
การทดลองที่ 3 ออกแบบวงจร 5211 code 

 โ ดยการทดลองนี้จ าเป็นต้องใช้วงจรหารความถ่ี เพราะว่าบอร์ดที่เราใช้นั้น มีสัญญาณนาฬิกาภายใน

ที่มีความถ่ีสูงเกินไป ถ้าเราจะน าสัญญาณนาฬิกานั้นมาท าวงจรนับ แล้วจะไม่สามารถมองเห็นการ

เปล่ียนแปลงได้อย่างชัดเจน เราจึงต้องท าการหารความถ่ีลง เพื่อให้การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอย่างพอดี 

สามารถท าให้เรามองเห็นการเปล่ียนแปลงของตัวเลขได้อย่างชัดเจน โดยวงจรหารความถ่ีเขียนด้วยโค้ด 

VHDL ได้ดังนี ้

1. LIBRARY ieee; 

2. USE ieee.std_logic_1164.All; 

3. USE ieee.std_logic_unsigned.All; 

4.  

5. entity freq_div IS 

6. generic (fin : integer := 25000000; --ค่าคงท่ีของความถ่ีที่เข้ามาในบอร์ด 

7.                 fout  : integer := 200); --ค่าคงท่ีของความถ่ีที่เราต้องการให้ออกมา 

8. port (CLK : in std_logic;  -- เป็นสัญญาณนาฬิกาจากบอร์ด 

9.           Q : out std_logic ); -- เป็นส ญญาณนาฬิกาท่ีถูกหารแล้ว 

10. end freq_div; 

11.  

12. ARCHITECTURE Behav OF freq_div IS 

13. SIGNAL count : integer range 0 to (fin/(2*fout)) ; 

14. SIGNAL qs : std_logic := ‘0’; 

15. BEGIN 

16. PROCESS (clk) 

17.             BEGIN 

18.             IF  CLK’event and CLK = ‘1’ then 

19.   IF (count >= (fin/(2*fout)-1)) 

20.                             count <= 0; 

21.                qs <= not(qs); 



22.               ELSE                         

23.   count <= count + 1; 

24.              END IF; 

25.  END IF; 

26. END PROCESS; 

27.                              Q <= qs; 

28. END Behav; 

 

 การเขียนโปรแกรมออกแบบวงจรนับ 5211 code คือการนับเลขฐาน 10 ที่แปลงเป็นเลขฐาน 2 ดัง

ตารางการท างานต่อไปนี ้

เลขฐาน 10 5211 code 
0 0000 
1 0001 
2 0011 
3 0101 
4 0111 
5 1000 
6 1010 
7 1100 
8 1110 
9 1111 

ซ่ึงโค้ด VHDL เป็นดังนี้ 

1. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

2. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

3. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

4. ---- Uncomment the following library declaration if instantiating 

5. ---- any Xilinx primitives in this code. 

6. entity vhdl3 is 

7. Port (sw : in std_logic; --เป็นสวิตซ์ที่ใช้บอกว่าให้นับหรือหยุดนับ 



8. CLK_in : in std_logic; -- เป็นสัญญาณนาฬิกาจากตัวบอร์ด 

9. v : out std_logic; -- เป็นสัญญาณเอาท์พุทไปท่ีไฟเล้ียงของ 7 segment  

10. led : out std_logic_vector(3 downto 0); -- เป็นสัญญาณเอาท์พุทที่หลอดled แสดงเลขฐาน2 ในแบบ

ของ 5211 code 

11. seg : out std_logic_vector(6 downto 0));-- เป็นสัญญาณเอาท์พุทที่ 7 segment แสดงถึงเลขฐาน 10 

ที่เทียบกับ 5211 code 

12. end vhdl3; 

13. architecture Behavioral of vhdl3 is 

14. component freq_div 

15. generic (fin : integer := 30000; 

16.                fout : integer := 2); 

17. Port(CLK : in std_logic; 

18.          Q : out std_logic); 

19. end component; 

20. signal num : std_logic; 

21. signal count : integer range 0 to 16 := 0; 

22. begin 

23. v <= ‘0’; 

24. freq : freq_div port map (CLK_in, num); 

25. process (count, num, CLK_in) 

26. begin 

27. if (sw = ‘1’) then 

28.  if (count > 9) then 

29.  count <= 0; 

30.  else 

31.  if (num = ‘1’ and num’event )then 

32.  count <= count + 1; 

33.  Else 



34.  count = count; 

35.  end if; 

36. end if; 

37. case count is 

38. when 0 => seg <= ‚1111110‛; 

39.                   led <= ‚0000‛; 

40. when 1 => seg <= ‚0110000‛; 

41.                   led <= ‚0001‛; 

42. when 2 => seg <= ‚1111001‛; 

43.                   led <= ‚0011‛; 

44. when 3 => seg <= ‚1111001‛; 

45.                   led <= ‚0101‛; 

46. when 4 => seg <= ‚0110011‛; 

47.                   led <= ‚0111‛; 

48. when 5 => seg <= ‚1011011‛; 

49.                   led <= ‚1000‛; 

50. when 6 => seg <= ‚1011111‛; 

51.                   led <= ‚1010‛; 

52. when 7 => seg <= ‚1110000‛; 

53.                   led <= ‚1100‛; 

54. when 8 => seg <= ‚1111111‛; 

55.                   led <= ‚1110‛; 

56. when 9 => seg <= ‚1110011‛; 

57.                   led <= ‚1111‛; 

58. when others => seg <= ‚1111111‛; 

59.                           led <= ‚1111‛; 

60. end case; 

61. else 



62. count < = count; 

63. end if; 

64. end process; 

65. end Behavioral; 


