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VHDL - wskazówki 

Używając języka VHDL należy pamiętać, że mimo składni podobnej jak w klasycznych 

językach programowania VHDL służy do opisu układów cyfrowych. Jeśli nie potrafimy, 

nawet w przybliżeniu, wyobrazić sobie rezultatu syntezy kodu VHDL, to prawdopodobnie nie 

będzie on zgodny z oczekiwaniami. W szczególności należy zdawać sobie sprawę, czy 

syntezowany jest układ kombinacyjny czy sekwencyjny. Podobnie jak w każdym innym 

języku ważne jest, aby kod był przejrzysty i czytelny. Poniżej można znaleźć parę 

wskazówek, które mogą ułatwić pierwsze kroki z językiem VHDL. 

 

Uwagi ogólne 

Projekt powinien być podzielony na niewielkie moduły, które można testować samodzielnie. 

W jednym pliku powinien znajdować się opis tylko jednej jednostki (entity), nazwa pliku 

powinna być taka sama jak nazwa jednostki. Pliki testowe (testbench) powinny mieć nazwę 

nawiązującą do nazwy testowanego modułu (na przykład dla pliku dekoder.vhd plik testowy 

decoder_tb.vhd lub tb_decoder.vhd). Trzeba również stosować następujące zasady: 

- czytelnie formatować kod, używać spacje w zapisie operacji (np. x > y; a nie x>y;), 

- używać komentarzy, zwłaszcza w "nietypowych" fragmentach kodu, 

- wielkość liter w VHDL nie jest istotna, należy jednak konsekwentnie stosować jednolitą 

konwencje, 

- nazwy sygnałów i zmiennych powinny odzwierciedlać ich funkcje, 

- używać typów i podtypów, 

- parametryzować projekt (stosując konstrukcję generic), 

- unikać "tajemniczych" liczb w kodzie (definiując je jako constant). 

Warto również stosować pewne konwencje i ograniczenia, nieobowiązkowe ale 

pozwalające uniknąć problemów w symulacji i syntezie układu: 

- w opisie typów wektorowych stosować zawsze (n downto 0) a nie (0 to n), zapewnia to 

zgodność z ogólnie przyjętą konwencją numeracji bitów liczby, 

- w opisie portów używać tylko in albo out (tylko w szczególnych przypadkach inout), 

ograniczając używane typy do std_logic i std_logic_vector, 

- nie używać zmiennych "syntezowalnych". 

 

Stałe, typy i parametryzacja z użyciem generic 

Zamiast tajemniczych liczb w kodzie warto wprowadzić definicje stałych. Na przykład w 

projekcie licznika można użyć stałej określającej liczbę bitów licznika: 

constant CNT_BITS : positive := 4; -- liczba bitów 
signal cnt : unsigned (CNT_BITS - 1 downto 0); -- stan licznika 

Polepsza to czytelność kodu i ułatwia modyfikacje przy zmianie liczby bitów licznika. 

Można również wprowadzić własną definicję typu, która może być użyta również w 

przypadku, gdy oprócz stanu licznika będą potrzebne stałe, zmienne lub sygnały tego samego 

typu: 

constant CNT_BITS : positive := 4; -- liczba bitów 
constant CNT_MOD : positive := 13; -- licznik mod 13 
subtype t_cnt is unsigned(CNT_BITS - 1 downto 0); -- typ licznika 
constant CNT_MAX : t_cnt := to_unsigned(CNT_MOD - 1, CNT_BITS); -- stan max 
signal cnt : t_cnt; -- stan licznika 
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Warto zwrócić uwagę na linię zawierającą definicję stałej CNT_MAX. Konwersja 

to_unsigned pozwala na wykorzystanie wartości CNT_MOD podanej jako integer do 

określenia maksymalnego stanu licznika typu unsigned. 

Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest użycie generic w interfejsie modułu. Pozwala to 

przekazać pewne informacje z zewnątrz do bloku kodu, mogą być one również użyte w 

definicji interfejsu modułu: 

entity counter is 
    generic ( CNT_BITS : positive := 4; -- liczba bitów 
                   CNT_MOD : positive := 13); -- licznik mod 13 
    port ( ... 
             CNT_OUT : out std_logic_vector (CNT_BITS - 1 downto 0) ); 
end counter; 

Aby zachować pełną parametryzację projektu przy ewentualnym zerowaniu licznika 

powinna być użyta konstrukcja niezależna od liczby bitów: 

cnt <= (others => '0'); albo cnt <= (cnt'range => '0'); a nie cnt <= "0000"; 

Występująca w przykładzie definicja typu t_cnt może być również zapisana w inny 

sposób, na podstawie zakresu dla wyjścia CNT_OUT: 

subtype t_cnt is unsigned (CNT_OUT'range); 

 

Biblioteka numeric_std 

Istnieje pewne zamieszanie w sytuacji, gdy wektory bitowe mają być traktowane jako liczby. 

Wprowadzone przez Synopsys biblioteki umożliwiały między innymi operacje arytmetyczne 

bezpośrednio na typie std_logic_vector: 

std_logic_unsigned 

std_logic_signed 

std_logic_arith 

Biblioteki te mocno się rozpowszechniły i chociaż nigdy nie były oficjalnym standardem 

IEEE stały się standardem de facto. Jednak ich używanie nie jest zalecane od momentu 

wprowadzenia oficjalnego standardu w postaci biblioteki IEEE numeric_std. Zilustrowane to 

zostanie przykładem układu, który realizuje konwersję liczb z zakresu 0 .. 15 w następujący 

sposób: 

- liczby z przedziału <2, 7> są zwiększane o 6, 

- liczby z przedziału <8, 3> są zmniejszane o 6, 

- liczby większe od 13 są zerowane, 

- w pozostałych przypadkach liczby pozostają bez zmian. 

Dla uproszczenia przykładu zrezygnowano z parametryzacji projektu (definicje granic 

przedziałów w postaci stałych, generic dla liczby bitów). Jako pierwszy zostanie 

przedstawiony (niezalecany) wariant z niestandardową biblioteką std_logic_unsigned: 

library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
use IEEE.std_logic_unsigned.all; 

entity numeric is 
    port ( DIN     : in   std_logic_vector (3 downto 0); 
             DOUT : out std_logic_vector  (3 downto 0) ); 
end numeric; 
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architecture Behavioral of numeric is 
begin 
    process (DIN) 
    begin 
        if DIN >= 2 and DIN <= 7 then 
            DOUT <= DIN + 6; 
        elsif DIN >= 8 and DIN <= 13 then 
            DOUT <= DIN - 6; 
        elsif DIN > 13 then 
            DOUT <= (others => '0'); 
        else 
            DOUT <= DIN; 
        end if; 
    end process; 
end Behavioral; 

Z przykładu widać, że przy użyciu biblioteki std_logic_unsigned można wykonywać 

operacje dodawania, odejmowania i porównania dla typu std_logic_vector bez żadnych 

dodatkowych zabiegów. Jeśli zamiast biblioteki std_logic_unsigned dołączona byłaby 

biblioteka std_logic_signed, to wektory traktowane byłyby jako liczby ze znakiem. Nie 

można jednak w jednym module stosować równocześnie obu interpretacji. Jest to jedna z 

poważniejszych wad tego podejścia (poza niezgodnością ze standardem). 

Wariant z użyciem zalecanej biblioteki numeric_std: 

library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
use IEEE.numeric_std.all; 

entity numeric is 
    port ( DIN     : in   std_logic_vector (3 downto 0); 
             DOUT : out std_logic_vector  (3 downto 0) ); 
end numeric; 

architecture Behavioral of numeric is 
    subtype t_number is unsigned(3 downto 0); 

    signal x_in   : t_number; 
    signal y_out : t_number; 

begin 

    x_in <= unsigned(DIN); 

    process (n_in) 
    begin 
        if x_in >= 2 and x_in <= 7 then 
            y_out <= x_in + 6; 
        elsif x_in >= 8 and x_in <= 13 then 
            y_out <= x_in - 6; 
        elsif DIN > 13 then 
            y_out <= (others => '0'); 
        else 
            y_out <= n_in; 
        end if; 
    end process; 

    DOUT <= std_logic_vector(y_out); 

end Behavioral; 
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W wariancie tym wprowadzone zostały wewnętrzne sygnały x_in oraz y_out, które 

reprezentują odpowiednio DIN i DOUT w postaci unsigned. Konieczne są wtedy dodatkowe 

przypisania: 

x_in <= unsigned(DIN); 
DOUT <= std_logic_vector(y_out); 

Nie należy się obawiać, że wprowadzenie dodatkowych sygnałów wewnętrznych i 

powyższe przypisania spowodują powstanie dodatkowej logiki w syntezowanym układzie. 

