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Tutorial Xilinx – Somador e Subtrator 
 Para podermos programar um somador e subtrator necessitaremos ter três 

componentes, são eles: 

 Somador de 8(oito) bits; 

 Multiplexador; 

 Inversor. 

Segue adiante um breve tutorial de como desenvolver essas funcionalidades. 

Somador de 8(oito) bits 

 Para obtermos o somador de 8(oito) bits utilizaremos 8(oito) somadores de 1(um) bit. 

Antes de mais nada precisaremos criar um novo projeto. 

Criando um novo projeto 
 No menu FILE, clicaremos em NEW PROJECT. 

  

Figura 1: Criando um novo projeto 

 Com esse passo dado iremos nomear o projeto bem como definir o seu local e seu top-
level source type (tipo de arquivo chefe), no nosso caso selecionaremos HDL para essa opção. 
Definido isso clicaremos em NEXT. 
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Figura 2: Nome, local e top-level source type do projeto 

 Com isso feito iremos para uma nova janela que contém as propriedades do nosso 
novo projeto, preencheremos os campos conforme a figura abaixo1.  

 

Figura 3: Propriedades do dispositivo 

Com isso feito seguiremos clicando NEXT até finalizar.  

                                                             
1  As configurações são direcionadas para simulação no dispositivo XC3S500E da família SPARTAN 3E. 
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Implementando o somador de 1(um) bit 
 

 Após termos concluído os passos anteriores irá surgir no canto superior esquerdo na 
aba SOURCES o nosso projeto. No caso terá o seguinte nome: xc3s500e-4fg320. Clicaremos 
com o botão direito do mouse em cima do projeto, e selecionaremos a opção NEW SOURCE. 

 

Figura 4: Seleção New source 

 Na próxima janela deixaremos as configurações conforme figura abaixo, lembrando 
que o FILE NAME fica a escolha do usuário, mas como estamos implementando o somador o 
recomendado é “somador”. 

 

Figura 5: Propriedades New Source 
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 O próximo passo será definir quantas portas de entrada e saída terá o módulo, nesse 
caso do somador, ele terá 3(três) saídas e 2(duas) entradas, nomearemo-nas conforme abaixo. 

 

Figura 6: Definição do módulo somador 

 Após isso o programa exibirá uma tela com o código do somador, que foi gerado 
conforme as definições da janela anterior, se observarmos da linha 30 em diante iremos ver a 
definição da entidade somador. Iremos perceber que todas as portas que definimos são portas 
lógicas. 

 

Figura 7: Entidade Somador 

 Mais abaixo iremos definir a arquitetura do somador, ou seja, quais são os 
componentes, fios (signal) que estão contidos nele, bem como o seu comportamento.  

 Dentro do campo architecture (linha 38) iremos codificar o somador, acrescentaremos 
o seguinte comando: 

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

 

 



Tutorial Xilinx – Somador e Subtrator 
 

 Matheus D’Eça Torquato de Melo                                           UFAL – Campus Arapiraca. 7 

2010 

 O código ficará conforme a figura a seguir. 

 

Figura 8: Architecture Somador 

 Com isso o nosso somador de 1(um) bit estará pronto. Para testarmos o somador 
clicaremos duas vezes na opção SYNTHESIZE-XST, que está na aba PROCESSES localizada 
abaixo da aba SOURCES do lado esquerdo. Se os passos anteriores foram executadas de 
maneira correta aparecerá um V (indicando corretude) ao lado da opção SYNTHESIZE-XST.  

Visualizando o somador de 1(um) bit. 
Para visualizarmos melhor o nosso projeto do somador, faremos o seguinte: ainda na 

opção SYNTHESIZE-XST, desdobraremos esta opção e selecionaremos a opção VIEW RTL 
SCHEMATIC, conforme figura abaixo. 

 

Figura 9: Seleção opção View RTL Schematic 

 Com isso o programa nos levará a uma tela como a da figura abaixo. Surgirá um novo 
arquivo o somador.ngr na aba inferior, é nele que está a figura com o esquema do somador.  

 

Figura 10: Esquema Somador (Top-level Symbol) 
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Com um clique duplo dentro da figura conseguiremos ver o esquema mais 
detalhadamente, mostrando-nos a disposição dos componentes do somador. 

