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1 Logické obvody 

Logickými (také číslicovými, digitálními) obvody chápeme elektronické obvody, které pracují 

většinou se dvěma úrovněmi signálu.  Jedná se o úroveň nízkou L – Low a vysokou H – High. Jelikož se 

nejčastěji jedná o úrovně napětí, jsou nastavena odpovídající napěťová pásma, která těmto úrovním 

odpovídají, viz Obrázek 1: Logické úrovně TTL 

 
. Mluvíme o tzv. dvoustavových signálech a tyto dva stavy označujeme logickými hodnotami 0 

a 1. Lze tedy říci, že každý napěťový signál v číslicové technice by měl být buď v úrovni UH, nebo 

v úrovni UL. V tzv. zakázaném pásmu, tedy mezi těmito úrovněmi, se signál může objevit pouze 

v krátkém okamžiku přechodu z L do H nebo naopak. Konkrétní hodnoty napětí jednotlivých úrovní 

závisí na použitém logickém standardu. Logických standardů dnes již existují desítky, z nejznámějších 

jsou to např. TTL, LVTTL, CMOS, LVCMOS33 (3,3V), LVCMOS25 (2,5V), HSTL, GTL a další.  

 

Obrázek 1: Logické úrovně TTL 

 

Hradla NAND, NOR, XNOR mají proti svým odpovídajícím protějškům pouze invertovaný výstup, který 
se ve schematickém symbolu značí kroužkem. 

Operace s dvoustavovými – binárními – hodnotami, tedy práce s dvoustavovou logikou má svá 
pravidla. Tato pravidla jsou soustředěna do tzv. Booleovy algebry, která je základním matematickým 
prostředkem pro popis booleovských (logických) funkcí a výrazů.  

 

1.1 Rozdělení logických obvodů 

Z hlediska chování lze logické obvody v zásadě rozdělit do dvou kategorií: na obvody kombinační 
a sekvenční. Logické obvody zpracovávají dvoustavové signály. Obsahují tedy jeden nebo více vstupů 
a výstupů. Kombinační logické obvody jsou takové obvody, jejichž výstupní hodnoty závisí pouze na 
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momentálních hodnotách vstupů (a samozřejmě na funkci logického obvodu). Jejich výstupní stavy 
jsou tedy kombinací stavů na vstupu, proto název kombinační. Sekvenční logické obvody obsahují 
navíc zpětnou vazbu, která přidává další vlastnost, a to paměťovou schopnost. Typickými sekvenčními 
logickými obvody jsou klopné obvody. 

 

1.2 Kombinační logické obvody 

Chování kombinačního logického obvodu lze popsat několika způsoby. Především je to zápis logické 
funkce a tzv. pravdivostní tabulka. Pro snadné pochopení můžeme doplnit i slovní popis funkce 
obvodu. 

 

Příklad 

 Logický obvod má dva vstupy označené A, B a jeden výstup Y, který je v hodnotě log. 1 tehdy 

a pouze tehdy, jestliže jsou na obou vstupech hodnoty log. 1. V ostatních případech je na výstupu 

hodnota log. 0. 

Uvedený slovní popis vede na následující pravdivostní tabulku: 

A
A 

B
B 

Y
Y 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

1
1 

0
0 

1
1 

0
0 

0
0 

1
1 

1
1 

1
1 

 

Jedná se o logický součin, tedy funkci BAY   

Pravdivostní tabulka musí mít tolik řádků r, aby v ní byly obsaženy všechny kombinace 

vstupních hodnot, tedy ir 2 , kde i je počet vstupů. Počet sloupců tabulky je součtem počtu vstupů 

a výstupů logického obvodu. 

1.2.1 Základní kombinační logické obvody 

Existuje několik základních logických obvodů, které tvoří základní stavební prvky kombinační 
logiky. Tyto základní logické prvky se nazývají hradla a označují se anglickými zkratkami AND, NAND, 
OR, NOR, XOR, XNOR, NOT. Na následujícím obrázku jsou znázorněny schematické symboly 
nejjednodušších -  dvouvstupových hradel. Z jednovstupových hradel se využívá prakticky jen invertor 
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a opakovač signálu. Uvedené schematické symboly sice nejsou dle evropské normy, avšak návrhový 
software pracuje zpravidla s těmito symboly podle U. S. norem.   

 

 
Obr. 2 Základní typy hradel 

 

 

Obrázek 3: Porovnání schematických značek dle norem US a IEC 
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Pravdivostní tabulky těchto obvodů jsou soustředěny do jedné tabulky: 

 
 Tabulka 1: Pravdivostní tabulka základních hradel 

 

 

Uvedené typy hradel existují i ve variantách s více vstupy, proto je vhodné doplnit i slovní 
popis funkce některých hradel.  

Hradlo AND ................ Výstup je v log. 1 tehdy, jsou-li všechny vstupy v log. 1. 

Hradlo OR .................. Výstup je v log. 1 tehdy, je-li alespoň jeden vstup v log. 1 

Hradlo XOR ................ Výstup je v log. 1 tehdy, je-li na vstupech lichý počet log. 1 

Hradla NAND, NOR, XNOR mají proti svým odpovídajícím protějškům pouze invertovaný výstup, který 
se ve schematickém symbolu značí kroužkem. 

Operace s dvoustavovými – binárními – hodnotami, tedy práce s dvoustavovou logikou má svá 
pravidla. Tato pravidla jsou soustředěna do tzv. Booleovy algebry, která je základním matematickým 
prostředkem pro popis booleovských (logických) funkcí a výrazů.  

Základní pravidla Booleovy algebry shrnuje následující výčet: 
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Tabulka 2: Základní pravidla Booleovy algebry 

1. Komutativní zákon abba   

 abba   

2. Asociativní zákon    cbacba   

    cbacba   

3. Zákon idempotence aaa   

 aaa   

4. Zákon absorpce   abaa   

   abaa   

5. Zákon agresivnosti nuly a jedničky 00 a  

 11a  

6. Zákon neutrálnosti nuly a jedničky aa  0  

 aa 1  

7. Distributivní zákon      cabacba   

      cabacba   

8. Zákon vyloučeného třetího 0aa  

 1 aa  

9. Zákon dvojité negace aa   

10. Zákon absorpce negace babaa   

   babaa   

11. De Morganovy zákony   cbacba  

   cbacba  

1.2.2 Složitější kombinační logické obvody 

S jednoduchými hradly při návrhu složitější logiky zpravidla nevystačíme, proto se používají další 
typy kombinačních obvodů, které lze z hradel složit.  

1.2.3 Dekodér 

Dekodér je kombinační logický obvod, který převádí binární číslo šířky k na kód 1 z N, kde 
N = 2k. Jednoduše řečeno, dekodér má na svém výstupu jedinou jedničku a ta je na tom místě, 
které je dáno kombinací jedniček a nul na vstupech. Případný doplňující vstup E (Enable) tuto 
jedničku na výstupu povoluje, takže pro E = 0 jsou na všech výstupech log. 0. Funkce dekodéru 
spočívá tedy v tom, že zjišťuje, zda na jeho vstup přišlo určité jedno binární číslo nebo slovo. Na 
vstup dekodéru přicházejí několikabitová slova, výstup v binární podobě indikuje, zda na jeho 
vstupu je či není příslušné konkrétní slovo.  
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1.2.4 Přehled základních integrovaných dekodérů 

 
Obvod 74155 je dvojnásobný dekodér se dvěma adresovými vstupy (A, B), vstupy blokování 

(povolovací – vybavovací – G1, G2) a vstupy synchronizace (C1, C2). Dekodér je v činnosti, pokud 
G=0 a C=1. Ve stavu log. 0 je vždy jeden ze čtyř výstupů, který odpovídá kombinaci binárního kódu 
na vstupu.  

Obvod 74154 je dekodér se čtyřmi adresovými vstupy (A,B,C,D), dvěma vybavovacími 
vstupy (G1, G2) a šestnácti výstupy (S0 – S15). Dekodér je v činnosti, pokud G1=G2=0. Ve stavu 
log 0 je vždy jeden ze šestnácti výstupů.  

Obvod 7442 je dekodér kódu BCD 1248 na kód 1 z 10. Na vstupy A0 až A3 přivedeme BCD slovo. 
Podle jeho velikosti je vybrán jeden z výstupů⎯Y0 až⎯Y9 , na kterém se objeví úroveň L.  
Ostatní výstupy zůstanou na úrovni H. Ve stavu log. 0 je tedy vždy jen jeden výstup, a to ten, jehož 
číslo odpovídá BCD kódu čísla na vstupu. Vstupní BCD slovo můžeme chápat jako adresu výstupu. 
Ne všechny kombinace vstupních stavů jsou dekódovány, což vyplývá z principu kódu BCD. 
Dekódovány jsou kombinace 0000 – 1001 (0 až 9). Pokud přivedeme na vstup kombinaci, která je 
nepřípustná v BCD kódu větší číslo než "9", tj. binárně HLLH, budou všechny výstupy na úrovni H. 
Použijeme-li jen vstupy A0 až A2, dostáváme dekodér 1 z 8. Vstup A3 můžeme použít pro funkci 
blokování (uvolnění). Pro A3 = H bude na výstupech pro libovolnou kombinaci na vstupech A0 až A2 
úroveň H.  

Obvod 7443 je dekodér kódu +3 na kód 1 z 10. Kód +3 (excess -3) patří do skupiny BCD 
kódů a dostaneme jej z kódu BCD 1248 přičtením čísla "3", binárně HH. Např. pro číslo "5": BCD 
1248 - LHLH + HH BCD kód +3 - HLLL. Na vstupy A0 až A3 přivedeme vstupní slovo. Podle jeho 
velikosti je vybrán jeden z výstupů Y0 až⎯Y9, na kterém se objeví úroveň L. Ostatní výstupy 
zůstanou na úrovni H. Vstupní slovo můžeme chápat jako adresu výstupu. Pokud přivedeme na 
vstup kombinaci, která je v kódu +3 nepřípustná, větší číslo než "9", budou všechny výstupy na 
úrovni H. Použijeme-li  jen vstupy A0 až A2, dostáváme dekodér 1 z 8 pro kód +3. Vstup A3 můžeme 
použít pro funkci blokování (uvolnění). Pro A3 = H bude na výstupech pro libovolnou kombinaci na 
vstupech A0 až A2 úroveň H.  

