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VHDL  

การทดลองข้อที่ 16 แบบที ่3 

 เขียน code ออกแบบวงจรการทอนเงินจากตู้กดน า้อตัโนมตัิ ในการทดลองนีจ้ะให้ใสเ่งินทอนท่ีต้องการจะทอน

ลงไป ซึง่จ านวนเงินท่ีต้องการจะทอนนัน้จะแสดงผลในบริเวณ 7 – segment และสามารถกดได้ไมเ่กิน 99 บาท แล้ว

ระบบจะท าการทอนเงินให้ ซึง่การแสดงผลจะใช้การกระพริบของไฟ LED สามดวงแทนการทอนเงินเป็นเหรียญ โดย

เรียงล าดบั LED จากซ้ายไปขวา เป็นเหรียญ 10,5,และ 1 บาท  

การทดลองนีต้ัง้อยูใ่นเง่ือนไขที่วา่เหรียญทกุประเภทมีไมจ่ ากดั และจะเร่ิมทอนเงินเป็นเหรียญ 10 ก่อน ถ้าไมถ่งึ 

10 บาท จะทอนเป็นเหรียญ 5 และถ้าไมถ่งึ 5 บาทจะทอนเป็นเหรียญ 1  ตามล าดบัความส าคญั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใสเ่งินทอน 

(click) 
 

เร่ิมทอนเงิน 

(exchange) 
 

เหรียญ 10(ledten) 

 

เหรียญ 5(ledfive) 

 

เหรียญ 1(ledone) 
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library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
entity new_minus2 is 
 generic(fin:integer:= 32768; 
     fout:integer:=5);  
      
    Port ( clk   : in std_logic; 

exchange    : in std_logic; 
               click  : in std_logic;            
               ledten   : out std_logic; 
               ledfive   : out std_logic; 
  ledone   : out std_logic 
               ledt   : out std_logic; 
               ledn   : out std_logic; 

segshow  : out std_logic_vector(6 downto 0)); 
end new_minus2; 
 
architecture Behavioral of new_minus2 is 
 
signal Q  : std_logic; 
signal qs  : std_logic:='0'; 
signal counter  : std_logic:='0'; 
signal counter2 : std_logic:='0'; 
signal count  : integer range 0 to (fin/(2*fout)); 
signal money  : integer range 0 to 99:=0; 
signal cal : integer range 0 to 99:=0; 
signal change  : integer range 0 to 15:=0; 
signal t  : integer range 0 to 15:=0; 
signal show : integer range 0 to 15:=0; 
 
begin 
 
 divclk: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; 
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 clking:process(Q) 
  begin 
 
 if Q'event and Q = '1' then 
  if change >= 10 then 
        t <= t + 1; 
        change <= change - 10; 
  end if; 
  if t = 10 then 
   t <= 0; 
   change <= 0; 
  end if; 
  if click = '0' then 
   change <= change + 1; 
   cal <= cal + 1; 
  end if; 
 
 end if; 
end process; 
 
 gtchange:process(Q) 
  begin 
   if Q'event and Q = '1'  then 
  
  if exchange = '0' then 
   money <= cal; 
  end if; 
   counter <= not(counter); 
   if counter = '1' then 
    if money >= 10 then 
     money <= money - 10; 
   ledten <= '1'; 
   ledfive <= '0'; 
   ledone <= '0' ; 
    elsif money <= 10 and money >= 5 then 
        money <= money -5; 
   ledfive <= '1'; 
   ledone <= '0' ; 
   ledten <= '0' ; 
         elsif money < 5 and money >0 then 
   money <= money -1; 
   ledfive <= '0'; 
   ledone <= '1' ; 
   ledten <= '0' ; 
  elsif money <= 0 then 
   ledfive <= '0'; 
   ledone <= '0' ; 
   ledten <= '0' ; 
    end if; 
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 else 
  ledfive <= '0'; 
  ledone <= '0' ; 
  ledten <= '0' ; 
   end if; 
end if; 
end process; 
 
 showseg:process(clk) 
 
  begin 
  if clk'event and clk ='1' then 
    
   counter2 <= not(counter2); 
   if counter2 = '0' then 
    show <=  t; 
    ledt <= '0'; 
    ledn <= '1'; 
   else  
        show <=  change; 
    ledn <= '0'; 
    ledt <= '1'; 
   end if; 
  end if; 
 end process; 
 
 with show select 
  segshow <= "1111110" when 0, 
      "0110000" when 1, 
      "1101101" when 2, 
      "1111001" when 3, 
      "0110011" when 4, 
      "1011011" when 5, 
      "1011111" when 6, 
      "1110000" when 7, 
      "1111111" when 8, 
      "1111011" when others;  
 
end Behavioral; 


