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การทดลองท่ี 5 การสรางรีจิสเตอร   
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วงจร Buffer Register   การทํางานตามรูปท่ี 1 

 
 

รูปท่ี 1 

1. เขียนโปรแกรมดังนี ้
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
 
entity reg1 is 
    Port ( x : in std_logic_vector(3 downto 0); 
           clk : in std_logic; 
           y : out std_logic_vector(3 downto 0)); 
end reg1; 
 
architecture Behavioral of reg1 is 
begin 
  process (clk) 
  begin 
      if clk = '1' and clk'event then  
        y <= x; 
     end if; 
  end process; 
end Behavioral; 
 

2. ทําการ ทดสอบและ Implement ลงชิพซีพีแอลดี โดยกาํหนดตําแหนงสัญญาณดังนี ้
// Template UCF file created by the Project Navigator 
 
NET clk LOC=P5; 
NET y<0> LOC=P11; 
NET y<1> LOC=P12; 
NET y<2> LOC=P13; 
NET y<3> LOC=P14; 
NET x<3> LOC=P25; 
NET x<2> LOC=P26; 
NET x<1> LOC=P27; 
NET x<0> LOC=P28; 



Introduction to VHDL 26

 

3. ทดสอบชิพ  โดยใชสัญญา Pulse เปนสัญญาณ clk 
 
วงจร Buffer Register with Reset   
4. เขียนโปรแกรมดังนี ้
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
 
entity reg2 is 
    Port ( x : in std_logic_vector(3 downto 0); 
           clk,clr : in std_logic; 
           y : out std_logic_vector(3 downto 0)); 
end reg2; 
 
architecture Behavioral of reg2 is 
begin 
  process (clk,clr) 
  begin 
     if clr = '0' then 
        y <= "0000"; 
      elsif clk = '1' and clk'event then  
        y <= x; 
     end if; 
  end process; 
end Behavioral; 
 

5. ทําการ ทดสอบและ Implement ลงชิพซีพีแอลดี โดยกาํหนดตําแหนงสัญญาณดังนี ้
// Template UCF file created by the Project Navigator 
 
NET clk LOC=P5; 
NET y<0> LOC=P11; 
NET y<1> LOC=P12; 
NET y<2> LOC=P13; 
NET y<3> LOC=P14; 
NET clr     LOC =P24; 
NET x<3> LOC=P25; 
NET x<2> LOC=P26; 
NET x<1> LOC=P27; 
NET x<0> LOC=P28; 
 

6. ทดสอบชิพ  โดยใชสัญญาจากวงจร clock เปนสัญญาณ clk 
 
วงจร Buffer Register with Load 
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X เปนสัญญาณอินพุท 
Y เปนสัญญาณเอาทพุท 
L เปนสัญญาณควบคุมการเก็บ  กําหนดให 
    ถา L = 0 ให  Y = X เปนการโหลดขอมูลเก็บ 
    ถา L = 1 ให  Y  คงเดิมไมเปล่ียนแปลง 
CLK เปนสัญญาณนาฬกิา 
 

 
รูปท่ี 8.38 แผนผังบล็อกของบัฟเฟอรรีจิสเตอร 

 

7. เขียนโปรแกรมดังนี ้
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
entity reg3  is 
    Port ( x : in std_logic_vector(3 downto 0); 
           clk, ld : in std_logic; 
           y : out std_logic_vector(3 downto 0)); 
end reg3; 
 
architecture Behavioral of reg3 is 
begin 
  process (clk, ld) 
  begin 
      if clk = '1' and clk'event then  
         if ld = '0' then 
             y <= x; 
         end if; 
     end if; 
  end process; 
end Behavioral; 
 

8. ทําการ ทดสอบและ Implement ลงชิพซีพีแอลดี โดยกาํหนดตําแหนงสัญญาณดังนี ้
// Template UCF file created by the Project Navigator 
NET clk LOC=P5; 
NET y<0> LOC=P11; 
NET y<1> LOC=P12; 
NET y<2> LOC=P13; 
NET y<3> LOC=P14; 
NET ld     LOC =P24; 
NET x<3> LOC=P25; 
NET x<2> LOC=P26; 
NET x<1> LOC=P27; 
NET x<0> LOC=P28; 
 

9. ทดสอบชิพ  โดยใชสัญญาจากวงจร clock เปนสัญญาณ clk 


