6. Sequential Statements

Sequential Statements
ทางานอย่างไร
• ทางานเป็ นลาดับตามคาสัง่ ที่ปรากฏ
• ใช้ได้ใน Process เท่านั้น
• ใช้อธิบายอัลกอริ ทึมได้

คาสั่ งแบบ Sequential และตัวแปร
คาสัง่
• คาสัง่ IF
• คาสัง่ CASE
• คาสัง่ FOR Loops
• คาสัง่ WHILE Loop
• คาสัง่ WAIT
• คาสัง่ NULL

ตัวแปร
• Variables ใน Process
• Global Variables

คาสั่ ง Process (Process Statement)
[Process_name:] PROCESS [(sensitivity_list)]
[Process_declarative_part]
BEGIN
Sequential_statements
--คาสงั่ แบบลาดับ
Sequential_statements
--คาสงั่ แบบลาดับ
END PROCESS [process_name];
เป็ นชื่อของ Process มีหรื อไม่มีกไ็ ด้ ถ้ามีตอ้ งตามหลังด้วยโคลอน ":"
และถ้ามีหลาย Process ชื่อนี้ตอ้ งไม่ซ้ ากัน
Sensitivity_list
เป็ นสัญญาณที่มีผลกระทบต่อการทางานภายใน Process มีหรื อไม่มีกไ็ ด้
Sequential_statements คาสัง่ แบบลาดับที่ใช้ใน Process
Process_name

ตัวอย่าง Process ที่มี Sensitivity_list
ชื่อ

Sensitivity list

Sync_process: PROCESS (CLK)
BEGIN
Wait until clk = '0';
sum <= a XOR b XOR cin;
END PROCESS;

ตัวอย่าง Process ที่ไม่มี Sensitivity_list
D_Flipflop: PROCESS
BEGIN
wait until (clk 'EVENT and CLK = '1');
Q <= D;
END PROCESS;

ตัวแปร (Variables)
ตัวแปรหรื อ Variable ใช้ได้เฉพาะภายในคาสัง่ PROCESS เท่านั้น
และเมื่อใช้ใน Processs ใด ก็จะมองเห็นได้จาก Process นั้นเท่านั้น
จะไม่เห็นจาก Process อื่น ยกเว้น SHARE VARIABLE ซึ่งถูกนิยาม
ขึ้นใหม่ใน VHDL'93 ซึ่งมีวิธีระบุดงั นี้
SHARE VARIABLE shareed_variable_name : type

การส่ งผ่านค่าระหว่าง Variable กับ Signal
• ถ้า ตัวรับเป็ น Variable ใช้เครื่ องหมาย :=
• ถ้าตัวรับเป็ น Signal ใช้เครื่ องหมาย <=
architecture RTL of XYZ is
signal A_sig, B_sig, C_sig : integer range 0 to 7;
signal Y_sig, Z_sig :
integer range 0 to 15;
begin
process (A_sig, B_sig, C_sig)
variable M_var, N_var : integer range 0 to 7;
begin
M_var := A_sig;
N_var := B_sig;
Z_sig <= M_var + N_var;
M_var := C_sig;
Y_sig <= M_var + N_var;
end process;
end RTL;

คาสั่ ง IF (IF Statement)
• เป็ นคาสัง่ ที่ใช้สาหรับเลือกการทางานตามเงื่อนไขที่ระบุ โดย
เงื่อนไขอยูใ่ นรู ปนิพจน์บูลีน

รู ปแบบคาสัง่
รูปแบบที่ 1
IF condition THEN
-- sequential statements
END IF;
รูปแบบที่ 2
IF condition THEN
-- sequential statements
ELSE
-- sequential statements
END IF;

รูปแบบที่ 3
IF condition THEN
-- sequential statements
ELSIF CONDITION then
-- sequential statements
•••
ELSE
-- sequential statements
END IF;

