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การออกแบบวงจรนับขึ้นจาก 0-9 แสดงบน 7-segment และ LED 

Block Diagram 
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 จากวงจรที่ออกแบบนี้ จะเป็นการออกแบบให้สามารถนับข้ึนจากเลข 0-9 โดยท่ีเมื่อนับถึง 9 

แล้ว ก็จะกลับไปเริ่มนับ0ใหม่เรื่อยๆ ซ่ึงก าหนดให้แสดงผลทั้งบน 7-segment และ LED โดยวงจรจะ

ท างานเมื่อรับอินพุตจากสวิตช์เปิดปิด 

การสร้างโปรแกรมนี้จะต้องก าหนดขาของบอร์ด CPLD ดังนี้ 

Port Pin 

CLK OSC ขา P5 

CE sw1  ขา P42 

INTE_NUM(0) 7-segment ขา P27 

INTE_NUM(1) 7-segment ขา P26 

INTE_NUM(2) 7-segment ขา P25 

INTE_NUM(3) 7-segment ขา P24 

INTE_NUM(4) 7-segment ขา P22 

INTE_NUM(5) 7-segment ขา P20 

INTE_NUM(6) 7-segment ขา P18 

INTE_NUM(7) 7-segment ขา P19 

NUM(3) LED1 ขา P38 

NUM(2) LED2 ขา P37 

NUM(1) LED3 ขา P36 

NUM(0) LED4 ขา P35 

sw_num DIGIT1 ขา P34 
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Code 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

 

entity lab_4 is 

    generic ( fin: integer := 30000; 

          fout: integer := 1); 

    Port ( CLK : in std_logic; 

        CE : in std_logic; 

    sw_num : out std_logic; 

    INTE_NUM : out std_logic_vector(7 downto 0); 

    NUM : out std_logic_vector(3 downto 0)); 

end lab_4; 

 

architecture Behavioral of lab_4 is 

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

 signal qs : std_logic :='0'; 

 signal s_num : INTEGER range 9 downto 0;     

begin 

 process(CLK,CE,qs,s_num) 

  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; 

 

   if CE='1' then 

    sw_num <= '0'; 

    if qs='1' and qs'event then 

     if s_num=9 then 

      s_num<=0; 

สร้างวงจรหารความถี่ เพื่อท า

ให้สามารถมองเห็นการ

แสดงผลที่ชัดเจนขึ้น 

ก าหนดให้วงจรท าการนับ เมื่อ

ให้ CE เป็น 1 คือเปิดสวิตช ์
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     else 

      s_num<=s_num+1; 

     end if; 

    end if; 

   else 

    sw_num <= '0'; 

    s_num<=s_num; 

      end if; 

 end process; 

 process(s_num) 

  begin 

   case s_num is 

     when 0 =>INTE_NUM<="00111111"; 

    when 1 =>INTE_NUM<="00000110"; 

    when 2 =>INTE_NUM<="01011011"; 

    when 3 =>INTE_NUM<="01001111"; 

    when 4 =>INTE_NUM<="01100110"; 

    when 5 =>INTE_NUM<="01101101"; 

    when 6 =>INTE_NUM<="01111101"; 

    when 7 =>INTE_NUM<="00000111"; 

    when 8 =>INTE_NUM<="01111111"; 

    when others =>INTE_NUM<="01101111"; 

   end case; 

 end process; 

 NUM <= conv_std_logic_vector(s_num,4); 

end Behavioral; 

 

แสดงค่าการนับบน 7-segment 

แสดงค่าการนับบน LED 


