
РЕФЕРАТ  

 

Дипломна робота містить основну частину на 69 аркушах, кількість 

ілюстрацій 30, таблиць 3, додатків 1, посилань 11. 

Метою дипломної роботи є дослідження описання цифрових схем на 

мові проектування верілог. 

Результатом роботи є реалізація лабораторних робіт для вивчення мови 

проектування верілог з використанням синтезатора Quartus 2 та симулятора 

ModelSim. 

В процесі виконання описана теорія з завданням для кожної роботи, та 

в якості прикладу було вирішено один з варіантів завдання.  

Результати проведеної роботи можуть бути використані при 

подальшому навчанні з курсу «Проектування та конструювання 

інформаційних систем».  

ВЕРІЛОГ, ПЛІС, QUARTUS 2, MODELSLIM, САПР, HDL, LUT, 

ALTERA, МОДУЛЬ, РЕГІСТР, ЛІЧИЛЬНИК, КІНЦЕВИЙ АВТОМАТ. 

 

 



SUMMARY 

 

The objective of the thesis is to realize the laboratory works on the course 

“Information systems design and construction”. 

The aim of thesis is a studying the description of digital circuit using 

hardware description language verilog 

The result represent labs for learning Verilog using Quartus 2 and simulator 

ModelSim. 

In process was described theory with task for each theme, and as an example 

it was solved one of the tasks.  

The results of this work can be used to further study on the course 

“Information systems design and construction”. 

VERILOG, FPGA, QUARTUS 2, MODELSLIM, COMPUTER AIDED 

DESIGN, HDL, LUT, ALTERA, MODULE, REGISTER, COUNTER, FINITE 

STATE MACHINE. 
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