-- ระวัง ELSIF ไม่ใช ้ ELSE IF

ตัวอย่าง
entity IF_STATEMENT is
port (A, B, C, X : in bit_vector (3 downto 0);
Z
: out bit_vector (3 downto 0);
end IF_STATEMENT;
architecture EXAMPLE1 of IF_STATEMENT
is
begin
process (A, B, C, X)
begin
Z <= A;
if (X = "1111") then
Z <= B;
elsif (X > "1000") then
Z <= C;
end if;
end process;
end EXAMPLE1;

architecture EXAMPLE2 of IF_STATEMENT
is
begin
process (A, B, C, X)
begin
if (X = "1111") then
Z <= B;
elsif (X > "1000") then
Z <= C;
else
Z <= a;
end if;
end process;
end EXAMPLE2;

ตัวอย่างการเขียนวงจร MUX แบบ 4 อินพุท อินพุทละ
8 บิต โดยใช้คาสัง่ If...Else
entity mux4 is
port (

a, b, c, d : in std_logic_vector (7 downto 0);
sel1, sel2 : in std_logic;
outmux
: out std_logic_vector (7 downto 0));

end mux4;
architecture behavior of mux4 is
begin
process (a, b, c, d, sel1, sel2)
begin
if (sel1 = '1') then
if (sel2 = '1') then
outmux
else
outmux
end if;
else
if (sel2 = '1') then
outmux
else
outmux
end if;
end if;
end process;
end behavior;

<= a;
<= b;

<= c;
<= d;

คาสั่ ง CASE (CASE Statement )
การใช้งานคาสัง่ CASE คล้าย
กับคาสัง่ IF แต่ expression
เพื่อใช้ในการเลือกของคาสัง่
CASE มีความสาคัญเท่ากัน
การทางานของคาสั่ง CASE นี้
คล้ายกับคาสัง่ WITH
SELECT ในแบบ ขนาน

CASE expression IS
WHEN value_1 =>
-- sequential
statements
WHEN value_2 | value_3 =>
-- sequential
statements
WHEN value_4 to value_n =>
-- sequential
statements
WHEN others =>
-- sequential
statements
END CASE ;

เงื่อนไขการเลือก
•
•
•
•

ค่าของตัวเลือกต้องไม่เลื่อมกัน
ระบุค่าตัวเลือกเป็ นค่าใดค่าหนึ่งที่แน่นอน หรื อ
ระบุค่าตัวเลือกเป็ นกลุ่ม โดยใช้คาสัง่ TO
ระบุค่าตัวเลือกจากค่าใดค่าหนึ่งจากตัวเลือกหลายๆตัว โดยใช้
เครื่ องหมาย "|" ซึ่งมีความหมายหมายถึง "หรื อ"
• ต้องกาหนดค่าตัวเลือกให้ครอบคลุมทุกกรณี โดยอาจใช้คาสัง่
"WHEN OTHERS"

ตัวอย่ าง
entity CASE_STATEMENT is
port (A, B, C, X : in integer range 0 to 15;
Z
: out integer range 0 to 15;
end CASE_STATEMENT;

architecture EXAMPLE of CASE_STATEMENT is
begin
process (A, B, C, X)
begin
case X is
when 0
=> Z <= A;
when 7 | 9 => Z <= B;
when 1 to 5 => Z <= C;
when others => Z <= 0;
end case;
end process;
end EXAMPLE;

ตัวอย่างการระบุค่าตัวเลือกแบบระบุยา่ น
entity RANGE_1 is
port (A, B, C, X : in integer range 0 to 15;
Z
: out integer range 0 to 15;
end RANGE_1;
architecture EXAMPLE of RANGE_1 is
begin
process (A, B, C, X)
begin
case X is
when 0 =>
Z <= A;
when 7 | 9 =>
Z <= B;
when 1 to 5 =>
Z <= C;
when others =>
Z <= 0;
end case;
end process;
end EXAMPLE;

entity RANGE_2 is
port (A, B, C, X : in bit_vector(3 downto 0);
Z
: out bit_vector(3 downto 0);
end RANGE_2;
architecture EXAMPLE of RANGE_2 is
begin
process (A, B, C, X)
begin
case X is
when "0000" =>
Z <= A;
when "0111" | "1001" =>
Z <= B;
when "0001" to "0101" =>
Z <= C;
when others =>
Z <= 0;
end case;
end process;
end EXAMPLE;

