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บทน า

ถา้พิจารณาวา่การเขียนภาษา VHDL กเ็หมือนกบัการเขียนโปรแกรม
ทัว่ๆไป  ดงันั้นการเขียนถึงขอ้มูลไม่วา่จะเป็นตวัเลขหรือตวัอกัษรกต็อ้งมี
กฎเกณฑท่ี์ชดัเจนดงัจะไดก้ล่าวถึงต่อไปปน้ี



การระบุจ านวน (Numbers )

เลขจ านวนเตม็   0 1 123_456_789 987E6 
เลขจ านวนจริง  0.0 0.5 2.718_28 12.4E-9 

เพื่อความง่ายในการอ่าน

2#1100_0100# -- เลขจ านวนเตม็ฐานสอง
2#1.1111_1111_111#E+11 -- เลขจ านวนจริงฐานสอง
16#C4# -- เลขจ านวนเตม็ฐานสิบหก
16#F.FF#E2 -- เลขจ านวนจริงฐานสิบหก



อกัขระ (Characters) และสตริง (Strings )

อกัขระหมายถึงตวัอกัษรตามรหสั ASCII เพียงตวัเดียว   การเขียนอกัขระใช้
เคร่ืองหมาย ‘ ’ เช่น ‘V’   ‘H’   ‘D’  ‘L’   ‘#’  และถา้ตวัอกัขระวา่งใหเ้ขียน
ดงัน้ี ‘’

สตริงหมายถึงอกัขระหลายๆตวัท่ีเขียนติดกนัรวมถึงอกัขระเวน้วรรคดว้ย
การเขียนสตริงใชเ้คร่ืองหมาย ‚ ‛ เช่น
‚VHDL‛   ‚Thi is a string‛ และถา้เป็นสตริงวา่งใหเ้ขียนดงัน้ี ‚‛



บิตสตริง (Bit Strings)

หมยถึงกลุ่มของเลขฐานใดๆแต่ตอ้งกาใหพ้ิจารณาเป็นบิตๆ 

B"1010110" --เลขฐานสองมีความยาว 7 บิต 
O"126" --เลขฐานแปด เทียบไดก้บัเลขฐานสอง B"001_010_110
X"56" --เลขฐานสิบหก เทียบไดก้บัเลขฐานสอง B"0101_0110"



ออบเจ็กต์ประเภท ค่าคงที่ สัญญาณ และ ตัวแปร



ค่าคงที่ (Constant)

ค่าค่งท่ีเป็นออบเจก็ตท่ี์มีค่าไดเ้พียงค่าเดียวตลอดทั้งโปรแกรม  การ
ประกาศใชค่้าคงท่ีตอ้งประกาศใวใ้น Architecture และอยูก่่อน Begin ของ 
Architecture นั้นๆ 

OBJECT_CLASS object_name : TYPE [:= initial_value];



ตัวอย่างค่าคงที่

ARCHITECTURE circ_calc OF car IS

CONSTANT pi : real := 3.14159

CONSTANT end_red  : integer := 10000

CONSTANT end_green : integer := 20000

BEGIN

……………

END circ_calc;

ค่าเร่ิมตน้

ค าส าคญั

ช่ือค่าคงท่ี
ประเภทขอ้มูล



สัญญาณ (Signal) และ ตวัแปร (Variable)

ทั้งสัญญาณและตวัแปรใชส้ าหรับส่งผา่นขอ้มูลระหวา่อุปกรณ์  แต่สัญญาณจะคลา้ย
กบัสายไฟในวงจรไฟฟ้า   ส่วนตวัแปรกบัค่าคงท่ีจะเหมือนกบัตวัแปรและค่าคงท่ีใน
โปรแกรมระดบัสูงทัว่ไป  การจ าลองการท างานและการสังเคราะห์วงจรส าหรับ
สัญญาณและตวัแปรจะใหผ้ลท่ีต่างกนั 



ตัวแปร (Variable)