Obvod 7444 je dekodér kódu Gray +3 na kód 1 z 10. Kód Gray +3 (excess -3 Gray) patří do 
skupiny reflektivních kódů. To jsou takové kódy, u kterých se při přechodu na hodnotu o jedničku 
vyšší či nižší, mění jen jeden bit. Takové kódy mohou být výhodné při přenosu informace nebo při 
konstrukci čidel. Všechny funkce jsou obdobné jako u dekodérů 7442 a 7443: Na vstupy A0 až A3 
přivedeme vstupní slovo. Podle jeho velikosti je vybrán jeden z výstupů Y0 až⎯Y9, na kterém se 
objeví úroveň L. Ostatní výstupy zůstanou na úrovni H.  

Obvod 7445 je dekodér BCD na kód 1 z 10 s otevřeným kolektorem. Funkce dekodéru je 
stejná jako u obvodu 7442: Na vstupy A0 až A3 přivedeme BCD slovo. Podle jeho velikosti je vybrán 
jeden z výstupů⎯Y0 až⎯Y9, na kterém se objeví úroveň L. Ostatní výstupy zůstanou na úrovni H. Liší 
se pouze zapojením výstupů. Jelikož má obvod otevřený kolektor, musí se úroveň H na výstupu 
zajistit vnějším rezistorem, který zapojíme mezi výstup a kladné napájecí napětí. Tento rezistor 
může být společný i pro více výstupů. Tak lze realizovat funkci logického součtu ("montážní OR", 
wired-OR). Výstupní tranzistor může spínat maximálně napětí 30 V a proud 80 mA (U0L < 0,9V).  
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Dalším všeobecně užívaným převodníkem je ten, který vstupní číslo v BCD kódu převádí tak, aby 
jej bylo možno následně zobrazit na sedmisegmentovém displeji. Sedmisegmentový displej může 
být tvořen sedmi svítícími LED segmenty, které se označují písmeny a – g po směru hodinových 
ručiček. Takovými obvody jsou např.: 7446, 7447, 7448, 7449, D146D a D147D. Vyrábí se 
v provedení s otevřeným kolektorem, takže je lze zapojit přímo k displeji. Tento převodník 
nekóduje rovněž všechny vstupní kombinace. Pro A3 = H bude na výstupech pro libovolnou 
kombinaci na vstupech A0 až A2 úroveň H. 

 
 

 

Obr. 4 Dekodér 3/8 – schématická značka a pravdivostní tabulka. 

Na uvedeném obrázku je dekodér se třemi vstupy, ovšem obecně můžeme mít dekodér 

s libovolným počtem vstupů. Znak ‘-’ v posledním řádku tabulky znamená, že nezáleží na hodnotě – 

bez ohledu na tyto vstupy bude na všech výstupech log. 0.  

1.2.5 Multiplexor 

Multiplexor funguje jako číslicový přepínač, což demonstruje obr. 5.  

 

Obr. 5 Multiplexor: a) příklad čtyřvstupového multiplexoru, b) dvouvstupový multiplexor, 
c) osmivstupový multiplexor. 
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Na jediný výstup O je přiveden signál z toho vstupu (I0 až I3 na obrázku), který odpovídá binární 
hodnotě na výběrovém vstupu (S0, S1). 

Multiplexory jsou elektronická zařízení, která umožňují vybrat jeden z několika vstupů a data, která 
na něm jsou, přivést na výstup. Multiplexory existují jak číslicové, tak analogové. Číslicové 
multiplexory se řadí mezi obvody pro výběr binárních dat. Multiplexory mají několik datových - 
informačních vstupů (d1, d2, …), několik vstupů řídících - adresových (A, B, …), datové výstupy (Q 
a Q NOT) a případně ještě vstupy řídící (R). Multiplexor je logický obvod, který pracuje jako logický 
přepínač. Jestliže je jeho činnost povolena, hodnota na jednom z datových vstupů se přepisuje na 
výstup. O který datový vstup se jedná, určuje kombinace na řídících vstupech. Počet datových 
vstupů je tedy vázán počtem možných kombinací na vstupech řídících: k = 2n. Např. osmivstupový 
multiplexor vyžaduje tři řídící vstupy. 

Mezi integrované multiplexory patří obvody:  

74150 – 16 informačních (datových) vstupů (D0 – D15), 4 adresové (řídící) vstupy (A, B, C, D), vstup 
blokování (S) a jeden výstup (W).  
74151 – 8 datových vstupů, 3 adresové vstupy, vstup blokování a po jednom výstupu Y a Y NON.  
74153 - dvojitý multiplexor – 2x4 informační vstupy, 2 adresové vstupy, 2x1 blokovací vstup a 2x1 
výstup.  

Složitější multiplexory pro jakkoli velké slovo lze sestavit z multiplexorů jednoduchých (např. čtyři 
dvoubitové multiplexory lze paralelně zapojit tak, že vytvoří obvod, který bude vybírat a posílat na 
výstup jedno ze dvou čtyřbitových slov). 
Použití multiplexoru:  

 Pro přepínání informace  

 Pro převod paralelních dat na sériová  

 Jako generátor logických funkcí více proměnných  

 

1.3 Sekvenční logické obvody 

Výstupy sekvenčního obvodu, na rozdíl od obvodů kombinačních, závisí nejen na aktuálních 
hodnotách vstupů, ale také na vstupních hodnotách v dřívějším čase (minulém taktu). Fakticky se u 
sekvenčních obvodů uvažuje jejich chování v diskrétních a tedy nespojitých časových okamžicích, 
které můžeme označit t1, t2, t3,… Zavádíme zde pojem vnitřní stav sekvenčního logického obvodu, 
který se může změnit pouze skokově v těchto časových okamžicích, ovšem ne mezi nimi. Tyto 
okamžiky jsou dány určitými řídicími, tzv. synchronizačními (hodinovými) impulsy.   

Tak, jako je základem kombinační logiky hradlo, je základním stavebním kamenem sekvenční logiky 
klopný obvod. Je to takový obvod, který se může nacházet právě v jednom ze dvou možných stavů. 
Tomuto stavu odpovídá logická hodnota výstupu značeného obvykle Q.  

1.3.1 Klopné obvody 

Klopný obvod je nejjednodušší sekvenční číslicový logický obvod. Stav na výstupu klopného 
obvodu (dále jen KLO) závisí na vnitřním stavu obvodu nebo na čase. Nejjednodušší KLO sestávají ze 
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dvou hradel. Výstup jednoho z nich je veden zpětnou vazbou na vstup druhého a opačně. Takto 
zapojený obvod má na svém výstupu dva stabilní (kvazistabilní) stavy (binární jedničku a nulu). 
K tomuto základu se navíc přidávají další hradla, která činnost KLO řídí.  
KLO mohou pracovat asynchronně (bez používání hodinových řídicích impulsů), většina z nich však 
pracuje synchronně, tj. jejich činnost je řízena tzv. hodinovými impulsy. Z jednotlivých KLO je možno 
vytvářet paměti, čítače a posuvné registry.  

 

 
 

Obr. 6 Rozdělení klopných obvodů 

 

Na uvedeném obrázku je základní dělení klopných obvodů, kde první rozdělení je podle počtu 
stabilních stavů.  

Monostabilní K.O. (MKO) má jeden stabilní stav. Praktickým příkladem může být schodišťový spínač, 
který při aktivaci (stisku tlačítka) sepne osvětlení. To je ovšem nestabilní stav a při uvolnění tlačítka 
a uplynutí určité doby se vrátí do svého „stabilního,“ tedy vypnutého stavu. 

Bistabilní K.O. (BKO) má dva stabilní stavy. Praktickým příkladem tady je spínač, který aktivací buď 
zapneme, nebo vypneme a tento stav si „pamatuje“ do příštího stisku. Bistabilní klopný obvod má 
tedy jakousi vnitřní paměť velikosti 1 bit a je nejdůležitějším typem klopného obvodu v logických 
obvodech. 

Astabilní K.O. (AKO) nemá žádný stabilní stav, takže se neustále periodicky překlápí mezi dvěma 
možnými stavy.  

Dělení bistabilních K.O. se týká způsobu jejich řízení, tedy možnosti překlápění mezi jednotlivými 
stavy. Z pohledu číslicové techniky a programovatelných logických obvodů mají největší význam 
klopné obvody typu D, proto zde budou popsány pouze tyto. 
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1.3.2 Klopný obvod typu D 

D klopný obvod je základním stavebním prvkem sekvenční logiky každého programovatelného 
logického obvodu. Základní varianta DKO obsahuje vstupy D, CLK a výstup Q, může však obsahovat i 
další vstupy jako CE, CLR a případně další. Jednotlivé signály budou popsány v dalším textu. 

 

 

 

a) b) 
 

Obr. 7 Klopný obvod typu D: a) schématický symbol, b) časový diagram 

Signály na obr. 7a mají tento význam: 

D .......... datový vstup, 

Q .......... výstup, 

CLK ....... (Clock) vstup synchronizačního, tzv. hodinového signálu, 

CE ......... (Clock Enable) povolení hodinového signálu, 

CLR ....... (Clear) nulování. 

Jak již bylo uvedeno, D klopný obvod realizuje jednobitovou paměť. V základní variantě může výstup 
Q změnit svůj stav pouze v případě náběžné hrany hodinového vstupu CLK. Hodnota, do které se 
výstup v takovém okamžiku nastaví, je tou hodnotou, která byla v tu chvíli na vstupu D. Jinými slovy, 
každá aktivní (obvykle náběžná) hrana hodinového signálu CLK způsobí zapamatování hodnoty vstupu 
D na výstup Q. Pokud je DKO vybaven vstupem CE, pak uvedené pravidlo platí pouze při CE = 1, tedy 
pokud je hodinový signál povolen. Pokud je DKO vybaven vstupem CLR pro nulování, pak při CLR = 1 
se vynuluje stav klopného obvodu. Vstup CLR má nejvyšší prioritu. 

