
5. ค ำส่ังแบบขนำน (Concurrent Statement)

ค าสั่งแบบ Concurrent ทุกค าสั่งจะท าไปพร้อมๆกนั ไม่ขึนกบัล าดบัท่ีท่ีค  าสั่งนั้นอยู่



 ภาษา VHDL  มีค  าสัง่ท่ีมีการท างานแบบขนานหลาย
ค าสัง่ไดแ้ก่

• Process Statement 
• กำรก ำหนดค่ำสัญญำณ

• When Statement

• With Statement

• "For ... Generate" Statement 
• "If ... Generate" Statement



กำรก ำหนดค่ำสัญญำณแบบขนำน (Concurrent Signal Assignment)

การก าหนดค่าใหก้บัสญัญาณหรือท่ีเรียกวา่ Signal Assignment เป็น
ค าสัง่ท่ีการท างานเป็นแบบขนาน แต่สามารถจะเขียนใวท่ี้ใดกไ็ด้
ภายใน Architecture รวมถึงการเขียนใวใ้น PROCESS  ดว้ย รูปแบบ
ค าสัง่เป็นดงัน้ี

Signal <= expression



ตัวอยา่งการเขยีนวงจร 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; 



การใชค้ าส ัง่ When

• ค  าสั่งเป็นแบบ Condition เป็นนิพจน์บูลีน 
• ค  าสั่งแบบ Condition น้ีอาจมีเง่ือนไขเล่ือมกนั แต่ตอ้งมีการจดัล าดบัความส าคญั

Syntax:

TARGET <= VALUE;

TARGET <= VALUE_1 when CONDITION_1 else

VALUE_2 when CONDITION_2 else

. . .
VALUE_n;



ตัวอย่ำงกำรตรวจสอบค่ำ X ถ้ำ X เท่ำกบั "1111"  ให้สัญญำณจำก B 
แก่สัญญำณ Z_CONC แต่ถ้ำไม่ใช้ให้ตรวจสอบว่ำ X มำกกว่ำ "1000" 
หรือไม่  ถ้ำใช้ให้สัญญำณจำก C แก่ Z_CONC  ถ้ำไม่ใช้ให้  สัญญำณ 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;



ตวัอยา่งการออกแบบวงจรมลัติเพลกซ์แบบเขา้ 4 ออก 1



ภาษา VHDL ของวงจรมลัติเพลกซ์เขา้ 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 ของวงจรมลัติเพลกซ์เขา้ 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;



ตวัอยา่งการออกแบบวงจรมลัติเพลกซ์แบบเขา้ 4 ออก 1  
มีทั้งหมด 4 ชุดท างานพร้อม ๆ กนั



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;

ภาษา VHDL ของวงจรมลัติเพลกซ์ 4 ทาง 4 ชุด



กำรใช้ค ำส่ัง With

เป็นค าสั่งแบบตรวจสอบเง่ือนไขท่ีเป็นนิพจน์บูลีน เหมือนค าสั่ง WHEN

•  ตวัเลือกตอ้งไม่เล่ือมกนั

•   ตอ้งครอบคลุมทุกตวัเลือก  โดยสามารถมีรูปแบบก าหนดไดด้งัน้ี

- ค่าเด่ียว

- เป็นยา่นหรือกลุ่มของค่า

- สามารถใชก้ารเลือกค่าไดด้ว้ย ("|" หมายถึง "or") 

- "when others" ใชเ้พื่อใหค้รอบคลุมทุกตวัเลือก



รูปแบบก ำหนดได้ดงันี้

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;



ตวัอยา่งการตรวจสอบค่า X  เพ่ือก าหนดสัญญาณให ้Z_CONC ตามเง่ือนไขดงัน้ีถา้ 
X เท่ากบั 0  สัญญาณ Z_CONC   ไดจ้าก  A ถา้ X เท่ากบั 7 หรือ 9  สัญญาณ 
Z_CONC   ไดจ้าก   B ถา้ X เท่ากบั 1 ถึง 5  สัญญาณ Z_CONC   ไดจ้าก  C
นอกจากนั้นใหส้ัญญาณ Z_CONC   เป็น '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



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 is

begin

with bin select 

segm <= "00000011" when "0000",

"10011111" when "0001",

"00100101" when "0010",

"00001101" when "0011",

"10011001" when "0100",

"01001001" when "0101",

"01000001" when "0110",

"00011111" when "0111",

"00000001" when "1000",

"00001001" when "1001",

"00010001" when "1010",

"11000001" when "1011",

"01100011" when "1100",

"10000101" when "1101",

"01100001" when "1110",

"01110001" when others;

end Behavioral;

ตัวอย่ำง วงจรถอดรหสั 7 – segment ส าหรับ LED 7 Segment แบบ Common 
Anode



ตัวอย่ำง วงจร 8 channel Multiplexer  MUX8  เป็นวงจรเลือกสัญญาณจากอินพทุ
ส่งออกทางเอาทพ์ทุ โดย ADDR จะเป็นตวัเลือกใหส้ัญญาณ DIN ใดออกท่ีเอาทพ์ทุ

DOUT
-------------------------------------

-- 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;

DIN เป็นบสัอินพทุขนาด 8 บิต
ADDR เป็นบสัควบคุมขนาด 3 บิต
DOUT เป็นสัญญาณเอาทพ์ทุ



ตวัอยา่งวงจรมลัติเพลกซ์แบบเขา้ 4 ออก 1  มีทั้งหมด 8 ชุดท างาน
พร้อม ๆ  คลา้ยกบัวงจรในหวัขอ้  ค  าสัง่ 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;