การประกาศและการใชต้วัแปรมีคุณสมบติัดงัน้ี
“ กระท าภายในPROCESS
“ ใชไ้ดภ้ายใน PROCESS ท่ีประกาศใวเ้ท่านั้น
“ การก าหนดค่าเร่ิมตน้ข้ึนอยูก่บัชนิดของขอ้มูล
“ สามารถเปล่ียนแปลงค่าได้
“ ใชเ้คร่ืองหมาย := ส าหรับรับค่า

process is

variable sum: integer := 0; 

variable stat: real;

begin

……………...

sum := sum + 1;

stat := 1.123;

end process;

ไม่ก าหนดค่าเร่ิมตน้

เปล่ียนแปลงค่าได้



สัญญาณ (Signal)

ต าแหน่งท่ีใชส้ ญญาณท่ีส าคญัมี 2 
ต าแหน่ง  
ต าแหน่งแรกอยูท่ี่ Entity เป็นพอร์ท
อินพทุ-เอาทพ์ทุ   
ส่วนต าแหน่งที่สองถกูก าหนดอยูใ่น
Architecture ใชแ้ทนสายไฟส าหรับการ
เช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆเขา้ดว้ยกนั   การ
ประกาศและการใชส้ัญญาณมี
คุณสมบติัดงัน้ี

“ ประกาศใน Architecture แต่เหนือ   
   Begin  ของ Architecture นั้น
“ จะก าหนดค่าเร่ิมตน้หรือไม่กไ็ด้
“ สามารถเปล่ียนแปลงค่าได้
“ สามารถก าหนดค่าเวลาการท างาน         
   ใหก้บัสัญญาณได้
“ ใชเ้คร่ือหมาย <= ส าหรับรับค่า



ตวัอยา่งการใชง้านตวัแปรกบัสญัญาณ

architecture behav of reg_file is

signal reg_A: integer := 0;

signal reg_B : integer;

begin

process(d_inp, input_C)

begin

reg_A <= d_inp;

reg_B <= input_C after 5 ns;

เปล่ียนแปลง
ค่าได้

เปล่ียนแปลงค่า และ
ก าหนดเวลาได้

ARCHITECTURE

…………..

SIGNAL a,b: integer;

PROCESS (a) is

VARIABLE v1,v2: integer;

BEGIN

v1 := a-v2;

b <= -v1;

v2 := b+v1*3;

END PROCESS;

สังเกตการใช้
เคร่ืองหมายเพ่ือรับค่า



เปรียบเทียบระหว่างสัญญาณกบัตัวแปร

ขอบเขตการใชง้าน
ตวัแปรมีการท างานอยูภ่ายใน Process
สัญญาณมีการท างานอยูภ่ายในโมดูลท่ีออกแบบ

การจ าลองการท างาน
การก าหนดค่าใหก้บัตวัแปรจะมีผลทนัที
การก าหนดค่าใหก้บัสัญญาณจะมีผลในรอบการท างานถดัไป  
สัญญาณเกิดการเปล่ียนแปลง ค่าเกิดเม่ือส้ินสุด Process



การสังเคราะห์ (Synthesis ) ภายใตค้  าสั่งเก่ียวกบัสัญญาณนาฬิกา (clock)
ตวัแปรสังเคราะห์เป็นสายไฟใน netlist 
สัญญาณจะสังเคราะห์เป็นอุปกรณ์ความจ า ( memory)
PROCESS (clk)

VARIBLE a,b: bit;

BEGIN

IF(clk'EVENT and clk = '1') THEN
 a:= b;

b:= a;

END IF;

END PROCESS;

SIGNAL a, b : bit;

PROCESS (clk) 

BEGIN

IF(clk’event and clk = ‘1’) then

a <= b;

b <= a;

END IF;

END PROCESS;



ประเภทข้อมูล

ข้อมูลจ าแนกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ดงันี้
Scalar types:   เป็นขอ้มูลท่ีมีค่าท่ีแน่นอนค่าหน่ึงๆ 
เช่น integer, real, bit, enumerated, และ 
กายภาพ (physical)
Composite types:  เป็นขอ้มูลท่ีอาจประกอบดว้ย
ค่าหลายค่า เช่น array  และ record 
Types แบบอืน่ๆ:   เช่น file  access



