การทดลองที่ 2 4 Bit Ripple Adder
จุดประสงค
1. เพื่อใหรูจกั รูปการเขียนภาษาวีเอชดีแอลแบบ Structural
2. เพื่อใหมีความสามารถใช Testbench สําหรับทดสอบการทํางานของวงจรได
3. สามารถใชคําสั่งเกี่ยวกับไฟลได
บทนํา
การทดลองที่ 1 ไดสรางวงจรบวกเลขแบบเต็ม (Full adder) ขนาด 1 บิตขึ้น ในการทดลองที่ 2 นี้เรา
จะใชวงจรบวกเลขนั้นเปน อุปกรณเพื่อสรางเปนวงจรบวกเลขขนาด 4 บิตแบบริปเปล ตามรูปที่ 2.1 นี้

รูปที่ 2.1 วงจร 4 Bit Ripple adder
สําหรับรูปแบบการเขียนใชลักษณะ Structural ดังรูปที่ 2.2 นี้
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;

รูปที่ 2.2 VHDL Model วงจร 4 Bit Ripple adder
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การทดลอง
1. ในกรณีที่ยังไมไดปดโปรแกรม ModelSim ใหขามไปทําขอ 2 แตถาปดแลวใหเปดโปรเจค Lab01
ขึ้นมาใหม โดยใชคําสั่ง File > Open > Open Project
1.คลิกเพื่อเลือก

5. คลิก OK

2. เลือก Folder
3.Double Click เลือกโปรเจค
4.คลิกเปดโปรเจค

2. เขียนไฟล Adder4.vhd โดยใชคําสั่ง File > New > New Source แลวบันทึกใวใน Folder Lab01
3. ทําการ Compile ไฟล Adder4.vhd
1. Double click เลือกไฟล
2. คลิกเพื่อ C0mpile
3. คลิกเพื่อทํางานตอ
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หมายเหตุ ในขณะนี้ ไฟล Fulladd.vhd ตองถูก Compile ใวกอนแลว ถายัง จะมี Error ที่บอกวาไมรูจัก
อุปกรณ Fulladd
4. สรางไฟลมาโครใหมีคําสั่งตอไปนี้แลวบันทึกใวในชื่อ comm2.txt และใวใน folder เดียวกับ
fulladd.vhd
view wave
view signals
add wave sim:/adder4/a
add wave sim:/adder4/b
add wave sim:/adder4/cin
add wave sim:/adder4/sum
add wave sim:/adder4/cout
force a 1100
force b 1011
force cin 0
run
force a 0011
force b 1000
force cin 1
run

รูปที่ 2.2 ไฟลมาโคร
5. จําลองการทํางาน โดยใชคําสั่ง Design > Load New Design หรือคลิก
Load Design

จะปรากฏหนาตาง

1. เลือกไฟล Adder4.vhd

2. คลิก Load

6. สั่งจําลองการทํางานดวยคําสั่ง do comm2.txt ในหนาตาง Transcript
7. ดูผลที่ไดในหนาตาง wave ถาดูไมชัดใหใชการขยายหนาตาง ตรวจสอบวาขอมูลถูกตองหรือไมถา
ไมถูกตองแสดงวา การเขียนมีขอผิดพลาดใหกลับไปแกไขแลวทดลองใหม
8. หยุดการจําลองการทํางานดวยคําสั่ง Design > End Simulation
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การใช Testbench แบบที่ 1
entity test1_adder4 is
end test1_adder4;
architecture tadder4beh of test1_adder4 is
component adder4
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 component;
signal sa,sb,ssum : bit_vector(3 downto 0);
signal scin, scout : bit;
begin
adder : adder4 port map (sa, sb, scin, ssum, scout);
test:
process
begin
sa <= "0011";
sb <= "1010";
scin <= '0';
wait for 100 ns;
sa <= "1011";
sb <= "0010";
wait for 100 ns;
sb <= "1111";
wait;
end process;
end tadder4beh;

