
ENTITY 

Entity adalah daftar dengan spesifikasi dari semua pin input dan output (port) dari 

sirkuit. Sintaks ditampilkan di bawah: 

 
Sinyal mode bisa IN, OUT, INOUT, atau BUFFER. Seperti digambarkan dalam 

gambar 1, IN dan OUT adalah pin searah, sedangkan INOUT adalah pin dua arah. 

BUFFER, di sisi lain, digunakan ketika sinyal output harus digunakan (baca) internal. 

 

Gambar 1. Sinyal Mode 

Sinyal type bisa BIT, STD_LOGIC, INTEGER, dll. Nama pada entity pada 

dasarnya bisa nama apapun, kecuali kata-kata VHDL yang telah dipesan (kata VHDL 

yang telah dipesan tercantum dalam Lampiran E). 

 



Contoh: Mari kita perhatikan gerbang NAND dari gambar 2. Entity yang dapat 

ditetapkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2. NAND Gate 

Arti ENTITY di atas adalah sebagai berikut: rangkaian memiliki tiga pin I/O, yaitu dua 

input (a dan b, mode IN) dan satu output (x, mode OUT). Ketiga sinyal dari tipe BIT. 

Nama yang dipilih untuk enitity itu adalah nand_gate. 

 

ARCHITECTURE 

Architecture adalah deskripsi tentang bagaimana rangkaian harus berperilaku (fungsi). 

Sintaks adalah sebagai berikut: 

 
Seperti yang ditunjukkan di atas, arsitektur memiliki dua bagian: bagian deklaratif 

(opsional), di mana sinyal dan konstanta (antara lain) dinyatakan, dan bagian kode (dari 

BEGIN ke bawah). Seperti dalam kasus entity, nama arsitektur pada dasarnya dapat 

nama apapun (kecuali kata-kata VHDL yang telah dipesan), termasuk nama yang sama 

dengan entity. 

Contoh: Mari kita perhatikan gerbang NAND dari sebelumnya sekali lagi. 

 
Makna ARCHITECTURE di atas adalah sebagai berikut: sirkuit harus melakukan 

operasi NAND antara dua sinyal input (a, b) dan assign (menetapkan (“<=”)) hasil ke 

pin output (x). Nama yang dipilih untuk arsitektur ini adalah myarch. Dalam contoh 

ini, tidak ada bagian deklaratif, dan kode hanya berisi tugas tunggal. 

 

CONTOH 1 

Di bagian ini, kami akan menyajikan dua contoh awal kode VHDL. Meskipun kita 

belum mempelajari konstruksi yang muncul dalam contoh, mereka akan membantu 



menggambarkan aspek-aspek mendasar mengenai struktur kode keseluruhan. Contoh 

masing-masing diikuti oleh komentar penjelasan dan hasil simulasi. 

 
Gambar 3. DFF dengan reset asynchronous 

Gambar 3 menunjukkan diagram dari flip-flop tipe-D (DFF), triger di rising-edge dari 

sinyal clock (clk), dan dengan masukan reset asynchronous (rst). Ketika rst = '1 ', output 

harus berubah rendah, terlepas dari clk. Jika tidak, output harus menyalin input (yaitu, 

q <= d) pada saat ketika clk berubah dari '0 'ke '1' (yaitu, ketika sebuah kejadian upward 

terjadi pada clk). 

Ada beberapa cara pelaksanaan DFF dari gambar diatas, salah satunya solusi 

yang disajikan di bawah ini. Satu hal yang perlu diingat, bagaimanapun, adalah bahwa 

VHDL secara inheren konkuren (bertentangan dengan program komputer biasa, yang 

berurutan), sehingga untuk mengimplementasikan sirkuit clock (flip flop, misalnya) 

kita harus "memaksa" VHDL untuk menjadi berurutan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan PROSES, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. 

