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     การทดลอง VHDL 2 

 เป็นการเขียนโปรแกรม VHDL เพื่อแสดงการควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบอตัโนมัติ (เขียว ,เหลือง , แดง)  

อย่างง่าย บริเวณ 4 แยกจราจร ดังรูป 

 

 

การท างาน 

ถ้าฝ่ัง L และ R ไฟเขียว    N และ S  ไฟแดง 

    ”   L และ R ไฟแดง      N และ S ไฟเขียว 

    ”   L และ R ”ไฟเหลือง      N และ S ไฟเหลือง 

 

 

โดยทีใ่ห ้    Output=> LED1  LED2  LED3  แทน   ไฟเขียว  ไฟเหลือง  ไฟแดง  ของ ถนนฝ่ัง L และ R 

   ไฟเขียวแสดงเวลาแบบนับลง 6 วินาท,ี ไฟเหลือง 3 วินาที และไฟแดง 9 วินาที ที ่DIGIT 4 

   MN1  MN2  MN3  แทน    ไฟแดง   ไฟเหลือง   ไฟเขียว  ของ ถนนฝ่ัง N และ S 

   ไฟแดงแสดงเวลาแบบนับลง 6 วนิาที, ไฟเหลือง 3 วินาที และไฟเขียว 9 วินาที ที ่DIGIT 4 
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VHDL Code 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

 

entity traffic is   

    generic(fin:integer:=32768; 

    fout:integer:=1); 

    Port ( clk: in std_logic; 

           ledw : out std_logic_vector(2 downto 0); 

   ledr : out std_logic_vector(2 downto 0); 

   seg1,seg2 : out std_logic; 

           segw : out std_logic_vector(6 downto 0)); 

end traffic; 

 

architecture Behavioral of traffic is 

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

 signal     qs:std_logic:='0'; 

 signal      Q:std_logic; 

 signal  num:integer range 0 to 9:= 9; 

 signal  num1:integer range 0 to 3:= 3; 

 signal  num2:integer range 0 to 6:= 6; 

 signal    sw:std_logic_vector(1 downto 0):="00"; 

 signal sego:std_logic_vector(6 downto 0); 
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begin 

    seg1<='0'; 

    seg2<='0'; 

    process(clk,qs) 

    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; 

  Q<=qs; 

     end process; 

 

    process(Q,num,num1,num2)  

    begin 

         if Q'event and Q='1' then 

         if sw = "00" then 

        if num =0 then 

        sw<=sw+"01"; 

        end if; 

         num <= num-1; 

          if num =0 then 

              num<= 9; 

          end if;   
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      ledr<="001"; 

      ledw<="100"; 

        

      case num is 

       when 9 =>  sego<="1111011"; 

       when 8 => sego<="1111111"; 

       when 7 => sego<="1110000"; 

       when 6 => sego<="1011111"; 

       when 5 => sego<="1011011"; 

       when 4 => sego<="0110011"; 

       when 3 => sego<="1111001"; 

       when 2 => sego<="1101101"; 

       when 1 =>  sego<="0110000"; 

       when others => sego<="1111001";  

      end case;  

      segw<=sego 

 

      elsif  (sw="01" then 

         num1<=num1-1; 

        if num1=0 then 

           num1<=3; 

        end if;       

         ledr<="010"; 

         ledw<="010"; 

       case num1 is 

        when 3 => sego<="1111001"; 

        when 2 => sego<="1101101"; 
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        when 1 => sego<="0110000"; 

        when others => sego<="1011111"; 

                        end case; 

         segw<=sego; 

           if num1=0 then 

           sw<=sw+"01"; 

           end if; 

 

      elsif  (sw="10")  then 

         num2 <= num2-1; 

            if num2 =0 then 

                   num2<= 6; 

            end if; 

         ledr<="100"; 

         ledw<="001"; 

       case num2 is 

            when 6 => sego<="1011111"; 

        when 5 => sego<="1011011"; 

        when 4 => sego<="0110011"; 

        when 3 => sego<="1111001"; 

        when 2 => sego<="1101101"; 

        when 1 =>  sego<="0110000"; 

        when others => sego<="1111011";

  

       end case;  
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           segw<=sego; 

          if num2=0 then 

             sw<=sw+"10"; 

          end if;  

        end if; 

      end if; 

            

 end process;    

end Behavioral; 