D klopné obvody mají svůj zásadní význam v tom, že z nich lze sestavit další důležité logické bloky – 
registry a čítače. Tyto logické bloky spolu s kombinačními obvody utvářejí vnitřní logiku i velmi 
složitých logických systémů, jako jsou třeba mikroprocesory. 
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1.3.3 Integrované klopné obvody typu D 

- Obvod 7474  
Dvojice synchronních KLO typu D vybavených asynchronními vstupy „nastavení“ a „nulování“. Každý 
z dvojice KLO je složen z řídící části a výstupního jednoduchého KLO. Obě části jsou složeny 
z logických členů NAND. Stav výstupů je ovládán jednak asynchronními nastavovacími vstupy 
"nulování - R" a "nastavení - S" (tzv. asynchronní provoz), jednak informačním vstupem "D" 
a hodinovým vstupem "C" (při synchronním režimu). Přenos informace ze vstupu D na výstupy Q 
nastává v okamžiku kladného napěťového skoku na vstupu C (náběžné hrany). Synchronní provoz je 
možný pouze tehdy, je-li na obou asynchronních vstupech úroveň H. V ostatních případech převládá 
řízení výstupů Q a Q asynchronními vstupy nad řízením ze vstupů D a C (obvod se chová jako 
asynchronní KLO "R-S"). Hodinový signál musí mít vytvarované hrany. Definice vstupních a výstupních 
impulsů je v konstrukčním katalogu. Celý integrovaný obvod obsahuje 70 součástek, pouzdro z 
plastické hmoty se čtrnácti vývody.   
 

 

 

 

 

 

 
 

    a)                                             b) 

Obr. 8 Klopný obvod 7474: a) schematický symbol, b) pravdivostní tabulka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Klopný obvod 7474 zapojený jako KLO T 

Klopný obvod T se samostatně nevyrábí, ale dá se sestavit z jiných klopných obvodů. Pracuje jako 
dělička dvěma a využívá se u čítačů. Změny stavu klopného obvodu při každém hodinovém impulzu 
se dosahuje přivedením negovaného výstupu na datový vstup. Výstup Q NON je přiveden na 
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hodinový vstup dalšího klopného obvodu typu D (u čítače vpřed). U čítače vzad je přiveden na 
hodinový vstup následujícího klopného obvodu výstup Q. 

 
- Obvod 7475  
Dvě dvojice synchronních KLO typu D, kde každá dvojice má společný hodinový vstup C. Obvod 7475 
se liší od obvodu 7474 následovně:  
- má vyšší stupeň integrace  
- neobsahuje nastavovací a nulovaní vstupy R-S  
- hodnota signálu na vstupu "D" se kopíruje na výstup Q po celou dobu trvání logické jedničky na 
hodinovém vstupu (obvod 7475 je aktivní na hladinu hodinového impulsu). 
 
 

 

 

 

 

 

 
             a)                                             b) 

Obr. 10 Klopný obvod 7475: a) schematický symbol, b) pravdivostní tabulka. 

 

1.3.4 Integrované klopné obvody J-K 

J-K KLO se vyrábějí jako obvody typu TTL, a to jak jako aktivní na hranu (nástupnou i sestupnou), tak 
jako dvoufázové. Rovněž tak se vyrábějí i typy, které mají navíc vstupy PRESET a CLEAR (předvolba 
a nulování), kterými je možno nastavit počáteční stavy výstupů. Tyto vstupy pak pracují asynchronně 
a nesmějí současně nabýt úrovně L (podobně jako u obvodu typu 7474).  
 
- Obvod 7472  

Integrovaný obvod typu 7472 je dvoufázový KLO typu MS (Master Slave). Má 3 vstupy J, 3 vstupy K, 
vstup synchronizace C, nastavovací vstupy S, R a výstupy Q a Q NON. Pro vstupy platí, že:  
J = J1*J2*J3, K=K1*K2*K3. 
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             a)                                             b) 

Obr. 11 Klopný obvod 7472: a) schematický symbol, b) pravdivostní tabulka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 12 Ukázka asynchronního čítače vpřed pomocí klopných obvodů J-K. 

 

Pro realizaci čítače pomocí klopných obvodů J-K musíme zapojit klopný obvod (stejně jako u 
klopného obvodu typu D) jako klopný obvod T. Stačí připojit vstupy J a K k log. Úrovni 1. J-K klopný 
obvod pak pracuje dle 4. řádku pravdivostní tabulky.  

 

1.3.5 Datový registr 

Datový registr vznikne paralelním spojením DKO se společným hodinovým signálem. Při zapojení N 
klopných obvodů může uchovat N-bitové binární slovo. Aktivní hranou CLK se toto N-bitové slovo na 
vstupech D zapíše na výstupy Q. Jedná se tedy o N-bitovou paměť. 
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Obr. 13 Datový registr s šířkou N = 8 bitů. 

Naproti tomu posuvný registr (angl. Shift Register) vznikne sériovým spojením DKO se společným 
hodinovým signálem. Aktivní hranou CLK se N-bitové slovo Q posune o jeden krok doprava, přitom na 
výstup Q0 se zapíše vstup SLI (Serial Left Input). Výstup posuvného  registru může být pouze sériový – 
SRO (Serial Right Output) nebo i paralelní s výstupem Q0 –QN. 

 
Obr. 14 Posuvný registr s délkou N = 8 bitů. 

Samozřejmě i DKO v registrech mohou obsahovat vstupy CE a CLR, propojené společně jako vstup 
CLK. V takovém případě by se jednalo o povolení zápisu do registru (CE) nebo o jeho celkové 
vynulování (CLR). 

 

1.3.6 Čítače 

Čítače jsou takové sekvenční obvody, které obsahují jistý konečný počet stavů a tyto stavy vyjadřují 
kombinací binárních hodnot na svých výstupech. Jde o binární vyjádření čísel zpravidla od 0 po 
nějakou maximální hodnotu. U binárních čítačů je maximální hodnotou číslo 2N-1, kde N je počet 
výstupů.  

Funkce binárního čítače spočívá v tom, že každou aktivní hranou CLK se zvýší binární hodnota na 
výstupu Q o jedničku. Na uvedeném obrázku se jedná o čtyřbitový čítač s možnými hodnotami 0 
(0000) až 15 (1111). Při dalším započtení hrany čítač tzv. přeteče zpět do hodnoty 0 a proces 
pokračuje dál.  

Čítač může být s čítáním nahoru, dolů nebo obousměrný (reverzibilní). Podle posloupnosti 

čísel může být čítač nejčastěji binární nebo dekadický.  
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a) b) 

Obr. 15 Čtyřbitový binární čítač:  

a) základní podoba, b) varianta obousměrného čítače s dalšími řídicími signály. 

Některé další řídicí signály používané u čítačů: 

DIR ....... (Direction) – směr čítání: ‘1’ – nahoru , ‘0’ – dolů 

CE  ........ (Clock Enable) – povolení čítání 

CLR ....... (Clear) – nulování čítače 

Některé čítače jsou s tzv. přednastavením, kdy obsahují navíc signál L (Load) a vstupy D0 .. DN-1. 
Aktivací vstupu L se čítač nastaví přímo do hodnoty, která je přivedena na vstupy D a po uvolnění 
vstupu L od této hodnoty pokračuje v čítání. 
Při své činnosti využívají vlastností klopných obvodů (nejčastěji zapojených jako KLO typu "T"), které 
zde slouží jako paměťový člen.  Kombinace stavů klopných obvodů je pak dána počtem impulsů 
přivedených na vstup. Jednotlivé stavy čítače mohou být popsány libovolným vnitřním kódem, avšak 
většinou se používá binární kód.  
 
Dvojkové a desítkové čítání:  
 
0  0000  4  0100  8  1000  12  1100  
1  0001  5  0101  9  1001  13  1101  
2  0010  6  0110  10  1010  14  1110  
3  0011  7  0111  11  1011  15  1111  
 
Při použití čtyř dvojkových řádů můžeme počítat od 0000 do 1111 (od 0 do 15 v desítkové soustavě). 
Čítače můžeme rozdělit podle několika hledisek:  
 
Poodle počtu využívaných stavů čítače 
• binární čítače:   
využívají maximální možný počet vnitřních stavů m=2 N, kde N je počet klopných obvodů.  
• čítače se zkráceným cyklem : (čítače modulo m), pro které platí m < 2 N 
 
Podle závislosti změn stavů dílčích klopných obvodů  
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• synchronní čítače: všechny hodinové vstupy klopných obvodů jsou spojeny paralelně, přičemž stavy 
všech klopných obvodů se mění současně s příchodem (po příchodu) počítaného (hodinového) 
impulsu.  
• asynchronní čítače: vstup následného stupně je spojen s výstupem předchozího stupně a ke změně 
stavu následného stupně dochází až po změně stavu předchozího stupně (vstupem se zde rozumí 
hodinový vstup klopného obvodu).  
 
Podle postupu zápisu informace  
čítače vpřed: stavy klopných obvodů se mění v pořadí rostoucího binárního čísla.  
 
čítače vzad: stavy klopných obvodů se mění v sestupném pořadí binárního čísla.  
 
čítače vratné: umožňují čítání vpřed i vzad, přičemž smysl čítání lze měnit vnějším řídícím signálem. 
 

1.3.7 Asynchronní čítače 

Jsou nejjednodušším typem čítačů. Asynchronní čítač se skládá z několika kaskádovitě zapojených 
klopných obvodů. Hodinové impulsy se přivádějí pouze na první stupeň, na hodinový vstup n-tého 
stupně se přivede výstup n-1 stupně tak, že přechod n-1 stupně ze stavu 1 do stavu 0 způsobí 
překlopení n-tého stupně čítače. Klopné obvody jsou zapojeny jako "T" - klopné obvody a výstup 

z jednoho je veden do vstupu hodinových impulsů následujícího. 
 
K sestavení čítačů lze použít jak klopný obvod typu "D", tak obvod typu "J-K". Frekvence výstupních 
pulsů každého stupně čítače je poloviční než frekvence na vstupu hodin. Tento typ čítačů se nazývá 
asynchronní, protože hodinový puls na vstupu překlápí jednotlivé obvody postupně jeden za druhým, 
takže jejich činnost nenastává ve stejný časový okamžik (jednotlivé klopné obvody nepracují 
synchronně). Počet různých stavů, kterých může čítač nabýt, je 2 N, kde N je počet klopných obvodů 
neboli stupňů čítače. Největší číslo, které může čítač tohoto typu představovat, je 2N-1. Čítače 
z obrázku tedy mohou nabýt čtyř různých stavů a mohou čítat maximálně do tří. Modul těchto čítačů 
je 4. Čítač založený na popsaném principu je vyráběn např. jako IO 7490, který obsahuje jeden čítač  
s modulem 2 a jeden s modulem 5, takže propojením do kaskády můžeme získat desítkový čítač  
(s modulem 10). 
 