Jest to tylko zabieg formalny powodujący, że ten sam sygnał ma inny typ na wejściu lub 

wyjściu oraz wewnątrz układu. W powyższym przykładzie niezbyt przejrzysty zapis: 

y_out <= (others => '0'); 

można zastąpić stosując konwersję stałej 0 do typu unsigned: 

y_out <= to_unsigned(0, 4); 

Trzeci wariant kodu wykorzystuje wewnętrzne sygnały typu integer (z odpowiednio 

zawężonym zakresem). Prostsze staje się przypisanie wartości 0 ale konwersje z/do 

std_logic_vector muszą być wtedy dwuetapowe. W kodzie drugiego przykładu zmienią się 

następujące linie: 

subtype t_number is integer range 0 to 15; 
... 
x_in <= to_integer(unsigned(DIN) ); 
... 
y_out <= 0; 
... 
DOUT <= std_logic_vector(to_unsigned(y_out, 4) ); 

Używając typu integer należy koniecznie pamiętać o zawężeniu zakresu (range m to n), w 

przeciwnym razie sygnał będzie syntezowany jako 32-bitowy. 
 

Wykrywanie zbocza zegara 

Typowy fragment kodu służący do wykrywania narastającego zbocza zegara wygląda 

następująco: 

if CLK'event and CLK = '1' then 

Można również wykorzystać funkcję rising_edge z biblioteki IEEE.std_logic_1164: 

if rising_edge(CLK) then 

W przypadku operowania na sygnałach przyjmujących tylko wartości '0' i '1' oba sposoby 

są w pełni równoważne. Jednak dla sygnałów trójstanowych, gdzie w grę wchodzą również 

wartości 'Z' i 'H', sytuacja się nieco komplikuje. Zobaczmy jak zdefiniowana jest funkcja 

rising_edge: 

function rising_edge (signal s : std_ulogic) return boolean is 
begin 
    return (s'event and (To_X01(s) = '1') and (ToX01(s'last_value) = '0') ); 
end; 

Funkcja pomocnicza To_X01() wykonuje konwersje '0' i 'L' → '0' oraz '1' i 'H' → '1', dla 

pozostałych przypadków rezultatem jest 'X'. 

Rozpatrzmy co to oznacza w praktyce jeśli pasywnym stanem zegara jest 'H' (czyli 

podciągnięcie do VCC), na przykład dla magistrali I2C. Urządzenie może wymusić na linii 

zegara stan '0', '1' lub pozostawić ją w stanie 'H' (wystawiając 'Z'). Jeśli linia zegara zmieni 
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stan z 'H'  na '0', to oba warianty zachowają się prawidłowo (brak zbocza). Jednak przy 

zmianie z '0' na 'H' wariant z CLK'event nie wykryje zbocza narastającego (nieprawidłowo) 

natomiast wariant z funkcją rising_edge wykryje (prawidłowo). Wariant z CLK'event wykryje 

również zbocze narastające (nieprawidłowo) przy zmianie 'H' na '1'. 

Można więc polecić używanie funkcji rising_edge, nie tylko ze względu na zwięzłość 

zapisu, ale również z powodu lepszego modelowania sytuacji dla sygnałów trójstanowych. 

 

Lista wrażliwości procesu 

W procesie opisującym układ kombinacyjny na liście wrażliwości powinny być umieszczone 

wszystkie sygnały wejściowe. Jeśli niektóre z nich zostaną pominięte, to w czasie syntezy 

układu w środowisku ISE zostaną one automatycznie uzupełnione i pojawi się ostrzeżenie. 