ข้อมูลประเภทมาตราฐาน

BIT มีค่าเป็น 0 หรือ 1 ค่าเร่ิมตน้ก าหนดใวใ้หเ้ป็น 0
BIT_VECTOR   เป็นกลุ่มหรืออะเรยข์องบิต  
CHARACTER   เป็นตวัอกัษร 1 ตวัมีค่าตามตาราง 
ASCII
STRING   เป็นกลุ่มหรืออะเรยข์อง CHARACTER 
BOOLEAN   มีค่าเป็น จริง(TRUE) กบัเทจ็(FALSE)  
INTEGER   เป็นเลขจ านวนเตม็  มีค่าตามขอบเขตท่ี
ก าหนดเช่น 0 ถึง 255
REAL   เป็นจ านวนจริง  มีค่าตามขอบเขตท่ีก าหนดมกัใช้
กบัตวัแปร
TIME  เป็นขอ้มูลประเภทเวลา



ข้อมูลประเภทเวลา

ใชง้านเป็นเวลาหน่วยของอุปกรณ์  หรือใชใ้น Testbench เพื่อการทดสอบการท างาน 
ท างาน   การคูณหรือการหารเวลา  จะไดเ้ป็นเวลาเช่นเดิม 
หน่วยของเวลาไดต้ั้งแต่  fs(femtosecond) ps(pico) ns(nano) us(mico) ms(milli) 
sec(second) min(minute) และ  hr(hour) 

ARCHITECTURE example OF time_type IS

SIGNAL clk : BIT;

CONSTANT priod : TIME := 50 ns;

BEGIN

y1 <=  (a AND b) after 10 ns;

clk <= NOT clk after period/2;

END example;



เวลาหน่วง (Delay Model) ใน VHDL มีอยูด่ว้ยกนั 3 แบบคือ 

Inertial delay  ใชเ้ป็นค่าหน่วงเวลาของโมเดลในภาษา VHDL  สัญญาณท่ีมีขนาด
เลก็กวา่ ค่าเวลา ท่ีระบุใวใ้น after จะไม่ถูก propagate ใชเ้ป็นค่า propagation delay 
time ของ อุปกรณ์
Transport Delay   เป็นค่าหน่วงเวลาของสัญญาณอินพทุท่ีจะออกไปยงัเอาทพ์ทุทุกค่า
Delta delay   เป็นค่าหน่วงเวลาของการท างานของอุปกรณ์  ในกรณีท่ีไม่ได้
ก าหนด  inertial delay



ตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของเวลาหน่วง 

beginInertial delay 

y1 <= (a and b);

y2 <= (a and b) after 10 ns;

y3 <= transport (a and b)  after 10 ns;

end dflow;Transport Delay

มีเฉเพาะ Delta delay

Inertial delay 

Transport Delay



Delta Delay เม่ือY <= A AND B  

เวลา A B Y การท างาน

0 1 1 1 เวลาท่ี 0 เม่ือเวลาผา่นมานานแลว้ เอาทพ์ทุอยูใ่นสถานะ Stable

1 0 1 1 เม่ือเวลาผา่นไปท่ี 1 อินพทุ A เปล่ียนเป็น 0  ขณะน้ีเอาทพ์ทุยงัไม่
เปล่ียน

2 0 1 0 เม่ือเวลาผา่นไปอีก 1 Delta delay   อินพทุ A ยงัเป็น 0 เหมือนเดิม 
เอาทพ์ทุเปล่ียนเป็น 0



ข้อมูลประเภทอะเรย์

ขอ้มูลประเภทอะเรย ์เป็นกลุ่มของขอ้มูลประเภท Scalar  ตวัอยา่งอะเรยไ์ดแ้ก่  
       bit_vector   เป็นอะเรยข์อง  bit
       string   เป็นอะเรยข์อง  character
       std_logic_vector เป็นอะเรยข์อง std_logic 
       std_ulogic_vector  เป็นอะเรยข์อง std_ulogic
       (ขอ้มูล 2 แบบหลงัน้ี  เป็นประเภทขอ้มูลท่ีอยูใ่น Package   IEEE.std_logic_1164 )



