
บทที ่2 

องค์ประกอบของภาษา VHDL 

• ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัภาษา VHDL  

• โครงสร้างของภาษา VHDL 

• ไลบรารี (Libraries) 

• คอมโปเนนต์ (Component) 



ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัภาษา VHDL 

• การทาํงานแบบลาํดับและแบบขนาน 

• ออบเจ็กต์ (OBJECTS) 

 



การทาํงานแบบลาํดบัและแบบขนาน 

• การทาํงานแบบลาํดบั (Sequential)    

• การทาํงานแบบขนาน (Concurrent)  

X <= A and B; 
Y <= C xor D; 
Z  <= X or Y; 

Z  <= X or Y; 
X <= A and B; 
Y <= C xor D; 

P1 = seg[i]; 
P2 = dig[i]; 

       delay_ms(100)  
P2 = 0x0F; 



ออบเจ็กต์ (OBJECTS) 

      ออบเจก็ตใ์นภาษา VHDL หมายถึงองคป์ระกอบหน่ึงๆในระบบ  ใชส้าํหรับ
เกบ็ค่าต่างๆ มีอยูด่ว้ยกนั 3 แบบ(Class) ไดแ้ก่   

• ค่าคงท่ี (Constant)  

– เม่ือกาํหนดค่าใหแ้ลว้จะคงค่านั้นตลอดไป  ไม่สามารถดดัแปลงหรือแกไ้ขได ้

• ตวัแปร(Variable)  

– สามารถกาํหนดค่าและเปล่ียนแปลงค่าไดต้ลอดการทาํงาน  แต่ณ เวลาหน่ึงๆจะเกบ็ค่า
ไดเ้พียงค่าเดียวเท่านนั 

• สัญญาณ(Signal )  

– ใชส้าํหรับการเช่ือมต่อโมดูลต่างๆเขา้ดว้ยกนั ถา้เปรียบเทียบอยา่งง่ายๆ Signal แทนขา
ของอุปกรณ์  หรือสายไฟท่ีใชเ้ช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆในวงจรเขา้ดว้ยกนั  



กฎเกณฑ ์การตั้งช่ือ Object 

• เป็นพยญัชนะ  ตวัเลข หรือเคร่ืองหมายขีดเสน้ใตใ้นภาษาองักฤษก็

ไดแ้ต่ตอ้งข้ึนตน้ดว้ยพยญัชนะเสมอ  โดยมีความยาวไม่จาํกดั 

• พยญัชนะตวัเลก็หรือตวัใหญ่มีค่าเท่ากนั  

• หา้มใชค้าํสงวนของ VHDL เช่น PORT  ENTITY  SIGNAL และ 

PROCESS เป็นตน้ 



การประกาศใช้ออบเจ็กต์  

OBJECT_CLASS object_name : TYPE [:= initial_value];  

SIGNAL A_signal : BIT; 

SIGNAL B_signal : BIT := '0'; 
CONSTANT pi IS: REAL := 3.14159;  

entity fulladd is 
   port (a, b, cin : in std_logic; 
            sum, cout : out  std_logic); 
end fulladd; 

variable SUM, COUT : std_logic; 

variable RESULT : std_logic_vector  (1 downto 0); 



โครงสร้างของภาษา VHDL 



ตวัอยา่ง 

entity fulladd is 

   port (a, b, cin : in bit; 

            sum, cout : out bit);  

end fulladd; 

architecture addflow of fulladd is 

begin 

   sum <= a xor b xor cin; 

   cout <= (a and b) or (a and cin) or (b and cin); 

end addflow;  

Entity 

Architecture 



ENTITY Declaration 

ENTITY entity_name IS 

 generic clause 

 port clause 

END ENTITY entity_name ; 

รูปแบบ 

GENERIC  ใชก้าํหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ  

เช่นค่าพารามิเตอร์เก่ียวกบัเวลาหน่วง  ของ

อุปกรณ์  

PORT ใชก้าํหนดขาหรือสัญญาณของโมดูลท่ีจะใชติ้ดต่อกบัโลกภายนอก  



 พอร์ท (Port)  

พอร์ทประกอบดว้ย 

• ช่ือพอร์ท (Name) 

• โหมดหรือทิศทางของพอร์ท (Mode) 

