
6. Sequential Statements



Sequential Statements
ท างานอย่างไร

• ท างานเป็นล าดบัตามค าสัง่ท่ีปรากฏ
• ใชไ้ดใ้น Process เท่านั้น
• ใชอ้ธิบายอลักอริทึมได้



ค าส่ังแบบ Sequential  และตัวแปร 

ค าสัง่
• ค  าสัง่ IF 
• ค  าสัง่ CASE 
• ค  าสัง่ FOR Loops
• ค  าสัง่ WHILE Loop
• ค  าสัง่ WAIT 
• ค  าสัง่ NULL

ตัวแปร
• Variables ใน Process
• Global Variables



ค าส่ัง Process  (Process Statement)

[Process_name:]  PROCESS [(sensitivity_list)]
[Process_declarative_part]

BEGIN
Sequential_statements --ค าสัง่แบบล าดบั
Sequential_statements --ค าสัง่แบบล าดบั

END PROCESS  [process_name];

Process_name เป็นช่ือของ Process มีหรือไม่มีกไ็ด ้ ถา้มีตอ้งตามหลงัดว้ยโคลอน ":"  
และถา้มีหลาย Process  ช่ือน้ีตอ้งไม่ซ ้ ากนั

Sensitivity_list เป็นสญัญาณท่ีมีผลกระทบต่อการท างานภายใน Process มีหรือไม่มีกไ็ด ้
Sequential_statements ค าสัง่แบบล าดบัท่ีใชใ้น Process



ตวัอยา่ง Process ท่ีมี Sensitivity_list

Sync_process:  PROCESS (CLK)

BEGIN

Wait until clk = '0';

sum <= a XOR b XOR cin;
END PROCESS;

ช่ือ
Sensitivity list 



ตวัอยา่ง Process ท่ีไม่มี Sensitivity_list

D_Flipflop: PROCESS

BEGIN

wait until (clk 'EVENT and CLK =  '1');

Q <= D;
END PROCESS;



ตัวแปร (Variables)

ตวัแปรหรือ Variable ใชไ้ดเ้ฉพาะภายในค าสัง่ PROCESS เท่านั้น
และเม่ือใชใ้น Processs ใด กจ็ะมองเห็นไดจ้าก Process นั้นเท่านั้น  
จะไม่เห็นจาก Process อ่ืน ยกเวน้ SHARE VARIABLE ซ่ึงถูกนิยาม
ข้ึนใหม่ใน VHDL'93  ซ่ึงมีวิธีระบุดงัน้ี

SHARE VARIABLE  shareed_variable_name : type 



การส่งผา่นค่าระหวา่ง Variable กบั Signal

• ถา้ ตวัรับเป็น Variable ใชเ้คร่ืองหมาย  :=   
• ถา้ตวัรับเป็น Signal ใชเ้คร่ืองหมาย <=  

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; 



ค าส่ัง IF (IF Statement)

• เป็นค าสัง่ท่ีใชส้ าหรับเลือกการท างานตามเง่ือนไขท่ีระบุ  โดย
เง่ือนไขอยูใ่นรูปนิพจน์บูลีน 



รูปแบบค าสัง่

รปูแบบที ่1
IF condition THEN
   -- sequential statements
END IF;

รปูแบบที ่2
IF condition THEN
   -- sequential statements
ELSE
   -- sequential statements
END IF;

รปูแบบที ่3
IF condition THEN 
   -- sequential statements
ELSIF CONDITION then   
   -- sequential statements
• • •
ELSE
   -- sequential statements

END IF; 

-- ระวงั  ELSIF  ไมใ่ช ้ ELSE IF



ตวัอยา่ง

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;



ตวัอยา่งการเขียนวงจร MUX แบบ 4 อินพทุ   อินพทุละ 
8 บิต โดยใชค้  าสัง่ 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 <= a;
else

outmux <= b;
end if;

else
if (sel2 = '1') then

outmux <= c;
else

outmux <= d;
end if;

end if;
end process;

end behavior;



ค าส่ัง CASE (CASE Statement )

การใชง้านค าสัง่ CASE คลา้ย
กบัค าสัง่ IF แต่ expression 
เพื่อใชใ้นการเลือกของค าสั่ง 
CASE มีความส าคญัเท่ากนั  
การท างานของค าสั่ง CASE น้ี 
คลา้ยกบัค าสัง่  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 ;