<-- wrong

ตัวอย่างการเขียนวงจร MUX แบบ 4 อินพุท
อินพุทละ 8 บิต
entity mux4 is
port (a, b, c, d : in std_logic_vector (7 downto 0);
sel : in std_logic_vector (1 downto 0);
outmux : out std_logic_vector (7 downto 0));
end mux4;
architecture behavior of mux4 is
begin
process (a, b, c, d, sel)
begin
case sel is
when "00" => outmux <= a;
when "01" => outmux <= b;
when "10" => outmux <= c;
when others => outmux <= d; -- case
statement must be complete
end case;
end process;
end behavior;

คาสั่ ง NULL
คาสัง่ NULL ในภาษา
VHDL หมายถึงไม่กระทา
การใดๆ มักใช้ในคาสัง่
CASE เนื่องจากคาสัง่ CASE
ต้องมีทางเลือกครบทุก
เงื่อนไข แต่ถา้ บางครั้งไม่
ต้องการให้ทาอะไรเลยใน
บางเงื่อนไข ก็ใช้คาสัง่
NULL เข้ามาช่วย

Process(control)
begin
Motor <= motor_stop;
case control is
when forward =>
motor <= motor_forward;
when reverse =>
motor <= motor_reverse;
when others =>
null;
end case;
end process;

การใช้ Attribute ของออบเจ็กต์
การใช้ attribute หมายถึงการอ้างอิงถึงคุณสมบัติต่างๆของวัตถุ
เช่นการใช้ 'event ซึ่งเป็ น attribute สาหรับตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุเช่น clk'event ตรวจสอบว่าสัญญาณ
clk นี้มีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่

ตัวอย่าง attribute ที่ใช้งานบ่อยมา
ี้ ล
้ ดของออบเจ็กต์
• ‘Left
ให ้ค่าตัวชอ
ี เิ มนต์(Element) ทีอ
่ ยูซ
่ ายสุ
ี้ ล
• ‘Right
ให ้ค่าตัวชอ
ี เิ มนต์(Element) ทีอ
่ ยูข
่ วาสุดของออบเจ็กต์
• ‘High
ให ้ค่าสูงสุดของจานวน array
• ‘Low
ให ้ค่าตา่ สุดของจานวน array
• ‘Length
ให ้ค่าความยาวของชนิดข ้อมูล
• ‘RANGE
ให ้ค่าย่านหรือขอบเขตของออบเจ็กต์
• ‘REVERSE_RANGE ให ้ค่าย่านหรือขอบเขตของออบเจ็กต์แบบกลับทิศทาง
• ‘EVENT
ให ้ค่าเป็ นจริงเมือ
่ ออบเจ็กต์มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงค่า
• Attribute นอกจากนีย
้ ังมีอก
ี หลายตัว

ตัวอย่างการใช้งาน
Signal y_up
: std_logic_vector (15 downto 0)
Signal y_dn
: std_logic_vector (0 to 15)
ถ ้าหา attribute จะได ้ค่าดังนี้
y_up'left
= 15
y_up'right = 0
y_up'hi
= 15
y_up'low
= 0
y_up'length = 16
y_up'range = 15 downto 0
y_up'reverse_rang = 0 to 15

y_dn'left
= 0
y_dn'right
= 15
y_dn'high
= 15
y_dn'low
= 0
y_dn'length
= 16
y_dn'range
= 0 to 15
y_dn'reverse_range = 15
downto 0

ข้อควาระวังสาหรับการใช้งาน attributes บางตัวสามารถนาไปสังเคราะห์ได้ แต่บางตัวสังเคราะห์
ไม่ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เครื่ องมือที่ใช้งานด้วย