 

Figura 11: Esquema Somador 

 Podemos ainda no componente ainda presente chamado COUT_IMP(com um clique 
simples no componente pode-se visualizar o seu nome no canto inferior esquerdo)para ver 
como ele funciona. 

 

Figura 12: Esquema cout_imp 

 Tendo feito isso teremos o nosso somador de 1(um) bit pronto. Partiremos agora para 
o somador de 8(oito) bits. 
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Unindo somadores de 1(um) bit para montar um de 8(oito) bits 
 Na aba SOURCES, após termos visualizado os esquemas, deve estar selecionado, no 
seu canto inferior, a opção DESIGN, para montarmos o somador de 8(oito) bits voltaremos a 
opção SOURCES que também está localizada no canto inferior. Com isso a aba SOURCES ficará 
semelhante a FIGURA 4: Seleção New source do nosso tutorial. Seguiremos a partir daí para a 
criação do somador de 8(oito) bits. Do mesmo modo que criamos o somador, criaremos o 
somador de bits, seguindo os passos: Botão direito em xc3s500e-4fg320, seleção da opção 
NEW SOURCE, como na figura abaixo. 

 

Figura 13: New source, criando somador 8(oito) bits 

 Na janela de propriedades iremos preencher conforme figura abaixo.   

 

Figura 14: New Source Wizard. Somador 8(oito) bits 
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 Assim como o somador de 1(um) bit o somador de 8(oito) bits tem 5(cinco) portas, 
3(três) entradas e 2(duas) saídas. Sendo que, algumas dessas entradas e saídas são BUS, ou 
também vetores lógicos, o que quer dizer que elas agrupam um conjunto, no nosso caso, de 
8(oito)2 fios. Veremos a seguir como ficará a definição desse módulo. 

 

Figura 15: Definição somador 8 bits 

 Clicamos NEXT, e logo após FINISH na janela que mostra as características do novo 
módulo. O próximo passo é declarar que dentro da arquitetura do somador de 8 bits temos a 
entidade somador, que já fizemos, para fazê-lo acrescentaremos o seguinte bloco no campo 
architecture do código: 

 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; 

 O campo architecture deve ficar como na figura abaixo. 

 

Figura 16: Componente somador em architeture do somador 8 bits 

                                                             
2  São 8 (oito) porque o somador é de 8 bits. 
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 Assim nós informamos ao programa que o somador de 8(oito) bits possuirá o 
componente somador, mas ainda não declaramos como irão se organizar todas as partes do 
mesmo. Este é o nosso próximo passo. 

 Um detalhe que requer nossa atenção, que é a declaração dos Signals.  No nosso caso 
do somador de 8(oito)bits, precisaremos de 8(oito) somadores de 1(um) bit, ou seja, 
precisaremos de pelo menos 8(oito) fios(que são os signals) internos, que os ligam. Então 
declaremos dentro do campo architecture os 8(oito) sinais, acrescentaremos no código o 
seguinte trecho:  

SIGNAL C0 : std_logic; 

 SIGNAL C1 : std_logic; 

 SIGNAL C2 : std_logic; 

 SIGNAL C3 : std_logic; 

 SIGNAL C4 : std_logic; 

 SIGNAL C5 : std_logic; 

 SIGNAL C6 : std_logic; 

 SIGNAL C7 : std_logic;  

 O campo deve ficar da seguinte maneira: 

 

Figura 17: Campo architecture com os signals3 

                                                             
3 O campo PORT não está alterado só foi colocado quebras de linha para melhorar a legibilidade. 
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 Após isso mapearemos as portas dos componentes dentro do somador de 8(oito) bits. 
De dentro para fora declaremos o comportamento das portas, bem como onde elas são 
ligadas: se é diretamente fora ou se é algum signal. Acrescentaremos a seguintes linhas entre 
o begin e o end do campo architecture: 

b0 : somador PORT MAP( 

  X => busX(0), 

  Y => busY(0), 

  Cin => Cin, 

  S => busS(0), 

  Cout => C0 

 ); 