 



 
Keterangan: 

 Baris 2-3: Library deklarasi (penggunaan library name dan library use). Ingat bahwa 

dua library lainnya sangat diperlukan (std dan work) yang dibuat terlihat secara 

default.  

 Baris 5-8: Entity dff. 

 Baris 10-20: Arsitektur behavior. 

 Baris 6: Port input (mode input hanya bisa IN). Dalam contoh ini, semua sinyal 

input dari jenis STD_LOGIC. 

 Baris 7: Port output (mode output bisa OUT, INOUT, atau BUFFER). Disini, output 

juga dari jenis STD_LOGIC. 

 Baris 11-19: Bagian kode dari arsitektur (dari kata BEGIN). 

 Baris 12-19: PROSES (di dalamnya kode ini dijalankan secara berurutan). 

 Baris 12: PROSES dijalankan setiap kali sinyal menyatakan perubahan dalam daftar 

sensitivitas. Dalam contoh ini, setiap kali rst atau clk berubah PROSES dijalankan. 

 Baris 14-15: Setiap kali rst pergi ke '1' output reset, terlepas dari clk (reset 

asynchronous). 

 Baris 16-17: Jika rst tidak aktif, ditambah clk telah berubah (sebuah EVENT terjadi 

pada clk), ditambah event tersebut adalah rising-edge (clk = '1 '), maka sinyal input 

(d) adalah disimpan di flip-flop (q <= d). 

 Baris 15 dan 17: Operator "<=" digunakan untuk menetapkan sebuah nilai untuk 

SIGNAL. Sebaliknya, ":=" akan digunakan untuk sebuah VARIABEL. Semua port 

dalam suatu entity adalah sinyal secara default. 

 Baris 1, 4, 9, dan 21: Komentar (ingat bahwa "--" menunjukkan komentar). 

Digunakan hanya untuk mengatur desain lebih baik. 

 

Catatan: VHDL tidak sensitif huruf. 

 

 

 

 



Hasil Simulasi: 

 
Gambar 4. Hasil simulasi dari contoh 1 

Gambar 4 menyajikan hasil simulasi tentang contoh 1. Grafik dapat dengan mudah 

ditafsirkan: 

 Kolom pertama menunjukkan nama sinyal, yang didefinisikan dalam ENTITY 

tersebut. Ia juga menampilkan mode (arah) dari sinyal; perhatikan bahwa anak 

panah yang berhubungan dengan rst, d, dan clk yang mengarah kedalam, dan 

mengandung huruf I (input) di dalam, sedangkan q mengarah keluar dan memiliki 

O (output) ditandai di dalam.  

 Kolom kedua memiliki nilai masing-masing sinyal di posisi dimana kursor vertikal 

ditempatkan. Dalam kasus ini, kursor berada pada 0 ns, di mana sinyal memiliki 

nilai 1, 0, 0, 0, masing-masing. Dalam contoh ini, nilai-nilai hanya '0 'atau '1', tetapi 

ketika vektor digunakan, nilai-nilai dapat ditampilkan dalam biner, desimal, atau 

bentuk heksadesimal.  

 Kolom ketiga menunjukkan simulasi akan menentukan output yang sesuai (q). 

Membandingkan hasil gambar diatas dengan yang diharapkan dari rangkaian yang 

ditunjukkan sebelumnya, kita melihat bahwa ia bekerja dengan baik. Seperti yang 

disebutkan sebelumnya, desain yang disajikan dalam buku itu disintesis ke 

CPLD/FPGA device (Lampiran A), baik dari Xilinx atau Altera. Alat yang 

digunakan entah ISE dikombinasikan dengan ModelSim (untuk chip Xilinx-

lampiran B), atau Maxplus II dikombinasikan dengan Advanced Synthesis Software 

(untuk Altera CPLDs-Lampiran C), atau Quartus II (juga untuk Altera device-

lampiran D). Leonardo Spectrum (dari Mentor Graphics) juga digunakan sesekali. 

