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VHDL 

 VHDL – Very High Speed Hardware Description Language 

 HDL – Hardware Description Language 

 Vývoj bol inicializovaný Americkým ministerstvom obrany. 

 Cieľom bolo vyvinutie jazyka, ktorý opisuje správanie súčiastok. 

 Medzinárodné štandardy: 

 IEEE Std 1076-1987  

 IEEE Std 1076-1993  

 



VHDL - Výhody 

 Automatizovaný návrh 

 Opätovné použitie opísaných 

častí systému 

 Technologická nezávislosť 

 



VHDL – Zásady návrhu 



VHDL – Zásady návrhu 

 Špecifikácia – úplné požiadavky na funkcionalitu 

systému 

 HDL opis – návrh architektúry a rozdelenie na 

funkčné bloky 

 Syntéza – transformácia HDL opisu do navzájom 

prepojených logických prvkov 

 Implementácia – rozmiestnenie a prepojenie 

logických prvkov do cieľového obvodu); vykonanie 

časovej analýzy 

 Konfigurácia – po vygenerovaní bin. súboru je 

nahraná do FPGA 



VHDL – Metódy modelovania 

 Behaviorálna  

Opisuje logickú funkciu obvodu 

 Data Flow 

Opisuje ako sa šíria signály obvodom 

 Štruktuálna 

Priraďuje logickú funkciu vstupov pre každý 

výstup 
 



VHDL - Simulácia 

 Funkčná simulácia 

 Overenie logickej funkcie obvodu pred syntézou 

 Najmenej presná 

 Funkčná simulácia po syntéze 

 Presnejšia, zahŕňa aj oneskorenie hradiel 

 Časová simulácia 

 Najpresnejšia 

 Oneskorenie prepojov 

 Súčiastky musia byť porozmiestňované a prepojené 



VHDL – Úrovne Abstrakcie 



VHDL - Koncept 

 Spracovávanie priradení 

 Sekvenčné výrazy (priradenie) sú spracovávané jeden za 

druhým, tak ako v klasických programovacích jazykoch 

(C, Pascal, ...). Preto nasledujúci výraz anuluje (zruší, 

nahradí) predchádzajúci výraz. Poradie v akom sú 

zapísané tieto výrazy má svoj význam a musíme ho brať 

do úvahy. 

 Paralelné výrazy (priradenia) sú vykonávané súčastne, 

preto poradie v akom sú zapísané tieto výrazy je 

nepodstatné. Paralelné výrazy sú vhodné na 

modelovanie hárdveru, ktorý je prirodzene paralelný. 

 



VHDL – Techniky Modelovanie 

 Rôzne úrovne abstrakcie: dovoľuje modelovať rozličné 

časti navrhovaného systému s rôznym stupňom detailného 

popisu. Časti ktoré sú určené iba pre simuláciu nepotrebujú 

byť popísané veľmi detailne a naopak časti ktoré sú určené 

pre syntézu môžu byť popísané detailnejšie. 

 Modulárnosť umožňuje návrhárovi rozložiť zložitejšie veľké 

funkčné bloky na menšie a popísať každý blok zvlášť. 

 Hierarchický návrh umožňuje návrhárovi navrhnúť obvod s 

už navrhnutých podobvodov a pritom každý podobvod môže 

obsahovať ďalšie podobvody. 

 



VHDL syntax 

 Nerozlišuje sa medzi malými a veľkými písmenami 

 Komentár: ‘--’ až po koniec riadku 

 Výrazy: 

 Ukončujú sa ‘;’ 

 Môžu byť rozložené na viacerých riadkoch 

 Oddelenie zoznamov : ‘,’ 

 Priradenie do signálu :  ‘<=’ 

 Priradenie do premennej : ‘:=’ 

 Užívateľom definované mená, identifikátory 

 písmená, číslice, _ 

 Vždy sa musí začínať písmenom 



VHDL – Hlavné Objekty 

 Entity (Entita) : Popis rozhrania navrhovaného bloku 

 Architecture (Architektúra) : Štrukturálny popis : vnútorné 
zapojenie obvodu 

 Funkčný popis : pomocou výrazov definované vzťahy medzi 
vstupmi a výstupmi 

 Process (Proces) : Výrazy vo VHDL sú vo všeobecnosti vykonávané 
paralelne. Ak chceme aby nejaká skupina výrazov bola 
vykonávaná sekvenčne tak ju „vložíme“ do procesu. Kód 
obsiahnutý v procese nie je vždy vyhodnocovaný ale čaká na 
konkrétne podmienky aktivácie. 

 Library (Knižnica) : Je adresár v ktorom sú uložené skompilované 
časti VHDL kódu. 

 



VHDL - Operátory 



Špeciálne Obvody 



PAL, GAL 



PLA 



PLD 



CPLD 



Architektúra  FPGA  
Field Programmable Gate Array 



FPGA 



FPGA – Logický Blok 

 LUT – Look-up Table – Implementácia kombinačnej logiky 



FPGA - Využitie 



FPGA - Využitie 



Príklad VHDL kódu 



Príklad VHDL kódu 