  

 b1 : somador PORT MAP( 

  X => busX(1), 

  Y => busY(1), 

  Cin => C0, 

  S => busS(1), 

  Cout => C1 

 ); 

 b2 : somador PORT MAP( 

  X => busX(2), 

  Y => busY(2), 

  Cin => C1, 

  S => busS(2), 

  Cout => C2 

 ); 

 b3 : somador PORT MAP( 

  X => busX(3), 

  Y => busY(3), 

  Cin => C2, 

  S => busS(3), 
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  Cout => C3 

 ); 

 b4 : somador PORT MAP( 

  X => busX(4), 

  Y => busY(4), 

  Cin => C3, 

  S => busS(4), 

  Cout => C4 

 ); 

 b5 : somador PORT MAP( 

  X => busX(5), 

  Y => busY(5), 

  Cin => C4, 

  S => busS(5), 

  Cout => C5 

 ); 

 b6 : somador PORT MAP( 

  X => busX(6), 

  Y => busY(6), 

  Cin => C5, 

  S => busS(6), 

  Cout => C6 

 ); 

 b7 : somador PORT MAP( 

  X => busX(7), 

  Y => busY(7), 

  Cin => C6, 

  S => busS(7), 

  Cout => C7 

 ); 

 overflow <= C6 XOR C7; 
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 O campo deve ficar a figura seguinte.  

 

Figura 18: Mapeamento somador 8 bits 

 Com a devida atenção iremos perceber que o COUT (somador previamente declarado 
como componente) está sendo ligado no signal que está sendo ligado na entrada de outro 
somador, sendo essa CIN.  

  Rodaremos de novo o SYNTHESIZE-XST, faremos 
da mesma maneira que fizemos da outra vez. Dentro da 
aba PROCESSES damos um clique duplo na opção 
SYNTHESIZE-XST. Da mesma forma se estiver tudo 
correto o programa exibirá um V (indicando corretude), 
ao lado da opção SYNTHESIZE-XST. 

 Para entendermos melhor o somador vamos 
visualizar o seu esquema. 

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. 
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Visualizando o somador de 8(oito) bits. 
 Da mesma maneira que fizemos anteriormente, desdobraremos a opção SYNTHESIZE-
XST e selecionaremos a opção VIEW RTL SCHEMATIC, o que nos levará para o arquivo 
somador8bits.ngr  Conforme a figura abaixo. 

 

 

Figura 19: Esquema Somador 8(oito) bits (Top level symbol) 

 Clicando sobre a imagem iremos para uma imagem mais detalhada do esquema do 
somador de 8(oito) bits. 

 

Figura 20: Esquema Somador de 8(oito) bits 

 Com isso feito temos o nosso somador de 8 (oito) bits pronto. O próximo passo é 
desenvolver o multiplexador.  
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Multiplexador 
 Seguindo os mesmos procedimentos criaremos um novo VHDL Module, ou seja, botão 
direito em xc3s500e-4fg320, seleção da opção NEW SOURCE. O módulo terá o nome mux e as 
seguintes definições. 

 

Figura 21: Definição módulo multiplexador 

 Logo depois definiremos como vai ser o seu funcionamento. Acrescentaremos a 
seguinte linha no código: 

 busS <= busX when Sel = '0' else busY when Sel = '1'; 

 O código ficará conforme a imagem. 

 

Figura 22: Codificação multiplexador 
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 Pronto, quando a seleção for igual a 0(zero), a saída virá do busX, senão do busY. Com 
isso partiremos para o inversor. 

Inversor 
 Da mesma maneira o inversor é um módulo, então seguiremos, botão direito em 
xc3s500e-4fg320, seleção da opção NEW SOURCE. Após selecionar VHDL Module nomeamos o 
módulo como inversor e ele possuirá as seguintes definições. 

 

Figura 23: Definição Módulo Inversor 

Assim como no multiplexador definiremos a sua estrutura. Acrescentaremos a 
seguinte linha no código: 

 busF <= NOT busX; 

 O código ficará conforme a imagem. 

 

Figura 24: Código Inversor 
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 Com o Somador de 8(oito) bits, o multiplexador e o inversor, podemos partir 
(finalmente) para o desenvolvimento do somador e subtrator. 