 

CONTOH 2 

Rangkaian dari gambar 2 adalah murni kombinasional, sedangkan gambar 3 adalah 

murni sequential. Rangkaian dari gambar 5 adalah gabungan keduanya (tanpa reset). 



 
Gambar 5. DFF ditambah NAND gate 

Dalam solusi yang berikut, kami telah sengaja memperkenalkan sinyal yang tidak perlu 

(temp), hanya untuk menggambarkan bagaimana sinyal harus dinyatakan.  

 
Penjelasan: 

Deklarasi library tidak diperlukan dalam hal ini, karena data adalah jenis BIT, yang 

ditentukan dalam library std (ingat bahwa library std dan work yang dibuat terlihat 

secara default). 

 Baris 2-5: Contoh entity. 

 Baris 7-16: Contoh arsitektur. 

 Baris 3: Input port (semua jenis BIT). 

 Baris 4: Output port (juga dari jenis BIT). 

 Baris 8: Bagian deklaratif dari arsitektur (opsional). Sinyal temp, dari jenis BIT, 

dinyatakan. Perhatikan bahwa tidak ada mode deklarasi (mode hanya digunakan 

dalam entity). 

 Baris 9-15: Bagian kode dari arsitektur (dari kata BEGIN). 



 Baris 11-15:  Sebuah PROSES (pernyataan sekuensial dijalankan setiap kali sinyal 

perubahan CLK). 

 Baris 10 dan 11-15: Meskipun dalam proses eksekusi adalah sequential, proses, 

secara keseluruhan, adalah bersamaan dengan (eksternal) pernyataan lain, sehingga 

baris 10 dijalankan bersamaan dengan blok 11-15. 

 Baris 10: Operasi logika NAND. Hasil ditugaskan untuk sinyal temp. 

 Baris 13-14: Pernyataan IF. Pada rising edge di clk nilai di temp ditugaskan untuk q. 

 Baris 10 dan 13: "<=" operator digunakan untuk menetapkan nilai SIGNAL. 

Sebaliknya, ":=" akan digunakan untuk VARIABEL. 

 Baris 8 dan 10: Dapat dihilangkan, diubah "q <= a NAND b" di baris 13. 

 Baris 1, 6, dan 17: Komentar. Digunakan hanya untuk lebih mengatur desain. 

 

Hasil simulasi dari rangkaian disintesis dengan kode di bawah ini ditunjukkan pada 

gambar 6. 

 

Gambar 6. Hasil simulasi dari contoh 2 

 

KASUS 1 

Diagram top-level dari multiplexer ditunjukkan pada Gambar P.1. Sesuai dengan tabel 

kebenaran, output harus sama dengan salah satu masukan jika sel = "01" (c = a) atau sel 

= "10" (c = b), tetapi harus '0 'atau Z (impedansi tinggi) jika sel = "00" atau sel = "11", 

masing-masing. 

 

 
Gambar P.1 

 



a) Melengkapi kode VHDL dibawah. 

b) Menulis komentar yang relevan mengenai solusi Anda (seperti pada contoh 1 dan 

2). 

 

Catatan: Solusi menggunakan IF bekerja dalam kode di bawah ini, karena lebih intuitif. 

Namun, seperti yang akan terlihat nanti, multiplexer juga dapat diimplementasikan 

dengan pernyataan lainnya, seperti WHEN atau CASE. 