การสร้างอะเรยใ์หม่ไดด้ว้ยค าสัง่ TYPE

TYPE  type_name IS ARRAY (RANGE) OF element_type; 

ความหมาย
TYPE........... IS ARRAY ……..OF…………;  เป็นค าสั่งใหส้ร้างประเภท

ขอ้มูลอะเรยใ์หม่
type_name  เป็นช่ือของประเภทชอ้มูล
RANG เป็นขนาดของอะเรย์
Element_type เป็นประเภทขอ้มูลของส่วนประกอบอะเรยน้ี์

type MY_BYTE is array (7 downto 0) of STD_ULOGIC;

signal TYPE_BUS : MY_BYTE;



architecture EXAMPLE of ARRAY is

type CLOCK_DIGITS is (HOUR10,HOUR1,MINUTES10,MINUTES1);

type T_TIME is array (CLOCK_DIGITS) of integer  range 0 to 9;

signal ALARM_TIME : T_TIME := (0,7,3,0);

begin

ALARM_TIME(HOUR1)  <= 0;

ALARM_TIME(HOUR10 to MINUTES10) <= (0,7,0);

end EXAMPLE;

ALARM_TIME(HOUR10)  = 0
ALARM_TIME(HOUR1)  = 7
ALARM_TIME(MINUTES10)  =  3
ALARM_TIME(MINUTES1)  =  0

Enumeration 

type



การก าหนดค่าข้อมูลประเภทอะเรย์

architecture EXAMPLE of ASSIGNMENT is

signal Z_BUS,A_BUS :     bit_vector (3 downto 0);

signal BIG_BUS : bit_vector (15 downto 0);

begin

-- legal assignments:

Z_BUS(3) <= `1`;

Z_BUS      <= ``1100``;

Z_BUS      <=  b`` 1100 ``;

Z_BUS      <=  x`` c ``;

Z_BUS      <=  X`` C ``;

BIG_BUS  <=  B` `0000 _ 0001_0010_0011 ``;

end EXAMPLE;

Z_BUS <= A_BUS;

Z_BUS(3) <= A_BUS(0);



ตวัอยา่งการส่งถ่ายขอ้มูลระหวา่งอะเรยเ์ม่ือก าหนดดรรชนี
ของอะเรย ์ไม่เหมือนกนั

architecture EXAMPLE of ARRAYS is

signal Z_BUS : bit_vector (3 downto 0);

signal C_BUS : bit_vector (0 to 3);

begin

Z_BUS <= C_BUS;

end EXAMPLE;



การรวมข้อมูลแบบ Concatenation

การรวมขอ้มูลขนาดเลก็ใหมี้ขนาดใหญ่ขน้  โดยใชเ้คร่ืองหมาย Ampersand (&)

architecture EXAMPLE_1 of ONCATENATION is

signal BYTE                 : bit_vector (7 downto 0);

signal A_BUS, B_BUS : bit_vector (3 downto 0);

begin

BYTE   <= A_BUS & B_BUS;

end EXAMPLE;

architecture EXAMPLE_2 of CONCATENATION is

signal Z_BUS : bit_vector (3 downto 0);

signal A_BIT, B_BIT, C_BIT, D_BIT : bit;

begin

Z_BUS <= A_BIT & B_BIT & C_BIT & D_BIT;

end EXAMPLE; 



การรวมข้อมูลแบบ Aggregate และอะเรย์หลายมติิ 
(Multidimensional Arrays)

เป็นการก าหนดค่าใหก้บักลุ่มของขอ้มูลประเภทอะเรย ์ โดยเขียนได ้2 แบบ
“ แบบสัมพนัธ์กบัต าแหน่งของอะเรย์

     (value_1,value_2);
“ แบบสัมพนัธ์กบัช่ือของอะเรย ์

       (element_1=> value_1, element_2 => value_2);
architecture dataflow of array_test is

SIGNAL A, B, C: std_logic_vector(4 downto 0);