Somador e subtrator 
 Como das outras vezes criaremos um novo SOURCE, seguindo o procedimento padrão: 
botão direito em xc3s500e-4fg320, seleção da opção NEW SOURCE. O nosso novo módulo terá 
o nome addsub e as seguintes definições. 

 

Figura 25: Definições Módulo AddSub 

 Após isso iremos definir o funcionamento do nosso somador e subtrator. Para isso 
teremos que definir os 3(três) componentes que fizemos anteriormente, teremos que 
acrescentar as seguintes linhas no código: 

 component inversor 

  PORT ( busX : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

    busF : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); 

end component; 

component mux 

 Port ( busX : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

           busY : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

           Sel : in  STD_LOGIC; 
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   busS : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); 

end component; 

component somador8bits 

 Port ( busX : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

           busY : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

           cin : in  STD_LOGIC; 

           busS : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

           overflow : out  STD_LOGIC); 

end component; 

 

SIGNAL fio1 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

SIGNAL fio2 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

 

 No caso do somador e subtrator só haverá 2(dois) signals, são eles: 

 O fio1, que interligará o busF do inversor ao busY do mux; 

 O fio2, que interligará o busS do mux ao busY do somador8bits.  

Tais sinais serão fios que não possuirão contato com o exterior, servem para ligações 
internas entre os componentes. 

 Para finalizar descreveremos como estes componentes devem se comportar dentro do 
nosso somador e subtrator. Acrescentaremos as seguintes linhas no campo architecture: 

inve : inversor port map(busX => busY, busF=>fio1); 

multiplexador : mux port map(busX => busY, 
busS => fio2, busY => fio1, Sel=>op); 

s8b : somador8bits port map(Cin => op, 
busX=>busX, overflow=>overflow, busS=>busS, 
busY=>fio2); 

 Feito isso temos o nosso somador e subtrator pronto. A figura a seguir mostra como o 
código fica após as alterações. 

 

Lembrando que sempre devemos declarar 
as portas de dentro para fora. 
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Figura 26: Codificação AddSub 

 Com isso feito iremos “sintetizar” o nosso somador e subtrator. Dentro da aba 
PROCESSES damos um clique duplo na opção SYNTHESIZE-XST. Se estiver tudo correto o 
programa exibirá um V (indicando corretude), ao lado da opção SYNTHESIZE-XST. 

Visualizando o somador e subtrator 
 Desdobrando a opção SYNTHESIZE-XST, escolheremos a opção VIEW RTL SCHEMATIC 
para assim visualizarmos o esquema do somador e subtrator. O que nos levará para o arquivo 
addsub.ngr. 

 

Figura 27: Esquema somador e subtrator (top-level symbol) 
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 Com um clique duplo na figura poderemos ver o esquema mais detalhado do somador 
e subtrator, conforme figura abaixo. 

 

Figura 28: Esquema Somador e subtrator 

 Cada uma das “caixas” da figura corresponde a um componente, sendo a primeira o 
inversor, a segunda o multiplexador e a terceira o somador de 8(oito) bits. 

 Como já visualizamos todo o esquema do somador de 8(oito) bits, seguem abaixo 
apenas os esquemas do inversor e do multiplexador.  

 

Figura 29: Esquema inversor 

 

Figura 30: Esquema Multiplexador 
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 Feito isso voltaremos para a aba SOURCES dentro do canto inferior da janela 
SOURCES, no canto superior esquerdo. Assim no campo SOURCES FOR: selecionaremos em 
vez de IMPLETATION, a opção BEHAVIORAL SIMULATION. Como na figura abaixo. 

 

Figura 31: Selecionando a opção Behavioral Simulation 

  Criaremos agora um novo source, seguiremos o procedimento padrão: botão direito 
em xc3s500e-4fg320, seleção da opção NEW SOURCE, só que desta vez criaremos um VHDL 
Test Bench em vez de um VHDL Module. O nomearemos de t_addsub, conforme figura 
abaixo. 

 

Figura 32: Criando VHDL Test Bench 

 Clicamos NEXT, depois selecionaremos a opção addsub como na figura abaixo. 



