พื้นฐานภาษา VHDL



การเขียนภาษา VHDL เบื้องตน
ปกติภาษา VHDL เปนภาษาลักษณะเปนแบบ Case
insensitive หมายถึง ไมมีความแตกตางกันในการเขียน
ตัวพิมพเล็กแลวพิมพใหญ ไมวาจะเขียนแบบไหนก็มี
ความหมายเหมือนกัน
Entity = ENTITY = entity = eNtitY
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การทํางานแบบขนาน


ARCHITECTURE example OF my_design IS
BEGIN
a <= b ; - - line no .1
b <= c ; - - line no .2
END example ;
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ออบเจ็กตในภาษา VHDL





CONSTANT เมื่อกําหนดคาเริ่มตนใหแลวจะคงคานั้นไวตลอด
SIGNAL สัญญาณสามารถรับคาไดเพียงคาเดียวเทานั้นในขณะเวลา
หนึ่ง
VARIABLE สามารถกําหนดคาใดๆใหไดและสามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงคาไดตลอดเวลาของการจําลองการทํางาน
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การประกาศออบเจ็กต
Object_class identifier : TYPE := initial_value




Object_class ไดแก CONSTANT , SIGNAL หรือ VARIABLE
การตั้งชื่อ เปนไปตามกฎของภาษา VHDL
TYPE การกําหนดประเภทออบเจ็กตที่ประกาศนั้นๆ
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การตั้งชื่อ ออบเจ็กตมีหลักเกณฑตอไปนี้


ชื่อประกอบไปดวยตัวหนังสือที่ใชในภาษาอังกฤษ









พยัญชนะ A - Z , a - z
ตัวเลข 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
เครื่องหมายขีดเสนใต ‘_’

ชื่อจะตองขึ้นตนดวยพยัญชนะเสมอ
ชื่อประกอบดวยพยัญชนะไดไมจํากัด
การใชเครื่องหมายขีดเสนใตตองนําหนาพยัญชนะหรือตามหลัง
พยัญชนะตัวเล็กตัวใหญมีความหมายเหมือนกัน
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ชนิดของออบเจ็กต







Boolean คือกลุม ตรรกะ ไดแก FALSE และ TURE
BIT คื่อ กลุมของคา ‘1’ และ ‘0’
INTEGER คือกลุมจํานวนเต็มมีคา -214748348 ถึง 214748347
CHARACTER คือกลุมของคา พยัญชนะ ‘A’ - ‘Z’, ‘a’ - ‘z’
TIMEไดแกหนวยเวลา
SEVERITY LEVEL คือกลุมคาการแจงเตือนความรุนแรง
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องคประกอบของภาษา VHDL


Architecture
ARCHITECTURE arch_name OF entity_name Is
signal_declarations
type_ declarations
subtype_ declarations
subprogram_ declarations
component_ declarations
BEGIN
- - < concurrent_statements >
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PROCESS_statements
concurrent_signal_assignments
component_instantiation_statements
Generate_Statements
END PROCESS;
END arch_name;
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ประเภทขอมูลในภาษา VHDL
คาคงที่ (CONSTANT)
 เปนการกําหนดคาทีป
่ ระกาศไวแลว จะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงคาได เมื่อนําไปใชในการเขียนบรรยาย
พฤติกรรมวงจร โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้
 CONSTANT constant_name : type_spec := value ;
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ประเภทขอมูลในภาษา VHDL
ตัวอยาง การประกาศคาคงที่รูปแบบตางๆ
CONSTANT vdd : REAL := -4 . 5 ;
CONSTANT cycle : TIME := 100 ns ;
CONSTANT pi : REAL := 3.14 ;
CONSTANT five : BIT_VECTOR := “0101”;
การประกาศคาคงที่จะถูกประกาศไวในสวนตนของ
Architecture, หรือในสวน Process declaration ซึ่งจะมีรูปแบบ
การใชงานตางกันออกไปขึ้นอยูกับวาประกาศไวที่ใด
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ประเภทขอมูลในภาษา VHDL