รูปที่ 2.4 VHDL Model สําหรับ Testbench เพื่อใชตรวจสอบวงจร 4 Bit Ripple adder
การทดลอง
1. สรางไฟลใหมตามรูปที่ 2.4 แลวบันทึกใวในชื่อ test1_adder4.vhd
2. ทําการ Compile ไฟล Test1_add4.vhd
3. ทําการทดสอบโดย Load Design ของ test1_adder4
4. เปดหนาตาง Signal
5. เปดหนาตาง Wave
6. เลือกสัญญาณจากหนาตาง Signal ใหแสดงที่หนาตาง Wave
7. จําลองการทํางานโดยคําสั่ง run 200 ns
8. หยุดการจําลองการทํางาน โดยคลิกขวาพืน้ ที่ของ Sim tab แลวเลือกคําสั่ง End Simulation แลว
ตรวจสอบผลการทํางาน ใหทดลองเปลี่ยนแปลงไฟล testbench แลวเริ่มทดลองใหมตั้งแตขอ 2
9. ถาผลการทํางานถูกตองใหหยุดการจําลองการทํางานดวย Design > End Simulation

Introduction to VHDL

12

การใช Testbench แบบที่ 2
การทดลองที่ผานมาใชวิธีการปอนขอมูลอินพุทผานทางคีย หรือผานทาง testbench ซึ่งเปนการไม
สะดวกสําหรับการเปลี่ยนแปลงคาขอมูล ในการทดลองนี้จะเก็บขอมูลสําหรับอินพุทใวในไฟลชื่อวา
num.txt โดยมี ตัวอยางไฟลดังนี้
0000 0000
0011 0101
0100 1010
1100 1110
0011 1100

รูปที่ 2.5 ตัวอยางไฟลอินพุท
และเมื่อทดสอบการทํางานแลวผลลัพธก็จะเขียนลงไฟลชื่อ num2.txt ดังนี้
0000
1000
1110
1010
1111

รูปที่ 2.6 ตัวอยางไฟลเอาทพุท num2.txt
คําสั่งเกี่ยวกับไฟลในภาษา VHDL
VHDL สามารถติดตอกับไฟลไดโดยใช Library std.texio โดยเขียนคําสั่ง use std.textio.ALL
ไฟลที่ใชสําหรับการอานใชเปน FILE file_descriptor : text is IN "ชื่อไฟล";
ไฟลที่ใชสําหรับการเขียนใชเปน FILE file_descriptor : text is OUT "ชื่อไฟล";
การทดลอง
1. เปดโปรเจค Lab01 ถาเปดอยูแลวก็ไมตอง
2. สรางไฟลใหมตามรูปที่ 2.7 แลวบันทึกใวในชื่อ test2_adder4.vhd
3. ทําการ Compile ไฟล Test2_add4.vhd
4. ทําการทดสอบโดย Load Design ของ test2_adder4
5. เปดหนาตาง Signal และหนาตาง Wave
6. ทําการจําลองการทํางาน โดยคําสั่ง run 190 ns
7. หยุดการจําลองการทํางาน
8. ตรวจสอบผลการทํางานที่ไฟล num2.txt ใหทดลองเปลี่ยนแปลงคาในไฟล num.txt แลวเริ่ม
ทดลองใหม
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use std.textio.all;
entity test2adder4 is
end test2adder4;
architecture tadder4beh of test2adder4 is
component adder4
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 component;
signal sa,sb,ssum : bit_vector(3 downto 0);
signal scin, scout : bit;
begin
scin <= '0';
adder : adder4 port map (sa, sb, scin, ssum, scout);
test:
process
file vector_file : text is in "num.txt";
file out_file : text is out "num2.txt";
variable l : line;
variable int : bit_vector(3 downto 0);
begin
while not endfile(vector_file) loop
readline(vector_file, l);
read(l, int);
sa <= int;
read(l,int);
sb <= int;
wait for 10 ns;
write(l,ssum);
writeline(out_file,l);
wait for 30 ns;
end loop;
end process;
end tadder4beh;

รูปที่ 2.7 VHDL Model สําหรับการ Testbench เพื่อตรวจสอบวงจร 4 Bit Ripple adder โดยอานจากไฟล
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