1.3.8 Synchronní čítače 

Synchronní čítače jsou zapojeny tak, že všechny jeho stupně mění svůj stav ve stejný časový okamžik. 
Toho je dosaženo tím, že vstupy hodin všech klopných obvodů tvořících čítač jsou připojeny přímo ke 
vstupu, na který jsou přiváděny čítané impulsy.  
Výhodou tohoto zapojení je, že ke změně stavu na výstupech čítače je zapotřebí pouze doba rovná 

časovému zpoždění jednoho stupně čítače. Zvětšení velikosti čítače potom nevede k prodloužení 

doby, která je potřebná k provedení celé operace, jak je tomu u asynchronních čítačů. Toto je velká 

výhoda synchronních čítačů, protože tím nejsou ovlivňovány následné dekódovací a další obvody. 
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Pokud chceme, aby čítače začaly čítat od jiného čísla, používáme k jejich sestavení klopné obvody 

s předvolbou a nulováním. Takový čítač má navíc uvolňovací vstup (ENABLE) a vstupy přednastavení 

(datové vstupy). Pokud se uvolňovací vstup nachází v aktivní úrovni, budou datové vstupy určovat 

stav výstupů čítače tím, že budou aktivovat vstupy R a S klopných obvodů J-K, ze kterých je čítač 

sestaven. 

1.3.9 Integrované čítače 

- Obvod 7493  
čtyřbitový dvojkový asynchronní čítač sestavený ze čtyř dvojčinných bistabilních klopných obvodů 

a logických členů NAND. 

 

 

 

 

 
               a)                                  b) 

Obr. 16 Integrovaný čítač 7493: a) schematický symbol, b) pravdivostní tabulka. 

Čítač je tvořen dvěma samostatnými čítači, jedním jednobitovým (hodinový vstup A, výstup QA) 
a jedním tříbitovým (hodinový vstup B, výstupy QB, QC, QD). Bistabilní klopné obvody jsou navzájem 
propojeny tak, že realizují funkci děliče dvěma a děliče osmi. Obvod je dále opatřen hradlem, pomocí 
něhož lze uvést výstupy všech klopných obvodů do stavu úrovně L. Na vstupy R01 a R02 se musí 
současně přivést úroveň H. Aby obvod počítal, musí být některý ze vstupů R01, R02 (nebo oba) 
nastaveny na úroveň L. Protože výstup prvního klopného obvodu (dělič dvěma) není uvnitř propojen 
s dalšími klopnými obvody (dělič osmi), lze integrovaný obvod přizpůsobit dvěma základním druhům 
použití.  
 
• Dvojkový čítač o čtyřech bitech  

Výstup a prvního klopného obvodu se z vnějšku připojí na vstup B druhého klopného obvodu. 
Počítané impulsy se přivádějí na vstup a prvního klopného obvodu. Čítač pracuje asynchronně. Na 
výstupech A, B, C, D lze odebírat kmitočet dělený 2, 4, 8 a 16. 

 
• Dvojkový čítač o třech bitech  
Počítané impulsy se přivádějí na vstup B druhého klopného obvodu. Čítač pracuje asynchronně. Na 
výstupech B, C, D lze odebírat kmitočet dělený 2, 4 a 8. První klopný obvod se může použít nezávisle 
jako dělič dvěma, není-li na závadu společné nulování.  
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Pomocí nastavovacích vstupů R01 a R02 lze realizovat jiný koeficient čítání než 16. Toto se uskuteční 
přivedením nastavovacích signálů R01 a R02 při dosažení potřebné výstupní kombinace.  
Např. pro realizaci čítače modulo 6 bude čítač čítat 0-1-2-3-4-5 (0000-0001-0010-0011-0100-0101). 
V okamžiku, kdy se objeví na výstupu číslo 6 = 21 + 22 (0110), se musí čítač vynulovat. Výstupy čítače, 
na kterých je v tomto okamžiku logická úroveň H (QB a QC,) se musí přivést na nulovací vstupy R01 
a R02 .  

Pokud se vyžaduje modul 7, 11, 13 a 14, kdy jsou v úrovni H tři výstupy čítače, je zapotřebí přidat 
navíc hradlo AND. 

 

1.3.10 Realizace různých koeficientů čítání 

Často se v číslicových zařízeních používají čítače s koeficientem čítání 10. Tento koeficient je 

možné realizovat zkrácením čítacího cyklu u obvodu 7493, anebo je možné použít integrovaný 

desítkový asynchronní čítač 7490. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Příklad realizace zkráceného cyklu čítače 7493. 

 

- Obvod 7490 
desítkový asynchronní čítač sestavený ze čtyř dvojčinných bistabilních klopných obvodů 
a logických členů NAND.   
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                            a)                                                      b) 

Obr. 18 Integrovaný čítač 7490: a) schematický symbol, b) pravdivostní tabulka. 

Čítač je tvořen dvěma samostatnými čítači, jedním jednobitovým (hodinový vstup A, výstup QA) 
a jedním tříbitovým (hodinový vstup B, výstupy QB, QC, QD). Bistabilní klopné obvody jsou navzájem 
propojeny tak, že realizují funkci děliče dvěma a děliče pěti. Obvod je dále opatřen hradly, pomocí 
nichž lze uvést výstupy všech klopných obvodů do stavu úrovně L nebo je nastavit tak, že udávají 
číslo 9 (1001). Pro nastavení úrovně L na výstupech se musí na vstupy R01 a R02 současně přivést 
úroveň H a alespoň jeden ze vstupů R91 , R92 musí být v úrovni L. Pokud je potřeba nastavit na 
výstupu číslo 9, stačí, aby na nastavovacích vstupech R91 , R92 byla úroveň H. Na vstupech R01 
a R02 může být libovolná úroveň (vstupy R91 a R92 převládají nad vstupy R01 a R02 - viz funkční 
tabulka). Aby obvod počítal, musí být v každé dvojici nastavovacích vstupů alespoň jeden v úrovni L. 
Protože výstup prvního klopného obvodu (dělič dvěma) není uvnitř propojen s dalšími klopnými 
obvody (dělič pěti), lze integrovaný obvod přizpůsobit pro tři základní druhy použití. 
• Desítkový čítač v kódu BCD 
Výstup a prvního klopného obvodu se z vnějšku připojí na vstup B děliče pěti. Počítané impulsy se 
přivádějí na vstup a prvního klopného obvodu. Čítač pracuje asynchronně. Početní pořadí v kódu BCD 
se získává na výstupech A, B, C, D jednotlivých klopných obvodů. Čítač bude čítat v pořadí 1 - 9 (0000 
- 1001). 
• Symetrický dělič deseti 
Výstup D klopného obvodu se připojí z vnějšku na vstup a prvního klopného obvodu. Vstupní impulsy 
se přivádějí na vstup B děliče pěti, vydělený průběh se odebírá z výstupu a prvního klopného obvodu. 
• Dělič dvěma a pěti 
Toto použití nevyžaduje žádné vnější spoje. Jako dělič dvěma pracuje první klopný obvod se vstupem 
a a výstupem A.  
Vstupem děliče pěti je vývod B, výstup se odebírá z vývodu D, ostatní průběhy jsou na vývodech B 
a C. V tomto použití mohou pracovat oba děliče nezávisle. Nulování všech klopných obvodů zůstává 
společné. 
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1.3.11 Dekódování výstupu čítače 

Většina aplikací vyžaduje čítače, které jsme zatím probírali, tj. čítače s binárními výstupy. Existují však 
i případy, kdy je zapotřebí binární výstup převést do jiného kódu. Často se například vyžaduje, aby 
pro snazší komunikaci s lidmi byl výstup čtyřbitového čítače převeden do desítkové podoby. K tomu 
se používají kodéry a dekodéry sestavené z hradel AND a OR.  

Je třeba dodat, že impuls, který odstartuje činnost dekodéru (ENABLE), musí být o něco 

opožděn za hodinovým pulsem čítače. Není-li tomu tak, bude dekodér pracovat s chybami a na jeho 

výstupu se budou objevovat nesprávné stavy. Z tohoto důvodu se k odstartování činnosti 

dekódovacích obvodů používá synchronizační puls (STROBE), který je o něco opožděn oproti 

hodinovému pulsu. K převodu binární podoby výstupu čítače do jiného kódu lze s výhodou použít i 

integrované převodníky. 
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2 Programovatelné logické obvody 

2.1 úvod 

Číslicové subsystémy (obvod nebo části obvodů zpracovávající číslicové signály) je v současné 

době možné realizovat několika základními způsoby. Komponenty číslicových subsystémů se vyrábějí 

prakticky výhradně ve formě integrovaných obvodů. Z ekonomického hlediska je důležitá možnost 

výroby těchto komponent ve velkém množství. To je podmíněno univerzálností jejich použití, která 

však přináší problém využitelnosti toho, co je v nich obsaženo: má-li součástka být co 

nejuniverzálnější, musíme zajistit, aby mohla pracovat v různých režimech činnosti tak, aby pro 

konkrétní aplikaci bylo možno zvolit ten nejvhodnější. To ale znamená, že bude obsahovat mnoho 

bloků, které souvisí jen s nastavením režimu a pro uživatelskou funkci nebudou potřebné. Řešení 

těchto protichůdných požadavků přineslo zhruba následující strukturu dostupných komponent: 

 číslicové integrované obvody základních řad (TTL 74xx, CMOS 4000, atd.); 

 mikrokontroléry a mikropočítače; 

 programovatelné logické obvody (PLD - Programmable Logic Devices) a obvody 

FPGA - Field Programmable Gate Arrays, obě skupiny budeme zahrnovat pod název 

programovatelné logické obvody; 

 aplikačně specifické integrované obvody (ASIC). 

Číslicové obvody základních řad byly v minulosti nejčastějším způsobem realizace. I když se s 

nimi stále ještě setkáme, jde zpravidla o poměrně malý rozsah pomocných funkcí, který se jejich 

prostřednictvím realizuje. Pokud se na desce objeví zhruba pět či více pouzder těchto obvodů 

a nejde-li vyloženě o zvláštní požadavky, jako jsou budiče sběrnic, speciální obvody interface 

a podobně, bývá obvykle účelnější použít jinou formu realizace dovolující větší integraci.  

Výhodou těchto obvodů je: 

 rychlá reakce, 

 malá spotřeba u obvodů CMOS, 

 snadná dostupnost. 