สัญญาณ
สัญญาณ (SIGNAL) มีหนาที่สงผานขอมูลระหวาง
Concurrent statement ภายใน Architecture และใชใน Sequential
statement ภายในคําสั่ง PROCESS เพื่อกําหนดพฤติกรรมการ
ทํางานของวงจร มีรูปแบบการเขียนดังนี้
SIGNAL signal_name : type_spec;
หรือบางครั้งสามารถกําหนดคาเริ่มตนใหกับสัญญาณที่ประกาศได
ดังนี้
SIGNAL signal_name : type_spec := initial_value
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ประเภทขอมูลในภาษา VHDL
ตัวอยาง การประกาศสัญญาณในรูปแบบตางๆ
SIGNAL a_bus, b_bus, z_bus : BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
SIGNAL a_BIT, b_BIT, c_BIT, d_BIT : BIT ;
SIGNAL byte : BIT_VECTOR(0 TO 7) ;
SIGNAL count : INTEGER RANGE 1 TO 50 ;
SIGNAL ground : BIT := ‘0’ ;
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ประเภทขอมูลในภาษา VHDL
การกําหนดคาใหกับสัญญาณ (Signal assignment)
การกําหนดคาใหสัญญาณ จะตองกระทําระหวางชนิดของ
ขอมูลสัญญาณประเภทเดียวกันเทานั้นถึงจะ Assign คาให
กันได
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ตัวอยาง การกําหนดคาสัญญาณ (Signal assignment)
SIGNAL z_bus : BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
SIGNAL c_bus : BIT_VECTOR (1 TO 4) ;
...
- - Legal
z_bus (3 DOWNTO 2) <= “00”;
c_bus (2 TO 4) <= z_bus (3 DOWNTO 1) ; 3
- - Illegal
Z_bus (0 TO 1) <= “11” ; 2
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จะตองแกไขใหถูกตอง จะตองแกไขดังนี้
z_bus (1 DOWNTO 0) <= “11” ; 3
เนือ่ งจากประกาศสัญญาณ z_bus ในลักษณะทิศทางของ
บัสเปนแบบ DOWNTO เมื่อนําไปใชงานในโมเดล ไม
สามารถที่จะกลับทิศทางของสัญญาณดังกลาวได
การประกาศนามแฝง
Alias เปนคําสั่งที่ใชสําหรับสรางชื่อใหมใหกับวัตถุ เพื่อ
ทําใหโคดที่เขียนอานไดเขาใจยิ่งขึ้น มีรูปแบบการเขียน
ดังนี้
ALIAS alias_name : alias_type IS object_name;
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ตัวอยาง การใชงานคําสั่ง ALIAS ในการกําหนดชื่อใหมใหกับบิตบางบิตของ
สัญญาณ count
SIGNAL count : BIT_VECTOR (7 DOWNTO 0);
- - An alias is an alternative name for an existing object
- - (signal, variable or constant). It doesn’t define a new object
ALIAS sign_bit : BIT IS count (7) ;
ALIAS lsb_bit : BIT IS count (0) ;
ALIAS nibble_l : BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0) IS count (3 DOWNTO 0) ;
ALIAS nibble_h : BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0) IS count (7 DOWNTO 4) ;
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ตัวแปร
VARIABLE ในภาษา VHDL จะเปนตัวแปรในลักษณะ