IN     :   เป็นสัญญาณอินพทุ (Input) 

OUT     :   เป็นสัญญาณเอาทพ์ุท (Output) 

INOUT :   เป็นสัญญาณสองทิศทาง (Bidirectional) 

BUFFER  :    ถา้พิจารณาภายนอกอุปกรณ์มีลกัษณะเหมือน OUT และถา้    

 พิจารณาภายในอุปกรณ์มีลกัษณะเป็น INOUT  



พอร์ท (Port) (ต่อ) 

• Type   เป็นแบบหรือชนิดของขอ้มูลของพอร์ท ซ่ึงภาษา VHDL จะมีแบบ   

              มาตราฐานอยู ่ เรียกวา่Standard Types ไดแ้ก่ 

 BIT  มีค่าเป็น 0 หรือ 1 

 BIT_VECTOR   เป็นกลุ่มของ BIT 

 BOOLEAN มีค่าเป็นจริง (1) หรือเทจ็ (0) 

 INTEGER มีค่าเป็นเลขจาํนวนเตม็ 

 REAL  มีค่าเป็นเลขจาํนวนจริง 

 TIME  มีค่าเป็นเวลา 

 CHARACTER เป็นตวัอกัขระ 

 STRING  เป็นกลุ่มของตวัอกัขระ 

นอกจากน้ียงัมี  std_logic และ std_logic_vector  (ใชไ้ลบราร่ี) 



ตวัอยา่ง Entity 

ENTITY and3 IS 

 GENERIC (delay: TIME := 5 ns); 

 PORT (a, b, cin : in bit; sum, cout : out bit); 

END and3; 

Name 
Mode 

Type 

เคร่ืองหมาย ";" ท่ีปรากฎอยูส่่วนทา้ยของแต่ละบรรทดัเป็นการบอกวา่จบ

ประโยคคาํสั่ง  ซ่ึงเคร่ืองหมายน้ีสามารถใชไ้ดทุ้กท่ีในการเขียนจบประโยคคาํสั่ง 

เคร่ืองหมาย "- -" ใชร้ะบุขอ้ความท่ีเป็นหมายเหตุ (Comment)  



ตวัอยา่ง Entity (ต่อ) 

entity fulladd is 
 port (a, b, cin : in bit; 
 sum, cout : out  bit); 

end fulladd; 

entity fulladd is 
 port ( a : in bit; 

  b : in bit; 

     cin : in bit; 
  sum : out  bit; 

  cout : out  bit); 

end fulladd; 

entity test_fulladd is 

end test_fulladd; 
Entity สาํหรับ Testbench  



ARCHITECTURE Declaration 

เป็นส่วนท่ีใชส้าํหรับบรรยายถึงฟังกช์ัน่การทาํงานของโมดูล  โดยมีความสัมพนัธ์

กบั Entity ท่ีไดก้าํหนดใว ้ 

ARCHITECTURE arch_name OF entity_name IS 
 architecture declarative part  
 …………………………… 

BEGIN 
 statements 
 …………. 
 …………. 
END arch_name ; 



ARCHITECTURE Declaration (ต่อ) 

arch_name   เป็นช่ือของ Architecture การตั้งช่ือใชก้ฎเกณฑเ์ดียวกบัการตั้งช่ือ

        ออบเจ็กต ์

entity_name  เป็นช่ือของ Entity ของ Architecture น้ีประกอบอยู ่

architecture declarative part  เป็นส่วนท่ีใชป้ระกาศออบเจก็ตห์รือส่ิงต่างๆท่ีจะ

นาํไปใชใ้นโมดูล  ซ่ึงมีอยูห่ลายอยา่งไดแ้ก่ 

 Signal    

 Constant 

 Type 

 Subtype 

 Subprogram 

 Component 



ARCHITECTURE Declaration (ต่อ) 

STATEMENTS  เป็นคาํสั่งของภาษา VHDL  เป็นคาํสั่งท่ีใชท้าํงานหรือเป็นคาํสั่งท่ีบ่ง

บอกการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ต่างๆเขา้ดว้ยกนั  คาํสั่งเหล่าน้ีมีหลายแบบดงัน้ี 

• CONCURRENT Statements  คาํสัง่ท่ีมีการทาํงานเป็นแบบขนาน (Concurrent)  การทาํงาน        