 
 

KASUS 2 

 
Gambar P.2 

Line 3: 

ieee.std_logic_1164.all 

Line 6: a, b: IN 

Line 7: 

STD_LOGIC_VECTOR 

(7 DOWNTO 0) 

Line 8: c 

Line 9: mux 

Line 11: mux 

Line 13: sel 

Line 17: sel = “01” 

Line 19: ELSEIF 

Line 20: b 

Line 22: Z 

Line 23: IF 

Line 24: PROCESS 

Line 25: example 

 

 



a) Menulis kode VHDL untuk rangkaian pada gambar P.2. Melihat bahwa itu adalah 

murni combinational, sehingga PROSES tidak diperlukan. Menuliskan ekspresi 

untuk d hanya menggunakan operator logika (AND, OR, NAND, NOT, dll). 

b) Menulis komentar yang relevan mengenai solusi Anda (seperti pada contoh 1 dan 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPE DATA 

 

Untuk menulis kode VHDL agar efisien, adalah penting untuk mengetahui apa tipe 

data yang diperbolehkan, dan bagaimana menentukan dan menggunakannya. Dalam 

bab ini, semua jenis data dasar dijelaskan, dengan penekanan khusus pada mereka 

yang disintesis. Diskusi tentang Kompatibilitas Data dan Konversi Data juga termasuk. 

 

Tipe Data Pre-defined  

VHDL berisi serangkaian pra-ditentukan jenis data, ditentukan melalui standar IEEE 

1076 dan IEEE 1164. Lebih khusus, seperti definisi tipe data  dapat ditemukan dalam 

paket/library berikut: 

- Paket standard pada library std: Mendefinisikan tipe data BIT, BOOLEAN, 

INTEGER, dan REAL. 

- Paket std_logic_1164 pada library ieee: Mendefinisikan tipe data STD_LOGIC dan 

STD_ULOGIC. 

- Paket std_logic_arith pada library ieee: Mendefinisikan tipe data SIGNED dan 

UNSIGNED, ditambah beberapa fungsi data konversi, seperti conv_integer (p), 

conv_unsigned (p, b), conv_signed (p, b), dan conv_std_logic_vector (p, b). 

- Paket std_logic_signed dan std_logic_unsigned pada library ieee: Mengandung 

fungsi yang memungkinkan operasi dengan data std_logic_vector yang akan 

dilakukan seolah-olah data bertipe SIGNED atau UNSIGNED, masing-masing. 

 

Semua tipe data pre-defined (ditentukan dalam paket/library yang tercantum di atas) 

dijelaskan di bawah ini. 

 

 BIT (dan BIT_VECTOR): 2-level logic ('0', '1').  

Contoh: 

 
Berdasarkan sinyal di atas, tugas berikut akan legal (untuk menetapkan nilai sinyal, 

operator "<=" harus digunakan): 



 
 

 Std_logic (dan std_logic_vector): system logika 8-nilai diperkenalkan dalam standar 

IEEE 1164. 

 
Contoh: 

 
 

Sebagian  besar tingkat std_logic dimaksudkan untuk simulasi saja. Namun, '0 ', '1', 

dan 'Z' adalah synthesizable tanpa pembatasan. Sehubungan dengan nilai-nilai 

"weak (lemah)", mereka diselesaikan dalam mendukung nilai-nilai “forcing 

(memaksa)" di node multiply-driven (lihat tabel 3.1). Bahkan, jika ada dua sinyal 

std_logic yang terhubung ke node yang sama, maka tingkat logika yang 

bertentangan adalah otomatis diselesaikan sesuai dengan tabel 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 STD_ULOGIC (STD_ULOGIC_VECTOR): system logika 9-level diperkenalkan di 

standar IEEE 1164 ('U', 'X', '0 ', '1', 'Z', 'W', 'L', 'H', '- '). Memang sistem std_logic yang 

dijelaskan di atas adalah subtipe STD_ULOGIC. Yang kedua mencakup nilai logika 

tambahan, 'U', yang merupakan singkatan dari unresolved. Dengan demikian, 

bertentangan dengan STD_LOGIC, tingkat logika bertentangan tidak secara 

otomatis diselesaikan di sini, jadi jalur output tidak boleh terhubung bersama-sama 

secara langsung. Namun, jika dua kabel output yang seharusnya tidak pernah 

dihubungkan bersama-sama,  sistem logika ini dapat digunakan untuk mendeteksi 

kesalahan desain. 

