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Verilog HDL ile Davranışsal Modelleme 1   

(Temel Kavramlar) 

Verilog HDL dilinde devreler kapı seviyesinde modellenebileceği gibi davranışsal olarak da modellenebilir. 

Davranışsal modelleme, sentez yapacak olan yazılım aracına nasıl bir devre istendiğinin tarif edilmesidir, kapı 

seviyesinde ayrıntı vermeye gerek kalmadan yapılan tasarımdır. 

Verilog HDL ile davranışsal modelleme yapılırken bir takım özel yapıları kullanmak gereklidir. Bunları verinin 

tutulduğu yapılar ve atamaların yapıldığı yapılar olarak ikiye ayırabiliriz. 

Her iki yapının da kendi içindeki sınıflandırmaları hafıza kavramı ile alakalıdır. Bir devrenin giriş sinyallerinden 

herhangi biri değiştiğinde koşulsuz olarak çıkış bundan etkileniyorsa bu devre hafızasız olarak adlandırılır. 

Hafızalı devrelerde ise giriş sinyallerinin değişmesi sonucu çıkış belli bir koşula bağlı olarak hesaplanır. Mesela 

flip-flop girişleri ne kadar değişse de saat sinyali gelmeden çıkış değişmeyeceğinden hafızadan söz edilir. 

Verilog HDL ile davranışsal modelleme yapılırken bir verinin hafızada tutulup tutulmayacağı hangi yapının 

kullanılacağını belirler. Davranışsal modellemede bilinmesi gereken 4 kavram aşağıdaki Tablo 1’de 

sunulmuştur. 

Tablo 1 

 Veri Tutulan 

Yapı 

Atamada kullanılan 

syntax 

Hafızasız wire assign 

Hafızalı reg always 

 

wire Yapısı: 
Wire kelimesi Türkçe’deki tel kelimesinin tam karşılığıdır. Fiziksel olarak da hiçbir özelliği olmayan tele denk 

gelir. Dolayısıyla üzerinde veri tutulan bu yapının herhangi bir hafızası yoktur. Yani teli süren devre telin 

değerini değiştirdiğinde, telin her noktasında değer değişir. Herhangi bir noktasında eski değer tutulmaz. 

reg Yapısı: 

Reg kelimesi “register” yani Türkçe’deki yazmaç kelimesinin kısaltmasıdır. Kullanıldığı yere bağlı olarak 

hafızalı veya hafızasız özellikte olabilir. Mantık devrelerinin tasarımında kullanılan latch, flip-flop gibi yapılar 

davranışsal modellemede reg kullanılarak gerçeklenebilir. Bu yapının hafızalı olup olmaması bu birimi süren 

devre ile ilgilidir. 

assign: 
Adından da anlaşılacağı üzere bir devreyi bir tele bağlayan, iki uç arasında en basit şekliyle kısa devre 

sağlayan anahtar kelimedir. Herhangi bir hafızalı yapı için kullanmak uygun değildir, dolayısıyla wire cinsindeki 

yapıları süren devreler assign ile gerçeklenir. assign tek satır şeklinde yazılır. 

Örneğin: assign y = a & ((b | c) ^ (~d)); //Burada y wire olmak zorundadır.  

always: 
Hafızaya ihtiyaç duyulan sinyallerin atamalarında always blokları kullanılır. Örnek verilen bir always kodu 

üzerinden always bloklarının çalışması şu şekilde açıklanabilir: 

always @ (x,y) begin       

    t = a & b;   //Burada t reg türünde olmak zorundadır. 

    z = x | t;   //Burada z reg türünde olmak zorundadır. 

end  

 

always anahtar kelimesi bu devrenin her zaman çalışması gerektiğini bildirir. Peşinden gelen @(…) ifadesi ise 

hangi koşul oluştuğunda çalışacağını açıklar. Burada parantezin içine yazılan sinyal listesine hassasiyet  
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listesi (ing. sensitivity list) ismi verilmiştir. Bu şekilde yazılan bir always bloğunun içinde tanımlanan devreler 

hassasiyet listesindeki sinyallerden herhangi biri değiştiğinde çalışır, bunların haricinde herhangi bir giriş 

değişmesi çıkışları değiştirmez. Yani always @ (x,y)  ifadesini Türkçe’de şu şekilde söyleyebiliriz: x veya y 

sinyallerinde her değişiklik olduğunda bu blok içindeki atamaları çalıştır. Arkasından gelen begin kelimesi ise 

daha sonra gelecek olan end kelimesi ile çift şeklinde kullanılır. C, JAVA gibi üst düzey programlama dillerinde 

kod bloklarını belirtmek için kullanılan küme parantezi çiftleri ( {} ) yerine Verilog HDL’de begin-end çifti 

kullanılır. 

Modül içinde kod sıralaması 
Aynı kapı seviyesinde modellemede olduğu gibi davranışsal modellemede de her kod parçasının bir devre 

karşılığı vardır. Aslında alt alta yazılan farklı kod parçaları farklı devre parçalarını ifade eder ve beklendiği 

şekilde devreye güç verildiği anda bütün devre parçaları birlikte çalışmaya başlar ve güç kesilene kadar hepsi 

beraber çalışmaya devam eder. Dolayısıyla assign satırları ve always bloklarının modül içinde yerleşim 

sırasının önemi yoktur.  

Ancak yukarıda örneği verildiği şekilde yazılan always bloklarının içinde ardışık gelen satırlar yukarıdan aşağı 

doğru çalışır. Bunun haricinde herhangi bir sıralamanın önemi yoktur. 

Davranışsal modellemede kullanılan mantıksal ve aritmetik operatörler 
Hem assign hem always bloklarında kullanılan mantıksal ve aritmetik operatörler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2 

Operatör Operatörün İşlevi 

+ Aritmetik toplama işlemi yapar 

- Aritmetik çıkarma işlemi yapar 

* Aritmetik çarpma işlemi yapar 

& Bit - bit VE işlemini uygular 

| Bit - bit VEYA işlemini uygular 

^ Bit - bit XOR işlemini uygular 

~ , ! Sinyalin değilini (tersini) alır 

&& İki koşul için VE işlemini uygular 

 || İki koşul için VEYA işlemini uygular 

 >> Sayıyı sağa kaydırır ( a >> 3 ifadesi a sayısını 3 bit sağa kaydırır) 

 << Sayıyı sola kaydırır ( a << 3 ifadesi a sayısını 3 bit sola kaydırır) 

 > , < , >= , <= , == , != 
İki sayının karşılaştırılmasında kullanılır. (JAVA ve C’deki kullanımın 

aynısı) 

 


