

поміщати сигнал CLK; 

– зсув у зсувному регістрі слід реалізовувати за допомогою циклу з пара-

метром (for); 

– більш ефективним є зсув від старшого (7-го) біта до молодшого (0-го). 

 

Порядок проведення роботи 

1. Створити новий проект в Active-HDL. 

2. Розробити VHDL-модель паралельного 8-розрядного регістра. 

3. Промоделювати роботу розробленого паралельного регістра в режимах 

запису інформації, збереження байта та зчитування інформації. 

4. Проаналізувати на підставі отриманих часових діаграм відповідність 

роботи параллельного регістра заданому алгоритму. 

5. Розробити VHDL-модель зсувного 8-розрядного регістра. 

6. Помоделювати роботу розробленого зсувного регістра в режимах запи-

су інформації, збереження байта та зчитування інформації. 
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7. Проаналізувати на підставі отриманих часових діаграм відповідність 

роботи зсувного регістра заданому алгоритму. 

8. Підготувати звіт до захисту. 

 

Приклади отриманих результатів 

Під час виконання пунктів 3 та 5 повинні бути отримані два варіанти мо-

делювання роботи регістрів – паралельного та послідовного. Приклади таких 

результатів моделювання наведені на рисунках 8 та 9 відповідно. 

 

Рисунок 8 – Результати моделювання роботи паралельного регістра 
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Рисунок 9 – Результати моделювання роботи зсувного (послідовного) регістра 

 

Зміст звіту: 

1. Титульний лист, тема та мета роботи. 

2. Основні види застосування оператора wait. 

3. Опис операторів циклу, що використовуються у VHDL. 

4. Опис алгоритмів роботи розроблених регістрів. 

5. Тексти VHDL-кодів, що описують поведінку паралельного та зсувного 

регістрів. 

6. Часові діаграми роботи регістрів. 

7. Висновки та рекомендації щодо роботи. 

8. Перелік використаної літератури та посилання в інтернеті (вказувати 

тільки реально використані вами джерела інформації). 

 

Контрольні питання 

1. Для чого призначенні регістри? 

2. У чому різниця між паралельним і послідовним регістрами? 

3. Які ви знаєте види циклів у VHDL і для чого вони призначені? 

4. У яких випадках доцільніше застосовувати цикл While? 

5. У яких випадках доцільніше застосовувати цикл з параметром for? 
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6. Яким чином у VHDL реалізується цикл з параметром? 

7. Яким чином у VHDL реалізуються вкладені цикли? 

8. Якою командою можна перервати роботу поточного циклу? 

9. За допомогою якого оператора можна перейти на початок циклу? 

10. Скільки часу займає цикл, у тілі якого немає операторів wait? 

   Література: [1, с. 9, 16, 41-44; 2, с. 64–91; 3, с. 12–16]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Проектування постійного запам’ятовуючого пристрою 

Мета: вивчити принципи роботи постійного запам'ятовуючого пристрою 

(ПЗП). Отримати навички застосування масивів під час створення проектів у 

Active-HDL. 

Обладнання 

Персональний комп’ютер з установленою операційною системою 

Windows та середовищем розробки Active-HDL. 

 

Короткі теоретичні відомості 

У VHDL масив інтерпретується як тип, значення якого складається з ряду 

елементів єдиного підтипу. Кожен елемент масиву відрізняється своїм індексом 

або рядом індексів (в багатовимірних масивах). Індекс масиву повинен мати 

порядковий тип і знаходитись в області допустимих значень. Отже, перш ніж 

застосовувати масив у VHDL, необхідно задекларувати тип масиву, а потім за-

декларувати масив як об’єкт: 

type array_type_name is array index_range of element_type; 

variable array_name: array_type_name [:= initial_values]; 

Приклад одновимірного масиву: 

type A is array (5 downto 0) of bit; 

variable B : A := "011001"; 

Для багатовимірного масиву порядок і структура оголошення масиву за-

лишаються такі самі, наприклад: 

type A is array (1 to 3, 1 to 2) of integer; 
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variable B : A := ((0 , 1),(5 , 2),(7, 8)); 

У наведених прикладах замість ключового слова variable може стояти 

signal або constant. 