การใช้ คาสั่ ง Loop
คาสงั่ สาหรับให ้เกิดการทางานแบบวนรอบ ในภาษา
VHDL มี 2 แบบได ้แก่
• FOR loop
• WHILE loop

คาสั่ ง FOR Loops
[loop_label:]
FOR identifier IN discrete_range LOOP
-- sequential statements
END LOOP [loop_label] ;

for i in 0 to 3 loop
--sequential statements
end loop;

Loop_label เป็ นชื่อของ loop จะมีหรื อไม่มีกไ็ ด้
Identifier เป็ นพารามิเตอร์ ที่ใช้กาหนดจานวนรอบของการทางาน ค่านี้ไม่ตอ้ มี
การกาหนดใว้ก่อน แต่จะกาหนดในคาสั่ง FOR เลยว่าต้องการให้มีค่าเท่าไรถึง
เท่าไร และในแต่ละรอบของ การทางาน ค่านี้ จะเพิ่มขึ้นที่ละ 1 เมื่อเพิ่มจนถึง
ค่าสู งสุ ดก็จะหลุดออบมาจากลูป และ ค่านี้จะเปลี่ยนค่าด้วยการใช้งานอย่างอื่น
ไม่ได้ อีกทั้งนอกลูปก็มองไม่เห็นด้วย
Discrete_rang ค่าของ Identifier โดยระบุเป็ น ย่าน เช่น 0 TO 4

ตัวอย่าง
entity FOR_LOOP is
port (A : in integer range 0 to 3;
Z : out bit_vector (3 downto 0));
end FOR_LOOP;
architecture EXAMPLE of FOR_LOOP is
begin
process (A)
begin
Z <= "0000";
for I in 0 to 3 loop
if (A = I) then
Z(I) <= `1`;
end if;
end loop;
end process;
end EXAMPLE;

ตัวอย่างการหาค่าพาริ ต้ ี (Parity) ของข้อมูลขนาด 4 บิต โดยใช้
คาสัง่ FOR LOOP ถ้าเป็ นพาริ ต้ ีคี่ ODD จะเท่ากับ 1
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity PARITY is
port (A: in std_logic_vector (3 downto 0);
ODD : out std_logic);
end PARITY;
architecture RTL of PARITY is
begin
process (A)
variable TMP : std_logic;
begin
TMP := '0';
for I in A'low to A'high loop
TMP := TMP xor A(I);
end loop;
ODD <= TMP;
end process;
end RTL;

ODD  A0  A1  A2  A3

attribute

เขียนแบบที่ 2 ใช้ Generic ขยายจานวนบิตได้
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity PARITY is
generic (width: integer := 8);
port (A: in std_logic_vector (width-1 downto 0);
ODD : out std_logic);
end PARITY;
architecture RTL of PARITY is
begin
process (A)
variable TMP : std_logic;
begin
TMP := '0';
for I in A'low to A'high loop
TMP := TMP xor A(I);
end loop;
ODD <= TMP;
end process;
end RTL;

ตัวอย่างการใช้ค่า Identifier ของคาสัง่ FOR
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity countzeros is
port (a : in std_logic_vector (7 downto 0);
Count : out integer range 0 to 8);
end countzeros;
architecture behavior of countzeros is
สังเกตเครื่ องหมายที่
begin
ใช้กบั Variable
process (a)
variable Count_Aux : integer range 0 to 8;
begin
Count_Aux := 0;
attribute
for i in a'range loop
if (a(i) = '0') then
Count_Aux := Count_Aux + 1;
end if;
ทาไมต้องมี variable ?
end loop;
Count <= Count_Aux;
ไม่มีได้ใหม ?
end process;
เป็ น Signal ได้ใหม ?
end behavior;