 Boolean: True, False. 

 INTEGER: 32-bit bilangan bulat (dari -2147483647 sampai +2147483647). 

 NATURAL: Non-negatif integer (dari 0 sampai +2147483647). 

 REAL: Bilangan real mulai dari -1.0E38 sampai +1.0E38. Tidak disintesis. 

 Fisik Literal: Digunakan untuk menginformasikan kuantitas fisik, seperti waktu, 

tegangan, dll. Berguna dalam simulasi. Tidak disintesis. 

 Karakter Literal: Karakter ASCII tunggal atau string karakter tersebut. Tidak 

disintesis. 

 SIGNED dan UNSIGNED: Tipe data yang didefinisikan dalam paket 

std_logic_arith dari library IEEE. Mereka memiliki penampilan std_logic_vector, 

tetapi menerima operasi aritmatika, yang khas dari tipe data INTEGER (SIGNED 

dan UNSIGNED akan dibahas secara rinci berikutnya). 

 

Contoh: 

 

 
 

Contoh: Operasi legal dan illegal antara tipe data yang berbeda. 



 
 

Tipe Data User-Defined 

VHDL juga memungkinkan pengguna untuk menentukan tipe datanya sendiri. Dua 

kategori tipe data user-defined yang ditunjukkan di bawah ini: integer dan cacah. 

 

 User-defined tipe integer: 

 

 
 

 User-defined tipe cacah: 



 
 

Pengkodean tipe enumerated (cacah) dilakukan secara berurutan dan secara 

otomatis (kecuali ditentukan dalam keadaan lain oleh atribut user-defined). 

Misalnya, untuk tipe warna di atas, dua bit yang diperlukan (ada empat keadaan), 

menjadi "00" ditugaskan untuk bagian pertama (merah), untuk kedua "01" (hijau), 

untuk selanjutnya "10" (biru), dan terakhir "11" ke keadaan terakhir (putih). 

 

Subtipe 

Sebuah SUBTIPE adalah TIPE dengan sebuah pembatas. Alasan utama menggunakan 

subtipe daripada menentukan tipe baru adalah bahwa, meskipun operasi antara data 

dari tipe yang berbeda tidak diperbolehkan, mereka diperbolehkan antara subtipe dan 

tipe dasar yang sesuai. 

Contoh: Subtipe di bawah ini berasal dari tipe yang disajikan dalam contoh 

sebelumnya. 

 



 

Contoh: Operasi legal dan ilegal antara tipe dan subtipe. 

 
 

Array 

Array adalah koleksi objek dari tipe yang sama. Mereka dapat menjadi satu-dimensi 

(1D), dua-dimensi (2D), atau satu-dimensi-per-satu-dimensi (1Dx1D). Mereka juga 

dapat menjadi dimensi yang lebih tinggi, tapi kemudian mereka umumnya tidak 

disintesis. 

Gambar 3.1 mengilustrasikan konstruksi data array. Sebuah nilai tunggal (skalar) 

ditunjukkan pada (a), vektor (array 1D) dalam (b), array vektor (array 1Dx1D) dalam 

(c), dan sebuah array dari skalar (array 2D) di (d). 

 
 

Memang, telah ditetapkan tipe data VHDL (dilihat di bagian 3.1) hanya 

mencakup kategori skalar (bit tunggal) dan vektor (satu-dimensi array bit). Pre-defined 

disintesis di masing-masing kategori adalah sebagai berikut: 

- Skalar: BIT, STD_LOGIC, STD_ULOGIC, dan BOOLEAN. 

- Vector: BIT_VECTOR, STD_LOGIC_VECTOR, STD_ULOGIC_VECTOR, 

INTEGER, SIGNED, dan UNSIGNED. 
 

