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1. Testbenches คืออะไร  
     เป็นการป้อนสัญญาณ  (testvectors) เข้าสู่
อุปกรณ์ท่ีต้องการตรวจสอบ(DUT) แลว้ท าการ
ตรวจสอบ  หรือเกบ็ผลลพัธ์ท่ีไดล้งไฟล ์
     วิธีการตรวจสอบน้ี สามารถรวมเขา้ไปโดยตรง
ท่ี Testbench  หรืออ่านจากไฟลก์ไ็ด ้
      การตรวจสอบสามารถกระท าได้ภายใน 
Testbench  ไม่ตอ้งการการสังเคราะห์ ไม่มีพอร์ท
ออกภายนอก 



2. Structure of a VHDL Testbench  

entity TB_TEST is 

end TB_TEST; 

  

architecture BEH of TB_TEST is 

   -- component declaration of the DUT 

   -- internal signal definition 

begin 

   -- component instantiation of the DUT 

   -- clock generation 

   -- stimuli generation 

end BEH; 

entity ว่าง 

ก าหนดอุปกรณ์ท่ีจะ
ตรวจสอบเป็น Component  
ก าหนดสญัญานส าหรับการ
ใชง้าน  

-ต่ออุปกรณ์กบัสญัญาณ 
-สร้างสญัญานนาฬิกา 
-สร้าสญัญาณตรวจสอบ 



ตัวอย่าง 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

entity ha is 

     port(a, b: in STD_LOGIC; 

          sum, cout: out STD_LOGIC); 

end ha; 

architecture Behavioral of  ha is 

begin 

    sum <= a xor b; 

    cout <= a and b; 
end Behavioral; 

โมดูล Half Adder 



ตัวอย่าง (ต่อ) 



ตัวอย่าง (ต่อ) 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
entity tb_ha1 is 
end tb_ha1; 
architecture beh of  tb_ha1 is 
   component ha 
     port(a, b: in STD_LOGIC; 
          sum, cout: out STD_LOGIC); 
   end component; 
   signal s_a   : std_logic := '0'; 
   signal s_b   : std_logic := '0';  
   signal s_sum : std_logic;  
   signal s_cout : std_logic;  

begin 
   DUT: ha  port map(s_a, s_b, s_sum, s_cout); 
   test: process 
   begin 
      wait for 200 ns; 
      s_a <= '1'; 
      s_b <= '0'; 
      wait for 200 ns; 
      s_a <= '0'; 
      s_b <= '1'; 
      wait for 200 ns; 
      s_a <= '1'; 
      s_b <= '1'; 
   end process; 
end beh; ขอ้สังเกต std_logic ตอ้งก  าหนดค่าให ้

ถา้ไม่ก  าหนดจะมีค่าเป็น U 



การสร้างสญัญาณ (Stimuli Generation) 

Simple stimuli generation  

constant PERIOD : time := 10 ns; 

 

STIMULI : process 

   begin 

       W_A    <= ‘1’; 

       W_B    <= '0'; 

       wait for 5*PERIOD; 

       W_B <= '1'; 

       wait for PERIOD; 

       · · · 

       wait; 

   end process STIMULI; 



การสร้างสญัญาณ (ต่อ)  

Dynamically generated stimuli from DUT response  

· · · 

process(W_C) 

begin 

   case W_C is 

      when  3         => W_B <= '1' after 10 ns; 

      when others => W_B <= '0' after 10 ns; 

   end case; 

end process; 

 



การสร้างสัญญาณนาฬิกา 
การสรา้งสญัญาณนาฬกิาแบบง่ายๆ 
 
      S_CLK <= not S_CLK after PERIOD/2; 
 
การสรา้งแบบนีไ้ม่มลีูป แตค่วรก าหนดคา่เริม่ตน้ใหก้บั S_CLK เป็น ‘1’ หรอื ‘0’ 
แตไ่ม่เป็น ‘u’  สญัญาณทีไ่ดจ้ะเป็นสญัญาณสีเ่หลีย่ม 
 
แบบทีส่องเป็นแบบทีช่ว่งโลจกิ 0 กบั โลจกิ 1 ไม่เทา่กนั  
process 
 constant one_period: time :=  10 ns; 

 constant zero_period: time :=  20 ns; 

begin 
 wait for one_period; 

 clk <= ‘1’; 

 wait for zero_period; 

 clk <= ‘0’; 

end process; 



ตัวอย่างการสร้างสัญยาณ 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

entity tb_stimuli1 is 

end tb_stimuli1; 

architecture beh of  tb_stimuli1 is 

   signal clk1   : std_logic := '0'; 

   signal clk2   : std_logic := '0';  

   constant period: time :=  30 ns; 

begin 

   clk1 <= not clk1 after PERIOD/2; 

   test: process 

   constant one_period: time :=  10 ns; 

   constant zero_period: time :=  20 ns; 

   begin 

 wait for one_period; 

 clk2 <= '1'; 

 wait for zero_period; 

 clk2 <= '0'; 

   end process; 

end beh; 