เง่ือนไขการเลือก

• ค่าของตวัเลือกตอ้งไม่เล่ือมกนั
• ระบุค่าตวัเลือกเป็นค่าใดค่าหน่ึงท่ีแน่นอน หรือ
• ระบุค่าตวัเลือกเป็นกลุ่ม  โดยใชค้  าสัง่ TO  
• ระบุค่าตวัเลือกจากค่าใดค่าหน่ึงจากตวัเลือกหลายๆตวั  โดยใช้

เคร่ืองหมาย "|"  ซ่ึงมีความหมายหมายถึง   "หรือ"
• ตอ้งก าหนดค่าตวัเลือกใหค้รอบคลุมทุกกรณี  โดยอาจใชค้  าสัง่  

"WHEN OTHERS" 



ตัวอย่าง

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;



ตวัอยา่งการระบุค่าตวัเลือกแบบระบุยา่น 

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" => <-- wrong
Z <= C;

when others =>

Z <= 0;

end case;

end process;

end EXAMPLE;



ตวัอยา่งการเขียนวงจร MUX แบบ 4 อินพทุ 
อินพทุละ 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;



ค าส่ัง NULL

ค าสัง่ NULL ในภาษา 
VHDL หมายถึงไม่กระท า
การใดๆ  มกัใชใ้นค าสัง่ 
CASE เน่ืองจากค าสัง่ CASE 
ตอ้งมีทางเลือกครบทุก
เง่ือนไข แต่ถา้บางคร้ังไม่
ตอ้งการใหท้ าอะไรเลยใน
บางเง่ือนไข กใ็ชค้  าสัง่ 
NULL เขา้มาช่วย  

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

การใช ้attribute หมายถึงการอา้งอิงถึงคุณสมบติัต่างๆของวตัถุ  
เช่นการใช ้ 'event  ซ่ึงเป็น attribute ส าหรับตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงของวตัถุเช่น clk'event   ตรวจสอบวา่สัญญาณ 
clk น้ีมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่



ตวัอยา่ง attribute ท่ีใชง้านบ่อยมา

• ‘Left ใหค้า่ตวัชีอ้ลีเิมนต(์Element) ทีอ่ยูซ่า้ยสดุของออบเจ็กต ์
• ‘Right ใหค้า่ตวัชีอ้ลีเิมนต(์Element) ทีอ่ยูข่วาสดุของออบเจ็กต ์
• ‘High ใหค้า่สงูสดุของจ านวน array
• ‘Low ใหค้า่ต า่สดุของจ านวน array
• ‘Length ใหค้า่ความยาวของชนดิขอ้มลู
• ‘RANGE ใหค้า่ยา่นหรอืขอบเขตของออบเจ็กต์
• ‘REVERSE_RANGE ใหค้า่ยา่นหรอืขอบเขตของออบเจ็กตแ์บบกลบัทศิทาง
• ‘EVENT ใหค้า่เป็นจรงิเมือ่ออบเจ็กตม์กีารเปลีย่นแปลงคา่

• Attribute  นอกจากนีย้ังมอีกีหลายตวั



ตวัอยา่งการใชง้าน

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

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

Signal y_up : std_logic_vector (15 downto 0)

Signal y_dn : std_logic_vector (0 to 15)

ถา้หา attribute จะไดค้า่ดงันี้

ขอ้ควาระวงัส าหรับการใชง้าน attributes บางตวัสามารถน าไปสงัเคราะห์ได ้ แต่บางตวัสงัเคราะห์
ไม่ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ย 



การใช้ค าส่ัง Loop

   ค าสัง่ส าหรับใหเ้กดิการท างานแบบวนรอบ  ในภาษา 
VHDL ม ี2 แบบไดแ้ก่

• FOR loop

• WHILE loop



ค าส่ัง FOR Loops

[loop_label:]  
FOR identifier IN discrete_range LOOP

   -- sequential statements

END LOOP  [loop_label] ;