Під час декларування типу масиву дозволяється не визначати його 

розмірність. Такі типи масивів називаються необмеженими. У цьому випадку 

розмірність указується під час декларування масиву як об’єкта: 

type arr_type is array (index_type range <>) of 

elements_type; 

variable arr_name: arr_type (index_range) [:= initial_val]; 

де index_type - тип індексів масиву (integer, natural, і 

т.п.). 

Багатовимірні необмежені масиви та їх типи оголошуються аналогічно. 

Наприклад: 

type multy is array (integer range <>, bit range <>, ... , 

boolean range <>) of elements_type; 

Запам’ятовуючі пристрої (ЗП) цифрової техніки призначені для запису, 

зберігання та видачі інформації, що подається у вигляді цифрового коду. Вод-

ночас є і така інформація, яка не повинна змінюватись, наприклад, константи, 

табличні значення, коефіцієнти перетворень і т.ін. 

Така інформація записується у постійний запам’ятовуючий пристрій, для 

якого дозволяється тільки зчитування інформації, яка в нього занесена. 

У ПЗП за кожною n-розрядною адресою записане одне завчасно визначе-

не m-вимірне слово. Отже, ПЗП є перетворювачем коду адреси на код слова, 

тобто комбінаційною схемою з n входами та m виходами. 

Накопичувач ПЗП апаратно виконується у вигляді системи взаємно-

перпендикулярних шин, на перетині яких або присутній (логічна 1), або 

відсутній (логічний 0) елемент, що пов’язує між собою відповідні горизонталь-

ну та вертикальну шини. Вибірка слів виконується за допомогою дешифратора. 
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Рисунок 10 – Стуктурна схема ПЗП 

 

Порядок проведення роботи 

Згідно з варіантом (табл. 3) описати мовою VHDL роботу постійного     

запам’ятовуючого пристрою та промоделювати його роботу в середовищі 

Active-HDL. 

Таблиця 3 – Разрядність вхідного та вихідного портів 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Створити новий проект в Active-HDL. 

2. Описати інтерфейс ПЗП, що має такі порти: 

 

– вхідний N-розрядний порт адреси ПЗП Addr типу 

std_logic_vector, 

– вхідний порт дозволу зчитування ПЗП CEO типу 

std_logic, 

– вихідний N-розрядний порт даних Dout типу 

std_logic_vector. 

Номер варіанта Розрядність вхідного та вихідного портів, N 

1,9,17 5 

2,10,18 6 

3,11,19 10 

4,12,20 12 

5,13,21 7 

6,14,22 8 

7,15,23 9 

8,16,24 11 
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3. Визначити тип масиву даних, які будуть зберігатись у ПЗП. 

4. Сформувати масив даних ПЗП як масив констант. 

5. Описати процес виборки даних з ПЗП. 

6. Скомпілювати та промоделювати процес вибірки даних. Результати 

моделювання надати у вигляді часових діаграм та у табличній формі за допомо-

гою List Viewer. 

7. Підготувати звіт до захисту. 

 

Зміст звіту: 

1. Титульний лист, тема та мета роботи. 

2. Функціональна схема ПЗП та його короткий опис. 

3. Основні теоретичні відомості про використання масивів в Active-HDL. 

4. VHDL-код опису ПЗП. 

5. Результати моделювання у вигляді часових діаграм. 

6. Результати моделювання у табличній формі. 

7. Висновки. 

8.  Перелік використаної літератури та посилання в інтернеті (вказувати 

тільки реально використані вами джерела інформації).і. 

 

Контрольні питання 

1. Для чого призначені ПЗП? 

2. Як описати масив мовою VHDL? 

3. Для яких застосувань призначені масиви? 