การสร้างสัญญาณด้วยค าส่ัง Concurrent 

การสร้างสญัญาณรีเซ็ท 

  

 S_RESET <=  '0',  

             '1' after 20 ns,  

             '0' after 40 ns; 

 



ตัวอย่างวงจรนับ 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

 

entity coup is 

     port(CLK: in STD_LOGIC; 

                CE: in STD_LOGIC; 

                   y: inout INTEGER range 15 

downto 0); 

end coup; 

 

architecture Behavioral of coup is 

begin 

process (CLK) 

begin 

   if CLK='1' and CLK'event then 

      if CE = '1' then 

         if y = 15 then 

             y <= 0; 

         else 

             y <= y + 1; 

         end if; 

      else 

         y <= y; 

      end if; 

   end if; 

end process; 

end Behavioral; 



ลกัษณะของ Testbench 



library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

entity counter_tb is 

end counter_tb; 

architecture beh of counter_tb is 

   component coup 

      port(CLK: in STD_LOGIC; 

                CE: in STD_LOGIC; 

                   y: inout INTEGER range 15 

downto 0); 

   end component; 

   constant PERIOD : time := 10 ns; 

   signal s_clk   : std_logic := '0'; 

   signal s_ce     : std_logic := '0';  

   signal s_y      : integer range 15 downto 0; 

begin 

   DUT: coup  port map(s_clk, s_ce, s_y); 

   s_clk <= not s_clk after period; 

   test: process 

   begin 

      wait for 40 ns; 

      s_ce <= '1'; 

      wait for 1200 ns; 

      s_ce <= '0'; 

      wait for 60 ns; 

   end process; 

end beh; 

ส่วนก  าหนดค่าของ  architecture  ไดแ้ก ่
- component  
- internal signals  
- subprograms  
- constants 

ต่อสัญญาณเขา้กบัพอร์ทของ DUT 

สร้างสัญญาณ นาฬิกา 

สร้างสัญญาณเพ่ือการทดสอบ 

สร้างสัญญาณ แบบใช้ค าส่ัง Sequential 



ผลการทดสอบ 

       wait for 40 ns; 

      s_ce <= '1'; 

      wait for 1200 ns; 

      s_ce <= '0'; 

      wait for 60 ns; 

wait for 40 ns; 

wait for 1200 ns; 



สร้างสัญญาณ แบบใช้ค าส่ัง Concurrent 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
entity tb2c1 is 
end tb2c1; 
architecture beh of  tb2c1 is 
   component c1 
      port(CLK: in STD_LOGIC; 
                CE: in STD_LOGIC; 
                   y: inout INTEGER range 15 downto 0); 
   end component; 
   constant PERIOD : time := 10 ns; 
   signal s_clk   : std_logic := '0'; 
   signal s_ce     : std_logic := '0';  
   signal s_y      : integer range 15 downto 0; 
 

begin 
   DUT: c1  port map(s_clk, s_ce, s_y); 
   s_clk <= not s_clk after period; 
    S_ce <= '0',  
              '1' after 100 ns,  
              '0' after 1200 ns, 
              '1' after 1400 ns; 
end beh; 
 



Response Analysis 

process(SC) 

begin 

   assert SC > 5    --message, if false 

   report "WRONG RESULT!!" 

   severity ERROR; 

end process; 

· · · 

process(SC) 

begin 

  assert SC > 5 

   report "WRONG RESULT in " & SC'path_name &  "Value: " & integer'image(SC) 

   severity error; 

· · · 

Additional 

attributes in 

VHDL'93  

'path_name  

'inst_name  

'image 

เวลา Report จะแสดง  WRONG RESULT in TB_TEST:W_C Value: 2 



Assert Statements 

รูปแบบการใช้งาน 
assert condition_expression 
    report text_string 
    severity severity_level ; 

ระหว่างท่ีมีการท าในค าสัง่ท่ีเป็นซีเควนเชียล 
หรือขณะท่ีจ าลองการท างาน  ค  าสัง่ Assert น้ี 
จะท าใหเ้กิดการตรวจสอบเง่ือนไข   ถา้เง่ือนไข 
เป็นเทจ็  จะมีการแสดงขอ้ความท่ีอยูใ่นออปชัน่ 
Report ออกทาง simulator’s transcript window 

และถา้มีการระบุออปชัน่ Severity level  ค่าน้ีก็จะถูกส่งใหก้บั Simulator  โดยค่าน้ีมีได ้
4 ระดบัไดแ้ก่  
Note          เป็นระดบัหมายเหตุเท่านั้น 
Warning   เป็นระดบัการแจง้เตือน  แต่โปรแกรมจ าลองการท างานยงัคงท างานต่อได ้
Error         เป็นระดบัท่ีโมเดล็ท างานผิดพลาดตอ้งแกไ้ข  โปรแกรมจ าลองการท างาน
     จะหยดุท างาน 
Failure      เป็นระดบัความผิดพลาดท่ีรุนแรงก่อใหเ้กิดความเสียหาย  คอมพิวเตอร์อาจ
    หยดุท างานได ้