SIGNAL D: std_logic_vector(0 to 1);

SIGNAL E: std_logic_vector(0 to 6);

begin

A <= ( 2|3 => '1', others => '0');

B <= (1 => '0', 3 => '1', others => C(1));

C <= ('0', '1', '1', '0', '1');

D <= '0' & A(2);

E <= A(3 downto 0) & B(2 downto 0);

end dataflow;

A = 01100         

B = 01000   

C = 01101

D = 01

E = 1100000



การก าหนดค่าใหก้บัอะเรยแ์บบ Multidimensional Arrays

entity ta is

end ta;

architecture tabeh of ta is

type INTEGER_VECTOR is array (1 to 8) of integer;

type MATRIX_A is array(1 to 3) of INTEGER_VECTOR;

signal MATRIX3x8 : MATRIX_A;

signal VEC1, VEC2, VEC3  :  INTEGER_VECTOR;

begin

VEC1 <= (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19);

VEC2 <= (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29);   

VEC3 <= (32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39);  

MATRIX3x8 <= (VEC1, VEC2, VEC3);

end tabeh;





การแบ่งข้อมูลแบบอะเรย์ (Slices of Arrays)

บางคร้ังการใชอ้ะเรยก์ต็อ้งการเพียงสมาชิกบางตวัของอะเรยเ์ท่านั้น  ลกัษณะน้ีเรียกวา่ 
Slide of array

architecture EXAMPLE of SLICES is

signal BYTE : bit_vector (7 downto 0);

signal A_BUS, Z_BUS : bit_vector (3 downto 0);

signal A_BIT : bit;

begin

BYTE (5 downto 2) <= A_BUS;

BYTE (5 downto 0) <= A_BUS;                -- wrong

Z_BUS (1 downto 0) <= `0` & A_BIT;

Z_BUS                      <= BYTE (6 downto 3);

Z_BUS (0 to 1)          <= `0` & B_BIT;      -- wrong

A_BIT   <= A_BUS (0);

end EXAMPLE;



ข้อมูลแบบแจกแจง (Enumeration Types)

ประเภทขอ้มูลแบบน้ีเป็นแบบท่ีผูใ้ชก้  าหนดข้ึนเองเพ่ือใหเ้หมาะสมกบังานท่ีก าลงัท า
อยู ่ เช่นถา้ตอ้งการออกแบบระบบควบคุมไฟจราจร  ถา้ตอ้งการความสะดวก  การระบุ
วา่ออบเจ็กตใ์หมี้ค่าเป็น แดงเหลือง เขียน กจ็ะท าใหก้ารออกแบบสะดวกข้ึน   เพราะวา่
เม่ือน าไปสังเคราะห์ VHDL จะแปลงเป็นค่าโลจิกท่ีเหมาะสมและครอบคลุมใหเ้อง 

TYPE  type_name IS  (RANGE); 

ช่ือของประเภท
ขอ้มูล

ค่าขอ้มูล

TYPE  type_name IS ARRAY (RANGE) OF element_type; 

เปรียบเทียบกบั TYPE ท่ีใช้
สร้างอะเรย์



ตวัอยา่ง

architecture EXAMPLE of ENUMERATION is

type T_STATE is (RESET, START, EXECUTE, FINISH);

signal CURRENT_STATE, NEXT_STATE : T_STATE ;

begin

NEXT_STATE         <= CURRENT_STATE;

CURRENT_STATE <= RESET;

end EXAMPLE;

RESET  START  EXECUTE  และ FINISH   เม่ือน าไปสังเคราะห์  
ค่าเหล่าน้ีจะถกูเปล่ียนใหเ้ป็นค่าโลจิกท่ีเหมาะสมเช่นอาจเป็น 00  01  
10  และ 11 ตามล าดบั