 Література: [1, с. 81-94; 2, с. 144–189; 3, с. 52–76]. 
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Лабораторна робота № 6 

Тема. Проектування сканера клавіатури з застосуванням діаграм 

скінчених автоматів для опису об’єктів в САПР Active-HDL 

Мета: вивчити принцип роботи сканера клавіатури, отримати навички 

проектування цифрових пристроїв за допомогою скінчених автоматів засобами 

Active-HDL. 

Обладнання 

Персональний комп’ютер з установленою операційною системою 

Windows і середовищем розробки Active-HDL. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Клавіатура більшості обчислювальних пристроїв змонтована у вигляді 

прямокутної матриці, у точках перетину рядків і стовпців якої розташовуються 

кнопкові контакти. Сканувальний пристрій, що розробляється, повинен визна-

чати номер елемента матриці, який відповідає натисненій клавіші, та видавати 

відповідний йому двійковий код.  

Сканер клавіатури (СК) працює у двох головних режимах: 

Режим очікування: 

1. На всі стовпці матриці клавіатури (МК), які позначені на рисунку 11 

(С(0), С(1), С(2), С(3)), подається логічна одиниця. 

2. Всі рядки МК, які позначені на рисунку 11 (R(0), R(1), R(2), R(3)), ма-

ють низький рівень сигналу – логічний нуль. 

3. Рівень сигналу R перевіряється з кожним синхронізуючим імпульсом 

CLK і, якщо один з розрядів цього сигналу змінить своє значення з «0» на «1», 

то це сигналізує про натиснення однієї з клавіш. Водночас СК переходить у   

наступний режим. 
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Рисунок 11 – Функціональна схема сканера клавіатури 

для 15 кнопок (0 … 9, ‘+’, ‘-’ , ‘/’ , ‘*’ , ‘=’) 

Режим сканування: 

1. На стовпець С(0) подається сигнал високого рівня, тобто одиниця (1), а 

на всі інші стовпці – низького рівня (0). 

2. Перевіряється рівень сигналів R. 

3. Якщо рівень одного з розрядів сигналу R (наприклад R(1)) зміниться з 

«0» на «1», то це означає, що було замкнено контакт, який розташований на пе-

ретині стовпця С(0) та рядка R(1). Тобто номер елемента МК, якому відповідає 

натиснена клавіша, знайдено. 

4. Сканер передає цю інформацію у декодер для формування відповідного 

коду вибраної цифри (або операції), і сформований код засилається у вихідний 

багаторозрядний сигнал SC(3:0),  та знову переходить до режиму очікування; 

5. Якщо рівень усіх рядків R залишається низьким, то пп.1, 2 повторю-

ються послідовно для усіх стовпців C(0) – С(2) до тих пір, доки не буде викона-

на умова 3. 

Вихідний сигнал V показує, що кнопка дійсно натиснена і у вихідному 

сигналі SC знаходиться її двійковий код. Цей сигнал вмикається після режиму 

сканування. 

Визначимо основні стани й умови переходу від одного стану до іншого: 

Режим очікування: 

Стан S0: C=«1111», R=«0000»; 
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якщо K= R(0) or R(1) or R(2) or R(3)=1, переходимо до стану S1; 

Режим сканування: 

стан S1: C=«1000»; 

якщо K=0 – переходимо до S2; якщо K=1 – переходимо до стану S5; 

стан S2: C=«0100»; 

якщо K=0 – переходимо до S3; якщо K=1 – переходимо до стану S5; 

стан S3: C=«0010»; 

якщо K=0 – переходимо до S4; якщо K=1 – переходимо до стану S5; 

стан S4: C=«0001»; 

якщо K=0 – переходимо до S0; якщо K=1 – переходимо до стану S5; 

Формування відповідного коду елемента матриці клавіатури: 

стан S5: формування вхідного сигналу для дешифратора (SC(C, R))    

(номер рядка та стовпця матриці) (V=1, SC=C&R). 

Якщо активований раніше один з розрядів сигналу R знов став рівним 0 

(K=0) кнопка відпущена), то перейти до стану S0. Якщо активований раніше 

один з розрядів сигналу R не змінюється (К=1), то залишаємося у цьому самому 

стані (S5). 