Ostrzeżenia tego nie należy lekceważyć, ponieważ lista wrażliwości decyduje o wynikach 

symulacji behawioralnej. Mogą być one niezgodne z wynikami symulacji Post-Fit (i 

działaniem rzeczywistego układu). 

W procesie opisującym układ synchroniczny lista wrażliwości powinna zawierać tylko 

sygnał zegarowy oraz ewentualnie sygnały asynchroniczne, ale tylko niezależne od zegara (w 

typowym przypadku reset asynchroniczny): 

process(RST, CLK) 
begin 
    if RST = '1' then -- część asynchroniczna 
    ... 
    elsif rising_edge(CLK) then -- część synchroniczna 
    ... 
    end if; 
end process; 

Nie powinno się dodawać do listy wrażliwości zbędnych sygnałów, "na wszelki wypadek". 

Nie prowadzi to wprawdzie do błędu, ale świadczy o niezrozumieniu istoty procesu i sensu 

listy wrażliwości. 

 

Problem z syntezą układów synchronicznych 

Opis układu synchronicznego podlega pewnym ograniczeniom, wynikającym z możliwości 

syntezy w środowisku ISE. Dość łatwo można doprowadzić do sytuacji, w której opis jest 

poprawny składniowo, symulacja behawioralna daje poprawne wyniki a mimo to pojawia się 

błąd na etapie syntezy (ERROR: bad synchronous description). Przykład takiego opisu 

pokazany jest poniżej: 

process(RST, CLK) 
begin 
    if RST = '1' then 
        cnt <= 0; 
    elsif rising_edge(CLK) and cnt >= 10 then 
        cnt <= 0; 
    elsif rising_edge(CLK) then 
        cnt <= cnt + 1; 
    end if; 
end process; 

Opis w części synchronicznej chociaż niezbyt przejrzysty jest formalnie poprawny. Jednak 

powtórzony warunek dla zbocza narastającego zegara uniemożliwia syntezę. W innym 

przykładzie, pokazanym poniżej, zmiany stanu licznika mają zachodzić na obu zboczach 

zegara. Również w tym przykładzie możliwa jest symulacja behawioralna: 
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process(RST, CLK) 
begin 
    if RST = '1' then 
        cnt <= 0; 
    elsif rising_edge(CLK) or falling_edge(CLK) then -- albo CLK'event 
        if cnt >= 10 then 
            cnt <= 0; 
        else 
            cnt <= cnt + 1; 
        end if;  
    end if;  
end process; 

W czasie syntezy pojawi się błąd (ERROR: unsupported Clock statement) ponieważ w 

układzie programowalnym nie są dostępne przerzutniki reagujące na oba zbocza zegara.  

Z pokazanych przykładów wynika, że opisując układ synchroniczny należy trzymać się 

prostych, sprawdzonych szablonów kodu. Warto też już we wczesnej fazie rozwoju kodu 

sprawdzać możliwość syntezy, aby uniknąć pracochłonnych przeróbek. 

 

Niepożądane przerzutniki typu latch 

Należy zdecydowanie unikać przerzutników typu zatrzask (latch), które są sygnalizowane 

odpowiednim ostrzeżeniem w czasie syntezy. Przerzutniki typu latch powstają zwykle w 

sposób niezamierzony, w wyniku niepełnego opisu warunków dla układu kombinacyjnego jak 

w poniższym przykładzie: 

process(x_in) 
begin 
    if x_in = '1' then 
        y_out <= '1'; 
    else 
        z_out <= '1'; 
    end if; 
end process; 

W tym przypadku przerzutniki typu latch zostaną użyte dla sygnałów y_out i z_out. Kod 

po poprawce może wyglądać następująco: 

process(x_in) 
begin 
    if x_in = '1' then 
        y_out <= '1'; 
        z_out <= '0'; 
    else 
        y_out <= '0'; 
        z_out <= '1'; 
    end if; 
end process; 

