5. คำสั่ งแบบขนำน (Concurrent Statement)
คาสั่งแบบ Concurrent ทุกคาสั่งจะทาไปพร้อมๆกัน ไม่ขึนกับลาดับที่ที่คาสั่งนั้นอยู่

ภาษา VHDL มีคาสัง่ ที่มีการทางานแบบขนานหลาย
คาสัง่ ได้แก่
•
•
•
•
•
•

Process Statement
กำรกำหนดค่ ำสั ญญำณ
When Statement
With Statement
"For ... Generate" Statement
"If ... Generate" Statement

กำรกำหนดค่ ำสั ญญำณแบบขนำน (Concurrent Signal Assignment)

การกาหนดค่าให้กบั สัญญาณหรื อที่เรี ยกว่า Signal Assignment เป็ น
คาสัง่ ที่การทางานเป็ นแบบขนาน แต่สามารถจะเขียนใว้ที่ใดก็ได้
ภายใน Architecture รวมถึงการเขียนใว้ใน PROCESS ด้วย รู ปแบบ
คาสัง่ เป็ นดังนี้
Signal <= expression

ตัวอย่างการเขียนวงจร FULL ADDER

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity fulladd is
port (a, b, cin : in std_logic;
sum, cout : out std_logic);
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;

้ าสง่ ั When
การใชค
• คาสัง่ เป็ นแบบ Condition เป็ นนิพจน์บูลีน
• คาสั่งแบบ Condition นี้อาจมีเงื่อนไขเลื่อมกัน แต่ตอ้ งมีการจัดลาดับความสาคัญ

Syntax:

TARGET <= VALUE;
TARGET <= VALUE_1 when CONDITION_1 else
VALUE_2 when CONDITION_2 else
...
VALUE_n;

ตัวอย่ ำงกำรตรวจสอบค่ ำ X ถ้ ำ X เท่ ำกับ "1111" ให้ สัญญำณจำก B
แก่สัญญำณ Z_CONC แต่ ถ้ำไม่ ใช้ ให้ ตรวจสอบว่ ำ X มำกกว่ ำ "1000"
หรือไม่ ถ้ ำใช้ ให้ สัญญำณจำก C แก่ Z_CONC ถ้ ำไม่ ใช้ ให้ สั ญญำณ A

แก่ Z_CONC
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity condition_assign is
port (a,b,c,x : in std_logic_vector(3 downto 0);
z_conc : out std_logic_vector(3 downto 0));
end condition_assign ;
architecture beh of condition_assign is
begin
z_conc <= b when x = "1111" else
c when x > "1000" else
a;
end beh;

ตัวอย่างการออกแบบวงจรมัลติเพลกซ์แบบเข้า 4 ออก 1

ภาษา VHDL ของวงจรมัลติเพลกซ์เข้า 4 ออก 1
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity when_ent is
port ( a, b, c, d : in std_logic ;
selector : in std_logic_vector (1 downto 0);
Y : out std_logic);
end when_ent;
architecture bhv of when_ent is
begin
Y <=
a when selector = "00" else
b when selector = "01" else
c when selector = "10" else
d;
end bhv;

ภาษา VHDL ของวงจรมัลติเพลกซ์เข้า 4 ออก 1
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity when_ent is
port ( a : in std_logic_vector (3 downto 0);
selector : in std_logic_vector (1 downto 0);
Y : out std_logic);
end when_ent;
architecture bhv of when_ent is
begin
Y <=
a(0) when selector = "00" else
a(1) when selector = "01" else
a(2) when selector = "10" else
a(3);
end bhv;

ตัวอย่างการออกแบบวงจรมัลติเพลกซ์แบบเข้า 4 ออก 1
มีท้ งั หมด 4 ชุดทางานพร้อม ๆ กัน

ภาษา VHDL ของวงจรมัลติเพลกซ์ 4 ทาง 4 ชุด
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity when_ent is
generic (width: integer := 4);
port ( a, b, c, d : in std_logic_vector (width-1 downto 0);
selector : in std_logic_vector (1 downto 0);
T : out std_logic_vector (width-1 downto 0) );
end when_ent;
architecture bhv of when_ent is
begin
T <=
a when selector = "00" else
b when selector = "01" else
c when selector = "10" else
d;
end bhv;