Приклад роботи сканера у випадку натиснення клавіші '3': 

№ Дії Результати Опис результатів 

1 C=«1111» R=«0000» Сканер перебуває у стані очікування 

2 C=«1111» R=«0010» Одержано інформацію про натиснення клавіші. 

Сканер переходить в режим сканування 

3 C=«0001» R=«0000» Натиснута клавіша не знаходиться в    першому 

рядку матриці 

4 C=«0010» R=«0000» Натиснута клавіша не знаходиться в     другому 

рядку матриці 

5 C=«0100» R=«0010» Натиснута клавіша знаходиться на перетині 

третього рядка і другого стовпця матриці 

6 SC=C&R SC=«0011» 

V=1 

Формування відповідного коду натиснутої 

клавіші клавіатури  
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Цифровий автомат – це система обробки дискретної інформації, яка має 

вхід і вихід, що слугують для подачі (зняття) вхідних (вихідних) сигналів (слів), 

поданих у паралельній чи послідовній формі. 

Скінчений цифровий автомат – це цифровий автомат, у якого скінченна 

кількість станів. Поняття скінченного автомата було запропоновано як матема-

тичну модель технічних приладів дискретної дії, оскільки будь-який такий 

пристрій (унаслідок скінченності своїх розмірів) може мати тільки скінченну 

кількість станів. 

  State Diagram Wizard – майстер САПР Active-HDL для побудови діаграм 

станів скінченого цифрового автомата. 

FSM State Editor – редактор скінчених автоматів системи Active-HDL.  

 

Порядок проведення роботи 

Розробити сканер клавіатури з кількістю кнопок N згідно з варіантом (табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Кількість кнопок 

 

 

 

 

 

 

 

1. Створити новий проект в Active-HDL. 

2. Виходячи з основного принципу роботи сканера клавіатури, визначи-

ти основні стани пристрою й умови переходу від одного стану до іншого.   

Водночас кількість клавіш на клавіатурі дорівнює N (0 … 9, ‘+’, ‘-’ , ‘/’ , ‘*’ , 

‘=’, ‘.’). 

3. Визначити інтерфейс системи. 

Номер варіанта Кількість кнопок, N 

1,9,17 11 

2,10,18 12 

3,11,19 14 

4,12,20 16 

5,13,21 13 

6,14,22 10 

7,15,23 9 

8,16,24 15 
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4. Створити нову діаграму скінчених автоматів. 

5. За допомогою Add New File і State Diagram Wizard створити макет 

діаграми скінчених автоматів.   

6. Скласти діаграму скінчених автоматів. 

 Використовуючи кнопку  робочої панелі FSM State Editor, створи-

ти в робочій області необхідну кількість кружків відповідно до кількості мож-

ливих станів сканера (S0, S1, ...), які були визначені в п.2.   

 Використовуючи кнопку  робочої панелі FSM State Editor, 

відобразити за допомогою стрілок зв’язки між станами.   

 Оскільки як у режимі очікування, так і в режимі сканування потрібно 

перевіряти, чи має хоча б один з сигналів Ret значення '1', то буде зручно вве-

сти локальний сигнал Cond = (Ret(0) or Ret(1) or Ret(2) or Ret(3)) за допомогою 

кнопки   робочої панелі FSM State Editor.   

 Використовуючи кнопку  робочої панелі FSM State Editor, визна-

чити умови переходів між станами.   

 Використовуючи кнопку  робочої панелі FSM State Editor, визна-

чити дії, що виконуються в кожному стані скінченого автомата.   

 Використовуючи кнопку  робочої панелі FSM State Editor, додати 

джерело діаграми, установивши його на стан S0.   

 Ознайомитись з властивостями кожного об’єкта (параметрами, діями, 

умовами). Для відкриття відповідного діалогового вікна слід навести курсор на 

об'єкт, клацнути правою кнопкою миші та вибрати пункт «Properties» з ло-

кального меню.   

