
TUTORIAL XILINX 

SOMADOR E SUBTRATOR 

 

Para se criar um subtrator e somador, necessitaremos de três componentes, o Somador 
de 8 bits, o multiplexador e inversor.  

Somador de 8 Bits 

Primeiramente, criaremos o 8 somadores de 1 bit para obtermos o Somador de 8 bits. Vá 
em FILE>New Project: Em Project name, digite o seu nome, sem espaços, ou o nome que 
quiser, por exemplo, TutorialAddSub.  

Como top level, ou seja, arquivo chefe, logo abaixo deixe em HDL. Next. 

 

Coloque a linguagem preferencial VHDL. Next novamente, a não ser que tenha 
as configurações do simulador.  

 



Next até finalizar. Então selecione o ícone que aparecerá no canto superior esquerdo, 
logo abaixo à pasta criada. No caso acima, apareceu xc3s200-5ft256.  

Clique com o botão direito do mouse>New Source. No wizard que aparecerá selecione 
VHDL Module. Em file name, mais a direita, escreva o que quiser, mas de preferência 
“somador” sem aspas. Next. 

Na próxima tela diremos ao programa quais são as portas de entrada e saída do 
somador. O somador possui 3 portas de entrada e 2 de saída.  

 

Chamaremos as portas de entrada de X,Y e Cin e as de saída de S e Cout. 

Depois aparecerá uma tela, especificando a entidade somador.  Nela mostra-se que as 
portas são todas lógicas.  Mais abaixo, nós vamos mostrar ao programa como se comportará a 
arquitetura do somador, em outras palavras, quais são os componentes, fios (signal) dentro 
dele, e como se comportam. No caso não há signal, pois estão ligados diretamente com o 
exterior.  

 



 

Teremos que declarar esse comportamento para que o somador funcione. Logo após o 
Begin e antes do end Behavioral; 

S <= (X xor Y xor Cin); Cout <= (X and Y) or (X and Cin) or (Y and Cin); 

Pronto, temos um somador pronto. Agora criaremos o Somador de 8 bits, já que temos 
pronto o de 1 bit.  

Clique em xc3s200-5ft256, com o botão direito> New Source>>VHDL module>File 
name: Somador8bits. 

O somador8bits também possui 5 portas, 3 de entrada e 2 de saída. No entanto essas 
entradas são BUS, ou também, vetores lógicos. Ou seja, em palavras mais simples, algumas 
duas de suas entradas e uma saída, é um conjunto de fios, mais especifico, 8 fios, um de cada 
somador.  

Então na próxima tela, declararemos as entradas: busx, busy, cin e nas saídas: busS e 

overflow (estouro de bits).  Nas portas bus, mais ao lado marque a opção bus e ao lado no 
MSB, coloque 7. 

 



Next e finalize. Então iremos declarar que dentro desse Somadorde8bits eu possuo 
arquiteturas do tipo somador, no entanto declarei apenas uma, pois são todas iguais, então 
mais abaixo direi como elas se comportam. 

COMPONENT somador  

PORT(X : IN std_logic; Y : IN std_logic; Cin : IN std_logic; S : OUT std_logic; Cout : OUT 
std_logic); 

 END COMPONENT; 

Pronto, declaramos que existe dentro do Somador8bits um componente somador que 
nós já havíamos criado. No entanto ainda não foi dito para o programa como ele se comporta 
dentro do somador8bits. Aqui há um detalhe importante que precisamos aprender. Declarar os 
SIGNALs.  

Como vamos utilizar 8 somadores de 1 bit, é necessário ter pelo menos 8 fios (que são 
os Signals) internos, que os ligam. Primeiro vamos ver como se comportam dentro do 
somador8bits.  

 

 

Agora nós declararemos 8 sinais, os quais ligam um somador ao outro, de uma saída 
Cout em uma entrada Cin 



 

Depois disso temos que dizer como se comportam as portas dos componentes dentro do 
somador8bits, no caso os 8 somadores. De dentro para fora declararemos as portas e como 
se comportam, onde se ligam: se é diretamente fora ou se é em algum signal. 