แบบ Local object ที่ประกาศในสวนที่เปน Sequential body
เทานัน้ การประกาศ VARIABLE มีรายละเอียดดังนี้
VARIABLE variable _ neme: varible _ type;
หรือถาตองการกําหนดคาเริ่มตนใหกับ VARIABLE ได
VARIABLE variable _ neme: varible _ type:= inintial_value;
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ตัวอยาง การประกาศ VARIABLE ในรูปแบบตาง ๆ ภายในคําสั่ง
PROCESS
PROCESS(…)
--Variable declaration within PROCESS statement only!!
VARIABLE index : INTEGER RANGE 1 TO 50 ;
VARIABLE memory : BIT_VECTOR(0 TO 7);
VARIABLE cycle_time : TIME RANGE 10 ns TO 50 ns : = 10
ns BEGIN
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ตัวอยาง แสดงการถายโอนคาสัญญาณ (Signal assignment)
ระหวางวัตถุตางชนิดกัน
SIGNAL abus, bbus : BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
SIGNAL int_a, int_b : INTEGER;
SIGNAL real_a, real_b : REAL;
...
BEGIN
abus <= bbus; 3
abus <= int_a; 2
real_a <= real_b; 3
int_b <= real_b; 2
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ขอมูลประเภทกายภาพ
ขอมูลกายภาพจะถูกประกาศใน package STANDARD
TYPE TIME IS RANGE -2147483647 TO 2147483647
unit
fs;
-- femtoseconds
ps = 1000 fs;
-- femtoseconds
ns = 1000 ps;
-- nanoseconds
us = 1000 ns;
-- microseconds
ms = 1000 us;
-- miliseconds
sec = 1000 ms;
-- seconds
min = 60 sec;
-- minutes
hr = 60 min;
-- hours
END units;
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ขอมูลประเภทอะเรย
ในภาษา VHDL สามารถใชงานขอมูลประเภทอะเรยโดยที่ขอมูลประเภท
อะเรย จะเปนกลุมของชนิดขอมูล ประเภท Scalar ดังแสดงในตัวอยางตอไปนี้
TYPE std_ulogic_vector IS ARRAY (NATURAL RANGE<>) OF std_ulogic;
หรือเปนขอมูลประเภท STRING หรือ BIT_VECTOR ก็ตามใน padkage
STANDARD
TYPE string IS ARRAY (POSITIVE RANGE <>) OF CHARACTER;
TYPE BIT_VECTOR IS ARRAY (NATURAL RANGE<>)OF BIT;
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ตัวอยาง การสรางชนิดขอมูลทีผ่ ูใชกําหนดขึ้นเอง
TYPE ram IS ARRAY (0 TO 31) OF INTEGER RANGE 0 TO 255 ;
TYPE my_type IS ARRAY (3 DOWNTO 0) OF std_logic;
TYPE my_int IS ARRAY RANGE 0 TO 15 ;
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ตัวอยาง การประกาศขอมูลประเภทอะเรยแบบมี Index position ทีแ่ ตกตางกันโดยความหมาย
ของตําแหนงในกลุมของขอมูลอาจหมายถึงนัยสําคัญ ของบิตตางๆในระบบบัสของสัญญาณที่
ประกาศใชในโมเดล
TYPE word IS ARRAY (3 DOWNTO 0) OF std_logic;
TYPE inv_word IS ARRAY (0 TO 3) OF std_logic;
SIGNAL a_bus : inv_word;
SIGNAL b_bus : word;