7. Послідовним натисненням кнопок  і  сформувати та відобразити 

код VHDL, відповідно до створеної діаграми скінчених автоматів. 

8. Вивчити відповідність графічних об’єктів діаграми та VHDL коду. 

9. Скомпілювати пристрій і промоделювати його роботу. 

10. Підготувати звіт до захисту роботи. 
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Приклади отриманих результатів 

Приклад розробленої граф-схеми скінчених автоматів для N=15 поданий 

на рисунку 12. 

Рисунок 12 – Граф-схема роботи сканера клавіатури  

 

 Змодельовані засобами САПР Active-HDL часові діаграми роботи сканера 

клавіатури наведені на рисунку 13. 

Рисунок 13 – Часові діаграми роботи сканера клавіатури 
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Зміст звіту: 

1. Титульний лист, тема та мета роботи. 

2. Функціональна схема сканера клавіатури. 

3. Основні стани сканера клавіатури й умови переходу від одного стану 

до іншого. 

4. Опис інтерфейсу системи. 

5. Розроблена діаграма скінчених автоматів. 

6. Відповідний VHDL-код для розробленої діаграми скінчених автоматів. 

7. Результати моделювання в графічному (часові діаграми) та табличному 

вигляді та їх аналіз. 

8. Висновки та рекомендації щодо роботи. 

9. Перелік використаної літератури та посилання в інтернеті (вказувати 

тільки реально використані вами джерела інформації). 

 

Контрольні питання 

1. Поясніть принцип роботи сканера клавіатури. 

2. Що таке скінчений цифровий автомат? Наведіть приклади. 

3. Для чого призначена граф-схема скінченого автомата? 

4. Якими засобами можна отримати VHDL код пристрою на пыдставі   

його граф-схеми? 

5. Поясніть граф-схему роботи сканера клавіатури (рис. 12). 

6. У яких випадках доцільніше користуватися діаграмами скінчених ав-

томатів для побудови цифрового пристрою? Наведіть приклади. 

 Література: [1, с. 81-94; 2, с. 144–189; 3, с. 52–76]. 
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2  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Семестровий контроль знань студентів з дисциплін, для яких передбачено 

іспит, проводиться як сумарне оцінювання за результатами поточного контро-

лю. 

Критерії оцінювання знань з навчальної дисципліни «Автоматизація про-

ектування медичних систем на ПЛІС» виконуються відповідно до наказу Мініс-

терства освіти і науки України «Про затвердження форм документів з підготов-

ки кадрів у вищих навчальних закладах I–IV рівнів акредитації» від 29 березня 

2012 року № 384, розпорядження по університету «Про впровадження в дію па-

кета документів щодо організації навчального процесу в кредитно-модульній 

системі для студентів денної та заочної форм навчання» від 21 вересня 2012 ро-

ку № 15-р та з метою удосконалення навчальної, методичної роботи в кредит-

но-модульній системі організації навчального процесу. 

Розподіл балів оцінювання знань з навчальної дисципліни,  формою семе-

стрового контролю якої є іспит наведені у таблиці 2.1 

Таблиця 2.1 – Розподіл балів оцінювання знань з дисципліни 

Вид контролю Максимальний бал на 

навчальну дисципліну 

(сума змістових модулів)  

Частина від балів на 

змістовий модуль 

(кількість змістових 

модулів не більше 

трьох на семестр) 

Лекції (відвідування, конс-

пект, робота на лекції) 

10  

(за відсутністі лекцій, 

бали додаються до по-

точного та підсумкового 

контролю всіх змістових 

модулів)  

0,1 

Поточний та підсумковий 

контроль (опитування; кон-

трольні, розрахункові, гра-

фічні роботи, тести, рефе-

рати, наукові статі, тези, що 

виконуються під час ауди-

торних занять та під час 

самостійної роботи) 

50 

(детальний розподіл 

балів здійснюється в 

робочій навчальній 

програмі) 

0,5 
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Робота студентів на прак-

