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(Bus Yapısı)

Davranışsal modellemenin nimetlerinden faydalanmak için kaçınılmaz olarak bilmemiz ve kullanmamız 
gereken bir unsur da çok bitli sayıların tanımlanması, gösterimi ve kullanımıdır. Örneğin 4 bit genişliğinde 
abcd ve efgh sayılarını toplamak istesek her 2 biti ayrı ayrı toplayıp eldelerini ve toplamlarını hesaplamak; 
üst bitlere elde yayılımını hesaba katmak gerekmektedir. abcd, efgh gibi her bite ayrı isim vermek yerine 
elimizde 4 bitlik a sayısı ve 4 bitlik b sayısı olsa davranışsal modellemede sadece bu iki sayıyı toplayarak iş 
yapabiliriz. Birden fazla bitin bu şekilde bir araya getirilmesi ile oluşan yapıya bus denir. Daha açık olması 
açısından her iki yöntemlede yazılan toplama devreleri aşağıda verilmiştir. 

Bus tanımlama

Bus tanımalamaları örnek kodda da göründüğü gibi köşeli parantez ile yapılır. 

 wire [3:0] a; //Bu ifade a[3] en değerli bit olacak şekilde 4 bitlik a sayısını tanımlar.

 reg [3:0] a; //Bu ifade aynı şekilde 4 bitlik reg tanımlar.

 Bus yapıları giriş/çıkış için kullanıladığı gibi devrenin içinde de kullanılabilir.



//Bus kullanılmadan yazılan toplama işlemi
module toplama ( 
 input wire a,b,c,d, e,f,g,h, 
 output wire k,l,m,n,o 
); 
 wire s1,s2,s3,s4;//Toplamlar 
 wire c1,c2,c3,c4;//Eldeler 
 assign s1 = d + h; 
 assign c1 = (d + h) >> 1; 
 assign s2 = c + g + c1; 
 assign c2 = (c + g + c1) >> 1; 
 assign s3 = b + f + c2; 
 assign c3 = (b + f + c2) >> 1; 
 assign s4 = a + e + c3; 
 assign c4 = (a + e + c3) >> 1; 
 assign k  = c4; 
 assign l   = s4; 
 assign m = s3; 
 assign n  = s2; 
 assign o  = s1; 
endmodule

//Bus kullanılarak yazılan toplama işlemi
module toplama ( 
 input wire [3:0] a, b, 
 output wire [4:0] c 
); 
 assign c = a + b; 
endmodule
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Çok bitlik sayıların gösterimi
Verilog HDL ile modelleme yapılırken bazı tellere veya yazmaçlara kod içinde belirlenmiş sayıları yazmak 
gerekebilir. Bu sayılar tek bit genişliğinde olabileceği gibi çok bit genişliğinde de olabilir. Çok sayıda bite 
sahip sayıların Verilog HDL’de gösterimi şu şekildedir: a = 3’b010, b = 8’d35, c = 16’hF3F4… 

Bu gösterimde ‘ işaretinden önceki sayı toplam bit sayısını ifade eder.  

‘ işaretinden sonraki harf gösterimin hangi biçimde olduğunu belirtir.

Harften sonra gelen rakamlar ise o sayının değerini belirtir. Yukarıda verilen 3 sayı üzerinde şöyle 
gösterebiliriz: 

Bus içinden bir parçanın kullanımı
Devre içinde bazen tanımlanmış bir bus’ın tek bitine veya içinden ardışık bir kaç bitine veya içinden ardışık 
olmayan birkaç bitine erişmek gerekebilir. Yazma ve okuma işlemleri için erişim syntaxı aynı olup şu 
şekildedir:

wire [5:0] a;  
assign a = 6’b110011; 

Burada 4. bit şu şekilde seçilir: assign b = a[4]; //Bu işlem ile b’nin değeri 1 olur.

Burada 4,3 ve 2. bitlerden oluşan bir bus şu şekilde çekilir:

wire [3:0] c; 
assign c = a[4:2]; //Bu işlem ile c’nin değeri 3’b100 olur.  
assign a [4:2] = 3’b110; //Bu işlem a[4:2] bitlerinin değerini 110 yapar. 
Uç uca ekleme (concatenation)
Bazı durumlarda birden fazla tel veya bus’ı bir araya getirip daha geniş bir bus oluşturmak kod yazımını 
rahatlatır. Bu durumlarda birden fazla tel, yazmaç veya bus şu şekilde bir araya getirilebilir:

wire a, b; 
wire [2:0] c, d; 
wire [9:0] f; 
assign f = {a,c,d,b,2’b10}; 
Bu kodun yaptırımı tabloda şöyle gösterilebilir: 





Gösterim Bit Sayısı Gösterim Biçimi Değeri

3’b010 3 b: binary (ikilik taban) (010)

8’d35 8 d: decimal (onluk taban) (35)10

16’hF3F4 16 h: hexadecimal (onaltılık taban) (F3F4)

Bit Numarası 5 4 3 2 1 0

a [5:0] = 6’b110011 1 1 0 0 1 1

f için bit numaraları 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

f’in o bit numarasında aldığı değerler a c[2] c[1] c[0] d[2] d[1] d[0] b 1 0
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Bitlerin tümünü birbiriyle işleme alma
assign f = |(a); // a bit dizisindeki tüm bitleri or işlemine sokar.


Aynı bit veya bit dizisinin tekrarından yeni bir bit dizisi oluşturma
assign f = {5{a[0]}}; // a[0] telinden 5 adet yanyana koyarak 5 bitlik bir sayı oluşturur