กำรใช้ คำสั่ ง With
เป็ นคาสั่งแบบตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็ นนิ พจน์บูลีน เหมือนคาสั่ง WHEN
• ตัวเลือกต้องไม่เลื่อมกัน
• ต้องครอบคลุมทุกตัวเลือก โดยสามารถมีรูปแบบกาหนดได้ดงั นี้
- ค่าเดี่ยว
- เป็ นย่านหรื อกลุ่มของค่า
- สามารถใช้การเลือกค่าได้ดว้ ย ("|" หมายถึง "or")
- "when others" ใช้เพื่อให้ครอบคลุมทุกตัวเลือก

รูปแบบกำหนดได้ ดงั นี้
with EXPRESSION select
TARGET <= VALUE_1 when CHOICE_1,

VALUE_2 when CHOICE_2 | CHOICE_3,
VALUE_3 when CHOICE_4 to CHOICE_5,

···
VALUE_n when others;

ตัวอย่างการตรวจสอบค่า X เพื่อกาหนดสัญญาณให้ Z_CONC ตามเงื่อนไขดังนี้ถา้
X เท่ากับ 0 สัญญาณ Z_CONC ได้จาก A ถ้า X เท่ากับ 7 หรื อ 9 สัญญาณ
Z_CONC ได้จาก B ถ้า X เท่ากับ 1 ถึง 5 สัญญาณ Z_CONC ได้จาก C
นอกจากนั้นให้สัญญาณ Z_CONC เป็ น '0'
entity SELECTED_ASSIGNMENT is
port (A, B, C, X : in integer range 0 to 15;
Z_CONC : out integer range 0 to 15;
Z_SEQ : out integer range 0 to 15);
end SELECTED_ASSIGNMENT;
architecture EX of SELECTED_ASSIGNMENT is
begin
with X select
Z_CONC <= A when 0,
B when 7 | 9,
C when 1 to 5,
0 when others;
end EX

ตัวอย่ ำง วงจรถอดรหัส 7 – segment สาหรับ LED 7 Segment แบบ Common
Anode
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity segdec is
port (bin : in std_logic_vector(3 downto 0);
segm : out std_logic_vector(7 downto 0));
end segdec;
architecture Behavioral of segdec
begin
with bin select
segm <= "00000011" when
"10011111" when
"00100101" when
"00001101" when
"10011001" when
"01001001" when
"01000001" when
"00011111" when
"00000001" when
"00001001" when
"00010001" when
"11000001" when
"01100011" when
"10000101" when
"01100001" when
"01110001" when
end Behavioral;

is

"0000",
"0001",
"0010",
"0011",
"0100",
"0101",
"0110",
"0111",
"1000",
"1001",
"1010",
"1011",
"1100",
"1101",
"1110",
others;

ตัวอย่ ำง วงจร 8 channel Multiplexer MUX8 เป็ นวงจรเลือกสัญญาณจากอินพุท
ส่ งออกทางเอาท์พทุ โดย ADDR จะเป็ นตัวเลือกให้สัญญาณ DIN ใดออกที่เอาท์พทุ
DOUT

DIN เป็ นบัสอินพุทขนาด 8 บิต
ADDR เป็ นบัสควบคุมขนาด 3 บิต
DOUT เป็ นสัญญาณเอาท์พทุ

-------------------------------------The multiplex 8 bits
-------------------------------------library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity mux8 is
port
(din : in bit_vector(7 downto 0);
addr : in bit_vector(2 downto 0);
dout : out bit);
end mux8;
architecture mux8_arc of mux8 is
begin
with addr select
dout <= din(0) when B"000",
din(1) when B"001",
din(2) when B"010",
din(3) when B"011",
din(4) when B"100",
din(5) when B"101",
din(6) when B"110",
din(7) when B"111";
end mux8_arc;

ตัวอย่างวงจรมัลติเพลกซ์แบบเข้า 4 ออก 1 มีท้ งั หมด 8 ชุดทางาน
พร้อม ๆ คล้ายกับวงจรในหัวข้อ คาสัง่ WHEN
entity select_bhv is
generic (width: integer := 8);
port ( a, b, c, d : in std_logic_vector (width-1 downto 0);
selector : in std_logic_vector (1 downto 0);
T : out std_logic_vector (width-1 downto 0) );
end select_bhv;
architecture bhv of select_bhv is
begin
with selector select
T <= a when "00",
b when "01",
c when "10",
d when others;
end bhv;