Tutorial Xilinx – Somador e Subtrator 
 

 Matheus D’Eça Torquato de Melo                                           UFAL – Campus Arapiraca. 23 

2010 

 

Figura 33: Associando teste ao somador e subtrator 

 No campo LIBRARY, substituiremos USE ieee.std_logic_unsigned.all; por 

USE ieee.std_logic_signed.all;  

USE ieee.std_logic_arith.all;  

 Ficando da seguinte forma o campo. 

 

Figura 34: Campo LIBRARY do arquivo de teste 

 No campo stim_proc começaremos a bateria de testes, devem ser acrescidas as 
seguintes linhas no arquivo: 

 busX <= conv_std_logic_vector (10, 8); 

 busY <= conv_std_logic_vector (-10, 8); 

 wait for 100 ns; 

 busX <= conv_std_logic_vector (100, 8); 

 busY <= conv_std_logic_vector (-10, 8); 
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 wait for 100 ns; 

 busX <= conv_std_logic_vector (-16, 8); 

 busY <= conv_std_logic_vector (32, 8); 

 wait for 100 ns; 

 busX <= conv_std_logic_vector (32, 8); 

 busY <= conv_std_logic_vector (-32, 8); 

 wait for 100 ns; 

 busX <= conv_std_logic_vector (64, 8); 

 busY <= conv_std_logic_vector (64, 8); 

 wait for 100 ns; 

 busX <= conv_std_logic_vector (-128, 8); 

 busY <= conv_std_logic_vector (127, 8); 

 wait for 100 ns; 

 op <= ‘1’; 

 busX <= conv_std_logic_vector (10, 8); 

 busY <= conv_std_logic_vector (-10, 8); 

 wait for 100 ns; 

 busX <= conv_std_logic_vector (100, 8); 

 busY <= conv_std_logic_vector (-10, 8); 

 wait for 100 ns; 

 busX <= conv_std_logic_vector (-16, 8); 

 busY <= conv_std_logic_vector (32, 8); 

 wait for 100 ns; 

 busX <= conv_std_logic_vector (32, 8); 

 busY <= conv_std_logic_vector (-32, 8); 

 wait for 100 ns; 

 busX <= conv_std_logic_vector (64, 8); 

 busY <= conv_std_logic_vector (64, 8); 

 wait for 100 ns; 



Tutorial Xilinx – Somador e Subtrator 
 

 Matheus D’Eça Torquato de Melo                                           UFAL – Campus Arapiraca. 25 

2010 

 busX <= conv_std_logic_vector (-128, 8); 

 busY <= conv_std_logic_vector (127, 8); 

 wait for 100 ns; 

 O campo editado deve ficar conforme a figura abaixo. 

 

Figura 35: Bateria de testes somador e subtrator 

 Dentro do bloco BEGIN END deve ficar apenas a declaração do uut  (Unit Under Test), 
e a definição do stim_proc:process, o restante deve ser excluído ou comentado4.  

 

                                                             
4  Para comentar um trecho do código insira os caracteres “--“ no início da linha que deseja comentar. O 
comentário faz com que o programa “pule” essas linhas na hora de compilar. 



Tutorial Xilinx – Somador e Subtrator 
 

 Matheus D’Eça Torquato de Melo – UFAL – Campus Arapiraca 

13 de abr. 

26 

 Na janela PROCESSES, desdobraremos a opção XILINX ISE SIMULATOR e 
selecionaremos com um clique duplo opção SIMULATOR BEHAVIORAL MODEL5. Conforme 
figura a seguir.  

 

Figura 36: Seleção Simulate Behavioral Model 

 Isso o levará para a janela abaixo. 

 

Figura 37: Janela Simulação 

 

 Para finalizar clique com o botão direito do mouse para mudar de HEXADECIMAL para 
DECIMAL como na figura a seguir. 

 

 

 

                                                             
5 MUITO IMPORTANTE, se você estiver desenvolvendo tudo no sistema operacional Windows 7® não 
será possível rodar a simulação, por isso salve o seu projeto e tente rodar a simulação em outro sistema 
operacional, indicamos o Windows XP®.  
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Figura 38: Hexadecimal para decimal 

 Pronto o somador e subtrator está pronto, confira os valores da simulação com a 
figura abaixo. 

 

Figura 39: Tabela de conferência 
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