Nevýhody jsou: 

 malý stupeň integrace (na desce musí být větší počet pouzder, což při dnešních 

cenách znamená, že cena holé desky plošného spoje může být řádově vyšší než cena 

součástek na ní osazených), omezená možnost miniaturizace, 

 obtížná změna funkce, nutnost změny plošného spoje při sebemenší úpravě zapojení. 
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Mikrokontroléry a mikropočítače umožňují při vhodném naprogramování řešit nejrůznější 

úlohy, což je dáno možností přizpůsobit funkci navrhovaného subsystému požadavkům pomocí 

programu.  

Výhody ve srovnání s realizací pomocí obvodů základních řad jsou: 

 velká univerzálnost dovolující hromadnou a levnou výrobu procesorů, 

 snadná možnost změny funkce změnou naprogramování bez změny plošného spoje, 

 možnost realizace složitých algoritmů. 

Nevýhodou je hlavně nižší rychlost reakce: k vytvoření odezvy na vstup musí proběhnout 

několik (nebo i velmi mnoho) instrukčních cyklů. To může být na překážku tam, kde má procesor 

vykonávat řízení v reálném čase. Některé dosud používané typy procesorů je nutno pro 

přeprogramování vyjmout z desky, prosazují se však procesory programovatelné v systému. 

Obvody PLD a FPGA, společně zde označované názvem programovatelné logické obvody, 

představují řešení podobné řešení s obvody základních řad, v tomto případě je však celá funkce 

realizována na jednom čipu. Jejich funkce se může změnit naprogramováním. Rychlost reakce těchto 

obvodů je podobná jako v prvním případě, ve srovnání s procesory však mají nižší univerzálnost, což 

platí hlavně pro malé a pro středně velké obvody PLD. V obvodech FPGA je dnes možno vytvořit 

procesory softwarově, u velkých obvodů FPGA jsou často procesory vytvořeny jako hardwarová jádra. 

Tam, kde by požadovaná rychlost reakce vyžadovala při použití procesoru připojení dalších 

podpůrných obvodů, je často výhodné realizovat celek v obvodu FPGA. Dnešní největší 

programovatelné obvody typu FPGA dosahují hustoty několika desítek miliónů ekvivalentních hradel. 

Počet ekvivalentních hradel je používán jako měřítko velikosti realizovatelného obvodu. Stanovuje 

počet dvouvstupových hradel NAND nebo NOR, které by bylo možné daným programovatelným 

obvodem nahradit. Je to zřejmě měřítko jen velmi přibližné a nebere v úvahu to, zda daná 

architektura PLD je více nebo méně vhodná pro realizaci daného číslicového systému. Lepší měřítko 

však zatím není. V jediném FPGA obvodu lze dnes běžně realizovat např. několik 32bitových 

procesorů včetně dalších podpůrných bloků pro číslicové zpracování obrazu v reálném čase, atp. 

Funkci některých FPGA obvodů lze dnes navíc po částech měnit přímo za běhu obvodu. Programování 

v systému je s výjimkou nejjednodušších typů těchto obvodů standardem. 

Skupině programovatelných obvodů jsou blízce příbuzné paměti PROM. V některých 

případech jsou tyto paměti použitelné v aplikacích, kde se jinak používají obvody PLD a FPGA. Mají 

však pro realizaci logických funkcí některé nevýhody a zde je nebudeme mezi programovatelné 

obvody počítat. 

Oproti konstrukcím, které využívají několik jednotlivých klasických číslicových obvodů 

základních řad (hradla, klopné obvody, čítače, …), přináší používání programovatelných obvodů 

zejména tyto výhody: 
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 snížení počtu integrovaných obvodů v konstrukci (zmenšení plošného spoje a tedy i 

celého zařízení) 

 snížení pracnosti výroby (mechanická) 

 zvýšení spolehlivosti (menší počet pájených spojů) 

 možnost snadné modifikace funkce obvodu 

 zrychlení vývoje zařízení (od návrhu k hotovému zařízení) 

 snadná spolupráce několika vývojářů na jednom projektu 

Obvody ASIC představují vyšší stupeň realizace číslicových subsystémů vhodný především 

pro hromadnou výrobu. Ve srovnání s programovatelnými obvody jsou levnější, pokud se ve velkém 

vyráběném množství "rozpustí" větší počáteční náklady, příprava jejich výroby je však výrazně 

složitější a delší. Lze k nim snadno přejít od obvodů PLD a FPGA, protože výrobní podklady používané 

pro tyto obvody jsou kompatibilní. Pro náběh výroby, odstranění možných problémů a zjištění zájmu 

o výrobek jsou tedy vhodné obvody PLD a FPGA (případně doplněné mikrokontrolérem či 

mikropočítačem), v případě pozdější hromadné výroby lze přejít na obvody ASIC. Obvody PLD a FPGA 

mohou rovněž snadno vykrýt náhlé požadavky na zvýšení výroby. 

2.2 Programovatelné logické obvody – dělení 

Všechny programovatelné součástky se souhrnně (obecně) označují PLD, což znamená 

Programmable Logic Device. Nejběžnější dělení programovatelných obvodů v současné době je na 

obvody  

• PLD (Programmable Logic Devices)  

o SPLD (Simple PLD) 

o CPLD (Complex PLD 

• FPGA (Field Programmable Gate Arrays). 

2.2.1 Jednoduché programovatelné logické obvody (SPLD) 

Obvody SPLD (Simple PLD) – jsou to zejména obvody GAL16V8, GAL20V8 a GAL22V10 a jsou 

charakteristické tím, že obsahují jedno programovatelné pole. Tyto obvody jsou založeny na 

vyjadřování kombinačních logických funkcí ve tvaru součtu součinů (Sum Of Products – SOP), 

podobně jako známější paměti PROM. 

Na rozdíl od pamětí PROM, které mají pevně zapojenou součinovou část a programovatelné 

součtové pole, může být u obvodů PLD  

 programovatelné součinové pole a pevná součtová část (struktura PAL)  

 nebo jsou programovatelné obě části (struktura PLA). 
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Obr. 19 Typická struktura obvodu SPLD (PLA) 

Jak je zřejmé z obrázku struktury obvodů SPLD, na vstup každého AND hradla lze připojit 

"libovolnou" kombinaci vstupních signálů, případně i zpětných vazeb a jejich negací. Počet vstupů 

každého součinového hradla je však omezen. 

2.2.2 Komplexní programovatelné logické obvody (CPLD) 

Obvody SPLD mají velmi omezené prostředky, takže umožňují realizovat pouze jednodušší 

funkce. Proto výrobci začali sdružovat více takových obvodů na jednom čipu spolu s nutnými 

prostředky pro propojení. Takové obvody se označují CPLD, což znamená Complex Programmable 

Logic Device.  

Typická struktura obvodu CPLD je znázorněna na následujícím obrázku 
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Obr. 20 Typická struktura obvodu CPLD 

Pro architekturu obvodů CPLD jsou charakteristické tyto čtyři programovatelné prvky: 

1. velké centrální propojovací pole (globální propojovací matice) 

2. programovatelné funkční bloky (PAL), uspořádané kolem propojovacího pole 

3. výstupní propojovací pole 

4. vstupní/výstupní bloky (I/O bloky) 

Všechny tyto stavební prvky mají u různých výrobců různá označení, jejich význam a funkce 

jsou však velmi podobné nebo dokonce shodné. 

Všechny uvedené programovatelné prvky udržují svoji konfiguraci většinou v buňkách typu 

EEPROM nebo FLASH. Obvody v důsledku toho mají omezený počet programovacích cyklů. Obvyklý 

počet programovacích cyklů garantovaných výrobci CPLD obvodů se pohybuje v rozsahu 1000 až 

10 000 cyklů (dle výrobce). Programování obvodu probíhá většinou pomocí sériového rozhraní. 

Nejčastěji obvody podporují pro programování rozhraní standardu JTAG. Díky tomu jsou tyto obvody 

snadno programovatelné již přímo v cílovém systému (ISP). Vlastní programování obvodu trvá několik 

sekund, takže testování navrženého číslicového systému tak může probíhat přímo v cílové aplikaci. 

Některé CPLD obvody podporují i testování pomocí standardu JTAG BST (Boundary-Scan Testing). 

Díky tomu lze u takových obvodů provádět např. testy správného osazení obvodu v desce, zjišťovat 

hodnoty na pinech obvodu při plné funkci obvodu, atd. 
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2.2.3 Programovatelná logická pole (FPGA) 

Nejvýkonnějšími představiteli programovatelných logických součástek na trhu jsou dnes 

obvody FPGA. Tyto obvody směřují svým určením do všech oblastí digitální techniky, ve kterých jsou 

klíčovými požadavky vysoký výpočetní výkon, vysoká hustota integrace, téměř neomezená flexibilita 

a rekonfigurovatelnost návrhu, podpora vysokorychlostní komunikace, možnost rychlého číslicového 

zpracování signálů a podpora multimediálních aplikací.  

Výrobců FPGA existuje v současnosti asi desítka a patří mezi ně firmy Altera, Lattice, Actel, 

Cypress a především Xilinx, která od počátku zaujímá vedoucí pozici na trhu. 

Přestože výrobců FPGA obvodů je v současné době celá řada a použité technologie se 

zdokonalují již více než dvě desetiletí, základní principy FPGA zůstávají stejné. 

 

Obr. 21 Typická struktura obvodu FPGA 

 Základní architektura obvodů FPGA obsahuje především tyto části:  

1. Pravidelnou matici konfigurovatelných logických bloků LB (Logic Block). Bloky LB 

představují základní stavební prvky vytvářených logických funkcí FPGA. Jednotlivé LB jsou 

vzájemně propojeny rozsáhlou hierarchickou strukturou propojovacích vodičů (Routing 

Channels). 
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2. Vstupně/výstupní bloky IOB (Input / Output Block). U běžných FPGA je v závislosti na 

pouzdře asi 55 - 70% vývodů k dispozici jako uživatelské vstupy/výstupy (User I/O). 

Jednotlivé vývody mohou být konfigurovány jako vstupní, výstupní nebo obousměrné s 

třístavovým řízením. 

3. Síť lokálních a globálních propojovacích prostředků. 

4. Statickou paměť konfigurace. 

Současné FPGA ve své architektuře obsahují ještě některé další prvky zvyšující jejich možnosti 

a výkonnost. Jedná se např. o samostatné bloky statických pamětí (Block RAM), HW násobičky, bloky 

pro generování hodinového signálu, bloky vysokorychlostní sériové komunikace a další. 