การรวมขอมูลแบบ Aggregates

เปนรูปแบบการกําหนดคาใหกับกลุม
 ของขอมูลประเภทอะเรย โดย
มีรูปแบบการเขียนดังนี้
(value_1, value_2, . . .)
(element_1 => value_1, element_2 => value_2, . . .)
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ตัวอยาง การเขียน Aggregate แบบ Positional association
- - Array type
SIGNAL z_bus : BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
- - Scalar types
SIGNAL a_bit, b_bit, c_bit, d_bit : BIT ;
...
- - Positional association
z_bus <= (a_bit, b_bit, c_bit, d_bit) ;
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ตัวอยาง การเขียน Aggregate แบบ Named association
- - Array type
SIGNAL z_bus : BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
- - Scalar types
SIGNAL a_bit, b_bit, c_bit, d_bit : BIT ;
...
- - Named association
z_bus <= ( 2 => b_bit ,
1 => c_bit ,
3 => a_bit ,
0 => d_bit ) ;
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ตัวอยาง การเขียนรูปแบบ Slices of Arrays
SIGNAL a_bus : std_logic_vector (7 DOWNTO 0) ;
SIGNAL b_bus : std_logic_vector (0 TO 7);
BEGIN
- - Legal
a_bus(4) <= ‘1’ ; 3
a_bus(3 DOWNTO 0) <= “1010” ;
b_bus(2) <= a_bus(1) ;
b_bus(3 TO 7) <= “11100” ;
- - Illegal
a_bus (0 TO 1) <= “00” ; 2
b_bus (3 DOWNTO 2) <= “10” ;
END ;
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การรวมขอมูลแบบ Concatenation
ในภาษา VHDL มีการใชเครื่องหมาย Ampersand (&) โดยใช
เชื่อมตอขอมูลขนาดเล็กใหมีขนาดใหญ พิจารณาจากตัวอยางตอไปนี้
SIGNAL z_bus : std_logic_vector (7 DOWNTO 0) ;
SIGNAL a_nible, b_nible : std_logic_vector (3 DOWNTO 0) ;
SIGNAL a_bit, b_bit, c_bit, d_bit, : std_logic ;
BEGIN
z_bus <= “0000” & a_nible ;
z_bus <= a_nible & b_nible ;
z_bus <= a_bit & b_bit & c_bit & d_bit & “1010”;
...
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ขอมูลแบบ Enumerated
เปนประเภทขอมูลที่ประกอบดวย ตัวหนังสือหรือชื่อ
ตางๆที่สามารถกําหนดขึ้นมาเอง โดยสมาชิกของขอมูล
ประเภทนี้จะไมมีความหมายทางกายภาพเปนเพียงตัวอักษร
หรือตัวหนังสือที่ใชแทนความหมายที่กําหนดขึน้ มาเองโดย
รูปแบบดังนี้
TYPE type_name IS type_definition ;
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ประเภทขอมูลยอย (Subtypes)
Subtype เปนชนิดของขอมูลยอยของขอมูลหลัก (Type)
โดยมีรูปแบบการเขียน ดังนี้
SUBTYPE subtype_name IS base_type RANGE
range_constraint ;

30

ประเภทขอมูลแบบประสม (Composite Data type)
Composite type เปนชนิดขอมูลที่ประกอบขึ้นจากชนิด
ขอมูลประเภทอะเรย หรือกลุมของขอมูลประเภทตางๆโดยสามารถ
แบงเปน 2 ประเภท ไดแก
1. Arrays of array
2. Records
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ตัวดําเนินการในภาษา VHDL
ภาษา VHDL จะมีชุดของ Operator ที่ใชสําหรับการ
เปรียบเทียบ การกระทําการทางคณิตศาสตรหรือการกระทํา
การทางดานตรรกะ โดย Operator จะเปรียบเสมือน
Toolkit ที่ใชสําหรับสราง RTL Model ขึ้นมา โดยชุดของ
Operator ทั้งหมดในภาษา VHDL มีดังนี้
NOT
inversion
AND
and function
NAND
not-and function
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OR
NOR
XOR
XNOR
=
/=
>=
>
<=
<
SLL

or function
not-or function
exclusive-or function
exclusive-nor function
equality
inequality
greater-than or equal
greater-than
less-then or equal
less-than
shift-left logical
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SRL
SLA
SRA
ROL
ROR
+
*
/
MOD
REM
**
ABS
&

shift-right logical
shift-left arithmetic
shift-right arithmetic
rotate left
rotate right
addition
minus sign
multiplication
division
modulo arithmetic
remainder after division
exponentiation
absolute value
concatenation
34

ลําดับการทํางานของ Operator


การแบงกลุมของ Operator สามารถแบงออกเปนกลุมและมีลําดับ
การทํางานของ Operator จากสูงไปต่ําดังนี้
กลุมพิเศษ
* *, ABS, NOT
กลุมการคูณ
*, /, MOD, REM
กลุมเครื่องหมาย
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กลุมการบวก
+, -, &
กลุมการเลื่อนบิต
SLL, SRL, SLA, SRA, ROL, ROR
กลุมความสัมพันธ
=, /=, <, <=, >, >=
กลุมตรรกะ
AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR
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ชนิดขอมูลที่สามารถใชตัวดําเนินการ Boolean
BIT
 BIT_VECTOR
 STD_LOGIC
 STD_LOGIC_VECTOR