Seperti dapat dilihat, tidak ada pre-defined array 2D atau 1Dx1D, yang, bila perlu, 

harus ditentukan oleh pengguna. Untuk melakukannya, TYPE baru harus pertama-

tama didefinisikan, maka SIGNAL baru, VARIABLE, atau KONSTAN dapat 

dideklarasikan menggunakan tipe data. Sintaks di bawah ini harus digunakan.  

 

Untuk   menentukan tipe array baru: 



 
 

Untuk membuat penggunaan tipe array baru: 

 
 

Dalam sintaks di atas, yang dinyatakan adalah SIGNAL. Namun, hal itu juga 

bisa menjadi KONSTANTA atau VARIABLE. Perhatikan bahwa nilai awal adalah 

opsional (untuk simulasi saja). 

 

Contoh: Array 1Dx1D. 

Katakan bahwa kita ingin membangun sebuah array yang berisi vektor empat, masing-

masing ukuran delapan bit. Maka ini  adalah array 1Dx1D (lihat gambar 3.1). Mari kita 

panggil setiap vektor baris demi baris, dan array lengkap dengan matriks. Tambahan, 

katakan bahwa kita ingin bit paling kiri dari setiap vektor menjadi MSBnya (bit yang 

paling signifikan), dan bahwa kita ingin baris atas menjadi baris 0. Maka implementasi 

array akan menjadi berikut (perhatikan bahwa sinyal, disebut x, tipe matriks, 

dinyatakan sebagai contoh): 

 

 
 

Contoh: Array 1Dx1D lain. 

Cara lain untuk membangun array 1Dx1D diatas akan menjadi sebagai berikut: 

 

 
 

Dari sudut pandang kompatibilitas-data, yang terakhir mungkin lebih 

menguntungkan dalam contoh sebelumnya (lihat contoh tipe data pre-defined). 

 

Contoh: array 2D. 

Array di bawah ini benar-benar dua-deimensional. Melihat bahwa konstruksi tidak 

didasarkan pada vektor, melainkan sepenuhnya pada skalar. 

 

 
 

 



Contoh: Array inisialisasi. 

Seperti yang ditunjukkan dalam sintaks di atas, nilai awal dari SIGNAL atau 

VARIABLE adalah opsional. Namun, saat inisialisasi dibutuhkan, hal itu dapat 

dilakukan seperti pada contoh di bawah ini. 

 

 
 

Contoh: Penempatan array yang legal dan ilegal. 

Penempatan dalam contoh ini didasarkan pada definisi berikut tipe dan deklarasi 

sinyal: 

 

 
 

 
 



 
 

Array Port 

Seperti yang telah kita lihat, tidak ada tipe data pre-defined lebih dari satu dimensi. 

Namun, dalam spesifikasi pin input atau output (PORT) dari sirkuit (yang dibuat 

dalam ENTITY ini), kita mungkin perlu menentukan port sebagai array dari vektor. 

Sejak deklarasi TIPE tidak diperbolehkan dalam suatu ENTITY, solusinya adalah 

mendeklarasikan tipe data user-defined dalam PACKAGE, yang kemudian dapat 

dilihat oleh seluruh desain (dengan demikian termasuk ENTITY tersebut). Contoh 

ditunjukkan di bawah ini. 

 



 
 

Seperti dapat dilihat dalam contoh di atas, tipe data user-defined, yang disebut 

vector_array, diciptakan, yang dapat berisi jumlah vektor tak terbatas pada ukuran 

delapan bit masing-masing (NATURAL RANGE <> menandakan bahwa range tidak 

tetap, dengan satunya batasan yang harus berada dalam range NATURAL, yang 

menuju dari 0 sampai +2,147,483,647). Tipe data disimpan dalam PACKAGE yang 

disebut my_data_types, dan kemudian digunakan dalam ENTITY untuk menentukan 

PORT disebut inp. Perhatikan dalam kode utama dimasukkannya ketentuan USE 

tambahan untuk membuat package user-defined my_data_types terlihat desain. 