ตัวอย่างการใช้งาน assert 

x1 <= '1'; 

x2 <= '1'; 

assert y = (x1 and x2) 

   report "circuit failed" 

   severity Error; 

ถา้ x1 and กบัx2 เป็นเทจ็จะปรากฏขอ้ความ 
“circuit failed” ออกท่ี transcript window และ ค่า
Error จะถูกส่งให ้Simulator 

A2: assert DATA <= X”F2” 

   report " DATA value exceeds F2H "; 
   -- default severity level of ERROR is reported. 

assert CLK = ‘0’ or CLK  = ‘1’; 
   -- ไม่มี report ถา้เป็นเท็จจะพิมพ ์ 
   -- “Assertion violation” 

   -- default severity level of ERROR is reported. 

lebel 



การใช้เรคคอร์ดเกบ็สัญญาณทดสอบ 
และสัญญาณเอาท์พทุเพือ่การตรวจสอบ 

ส าหรับตวัอย่างน้ีแสดงใหเ้ห็นการใชเ้รคคอร์ด  เกบ็สญัญาณทดสอบและ
สญัญาณเอาทพุ์ท  เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบว่า วงจรท างานถูกตอ้งหรือไม่  
ถา้ท างานไม่ถูกตอ้งค าสัง่  Assert จะรายงานความผิดพลาดออกมา 



วงจร Half Adder 

entity fulladd is 

   port (a : in bit; 

     b : in bit; 

     cin : in bit; 

     sum : out bit; 

     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; 



วงจร Ripple adder ขนาด 4 บิต 
entity adder4 is 

   port (a : in bit_vector(3 downto 0); 

     b : in bit_vector(3 downto 0); 

     cin : in bit; 

     sum : out bit_vector(3 downto 0); 

     cout : out bit);  

end adder4; 

architecture adder4beh of  adder4 is 

component fulladd 

   port (a : in bit; 

     b : in bit; 

     cin : in bit; 

     sum : out bit; 

     cout : out bit); 

end component; 

signal scout : bit_vector( 2 downto 0); 

begin 

   c1 : fulladd port map (a(0), b(0), cin, sum(0), scout(0)); 

   c2 : fulladd port map (a(1), b(1), scout(0), sum(1), scout(1)); 

   c3 : fulladd port map (a(2), b(2), scout(1), sum(2), scout(2)); 

   c4 : fulladd port map (a(3), b(3), scout(2), sum(3), cout); 

end adder4beh; 



Testbench ของวงจร Ripple adder ขนาด 4 บิต 

entity test3adder4 is 

end test3adder4; 

  

architecture beh of  test3adder4 is 

component adder4 
      port(a, b : in  bit_vector (3 downto 0); 

                cin  :  in bit; 

               sum : out bit_vector (3 downto 0); 

              cout : out bit);  

end component; 

  

signal sa, sb, ssum  : bit_vector (3 downto 0);  

signal scin, scout : bit; 

  

type test_record is record 

    a :  bit_vector(3 downto 0); 

    b :  bit_vector(3 downto 0); 

    sum :  bit_vector(3 downto 0); 

    cout :  bit; 

end record; 

 

ก าหนด type เป็น Record 



type test_array is array(positive range <>) of  test_record; 

    constant test_patterns : test_array := ( 

 (a => "1111", b => "0001", sum => "0000", cout => '1'), 

 (a => "0001", b => "0001", sum => "0010", cout => '1'), 

 (a => "0001", b => "0001", sum => "0011", cout => '0'), 

 (a => "1010", b => "0011", sum => "1101", cout => '0'), 

 (a => "0011", b => "1010", sum => "1101", cout => '0'), 

 (a => "0101", b => "0001", sum => "1010", cout => '0'), 

 (a => "0011", b => "1100", sum => "1111", cout => '0'), 

 (a => "0011", b => "1100", sum => "0000", cout => '0'), 

 (a => "0101", b => "0101", sum => "1010", cout => '0'), 

 (a => "0000", b => "0000", sum => "0000", cout => '0')); 

ก าหนด Array เป็น Tyep 
แบบ test_record 

ก าหนด Constant เป็น 
Tyep แบบ test_array 

และมีค่าดงัน้ี 



begin 

adder: adder4  port map (sa, sb, scin, ssum, scout); 

scin <= '0'; 

test: process 

variable vector : test_record; 

begin 

 for i in test_patterns'range loop 

  vector := test_patterns(i); 

       

     sa <= vector.a;    -- apply the stimuls 

  sb <= vector.b;   -- apply the stimuls 

       

      wait for 100 ns;   -- wait for the outputs to settle 

        
        assert ssum  = vector.sum                        -- check the results 

      report "Summation is wrong"; 
                         assert scout = vector.cout 

      report "Cout is wrong"; 

      end loop; 

end process; 

end beh; 

 

ก าหนด ขอ้มูล sa  
โดยเอามาจาก a ในvector 

น าขอ้มูลจาก test_pattern ที
ละ record มาเกบ็ท่ี vector 


