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การทดลอง วิชา VHDL 

การทดลองท่ี 3 

 การเขียนโปรแกรมในภาษา VHDL ท่ีมีการนบัในท่ีนีใ้ช้ สญัญาณนาฬิกาจากตวัอปุกรณ์ CPLD ท่ี

มีความถ่ี 30 kHzซึง่ในการนกัคา่จะเร็วมาจนไมส่ามารถแสดงผลให้ตาของมนษุย์เห็นได้จงึต้องมีการ

หารสญัญาณนาฬิกามีลกัษณะคล้าย Flip-Flopให้มีความถ่ีท่ีตาของมนษุย์สามารถสงัเกตเห็นได้โดย

ใน VHDL ได้เป็น 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

entity divider is 

 generic (fin : integer :=20000; 

  fout : integer :=1); 

     Port (clk : in std_logic; 

           q : out std_logic); 

end divider; 

 

architecture RLT of divider is 

signal count : integer range 0 to(fin/(2*fout)); 

signal qs : std_logic :='0'; 

begin 

 

 

process(clk) 

begin 

 if clk'event and clk='1' then 

  if(count>=(fin/(2*fout)-1))then 

   count<=0; 

   qs <= not(qs); 

  else 

   count<=count+1; 

  end if; 

 end if; 

end process; 

q<=qs; 

end RLT; 
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โดยมีการกําหนดคา่ Generic เพียงทดสอบโปรแกรมเทา่นัน้ มีการกําหนดขา และสญัญาณ

ภายในไว้ดงันี ้

1. clk เป็น สญัญาณ  Input ท่ีรับสญัญาณนาฬิกาเข้ามา 

2. q เป็น สญัญาณ  Output ท่ีให้สญัญาณนาฬิกาท่ีถกูหารแล้วออกมา 

3. fin และ fout เป็นคา่คงท่ีท่ีนําเข้าไปหารความถ่ีของสญัญาณนาฬืกา โดยเป็นความถ่ีท่ีเข้ามา

และความถ่ีท่ีต้องการ ตามลําดบั 

4. count และ qs เป็นสญัญาณท่ีชว่ยจดัการหารความถ่ีโดยมีลกัษณะท่ีไมมี่ขาเข้า/ออกเป็นตวั

ชว่ยในการทํา RLT 

การเขียนโปรแกรมออกแบบวงจรนบั 2421 คือการนบัแบบนีจ้ะมีลกัษณะเทียบกบัการนบัเลขฐาน 

10 โดยใช้ลกัษณะในการเขียนแบบหน้าตอ่ไปได้ ดงันี ้ 

ฐาน10 ฐาน 2421 
0 0000 
1 0001 
2 0010 
3 0011 
4 0100 
5 1011 
6 1100 
7 1101 
8 1110 
9 1111 
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ซึง่สามารถเขียนอยูใ่นรูป Block Diagram ได้ดงันี ้

 

โดยมีการกําหนดขาตา่งของวงจร ไว้ดงันี ้

1. en เป็นสญัญาณ Input ไปท่ี Switch ไปท่ีการนบัและหยดุนบั 

2. clk เป็นสญัญาณ Input ไปท่ีสญัญาณนาฬิกา จากอปุกรณ์ 

3. led เป็นสญัญาณ Output ไปท่ี LED ดวงท่ี 4-1 ทําหน้าท่ีแสดงผลการนบัแบบ 2421 

4. seg เป็นสญัญาณ Output ไปท่ี 7-segment เพ่ือแสดงผลการนบัเลขฐาน 10 เปรียบเทียบกบั

การนบัแบบ 2421 

5. e เป็นสญัญาณ Output ไปท่ีไฟเลีย้งของ 7-segment เพ่ือเปิด 7-segmentโดยมีการให้ logic 

‘0’ เพ่ือทําการเปิด 7-segment ไว้ตลอด 

• มีการเรียกใช้ตวัหารความถ่ี (frequency divider) โดยใช้ fin และ fout เทา่กบั 30k และ 2 

ตามลําดบั 
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และสามารถเขียนอยูใ่นภาษา VHDL ได้ดงันี ้ 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
entity test_3 is 
    Port ( en : in std_logic; 
       clk_1 : in std_logic; 
           e : out std_logic; 
   led : out std_logic_vector(3 
downto 0); 
           seg : out std_logic_vector(7 downto 0)); 
end test_3; 
 
architecture Behavioral of test_3 is 
component divider 
 generic (fin : integer :=30000; 
  fout : integer :=2); 
     Port (clk : in std_logic; 
           q : out std_logic); 
end component; 
signal num : std_logic; 
signal count : integer range 0 to 16:=0; 
begin 
e <= '0' ; 
divi : divider port map(clk_1,num); 
process(count,num,clk_1) 
begin 
if(en='1')then 
 if(count > 9) then 
  count<=0; 
 else 
 if(num='1' and num'event) then 
  count <= count+1; 
 else 
     count <= count; 
 end if; 
              end if; 
 
 

case count is 
 when 0 => seg <= "11111100"; 
   led <= "0000";  
 when 1 => seg <= "01100000"; 
   led <= "0001"; 
 when 2 => seg <= "11011010"; 
   led <= "0010"; 
 when 3 => seg <= "11110010"; 
   led <= "0011"; 
 when 4 => seg <= "01100110"; 
   led <= "0100"; 
 when 5 => seg <= "10110110"; 
   led <= "1011"; 
 when 6 => seg <= "10111110"; 
   led <= "1100"; 
 when 7 => seg <= "11100000"; 
   led <= "1101"; 
 when 8 => seg <= "11111110"; 
   led <= "1110"; 
 when 9 => seg <= "11110110"; 
   led <= "1111"; 
 when others => seg <= "11111111"; 
   led <= "1111"; 
end case; 
else 
 count<=count; 
end if; 
 
end process; 
end Behavioral; 

 