คาสั่ ง While Loop
เป็ นคาสัง่ วนรอบอีกรู ปแบบหนึ่ง การทางานเหมือนกับคาสัง่ FOR
LOOP แต่คาสั่ งนีใ้ ช้ สาหรับการจาลองการทางานเท่ านั้น จึงเหมาะ
สาหรับการเขียนเป็ น โมดูลสาหรับทดสอบโมดูลอื่น (Testbench)
แต่ใช้สงั เคราะห์เป็ นของจริ งไม่ได้

รู ปแบบการใช้งาน
[loop_label:]
WHIL condition LOOP
-- sequential statements
END LOOP [loop_label] ;
Loop_label เป็ นชื่อของ loop จะมีหรื อไม่มีกไ็ ด้
condition เป็ นเงื่อนไขที่ใช้กาหนดการทางานภายในลูป ถ้าเงื่อนไขเป็ นจริ งจะทางาน
ภายในลูปแต่ถา้ เงื่อนไขเป็ นเท็จก็จะหลุดออกจากลูป ดังนั้นการกาหนดเงื่อนไขนี้ตอ้ งทาด้วย
ความระมัดระวัง ต้องให้มีโอกาสที่เงื่อนไขเป็ นเท็จ เพื่อป้ องกันมิให้การทางานไม่หลุดออก
จากลูป

ตัวอย่าง
entity CONV_INT is
port (VECTOR: in bit_vector(7 downto 0);
RESULT: out integer);
end CONV_INT;
architecture B of CONV_INT is
begin
process(VECTOR)
variable TMP: integer;
begin
TMP := 0;
for I in VECTOR'range loop
if (VECTOR(I)='1') then
TMP := TMP + 2**I;
end if;
end loop;
RESULT <= TMP;
end process;
end B;

architecture C of CONV_INT is
begin
process(VECTOR)
variable TMP: integer;
variable I
: integer;
begin
TMP := 0;
I := VECTOR'high;
while (I >= VECTOR'low) loop
if (VECTOR(I)='1') then
TMP := TMP + 2**I;
end if;
I := I - 1;
end loop;
RESULT <= TMP;
end process;
end C;

คาสั่ ง WAIT Statement
คาสัง่ WAIT ใช้สาหรับหยุดการทางานภายใน PROCESS มี
4 รู ปแบบดังนี้
•
•
•
•

WAIT FOR
WAIT ON
WAIT UNTIL
WAIT

WAIT FOR
สัง่ ให้หยุดรอเป็ นระยะเวลาขนาดหนึ่ง มีรูปแบบดังนี้
WAIT FOR specific_time;

WAIT ON
สัง่ ให้หยุดการทางานเพื่อรอการเกิดเหตุการณ์ที่ระบุใว้ มีรูปแบบดังนี้
WAIT FOR ON signal_list;

WAIT UNTIL
สังให้หยุดการทางานจนกว่าเงื่อนไขที่ระบุจะเป็ นจริ ง มีรูปแบบดังนี้

WAIT FOR condition;

WAIT
สัง่ ให้หยุดการทางาน มีรูปแบบดังนี้
WAIT ;

ตัวอย่าง เป็ นการสร้างโมเด็ลของ D-flipflop โดยใช้คาสั่ง
Wait On และ Wait Until เพื่อตรวจสอบสัญญาณนาฬิกา
entity FF is
port (D, CLK : in bit;
Q
: out bit);
end FF;
architecture BEH_1 of FF is
begin
process
begin
wait on CLK;
if (CLK = '1') then
Q <= D;
end if;
end process;
end BEH_1;

architecture BEH_2 of FF is
begin
process
begin
wait until CLK=‘1’;
Q <= D;

end process;
end BEH_2;

ตัวอย่างเป็ นการสร้างสัญญาณที่กาหนดคาบเวลาต่างๆ
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity time1 is
end time1;

architecture beh of time1 is
signal c : std_logic;
begin
process
begin
c <= '1';
wait for 20 ns;
c <= '0';
wait for 10 ns;
c <= '1';
end process;
end beh;