   ภายใน Architure น้ีทุกคาํสัง่ถือวา่ทาํงานไปพร้อมๆกนัคือเป็นแบบขนาน 

• PROCESS Statement  เป็นคาํสัง่ท่ีมีการทาํงานเป็นแบบลาํดบั   แต่คาํสัง่เหล่าน้ีตอ้งอยูภ่ายใน 

    คาํสัง่ PROCESS  

• การกาํหนดค่าสัญญาณ  เป็นการเช่ือมต่อสญัญาณจากสัญญาณหน่ึงส่งใหอี้กสญัญาณหน่ึง 

• การเช่ือมต่ออุปกรณ์ (Component)   เป็นการต่ออุปกรณ์ต่างๆเขา้ดว้ยกนั 



คาํส่ังภายใน Architecture เป็นอะไร ? 

ARCHITECTURE arch_name OF entity_name IS 
BEGIN 
 concurrent statements; 
 concurrent statements; 
 ……………… 
 PROCESS  
 BEGIN 
        Sequential statements; 
     Sequential statements; 
    ……………… 
 END PROCESS; 
END ARCHITECTURE arch_name ; 
 

ถือวา่ Process หน่ึงๆ

เป็นหน่ึง Concurrent 

statement 



ตวัอยา่ง ARCHITECTURE 

ARCHITECTURE addflow OF fulladd IS 

BEGIN 

 sum <= a xor b xor cin; 

    cout <= (a and b) or (a and cin) or (b and cin); 

END addflow; 

Concurrent statements 

Concurrent statements 



Architecture Styles 

1. แบบอธิบายพฤติกรรม (Behavioral Description)  เป็นรูปแบบการเขียน
ระดบัสูง  คลา้ยกบัการโปรแกรมในภาษาคอมพิวเตอร์ทัว่ไป 

2. แบบอธิบายการไหลของขอ้มูล (Dataflow Description)  คลา้ยกบัสมการโลจิก 

3. แบบอธิบายโครงสร้าง (Structural Description)  คลา้ยกบัการต่ออุปกรณ์ 

4. แบบผสม (Mixed Model Description) 

 

อน่ึง Entity หน่ึงๆสามารถมีไดห้ลาย Architecture 



แบบอธิบายพฤตกิรรม (Behavioral Description)  

ตวัอยา่งวงจร Multiplexer ARCHITECTURE behavioral OF 
Mux2x1 IS 

BEGIN 

  PROCESS (in0, in1, sel) 

 BEGIN 

     IF sel = 0 THEN 

   yout <= in0; 

  ELSE 

   yout <= in1; 

  END IF; 

 END PROCESS; 

END behavioral ; 



แบบอธิบายการไหลของข้อมูล (Dataflow Description) 

ARCHITECTURE dataflow OF Mux2x1 IS 

BEGIN 

 yout <= ((NOT sel) AND in0) OR (sel AND in1); 

 END dataflow; 



แบบอธิบายโครงสร้าง (Structural Description) 

ARCHITECTURE structural OF Mux2x1 IS 
Component INV 
 PORT (i1: in bit; y1 : out bit); 
End component; 
Component AND2 
 PORT (iand1, iand2 : in bit; yand : out bit); 
End component; 
Component OR2 
 PORT (ior1, ior2 : in bit; yor : out bit); 
End component; 
SIGNAL S0, S1, S2 : bit; 
BEGIN 
 IC1: INV PORT MAP (i1 => sel, y1 => s0); 
 IC2: AND2 PORT MAP (iand1 => in0, iand2 => s0, yand => s1); 
 IC3: AND2 PORT MAP (iand1 => in1, iand2 => sel, yand => s2); 
 IC4: OR2 PORT MAP (ior1 => s1, ior2 => s2, yor => yout); 
END structural; 



สรุป คร้ังท่ี 1  ลกัษณะโดยรวมของ VHDL 

Architecture 

Entity 

Entity 



สรุป คร้ังท่ี 1  ลกัษณะโดยรวมของ VHDL 

Package 

Entity 

Architecture 
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Architecture 

(Data Flow) 

Concurrent 

Statements 
Process 
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(Structural) 

Sequential 

Statement 

Generics Port 

Concurrent 

Statements 
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