Všechny výše uvedené stavební prvky FPGA obvodů udržují svoji konfiguraci většinou ve statické 

paměti RAM (SRAM). Programovaní obvodu tedy lze opakovat bez omezení. Programování obvodu 

probíhá buď automaticky, při zapnutí napájecího napětí, z externě připojené paměti EEPROM nebo 

FLASH (většinou sériové), anebo pomocí sériového rozhraní z počítače. Nejčastěji obvody podporují 

pro programování rozhraní standardu JTAG. Díky tomu jsou tyto obvody snadno programovatelné již 

přímo v cílovém systému. Protože jsou dnešní FPGA obvody velmi rozsáhlé, dosahují i konfigurační 

data poměrně velkých objemů (řádově až desítky megabitů). Z tohoto důvodu podporují FPGA 

obvody kompresi konfiguračních dat. Díky tomu lze zmenšit velikost konfiguračních dat o cca 30-50 % 

a použít tak pro jejich uložení menší paměť. Vlastní programování obvodu trvá při konfiguraci z 

externí paměti řádově desítky až stovky milisekund, dle velikosti obvodu. Při konfiguraci obvodu 

pomocí rozhraní JTAG se programovací časy pohybují dle velikosti obvodu řádově v jednotkách 

sekund. 

 

2.3 Konfigurace obvodů PLD 

Ke konfiguraci obvodů PLD se využívá Návrhový systém, což je počítačový program, který 

umožňuje a usnadňuje práci (návrh, simulace atd.) s programovatelnými logickými obvody a je 

nezbytným nástrojem při vývoji a řešení konkrétních konstrukcí. 

Návrhový systém umožňuje: 

1. volbu tzv. cílového obvodu – tedy zvolené součástky PLD, která bude vytvořený obvod 

realizovat. 

2. zápis vstupních údajů (popis vyvíjené konstrukce) – ve formě 

a. textové – pomocí jazyků pro popis hardware (HDL = Hardware Description 

Language) 

b. grafické – pomocí schémat, stavových diagramů apod. 
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3. syntéza – během tohoto procesu návrhový systém kontroluje správnost zadaných 

vstupních dat (ošetření všech vstupů a výstupů, syntaktickou správnost zápisu) a také 

soulad HW nároků konstrukce se zvolenou součástkou (obvodem PLD), do které chceme 

daný obvod implementovat. 

4. simulace – umožňuje ověřit reakci výstupních signálů na námi definované průběhy 

vstupních signálů, a to pouze v počítači bez nutnosti použití součástky PLD. 

5. implementaci - tj. přenesení konstrukce do cílového obvodu 

6. podporu testování již hotových PLD obvodů. 
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3 Jazyk VHDL 

3.1 Úvod do jazyků HDL 

Zadání funkce obvodu pomocí schématu je vhodné zejména pro jednodušší obvody. U 

složitějších obvodů je výhodnější zápis textovou formou, konkrétně některým z jazyků HDL, což jsou 

jazyky pro popis hardware (Hardware Description Language). 

K nejznámějším jazykům HDL patří  

 ABEL  

 VHDL 

 VERILOG 

3.2 Charakteristika jazyka VHDL 

Jazyk VHDL je jazyk vysoké úrovně navržený speciálně pro účely popisu (návrhu) a simulace 

velmi rozsáhlých číslicových obvodů a systémů. Výhodou tohoto jazyka jsou jeho bohaté vyjadřovací 

schopnosti a značná nezávislost číslicového systému popsaného jazykem VHDL na cílové technologii 

jeho realizace nebo výroby.  

Je třeba zdůraznit, že popis číslicového systému (hardware) v jazyce VHDL je činnost značně 

odlišná od programování v klasických programovacích jazycích typu C nebo Pascal. Při popisu 

číslicového systému jazykem VHDL je důležité myslet na to, že popisujeme číslicový systém, který 

většinou nakonec chceme realizovat v hardware. To znamená, že námi vytvořený kód bude muset 

nakonec projít syntézou, jejímž výsledkem bude zapojení z hradel a klopných obvodů určené pro 

programovatelný logický obvod nebo jiný typ zákaznického obvodu. Konstrukce, které v jazyce VHDL 

při popisu navrhovaného číslicového systému vytváříme, musí tedy být většinou syntetizovatelné (s 

výjimkou testovacího programu nebo modelů určených pouze pro simulaci na simulátoru). Testovací 

program (angl. testbench) je program v jazyce VHDL, jímž generujeme vstupní signály pro námi 

navrhovaný číslicový systém a kontrolujeme správnost jeho funkce. Kód testbenche přitom není 

třeba syntetizovat, neboť se používá pouze pro simulaci na simulátoru jazyka VHDL. Část příkazů 

a vyjadřovacích prostředků, které nám jazyk VHDL nabízí, nelze zatím syntetizovat do hardware, nebo 

je možné je syntetizovat pouze v některých obvodů FPGA. Lze je tedy pouze simulovat na simulátoru. 

V kódu, který je třeba syntetizovat, tedy nelze používat všechny konstrukce a vymoženosti, které nám 

jazyk VHDL nabízí.  

Základní charakteristiku jazyka VHDL je možné shrnout do následujících bodů: 

Je to otevřený standard (open standard). K jeho použití pro sestavení návrhových systémů 

není třeba licence jeho vlastníka, jako je tomu u jiných jazyků HDL (například u jazyka ABEL). To je 
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jeden z důvodů, proč je tento jazyk v návrhových systémech často používán a dnes se prakticky 

nesetkáme s návrhovým systémem, který by tento jazyk nepodporoval. 

Umožňuje pracovat na návrhu, aniž je předtím zvolen cílový obvod. Ten může být zvolen až v 

okamžiku, kdy jsou známy definitivní požadavky na prostředí, v němž má navrhovaná konstrukce 

pracovat, a je možno cílový obvod měnit podle potřeby při zachování popisu v jazyku HDL, přičemž 

může být zvolen obvod PLD nebo FPGA. 

Je možno provést simulaci navrženého obvodu na základě téhož zdrojového textu, který pak 

bude použit pro syntézu a implementaci v cílovém obvodu. Zdrojový text je možno zpracovávat v 

různých simulátorech a v syntetizérech různých výrobců. Odsimulovaný text může být použit v 

dalších projektech s různými cílovými obvody, což je podporováno hierarchickou strukturou jazyka. 

Této vlastnosti jazyka se říká přenositelnost kódu (code portability). 

V případě úspěšného zavedení výrobku na trh lze popis konstrukce v jazyku VHDL použít jako 

podklad pro návrh zákaznických integrovaných obvodů ASIC vhodných pro velké série. 

3.3 Vývoj jazyka VHDL 

Vývoj jazyka VHDL byl zahájen v roce 1981 v rámci výzkumného projektu VHSIC (angl. Very 

High Speed Integrated Circuits) ministerstva obrany Spojených států amerických. V rámci tohoto 

projektu byl řešen mimo jiné problém efektivního popisu velmi rozsáhlých integrovaných obvodů, 

neboť vývoj a simulace navrhovaných obvodů byl tehdy řešen pomocí různých vzájemně 

nekompatibilních jazyků a nástrojů. Také dokumentace funkcí takto navrhovaných obvodů byla velmi 

neefektivní a nedostatečná. Jedním z cílů výzkumného projektu VIISIC bylo navrhnout jazyk vysoké 

úrovně s velmi rozsáhlými vyjadřovacími schopnostmi, který bude umožňovat simulaci a návrh 

číslicových obvodů nezávisle na cílové technologii a metodice návrhu. Vlastní vývoj základů jazyka byl 

v roce 1983 zadán firmám, které se výzkumného projektu VHSIC také účastnily. Jednalo se o firmy 

IBM, Intermetrics a Texas Instruments. Tyto firmy v letech 1983 až 1985 vytvořily základ definice 

jazyka VHDL, který byl poprvé veřejně publikován v roce 1985. Syntaxe jazyka VHDL vycházela z 

jazyka ADA. Označení VHDL vzniklo jako akronym z názvu VHSIC Hardware Description Language. Pro 

další rozvoj, vývoj a standardizaci jazyka postoupilo ministerstvo obrany jazyk VHDL v roce 1986 

organizaci IEEE. V roce 1987 byl organizací IEEE poprvé publikován standard jazyka VHDL pod 

označením IEEE Standard VHDL Language Reference Manual (IEEE Std 1076-1987). Tento standard je 

v literatuře někdy označován jako VHDL-87. Dle zvyků standardizačního procesu organizace IEEE by 

měl být standard jazyka VHDL v pravidelných pětiletých intervalech revidován, což se i děje (někdy se 

zpožděním). Standard jazyka VHDL od svého prvního vydání v roce 1987 prošel zatím celkem třemi 

revizemi a jedním rozšířením. 
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Historie jazyka VHDL v letopočtech: 

 1981: zahájení vývoje jazyka, projekt VHSIC U.S. DoD 

 1983 -1985: vývoj základů jazyka firmami (IBM, Intermetrics, TI) 

 1986: postoupení jazyka organizaci IEEE 

 1987: publikování standardu IEEE Std 1076-1987 (VHDL-87) 

 1994: publikování standardu IEEE Std 1076-1993 (VHDL-93) 

 1999: publikování standardu IEEE Std 1076.1-1999 (VHDL-AMS) 

 2000: publikování standardu IEEE Std 1076-2000 (VHDL-2000) 

 2002: publikování standardu IEEE Std 1076-2002 (VHDL-2002) 

3.4 Syntaxe jazyka VHDL 

Nejdůležitější syntaktická pravidla jazyka VHDL: 

Popis konstrukce v jazyku VHDL se skládá ze dvou základních částí: 

 deklarace entity, kde jsou definovány brány (vstupy a výstupy signálů), 

 popis architektury, který definuje vztah mezi vstupními a výstupními signály. 

K deklaraci entity obvykle patří příslušný popis architektury. Někdy však může být účelné 

sestavit těchto popisů pro jednu entitu i více a simulací nebo statickou časovou analýzou je pak 

možno například srovnat chování několika variant popisu architektury a vybrat pro implementaci tu, 

která je nejvýhodnější. 

Před zápisem deklarace entity se obvykle uvádějí odkazy na knihovny a v nich na slohy 

(packages), ve kterých jsou definovány některé dále použité objekty nebo jejich vlastnosti (nejčastěji 

typy signálů a proměnných). 