Loop_label เป็นช่ือของ loop จะมีหรือไม่มีกไ็ด้
Identifier เป็นพารามิเตอร์ท่ีใชก้  าหนดจ านวนรอบของการท างาน  ค่าน้ีไม่ตอ้มี
การก าหนดใวก่้อน  แต่จะก าหนดในค าสั่ง FOR เลยวา่ตอ้งการใหมี้ค่าเท่าไรถึง
เท่าไร  และในแต่ละรอบของ   การท างาน  ค่าน้ีจะเพ่ิมข้ึนท่ีละ 1 เม่ือเพ่ิมจนถึง
ค่าสูงสุดกจ็ะหลุดออบมาจากลปู  และ ค่าน้ีจะเปล่ียนค่าดว้ยการใชง้านอยา่งอ่ืน
ไม่ได ้ อีกทั้งนอกลปูกม็องไม่เห็นดว้ย
Discrete_rang ค่าของ Identifier โดยระบุเป็น ยา่น เช่น 0 TO 4

for i in 0 to 3 loop

--sequential statements
end loop;



ตวัอยา่ง

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; 



ตวัอยา่งการหาค่าพาริต้ี (Parity) ของขอ้มูลขนาด 4 บิต โดยใช้
ค าสั่ง FOR LOOP  ถา้เป็นพาริต้ีค่ี ODD จะเท่ากบั 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;

0 1 2 3ODD A A A A   

attribute



เขียนแบบท่ี 2 ใช ้Generic ขยายจ านวนบิตได้

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;



ตวัอยา่งการใชค่้า Identifier ของค าสัง่ 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
begin

process (a)
variable Count_Aux : integer range 0 to 8;
begin

Count_Aux := 0;
for i in a'range loop

if (a(i) = '0') then
Count_Aux := Count_Aux + 1; 

end if;
end loop;
Count <= Count_Aux;

end process;
end behavior;

attribute

สังเกตเคร่ืองหมายท่ี
ใชก้บั Variable

ท าไมตอ้งมี variable ?
ไม่มีไดใ้หม ?
เป็น Signal ไดใ้หม ?



ค าส่ัง While Loop

     เป็นค าสัง่วนรอบอีกรูปแบบหน่ึง  การท างานเหมือนกบัค าสัง่ FOR 
LOOP แต่ค าส่ังนีใ้ช้ส าหรับการจ าลองการท างานเท่าน้ัน  จึงเหมาะ
ส าหรับการเขียนเป็น โมดูลส าหรับทดสอบโมดูลอ่ืน (Testbench)  
แต่ใชส้งัเคราะห์เป็นของจริงไม่ได้



รูปแบบการใชง้าน

[loop_label:]
WHIL condition LOOP

   -- sequential statements

END LOOP  [loop_label] ;

Loop_label   เป็นช่ือของ loop จะมีหรือไม่มีกไ็ด้
condition  เป็นเง่ือนไขท่ีใชก้ าหนดการท างานภายในลูป  ถา้เง่ือนไขเป็นจริงจะท างาน
ภายในลูปแต่ถา้เง่ือนไขเป็นเทจ็กจ็ะหลุดออกจากลูป   ดงันั้นการก าหนดเง่ือนไขน้ีตอ้งท าดว้ย
ความระมดัระวงั   ตอ้งใหมี้โอกาสท่ีเง่ือนไขเป็นเทจ็  เพื่อป้องกนัมิใหก้ารท างานไม่หลุดออก
จากลูป



ตวัอยา่ง

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;



ค าส่ัง WAIT  Statement

ค าสั่ง WAIT ใชส้ าหรับหยดุการท างานภายใน PROCESS มี
4 รูปแบบดงัน้ี

• WAIT FOR

• WAIT ON

• WAIT UNTIL

• WAIT



WAIT FOR

สัง่ใหห้ยดุรอเป็นระยะเวลาขนาดหน่ึง  มีรูปแบบดงัน้ี

WAIT FOR  specific_time; 



WAIT ON

สัง่ใหห้ยดุการท างานเพื่อรอการเกิดเหตุการณ์ท่ีระบุใว ้ มีรูปแบบดงัน้ี

WAIT FOR  ON signal_list; 



WAIT UNTIL

สงัใหห้ยดุการท างานจนกวา่เง่ือนไขท่ีระบุจะเป็นจริง    มีรูปแบบดงัน้ี

WAIT FOR  condition; 



WAIT

สัง่ใหห้ยดุการท างาน  มีรูปแบบดงัน้ี

WAIT ; 



ตวัอยา่ง  เป็นการสร้างโมเดล็ของ  D-flipflop  โดยใชค้  าสั่ง 
Wait On และ Wait Until เพื่อตรวจสอบสญัญาณนาฬิกา

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;



ตวัอยา่งเป็นการสร้างสญัญาณท่ีก าหนดคาบเวลาต่างๆ

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;