ตวัอยา่งเป็นลกัษณะของระบบท่ีเป็น FSM 
(Finite State Machine)

architecture RTL of TRAFFIC_LIGHT is

type  T_STATE is  ( INIT,RED,REDYELLOW,GREEN,YELLOW );

signal STATE, NEXT_STATE : T_STATE;

signal COUNTER: integer;

constant END_RED      : integer := 10000;

constant END_GREEN : integer := 20000;

begin

LOGIC : process (STATE, COUNTER)

begin

NEXT_STATE <= STATE;

case STATE is

when  RED                    =>

if COUNTER = END_RED then

NEXT_STATE <=  REDYELLOW ;

end if;

when  REDYELLOW     => -- statements

when  GREEN               => -- statements

when  YELLOW            => -- statements

when  INIT                    => -- statements

end case;

end process LOGIC;

end RTL;



ข้อมูลแบบ IEEE Standard Logic Type

IEEE ไดก้ าหนดแพกเกจ็ขอ้มูลข้ึนใหม่เรียกวา่ STD_LOGIC_1164  ช่ึงมีค่าได ้9 ค่า
ดงัน้ี

type STD_ULOGIC is (

` U `,   -- uninitialized. This signal hasn't been set yet. 

` X `,   -- strong 0 or 1 (= unknown).Impossible to determine this value/result.

` 0 `,   -- logic 0

` 1 `,   -- logic 1

` Z `,   -- high impedance

` W `,  -- weak 0 or 1 (= unknown).Weak signal, can't tell if it should be 0 or 1.

` L `,   -- weak 0.Weak signal that should probably go to 0.

` H `,   -- weak 1.Weak signal that should probably go to 1.

` - `,   -- don`t care); 

จะเห็นไดว้า่ STD_LOGIC_1164 น้ีกเ็ป็น Enumeration type เช่นกนั  



เปรียบเทียบ BIT กบั STD_ULOGIC

BIT เทียบกบั STD_ULOGIC
BIT_VECTOR เทียบกบั STD_ULOGIC_VECTOR

เวลาเรียกใชต้อ้งระบุไลบรารีและแพกเกจ็ดงัน้ี

LIBRARY  ieee;

USE ieee.std_logic_1164.ALL;



ข้อมูลประเภท Resolved and Unresolved Types

architecture EXAMPLE of ASSIGNMENT is

signal A, B, Y: std_ulogic;

begin

Y <= A;

Y <= B;

end EXAMPLE;

ตอ้งใชป้ระเภทขอ้มูลแบบท่ีมี Resolution  Function  ซ่ึง มีช่ือวา่ STD_LOGIC 
และ STD_LOGIC_VECTOR แทน STD_ULOGIC และ 
STD_ULOGIC_VECTOR  ตามล าดบั  



Resolution  Function
FUNCTION resolved ( s : std_ulogic_vector ) RETURN std_ulogic IS

CONSTANT  resolution_table  : std_logic_table := (

-- ------------------------------------------------------------------

-- U        X       0       1       Z      W      L      H       -

-- ------------------------------------------------------------------

( 'U',    'U',    'U',   'U',   'U',   'U',     'U',   'U',    'U' ),       -- U 
( 'U',    'X',    'X',   'X',   'X',    'X',     'X',   'X',    'X' ),        -- X 

( 'U',    'X',    '0',    ' X ' ,    '0',    '0',     '0',    '0',    'X' ),    -- 0  

( 'U',    'X',    'X',   '1',    '1',    '1',     '1',    '1',    'X' ),        -- 1 

( 'U',    'X',    '0',   '1',    'Z',    'W',    'L',    'H',   'X' ),        -- Z 
( 'U',    'X',    '0',   '1',   'W',    'W',   'W',   'W',   'X' ),        --W 

( 'U',    'X',    '0',   '1',    'L',    'W',    'L',    'W',   'X' ),       -- L 

( 'U',    'X',    '0',   '1',    'H',   'W',    'W',   'H',   'X' ),        -- H 

( 'U',    'X',    'X',   'X',   'X',    'X',     'X',    'X',   'X' )        -- - ); 

VARIABLE result : std_ulogic := 'Z';  -- weakest state default

BEGIN

IF    (s'LENGTH = 1) THEN

RETURN s(s'LOW);

ELSE

FOR i IN s'RANGE LOOP

result := resolution_table(result, s(i));

END LOOP;