тичних, лабораторних, 

семінарських заняттях (від-

відування, підготовка до за-

няття, наявність конспекту 

практичних (семінарських) 

занять, активність студента 

на практичних (семінар-

ських) заняттях, підготовка 

до лабораторного заняття, 

виконання, звіт, захист 

лабораторної роботи) 

20 

(детальний розподіл 

балів здійснюється в 

робочій навчальній 

програмі) 

0,2 

Іспит 20  

Усього: 100*  

 

Шкала оцінювання навчальної дисципліни наведена у таблиці 2.2 

 

Таблиця 2.2 – Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, диф. заліку,  

курсового проекту (робо-

ти), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливіс-

тю повторного складання 

не зараховано з мож-

ливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням навч. дисцип-

ліни 

не зараховано з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням навч. 

дисципліни 

 

Ка
фе
др
а 
"Е
ле
кт
ро
нн
их
 а
па
ра
ті
в"



 43 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Бутаев М. М. и др. Проектирование цифровых устройств на программи-

руемых логических интегральных схемах : учебн.пособие / М. М. Бутаев,  

Н. П. Вашкевич, Е. И. Гурин, Н. Н.Коннов. – Пенза : Изд-во Пенз. гос. 

техн. ун-та, 1996. – 27 с. 

2. Волков А. Н. Проектирование электронных средств на основе програм-

мируемых логических интегральных микросхем. Классификация, техно-

логия изготовления, маршрут проектирования : учеб. пособие /                 

А. Н. Волков, М. В. Руфицкий. – Владим. гос. ун-т; Владимир, 2002. –  

112 с. 

3. Ерош И. Л. Булева алгебра, комбинационные схемы, преобразования дво-

ичных последовательностей : учеб. пособие / И. Л. Ерош. – СПб., 2001. – 

30 с. 

4. Зотов В. Ю. Проектирование встраиваемых микропроцессорных систем 

на основе ПЛИС фирмы XILINX / В. Ю. Зотов. – М. : Горячая линия – 

Телеком, 2006. – 520 с. 

5. Карпов Г. Ю. Теория автоматов / Ю. Г. Карпов – СПб. : Питер, 2003. – 

208 с. 

6. Семенец В. В. Проектування цифрових систем з використанням мови 

VHDL : учеб. пособие / В. В. Семенец, І. В. Хаханова, В. І. Хаханов. – 

Харьков : ХНУРЭ, 2003. –   492 с. 

7. Сергиенко А. М. Микропроцессорные  устройства на программируемых 

логических ИС / А. М. Сергиенко, В. И. Корнейчук. – Киев : «Корній-

чук», 2005. – 114 с. 

8. Сніжко Є. М. Моделювання та синтез дискретних систем мовою VHDL : 

навч.посіб / Є. М. Сніжко. – Д. : РВВ ДДУ, 2000. – 92 с. 

9. Соловьев В. В. Проектирование цифровых схем на основе программиру-

емых логических интегральных схем / В. В. Соловьев. – 2-е изд., стерео-

тип. – М. : Горячая линия – Телеком, 2007. – 636 с. 

Ка
фе
др
а 
"Е
ле
кт
ро
нн
их
 а
па
ра
ті
в"



 44 

Методичні вказівки щодо лабораторних робіт з вибіркової навчальної  

дисципліни «Автоматизація проектування медичних систем на ПЛІС» для сту-

дентів денної форми навчання зі спеціальності 163 – «Біомедична інженерія»   

освітньо-професійна програма – «Біомедична інженерія» освітнього ступеня 

«Магістр» 

 

 

 

 

 

Укладач   к. т. н., доцент Д. В. Мосьпан 

 

 

Відповідальний за випуск к. т. н., доцент  В. О. Мосьпан 

 

 

 

 

Підп. до друку_________Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк.    1,83      Наклад______прим. Зам. №______. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ Кременчуцького національного університету  

 імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 

 

Ка
фе
др
а 
"Е
ле
кт
ро
нн
их
 а
па
ра
ті
в"