V jazyku VHDL rozlišujeme vyhrazená (klíčová) slova, kterým je definicí jazyka přiřazen určitý 

význam, a uživatelské identifikátory, kterými si uživatel označuje objekty (signály, proměnné 

a podobně). Existuje ještě jeden druh vyhrazených slov, která jsou definována dodatečnými 

standardy nebo výrobci (autory) návrhových systémů, která nejsou definována přímo standardem 

jazyka a uživatel by je mohl změnit nebo užívat jinak než podle této dodatečné definice. To se však 

nedoporučuje, protože by to obvykle vedlo ke ztrátě některých vlastností návrhového systému. 

Jazyk VHDL je necitlivý na malá a velká písmena (s několika málo výjimkami, které zde 

nebudou podstatné). Pro přehlednost budeme klíčová slova definovaná standardem jazyka zapisovat 

velkými písmeny, vyhrazená slova definovaná dodatečnými standardy písmeny malými a uživatelské 

identifikátory budeme značit smíšeně tak, že počáteční písmena budou velká (i u dílčích slov, z nichž 

může být identifikátor složen) a zbývající malá.  
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Pro uživatelské identifikátory můžeme používat písmena, číslice a podtržítko (to nesmí být 

posledním znakem a nesmí být v identifikátoru zřetězeno), první znak identifikátoru musí být 

písmeno. Jako identifikátor nelze použít klíčová slova. 

Příklady povolených identifikátorů: 

 rx_clk 

 sel_8 

 Ser2Par 

 Bitova_Pozice 

Příklady nepovolených identifikátorů: 

 _rx_clk  - nezačíná písmenem 

 8B12B  - nezačíná písmenem 

 datove#okno  - obsahuje nepovolený znak # 

 pocet__bitu  - obsahuje dvě podtržítka  

 vstupní_signál - obsahuje diakritiku 

 rx_clk_  - končí podtržítkem 

Příkazy jazyka VHDL (klíčová slova): ABS, ACCESS, AFTER, ALIAS, ALL, AND, ARCHITECTURE, 

ARRAY, ASSERT, ATTRIBUTE, BEGIN, BLOCK, BODY, BUFFER, BUS, CASE, COMPONENT, 

CONFIGURATION, CONSTANT, DISCONNENT, DOWNTO, ELSE, ELSIF, END, END BLOCK, END CASE, 

END COMPONENT, END FOR, END GENERATE, END IF, END LOOP, END PROCESS, END RECORD, END 

UNITS, ENTITY, EXIT, FILE, FOR, FUNCTION, GENERATE, GENERIC, GENERICMAP, GROUP, GUARDED, 

IF, IMPURE, IN, INERTIAL, INOUT, IS, LABEL, LIBRARY, LINKAGE, LITERAL, LOOP, MAP, MOD, NAND, 

NEW, NEXT, NOR, NULL, OF, ON, OPEN, OR, OTHERS, OUT, PACKAGE, PACKAGEBODY, PORT, 

PORTMAP, POSTPONED, PROCEDURE, PROCESS, PURE, RANGE, RECORD, REGISTER, REJECT, REM, 

REPORT, RETURN, ROL, ROR, SELECT, SEVERITY, SIGNAL, SLA, SLL, SRA, SRL, SUBTYPE, THEN, TO, 

TRANSPORT, TYPE, UNAFFECTED, UNITS, UNTIL, USE, VARIABLE, WAIT, WHEN, WHILE, WITH, XNOR, 

XOR. 

Komentář v jazyce VHDL začíná dvěma pomlčkami a může začínat kdekoli na řádku. Komentář 

končí koncem řádku, na kterém začal. Komentář nelze jiným způsobem ukončit. Jazyk VHDL tak 

nepodporuje víceřádkové komentáře. V případě, že potřebujeme v jazyce VHDL komentovat celý 

úsek kódu, musíme komentovat každý řádek zvlášť. 

Příkazy se ukončují středníkem. 

Mezery, tabulátory a znaky nového řádku představují oddělovače, které můžeme používat 

podle potřeby libovolně tak, aby text byl přehledný. 
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3.4.1 Entita, architektura 

Jak již bylo uvedeno, základními komponentami ve VHDL jsou deklarace entity a popis 

architektury.  

Entita popisuje rozhraní (vstupy a výstupy) objektu, který může představovat pouhé logické 

hradlo, celý obvod nebo velký systém. Entita také může obsahovat identifikátory, jimiž lze tuto entitu 

parametrizovat. Entitu lze přirovnat ke schematické značce, která pojmenovává vstupy a výstupy, 

definuje jejich typ a směr přenosu dat. 

Volitelná sekce generic umožňuje definovat tzv. generické konstanty entity. Generické 

konstanty lze s výhodou použít pro parametrizaci entity (např. pro nastavení její funkce, bitové šířky 

dat, operandů, atd).  

Volitelná sekce port umožňuje definovat porty (vstupy a výstupy) entity. Každý port musí mít 

definováno své jméno (identifikátor), režim (angl. mode) přenosu a typ dat, která bude moci 

přenášet. Režim přenosu dat může být: in, out, inout, buffer a linkage. Režim přenosu dat nemusí být 

v deklaraci portu uveden. Pokud není směr uveden, je implicitně zvolen směr in. 

Syntaxe: 

ENTITY název_entity IS 

 PORT( 

  jméno_signálu1 :mód datový_typ; 

  jméno_signálu2 :mód datový_typ 

 ); 

 Generic ( generic_jméno : datový_typ [ := hodnota] ); 

END název_entity; 

Architektura definuje vlastní chování a funkci entity (např. vztahy mezi porty entity). 

Architektura tedy definuje vnitřek entity. Architektura je tzv. sekundární (závislá) návrhová jednotka. 

Každá entita musí mít alespoň jednu architekturu. Ke každé entitě tedy lze definovat více architektur. 

Každá architektura stejné entity pak ale musí mít jiné jméno (identifikátor). Protože má jazyk VHDL 

velmi bohaté vyjadřovací schopnosti, lze většinou popsat tutéž funkci architektury různými styly 

zápisu. Jazyk VHDL umožňuje tyto styly popisu architektury - popis behaviorální (chování), popis toku 

dat (dataflow), popis strukturální a RTL popis. 

Architektura má dvě části: deklarační, která slouží pro deklaraci signálů, proměnných apod. 

a část příkazovou s popisem vlastní logické funkce obvodu. Architektura může být popsána různými 

styly jazyka VHDL. Pojem stylu není v tomto jazyku přímo definován, ale některé jazykové konstrukty 

ve VHDL mohou být zařazeny do skupin, které tyto styly představují. Nejčastěji se mluví o stylu 

behaviorálním, o stylu popisujícím tok dat a o stylu strukturálním. 
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Syntaxe: 

ARCHITECTURE název_architektury OF název_entity IS 

 signál název_signálu : datový_typ; 

 variable název_proměnné : datový_typ; 

 constant název_konstanty : datový_typ := hodnota; 

  BEGIN 

    -- popis funkce modulu 

END název_architektury; 

Příklad realizace jednoduché sčítačky: 

ENTITY Scitacka IS 

 PORT(a,b: IN std_logic; 

  Soucet,Prenos: OUT std_logic); 

END Scitacka;  

 

ARCHITECTURE Priklad OF Scitacka IS 

 BEGIN 

  Soucet <= a XOR b; 

  Prenos <= a AND b; 

END Priklad;  

Obr. 22 Znázornění modelu sčítačky 

3.4.2 Druhy popisu – styly 

Architektura může být popsána různými styly jazyka VHDL. Pojem stylu není v tomto jazyku 

přímo definován, ale některé jazykové konstrukty ve VHDL mohou být zařazeny do skupin, které tyto 

styly představují. Nejčastěji se mluví o stylu behaviorálním, o stylu popisujícím tok dat a o stylu 

strukturálním. 

 Popis toku dat - podobný jednodušším jazykům (např. ABEL) 

o udává, jak se převádějí data ze signálu do signálu 

o jsou to souběžné (paralelní) příkazy 

o u souběžných příkazů nezávisí výsledek na pořadí jejich zápisu v textu 

 Behaviorální popis - podobný programu pro počítač 

o je charakterizován procesem, který popisuje algoritmus 

o proces obsahuje sekvenční příkazy 

 Strukturální popis - podobný schématu (netlistu) 

o deklarace komponent, jejich vložení a propojení 

o strukturální příkazy nepopisují chování  
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3.4.3 Datové objekty a typy 

Ve VHDL rozlišujeme datové objekty : 

signály (signals) – obvykle jsou fyzicky přítomné ve formě elektrických signálů, lze je 

připojovat na vstupní a výstupní signály entity, pokud jsou stejných datových typů. 

Pro přiřazení signálů se používá symbol „<=“. 

proměnné (variables) – používají se jako pomocné objekty (nepředstavují skutečné signály, 

nelze je připojovat na porty jako signály a jsou lokální v procesech). 

Pro změnu hodnot proměnných slouží symbol „:=“ 

konstanty (constants) – mají neměnnou hodnotu. 

soubory (files) – obsahují data určitého typu a používají se např. jako vstupy a výstupy při 

simulaci. 

Datovým objektům jsou přiřazovány identifikátory (jména) obdobně jako u portů. Je-li takový 

objekt deklarován v architektuře entity, je potom viditelný ve všech příkazech této architektury. 

Pokud je ovšem deklarován v těle procesu, je použitelný pouze zde a v ostatních částech kódu je 

přístupný. 

3.4.4 Jednoduché přiřazení signálu  

Tento způsob je nejjednodušší a přiřazuje signálu na levé straně výrazu výsledek funkce pravé 

strany.  

Příklad:  

Q <= not (A or B) and C;  

Signálům je možné přiřadit konstantní hodnoty 

 Jednoduché (skalární) signály – hodnota je zapsány mezi apostrofy 

o Load <= '1'; 

o q <= '0'; 

 Vektorové signály – hodnota je uvedena do uvozovek 

o Value <= "101"; 

o q <= "01100110"; 
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3.4.5 Deklarace vektorových signálů 

Vektorové signály: skupiny signálu téhož typu. Je definována šířka deklarovaných signálu - TO 

nebo DOWNTO. 