END IF;

RETURN result;

END resolved;



Records

เป็นชนิดของขอ้มูลท่ีเกิดจากกลุ่มของขอ้มูลหลายๆประเภทท่ีต่างชนิดกนั   ขอ้มูลเร
คอร์ดน้ีจะคลา้ยกบัเรคอร์ดในภาษาโปรแกรมทัว่ไป  รูปแบบการก าหนดเรคอร์ดมีดงัน้ี

TYPE identifier IS RECORD

record_definition

END RECORD



ตวัอยา่งและผลการท างานของ Record

entity tr is

end tr;

architecture trbeh of tr is

type MONTH_NAME is (JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, 

JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC);

type DATE is record

DAY: integer range 1 to 31;

MONTH: MONTH_NAME;

YEAR: integer range 0 to 4000;
end record;

type PERSON is record

NAME: string (1 to 6);

BIRTHDAY: DATE;

end record;

signal TODAY: DATE;

signal STUDENT_1: PERSON;

begin

TODAY      <= (26, JUL, 1988);

STUDENT_1 <= ("Taksin", TODAY);

end trbeh;



Subtypes
เป็นชนิดของขอ้มูลยอ่ยของขอ้มลูหลกัท่ีมีอยูแ่ลว้  ตอ้งเป็นชนิดเดียวกบัขอ้มูลหลกั  
รูปแบบการก าหนด

SUBTYPE subtype_name IS base_type RANGE range_constraint

architecture EXAMPLE of SUBTYPES is

type MY_WORD is array (15 downto 0) of std_logic;

subtype SUB_WORD is std_logic_vector (15 downto 0);

subtype MS_BYTE is integer range 15 downto 8;

subtype LS_BYTE is integer range 7 downto 0;

signal VECTOR: std_logic_vector(15 downto 0);

signal SOME_BITS: bit_vector(15 downto 0);

signal WORD_1: MY_WORD;

signal WORD_2: SUB_WORD;

begin

SOME_BITS <= VECTOR; -- wrong

SOME_BITS <= Convert_to_Bit(VECTOR);

WORD_1 <= VECTOR; -- wrong

WORD_1 <= MY_WORD(VECTOR);

WORD_2 <= VECTOR; -- correct!

WORD_2(LS_BYTE) <= "11110000";

end EXAMPLE;

SOME_BIT กบั VECTOR
เป็นคนละชนิดกนั

เช่นเดยีวกบั WORD_1



ช่ือแทน (Aliases)

เป็นการก าหนดช่ือใหม่ใหก้บั object ท่ีมีอยูแ่ลว้ เพ่ือท าใหง่้ายต่อการจดัการ เหมาะกบั 
Object ท่ีเป็นแบบผสม   ขอ้ควรระวงั Aliases  น้ีใชไ้ดก้บัเคร่ืองมือท่ีใชส้ังเคราะห์บาง
ตวัเท่านั้น

ALIAS new_name : Object 

ภาษา C  ใช้ #define  เชน่
#define Water_Min PIN_A0



ตวัอยา่ง

entity tal is

end tal;

architecture EXAMPLE of tal is

signal DATA : bit_vector(9 downto 0);

alias STARTBIT :  bit is DATA(9) ;

alias MESSAGE :  bit_vector(6 downto 0) is DATA (8 downto 2);

alias PARITY :   bit is DATA(1);

alias STOPBIT :  bit is DATA(0);

alias REVERSE :  bit_vector(1 to 10) is DATA;

 

--     function calc_parity(data: bit_vector) return bit is

begin

STARTBIT        <= '0';

MESSAGE       <= "1100011";

--     PARITY            <= calc_parity(MESSAGE);

PARITY     <= '1';

REVERSE(10) <= '1';

end EXAMPLE;

DATA(9) =  0

DATA(8) =  1

DATA(7) =  1

DATA(6) =  0

DATA(5) =  0

DATA(4) =  0

DATA(3) =  1

DATA(2) =  1

DATA(1) =  1

DATA(0) =  1 STOPBIT

PARITY

MESSAGE

STARTBIT