 

Declararemos do b0 (poderia ser qualquer nome ) até b7, um detalhe importante é como 
o overflow funciona, que seria uma porta “ou exclusivo” entre os dois últimos sinais. 

 Preste atenção que o Cout de um (somador já declarado antes como componente) está 
sendo ligado no signal que por sua vez está se ligando na entrada do outro somador, sendo 
essa Cin.  

Outro detalhe, (não confunda) já que a sintaxe do programa deve ser declarado as 
portas de dentro para fora. Cin=>C1, Cout=>C2, Cin=>C2, ou seja, a primeira porta de entrada 
Cin (que está no componente somador 1) está ligando no sinal C1 (fio 1) [recebendo o fio], e 
na sua saída (somador 1) Cout está sendo ligado no C2 (fio 2). Agora já no somador 2, 
dizemos que sua porta de entra Cin está “recebendo” o C2 (fio 2) -  (Cin=>C2), e assim por 
diante.  



Caso não tenha entendido, volte e analise as conexões das portas, conforme a figura. 
Pois é de vital importância aprendermos isso. 

Multiplexador 

Agora crie outro Source, como nos anteriores. Com as seguintes portas e nome Mux. 

 

Logo após diga como se comportará sua estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Está pronto, quando a seleção for igual a zero, a saída virá do caminho busX senão do busY. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inversor 

 

Com duas portas, busX e busF. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOMADOR-SUBTRATOR 

Pronto. Agora podemos construir o Somador- Subtrator. Adicionemos outro Source com 
o nome addsub. Com as portas busX, busY, op de entrada e busS e overflow como saída. 

 

Após isso devemos saber como funciona o addsub e depois declararemos os 3 
componentes da arquitetura do Somador-Subtrator que são: o Somador8Bits, o 

Multiplexador e o Inversor. Sabendo que funcionará da seguinte forma: 

 

 

 

 

Fio 1 

Fio 2 



É importante salientar que só haverá 2 SIGNALs: 

• O fio 1  que liga o busF do inverter ao busY do mux ; 

• O fio 2 que liga o busS do mux no busY do Somador8bits. 

OBS: Os sinais serão os fios que não tem contato com o exterior, ou seja, são os fios 

internos que fazem as ligações entre os componentes. 

Após saber isso, vamos declarar os componentes e os sinais. Não se esqueça que 
quando a porta é BUS deve ser declarada como STD_LOGIC_VECTOR; 

 

Então, para finalizar diremos como se comportam os componentes dentro do Somador-
Subtrator. 

 

 

 

 

 



Lembrando que sempre devemos declarar as portas de dentro para fora.  Até então está 
pronto.  Resumindo ficaria assim: 

 

Agora faremos um Source teste para testar o Somador-Subtrator. Vá em Sources For: e mude 
de Synthesis/Implementation para Behavioral Simulation. 

 



Create New Source, com o xc3s200-5ft256 selecionado. Vá em VHDL Test Bench e 
nomeie de t_addsub. 

 

Next. Depois selecione para adicionar no addsub. 

 

Depois do BEGIN digite os testes a serem feitos, logo a seguir está da forma que 
converte diretamente números binários para decimais. Vamos fazer os testes e devem dar os 
seguintes resultados. Não se esqueça de colocar o op=”1”. E antes de tudo vamos deixar a 
Biblioteca do programa da seguinte forma: 

 



  

 

O resultado deve sair da seguinte forma: 

 

Vá em Simulate Behavioral Model e dê dois cliques com o mouse. 

 



Após isso aparecerá a seguinte tela: 

 

Apareceu isso porque está em hexadecimal, mas não se desespere. Clique com o 
botão direito no lado esquerdo do quadro e mude para decimal, como a seguir. 

 

Parabéns. Está pronto o Somador-Subtrator, veja se os dados conferem com a tabela 
de resultados. 