Přípustné deklarace: 

SIGNAL A_vec: std_logic_vector (4 DOWNTO 1);  

    -- čtyřbitový signál, bit 4 je nejvýznamnější  

SIGNAL B_vec: std_logic_vector (0 TO 12);   

    -- 13bitový signál, bit 0 je nejvýznamnější 

Nepřípustné deklarace: 

SIGNAL A_vec: std_logic_vector (4 TO 1);   

SIGNAL B_vec: std_logic_vector (0 DOWNTO 12);   

3.4.6 Přiřazení vektorových signálů 

Rozměry polí na levé a pravé straně musí být stejné. Prvky polí jsou přiřazovány podle pozice, 

ne podle indexu. Je třeba dbát na správné definování vzestupného či sestupného řazení (indexování) 

polí. 

Příklad: 

SIGNAL A_vec, B_vec: std_logic_vector (3 DOWNTO 0); 

SIGNAL C_vec: std_logic_vector (0 TO 3); 

 

 

 Prvkům pole mohou být přiřazovány hodnoty podle jejich jmen. Prvkům pole v určitém 

rozsahu může být přiřazena společná hodnota 

Příklad: 

SIGNAL A_vec: std_logic_vector (3 DOWNTO 0); 

A_vec <= (3 => '0', 1 DOWNTO 0 => '1', 2 => '0' ); 
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Lze použít i přiřazení pomocí klíčového slova OTHERS: 

A_vec <= (0 => '0', OTHERS => '1'); 

3.4.7 Výběrové přiřazení signálu (selected)  

Tento způsob přiřazování signálu nemá prioritní charakter, jedná se o obdobu příkazu CASE – 

WHEN.  

Syntaxe:  

WITH výběrový_signál SELECT  

jméno_signálu <= hodnota_1 WHEN hodnota_1_výběrového signálu,  

    <= hodnota_2 WHEN hodnota_2_výběrového signálu,  

    <= hodnota_3 WHEN hodnota_3_výběrového signálu;  

Příklad:  

WITH sel SELECT  

out1  <= i0  WHEN “0000” TO “0100”, -- výběr „od“ „do“  

  <= i1  WHEN “0101” | “0111”, -- „nebo“    

  <= i2  WHEN “1101”,   -- konkrétní hodnota 

  <= i3  WHEN OTHERS;  -- ostatní hodnoty  

3.4.8 Podmíněné přiřazování signálu (conditional)  

Třetím způsobem přiřazování signálů v jazyce VHDL je podmíněné přiřazování, které má 

prioritní charakter a může při kompilaci vést na složitější obvod.  

Syntaxe:  

jméno_signálu <=  hodnota_1 WHEN podmínka_1 ELSE 

 hodnota_2 WHEN podmínka_2 ELSE  

 hodnota_3 WHEN podmínka_3 ELSE  

 hodnota_4;  

Příklad:  

hd1  <=  i0  WHEN w=’0’ ELSE   

  i1  WHEN x=’1’ ELSE   

  i2  WHEN z=’1’ ELSE ‘0’; .  

3.4.9 Popis sekvenční logiky  

Sekvenční logikou jsou realizovány operace, u kterých stav na výstupu není závislý pouze na 

současném stavu vstupů, jako je tomu u kombinační logiky, u které vystačíme s popisem logickými 
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rovnicemi. Stav na výstupu je zde ovlivňován i předešlým stavem vstupů (případně výstupů). Z toho 

plyne, že sekvenční logika by měla být, až na výjimky, synchronizována hodinovým (případně jiným 

signálem).  

Process  

Proces je základním stavebním prvkem při popisu sekvenční struktury. Procesů může být v 

kódu libovolný počet a v podstatě jde o samostatné části kódu, které jsou aktivní pouze v okamžicích, 

kdy dojde ke změně „citlivých proměnných“, které jsou v procesu takto definovány. Při změně 

ostatních („necitlivých proměnných“) se proces neaktivuje.  

Syntaxe:  

jméno_procesu: PROCESS (signály) -- seznam citlivých signálů 

(clk apod.)  

-- deklarace proměnných a signálů  

BEGIN  

-- tělo procesu  

END; 

Proměnné deklarované v těle procesu jsou dostupné a viditelné pouze v něm, nikoli v celém 

modulu, a jejich hodnoty zůstávají neměnné mezi jednotlivými aktivacemi procesu.  

3.4.10 Příkaz IF – THEN – ELSE  

Jedná se o sekvenční příkaz, který lze užívat pouze v rámci procesu. Tzn., že ho nelze užít v 

sekci kombinační logiky. Má charakter prioritního přiřazení, a může tudíž vést na složitější obvodové 

řešení po kompilaci.  

Syntaxe:  

1) IF podmínka THEN příkaz END IF;  

2) IF podmínka THEN příkaz_1 ELSE příkaz_2 END IF;  

3) IF podmínka_1 THEN příkaz_1  

ELSIF podmínka_2 THEN příkaz_2  

ELSIF podmínka_3 THEN příkaz_3 END IF;  

Při použití třetí možnosti definice takovéto podmínky je u složitějších konstrukcí vhodnější 

použít příkaz CASE – WHEN. Kompilátor dokáže takto napsaný kód lépe a úsporněji přeložit.  

3.4.11 Příkaz CASE  

Podmínky pro použití tohoto příkazu jsou totožné jako u příkazu IF – THEN, rozdíl je ve 

výsledné hardwarové implementaci po kompilaci.  
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Syntaxe:  

CASE výraz IS  

WHEN hodnota_výrazu_1  => příkaz_1;  

WHEN hodnota_výrazu_2  => příkaz_2;  

WHEN hodnota_výrazu_3  => příkaz_3;  

WHEN OTHERS  => příkaz_4;  

END CASE; 

3.4.12 Rozdíl v implementaci příkazů IF-THEN a CASE-WHEN  

V této kapitole jsou uvedeny dva kódy popisující totožnou funkci, jeden s použitím příkazu IF-

THEN a druhý s využitím CASE-WHEN a schematické provedení implementace těchto kódů v obvodu 

(viz. obrázky).  

Příklad 1 – IF-THEN 

ENTITY My_if IS    

  PORT (c, d, e, f : IN STD_LOGIC;   

   s  : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);   

   pout : OUT STD_LOGIC );   

END My_if;     

     

ARCHITECTURE My_arc OF My_if IS   

BEGIN     

Myif_pro: PROCESS (s, c, d, e, f)   

 BEGIN     

 IF s = “00”   THEN pout <= c;   

  ELSIF s = “01”  THEN pout <= d;   

  ELSIF s = “10”  THEN pout <= e;   

  ELSE  pout <= f;   

 END IF;      

END PROCESS Myif_pro;   

END My_arc;    

Obr. 23 Implementace příkazu IF-THEN     



 

 
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 40 

Příklad 2 – CASE – WHEN 

ENTITY My_case IS    

  PORT (c, d, e, f : IN STD_LOGIC;   

  s  : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);   

  pout  : OUT STD_LOGIC );   

END My_case;    

     

ARCHITECTURE My_arc OF My_case IS   

BEGIN     

Mycase_pro: PROCESS (s, c, d, e, f)   

 BEGIN     

  CASE s IS   

   WHEN “00” =>  pout <= c;   

   WHEN “01” =>  pout <= d;   

   WHEN “10” =>  pout <= e;   

   WHEN OTHERS =>  pout <= f;   

  END CASE;   

 END PROCESS Mycase_pro;   

END My_arc;   

 

Obr. 24 Implementace příkazu CASE-WHEN 
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3.4.13 Příkaz WAIT  

Dalším příkazem skupiny sekvenčních příkazů je příkaz WAIT. Použitím tohoto příkazu 

zajistíme pozastavení běhu, dokud nenastane definovaná podmínka, a používá se pro spouštění 

procesu či procedury.  

Syntaxe:  

WAIT (ON seznam_signálů) (UNTIL výraz) (FOR čas);  

Příklady:  

WAIT ON s1,s2;   -- čeká na změnu jednoho ze signálů  

WAIT FOR 50ns;   -- zpoždění 50ns  

WAIT UNTIL enable = ‘1’; -- zastav dokud je signál enable v  

log.1  

 

Podmínky lze v příkazu kombinovat:  

WAIT ON a,b UNTIL clk=’1’; 

 

  



 

 
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 42 

Použité zdroje: 

[1] PINKER, Jiří a Martin POUPA. Číslicové systémy a jazyk VHDL. 1. vyd. Praha: BEN - 

technická literatura, 2006, 349 s. ISBN 80-730-0198-5. 

[2] KAŠÍK, Vladimír. VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. KURZ 

KYBERNETIKY PRO SŠ: Programovatelná hradlová pole FPGA [CD]. FEI, VŠB-TU 

Ostrava, 2012 [cit. 2014-06-20]. 

[3] HAMPL, Petr. Úvod do vývojového prostředí Xilinx WebPack [online]. [cit. 2014-06-

03]. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. 

[4] BRINDL, Pavel. Číslicová technika – laboratorní cvičení [online]. Přerov, 2009 [cit. 

2014-06-20]. 

[5] CPLD a FPGA 1.díl - představení obvodů. Pandatron.cz [online]. 2008 [cit. 2014-06-

02]. Dostupné z: http://pandatron.cz/?481&cpld_a_fpga_1.dil_-

_predstaveni_obvodu 

[6] KOLOUCH, Jaromír. PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ OBVODY a HRADLOVÁ POLE 

[online]. [cit. 2014-06-03]. Dostupné z: http://www.urel.feec.vutbr.cz/~kolouch/pld/ 

[7] Nexys3™ Board Reference Manual. Digilent Inc. - Digital Design Engineer's Source 

[online]. 2013 [cit. 2014-06-04]. Dostupné z: 

http://digilentinc.com/Data/Products/NEXYS3/Nexys3_rm_V2.pdf 

[8] PHYS 432 - PLD info. [online]. [cit. 2014-06-15]. Dostupné z: http://physics-

server.uoregon.edu/~torrence/classes/08S_432/pldinfo.html 

http://pandatron.cz/?481&cpld_a_fpga_1.dil_-_predstaveni_obvodu
http://pandatron.cz/?481&cpld_a_fpga_1.dil_-_predstaveni_obvodu
http://www.urel.feec.vutbr.cz/~kolouch/pld/
http://digilentinc.com/Data/Products/NEXYS3/Nexys3_rm_V2.pdf
http://physics-server.uoregon.edu/~torrence/classes/08S_432/pldinfo.html
http://physics-server.uoregon.edu/~torrence/classes/08S_432/pldinfo.html