Przy rozbudowanych warunkach logicznych określenie stanu wszystkich sygnałów 

wyjściowych dla wszystkich przypadków może być dość kłopotliwe. Warto wtedy skorzystać 

z zasady, że dla sygnałów wewnątrz procesu decyduje ostatnie przypisanie. Najczęściej 

występujące stany wyjść można ustawić jako domyślne, przed sprawdzeniem warunków 

(wewnątrz których będą już tylko przypisania inne niż domyślne). 
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Inicjowanie sygnałów 

Sygnały w języku VHDL mogą być inicjowane (nadanie wartości początkowej) już w 

deklaracji, co pokazuje poniższy przykład: 

signal x : std_logic := '0'; 
signal y : std_logic_vector(3 downto 0) := "1001"; 

Wartość początkowa zostanie użyta w symulacji behawioralnej ale niekoniecznie będzie 

uwzględniona w syntezie. Wczesne wersje narzędzi do syntezy zwykle ignorowały 

inicjowanie sygnałów, obecnie zależy to od używanego środowiska i typu układu 

programowalnego. Inicjowanie każdego sygnału w deklaracji nie jest więc oczywiste, 

niekiedy może wręcz powodować problemy (na przykład z przenośnością kodu). 

Podejmując decyzję należy również wziąć pod uwagę, że sygnał reset (jeśli jest używany) 

powinien zapewnić taki sam stan układu jak bezpośrednio po zaprogramowaniu. 

process(RST, CLK) 
begin 
    if RST = '1' then 
        x <= '0'; 
        y <= "1001"; 
    elsif rising_edge(CLK) then 
        ... 
    end if;  
end process; 

Przy inicjowaniu sygnałów w deklaracji łatwo przeoczyć w symulacji (behawioralnej) brak 

inicjowania sygnału przez reset. W układach testowych najlepiej przyjąć zasadę, że sygnały, 

które muszą mieć określoną wartość początkową będą zawsze inicjowane przez reset 

(oczywiście powinien być on wykonany na początku symulacji) i zrezygnować z inicjowania 

sygnałów w deklaracji. 

W praktycznych zastosowaniach trzeba dokładniej przeanalizować problem. Warto na 

przykład sprawdzić, czy inicjowanie sygnału w deklaracji nie wpływa negatywnie na 

możliwości optymalizacyjne narzędzia do syntezy. 

 

Specyfika sygnałów 

Opisując układ sekwencyjny przy pomocy procesu należy zawsze mieć na uwadze, że 

przypisanie do sygnału (inaczej niż w przypadku zmiennej) nie jest natychmiastowe. W 

związku z tym należy unikać sytuacji, w której po przypisaniu sygnału następuje testowanie 

jego stanu. Rozpatrzmy to na przykładzie licznika: 

process(RST, CLK) 
begin 
    if RST = '1' then 
        cnt <= 0; 
    elsif rising_edge(CLK) then 
        cnt <= cnt + 1; 
        if cnt >= n then; 
            cnt <= 0; 
        end if; 
    end if; 
end process; 

Już przy pierwszym spojrzeniu na kod (uwzględniając przyzwyczajenia z języków 

programowania) może powstać wątpliwość: jaki będzie maksymalny stan licznika: n - 1 czy 
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n? Znając specyfikę sygnałów wiemy, że przy stanie licznika n - 1 "przygotowany" zostanie 

stan następny n ale w warunku cnt >= n użyta zostanie bieżąca wartość n - 1. Warunek nie 

zostanie więc spełniony i dlatego maksymalny stan licznika będzie równy n. Kod jest jednak 

nieco mylący, dodatkowo użycie zmiennej do realizacji cnt (co akurat w tym przypadku nie 

jest wskazane) dałoby inny rezultat (maksymalny stan równy n - 1). Takich dylematów można 

łatwo uniknąć modyfikując kod w następujący sposób: 

process(RST, CLK) 
begin 
    if RST = '1' then 
        cnt <= 0; 
    elsif rising_edge(CLK) then 
        if cnt >= n then 
            cnt <= 0; 
        else 
            cnt <= cnt + 1; 
        end if; 
    end if; 
end process; 

Po modyfikacjach kod staje się bardziej przejrzysty, widać tu wyraźnie dwie wykluczające 

się sytuacje: licznik jest albo zerowany (przy stanie n) albo inkrementowany. 
 