Pilihan lain untuk PACKAGE diatas akan yang ditunjukkan di bawah ini, di 

mana deklarasi KONSTANTA disertakan (sebuah studi rinci tentang PACKAGE akan 

disajikan dalam bab berikutnya). 

 

 

 



Record 

Record mirip dengan array, dengan perbedaan hanya bahwa mereka berisi objek dari 

berbagai tipe. 

 

Contoh: 

 

 
 

Tipe Data Signed dan Unsigned 

Seperti disebutkan sebelumnya, tipe ini didefinisikan dalam package std_logic_arith dari 

library ieee. Sintaks mereka diilustrasikan dalam contoh di bawah ini. 

 

Contoh: 

 

 
 

Perhatikan bahwa sintaks mereka mirip dengan STD_LOGIC_VECTOR, tidak 

seperti pada INTEGER, sebagai salah satu yang mungkin diharapkan.  

Nilai UNSIGNED adalah jumlah yang tidak pernah lebih rendah dari nol. 

Misalnya, "0101" mewakili desimal 5, sementara "1101" berarti 13. Jika tipe SIGNED 

digunakan sebagai pengganti, nilai bisa positif atau negatif (dalam format dua 

komplemen). Oleh karena itu, "0101" akan mewakili desimal 5, sementara "1101" berarti 

-3. 

Untuk menggunakan tipe data SIGNED atau UNSINED, package std_logic_arith, 

dari library ieee, harus dinyatakan. Meskipun sintaks mereka, tipe data SIGNED dan 

UNSIGNED dimaksudkan terutama untuk operasi aritmatika, yaitu, bertentangan 

dengan STD_LOGIC_VECTOR, mereka menerima operasi aritmatika. Di sisi lain, 

operasi logika tidak diperbolehkan. Sehubungan dengan operasi relasional 

(perbandingan), tidak ada pembatasan. 

 

Contoh: Operasi legal dan illegal dengan tipe data signed/unsigned. 

 



 
 

Contoh: Operasi legal dan illegal dengan std_logic_vector. 

 

 
 

Meskipun kendala yang disebutkan di atas, ada cara sederhana yang 

memungkinkan tipe data STD_LOGIC_VECTOR untuk berpartisipasi secara langsung 

dalam operasi aritmatika. Untuk itu, library ieee menyediakan dua paket, 

std_logic_signed dan std_logic_unsigned, yang memungkinkan operasi dengan data 

STD_LOGIC_VECTOR harus dilakukan seolah-olah tipe data SIGNED atau 

UNSIGNED, masing-masing. 

 

Contoh: Operasi aritmatika dengan std_logic_vector. 

 

 

 



Konversi Data 

VHDL tidak mengijinkan operasi langsung (aritmatika, logis, dll) antara data dari tipe 

yang berbeda. Oleh karena itu, itu sering perlu untuk mengkonversi data dari satu jenis 

ke jenis yang lain. Ini dapat dilakukan pada dasarnya dengan dua cara: atau kita 

menulis sepotong kode VHDL untuk itu, atau kita memanggil FUNGSI dari PAKET 

yang telah ditetapkan yang mampu melakukannya untuk kita konversi. 

Jika data yang terkait erat (yaitu, baik operan yang memiliki tipe dasar yang 

sama, meskipun dinyatakan sebagai milik dua jenis kelas yang berbeda), maka 

std_logic_1164 dari library ieee menyediakan fungsi konversi langsung. Contoh 

ditunjukkan di bawah ini. 

 

Contoh: Operasi legal dan illegal dengan subset. 

 

 
 

Beberapa fungsi data konversi dapat ditemukan dalam paket std_logic_arith dari 

library ieee. Mereka adalah: 

 

- conv_integer(p): mengkonversi parameter p dari tipe INTEGER, UNSIGNED, 

SIGNED, atau STD_ULOGIC ke nilai INTEGER. Perhatikan bahwa 

STD_LOGIC_VECTOR tidak termasuk. 