37

ตัวอยาง การใชงาน Boolean
- - And gate 2 Input
ENTITY and2 IS
PORT ( a_bit, b_bit : IN BIT ;
z_bit : OUT BIT );
END and2;
ARCHITECTURE and_operator IF and2 IS
BEGIN
z_bit <= a_bit AND b_bit ;
END and_operator ;
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การสังเคราะหวงจรจากตัวดําเนินการ Logical
NOT a
a AND b
a NAND b
a OR b
a NOR b
a XOR b
a XNOR b

<=>
<=>
<=>
<=>
<=>
<=>
<=>

not a
a and b
not a or not b
a or b
not a and not b
(not a and b) or (a and not b)
(a and b) or (not a and b)
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ชนิดขอมูลและเงื่อนไขการใชงาน Relational



ขอมูลทีม่ ีรูปแบบเปน Scalar ทุกประเภท
ขอมูลทุกชนิดที่เปน Array ขนาด 1 มิติ


การใชงาน relational Operator มีเงื่อนไขดังนี้



Operand ทีน่ ํามาเปรียบเทียบจะตองเปนขอมูลชนิดเดียวกัน
กรณีที่ขอมูลมาเปรียบเทียบกันเปน Array ขอมูลไมจําเปนที่จะตองมีขนาดความ
ยาวเทากัน



การเปรียบเทียบจะจัดเรียงขอมูลที่จะนํามาเปรียบเทียบชิดทางดานซายเสมอ



ขอมูลที่นาํ มาเปรียบเทียบกัน จะไมคํานึงถึงความหมายทางคณิตศาสตร
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แบบ Array


สําหรับวงจร Array จะตองมี Array มาเปรียบเทียบกัน
จะตองมีขนาดความยาวเทากันมิเชนนัน้ โปรแกรมสังเคราะห
วงจรจะไมสรางเปนวงจรเปรียบเทียบขึ้น โดยจะสรางใน
ลักษณะเปน Logic False จาก Boolean แทน
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Shifting


Shifting Operators จะเปน Operator ที่เพิ่มขึ้นมาใน VHDL’93 โดยจะสามารถทํากับ
Array , Boolean และ Bit ดังนั้นถาหากตองการใชงาน Operators ประเภทนี้ จึงตองควร
ตรวจสอบซอรฟแวรสําหรับจําลองการทํางานและซอรฟแวรสาํ หรับสังเคราะหวงจร
เสียกอนวาสามารถใชไดหรือไม Shift Operators ประกอบดวย
SLL - - Shift left logical
SRL - - Shift right logical
SLA - - Shift left arcthmetic
SRA - - Shift right arcthmetic
ROL - - Rotate left
ROR - - Rotate right
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ชนิดขอมูลที่สามารถใชตัว Shift Operators คือชนิดขอมูล bit หรือ
Boolean ที่เปน array ขนาด 1 มิติ
ตัวอยางการใช Logical Shift Left
Z <= a SLL 1;
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Arithmetic Shift




การทํา Arithmetic Shift จะมีลักษณะแตกตางจากการทํา Logical
Shift ที่ Arithmetic Shift จะแทนคาบิตที่ Shift เขาไปใหมดวยบิต
สุดทายของดานที่มีการ Shift
Arithmetic Shift Left จะเปนการเลื่อนบิตไปทางดานซายมือโดยจะ
แทนที่บิตที่เลือ่ นเขาไปใหมดวย คาที่อยูใน LSB เชน
Z <= a SLA 1;
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Rotate
การหมุนจะเปนการเลื่อนบิตขอมูล โดยจะนําขอมูลที่ถูกเลื่อน
ออกไป ไปตอทายของชุดขอมูลที่มีการเลื่อน เชน
Rotate Left จะเลื่อนบิตไปทางดานซายมือแลวนําขอมูลที่ถกู
เลื่อนออกไปทางดานซายมือสุด (MSB) ไปแทนที่บิตขอมูลทาง
ดานขวาสุด (LSB) เชน
Z <= a ROL 2;
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ชนิดของขอมูลและเงื่อนไขการใชงาน Arithmetic Operators
INTEGER
 REAL
เงื่อนไขการใชงาน Arithmetic Operators คือ





Operand จะตองเปนขอมูลชนิดเดียวกัน
ผลลัพธจะมีชนิดขอมูลเปนชนิดเดียวกันกับ Operand
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