Maszyny stanowe 

Projektując automat Moore'a lub Mealy stany definiuje się zwykle jako własny typ 

wyliczeniowy, zawierający listę nazw używanych stanów: 

type t_states  is (s0, s1, s2, s3); 

W czasie testów przydatna jest obserwacja nie tylko wyjścia automatu ale również 

bieżącego stanu. Powstaje pytanie, jak wyprowadzić na wyjście stan bieżący typu 

wyliczeniowego. Można tutaj wykorzystać atrybut 'pos, pokazujący jaką pozycję zajmuje 

konkretny stan na liście typu, ilustruje to poniższy przykład: 

type t_states  is (s0, s1, s2, s3); 
port ( ... 
         Q : out std_logic_vector (1 downto 0) ); 
 
type t_states  is (s0, s1, s2, s3); 
current_state : t_states;  
... 
Q <= std_logic_vector(to_unsigned(t_states'pos(current_state), 2) ); -- współbieżnie 

Atrybut 'pos zwraca wartość typu integer, dlatego konieczna jest konwersja do 

std_logic_vector. Wyjście Q pozwala zidentyfikować stan przez pozycję w definicji typu, na 

przykład Q = "00" będzie oznaczać s0, Q = "01" s1 i tak dalej. 

W symulacji Post-Fit (ISim) wyjście Q zachowuje się poprawnie natomiast w symulacji 

behawioralnej (ISim) wyjście Q nie jest niestety aktualizowane. Można ten problem obejść 

umieszczając przypisanie wyjścia Q wewnątrz procesu: 

process(current_state) 
begin 
    Q <= std_logic_vector(to_unsigned(t_states'pos(current_state), 2) ); 
end process; 
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Poprawne wyniki symulacji uzyskuje się również w przypadku, gdy aktualizacja wyjścia Q 

będzie zrealizowana w postaci funkcji: 

function update_state (state : t_states) return std_logic_vector is 
begin 
    return(std_logic_vector(to_unsigned(t_states'pos(state), 2) ) ); 
end update_state; 
... 
Q <= update_state(current_state); -- współbieżnie 
 

Różne 

Poniżej przedstawione są różne szczegółowe wskazówki. 

 

Parametryzacja stałej 0 

Aby kod był uniwersalny przy pracy z typami unsigned lub  std_logic_vector, na przykład: 

signal x : std_logic_vector(n - 1 downto 0); 

do przypisania stałej wartości 0, niezależnego od  wielkości wektora, można użyć konstrukcji: 

x <= (others => '0'); albo x <= (x'range => '0'); 

Wydawałoby się, że podobnie będzie również w kontekście operacji porównania, na przykład: 

if x > (others => '0') then ERROR 

W tym przypadku wystąpi jednak błąd, natomiast konstrukcja z użyciem atrybutu range 

jest poprawna: 

if x > (x'range => '0') then OK 

 

Przypisanie wektorów o różnej wielkości 

Załóżmy, że mamy dwa sygnały typu std_logic_wektor o różnych długościach (n < m): 

signal smaller : std_logic_vector(n - 1 downto 0); 
signal larger   : std_logic_vector(m - 1 downto 0); 

Przypisanie do wektora smaller n najmłodszych bitów wektora larger można wykonać 

następująco: 

smaller <= larger(smaller'range); 

Przypisanie odwrotne, z uzupełnieniem starszych bitów wartością '0', jest nieco bardziej 

skomplikowane: 

larger <= (larger'high downto smaller'length => '0') & smaller; 

Taki kod jest niezależny od rozmiaru wektorów. Jeśli wektor larger byłby na przykład 

dłuższy o cztery bity odpowiada to mniej uniwersalnemu zapisowi pokazanemu poniżej: 

larger <= "0000" & smaller; 

Do przypisania mniejszego wektora do większego można również wykorzystać funkcję 

resize z biblioteki numeric_std: 

larger <= std_logic_vector(resize(unsigned(smaller), larger'length)); 

Sposób ten umożliwia również uzupełnianie starszych bitów wartością '0' lub '1' zależnie 

od stanu najstarszego bitu wektora smaller, wystarczy zmienić sposób konwersji na 

signed(smaller). 