- conv_unsigned(p, b): mengkonversi parameter p dari tipe INTEGER, UNSIGNED, 

SIGNED, atau STD_ULOGIC ke nilai UNSIGNED dengan ukuran bit b. 

- conv_signed(p, b): mengkonversi parameter p dari type INTEGER, UNSIGNED, 

SIGNED, atau STD_ULOGIC ke nilai SIGNED dengan ukuran bit b. 

- conv_std_logic_vector(p, b): mengkonversi parameter p dari tipe INTEGER, 

UNSIGNED, SIGNED, atau STD_LOGIC ke nilai STD_LOGIC_VECTOR dengan 

ukuran bit b. 

 

 

 

 

 

 



Contoh: Konversi data. 

 

 
 

Alternatif lain sudah disebutkan dalam bagian sebelumnya. Terdiri dari 

menggunakan paket std_logic_signed atau std_logic_unsigned dari library ieee. Paket 

tersebut memungkinkan operasi dengan data STD_LOGIC_VECTOR harus dilakukan 

seolah-olah data bertipe SIGNED atau UNSIGNED, masing-masing.  

Selain fungsi konversi data yang dijelaskan di atas, beberapa lainnya sering 

ditawarkan oleh vendor alat sintesis. 

 

 

Sintesa dasar tipe data VHDL diringkas dalam table 3.2: 

 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR 
 
Operator Logika 
Digunakan untuk menunjukkan operasi logika. Data harus tipe BIT, STD_LOGIC, atau 
STD_ULOGIC (BIT_VECTOR, STD_LOGIC_VECTOR, atau STD_ULOGIC_VECTOR). 
Operator logika adalah: 
 Operator Reduksi 

- AND  & 

- NAND ~& 

- OR  | 

- NOR  ~| 

- XOR  ^ 

- XNOR  ^~OR~^ 
 Operator Bit-Wise: 

- NOT (Negasi) ~ 

- AND   & 

- Inklusif OR  | 

- Eksklusif OR  ^ 

- Eksklusif NOR ^~OR~^ 

- Perhitungan bit tidak diketahui, dengan cara sebagai berikut: 
o ~x = x 
o 0 & x 0 
o 1 & x = x & x = x 
o 1 | x = 1 
o 0 | x = x | x = x 
o 0 ^ x = 1 ^ x = x ^ x =x 
o 0 ^ ~ x = 1 ^ ~ x = x ^ ~ x = x 

 
Contoh: 
 

 
 
Operator Aritmatika 
Digunakan untuk menunjukkan operasi aritmatika. Data bisa dari tipe INTEGER, 
SIGNED, UNSIGNED, atau REAL. Juga, jika package std_logic_signed atau 
std_logic_unsigned dari library ieee digunakan, kemudian STD_LOGIC_VECTOR dapat 
langsung dibangun dalam operasi penambahan dan pengurangan. 
 

 +  penambahan 
 -  pengurangan 



 *  perkalian 
 /  pembagian 
 **  eksponensial 
 MOD modulus 
 REM remainder 
 ABS absolute value 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operator Comparator (Operator Perbandingan) 
Digunakan untuk membuat perbandingan. Semua tipe data dapat digunakan. Operator 
relasi (comparator) adalah: 
 

 =  Sama dengan 
 /=  Tidak sama dengan 
 <  Lebih kecil dari 
 >  Lebih besar dari 
 <=  Lebih kecil dari atau sama dengan 
 >=  Lebih besar dari atau sama dengan 

 
Contoh: 

in1 < 1 

in1 /= in2 

in2 >= 0.4 

 
Operator Shift (Geser) 
Sintaks yang digunakan adalah: 
  

<Left operand> <shift operation> <right operand> 
 
Operator kiri (left operand) harus dari tipe BIT_VECTOR, operator kanan (right 
operand) harus INTEGER (+ atau -). Operator shift adalah: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


