
นางสาววรรภา ธีรเยาวพาน 5110610796 

การทดลองคร้ังที่ 2 ข้อ 16 เคร่ืองขายน้้าอัตโนมัต ิ

ส่วนที่ 1 หยดเหรียญและนับเหรียญ 

 การที่เราจะซ้ือน้้าจากเครื่องขายน้้าน้้าอัตโนมัติได้ อย่างแรกคือเราต้อง ใส่เหรียญและกดปุ่มท่ี

ต้องการซ้ือ โดยเครื่องจะท้าการนับเหรียญ และค้านวณเงินทั้งหมดที่เราอินพุทเข้าไป เมื่อเราใส่จ้านวนเงินที่

ซ้ือเสร็จแล้ว ก็จะมีปุ่มรีเซ็ตค่ากลับไปให้จ้านวนทั้งหมดเป็น 0 เมื่อเราท้าการซ้ือของเสร็จแล้ว 

 โดยที่ในวงจรนี้เราจะมีวรจรหารความถ่ีด้วย เพื่อให้เวลาท่ีมีเหรียญเข้ามาในระบบนั้น สามารถ

มองเห็นได้ด้วยตาของคนเรา จากนั้น เราจะท้าการก้าหนดขาท่ีเป็นขาส้าหรับบอกว่ามีให้เหรียญเข้า จากนั้น

เราจะท้าการก้าหนดขาของสวิตซ์แต่ละตัว เพื่อระบุว่า ขานั้นเป็นเหรียญ 1, 5 หรือ 10 บาท เมื่อเหรียญเข้าไป 

ก็จะมีจ้านวนเงินที่เข้าไปในตู้แสดงออกมาที ่7 segment 2 ตัว แสดงค่าตั้งแต่ 00 – 99 แสดงว่าตู้นี้รับเงิน

ได้มากที่สุดแค่ 99 บาท และเมื่อใส่เหรียญเสร็จแล้ว จะขาท่ีใช้ส้าหรับรีเซ็ตให้ค่าเงินกลับไปเป็น 0 ใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

  

Code VHDL 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

ใส่เหรียญ 1 บาท 

ใส่เหรียญ 5 บาท 

ใส่เหรียญ 10 

บาท 

 

สวิตซ์ เพื่อบอก

ว่าใส่ไปกี่เหรียญ 



use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

 

--  Uncomment the following lines to use the declarations that are 

--  provided for instantiating Xilinx primitive components. 

--library UNISIM; 

--use UNISIM.VComponents.all; 

 

entity first is 

 generic(fin:integer:= 32768; 

     fout:integer:=7); 

 

    Port ( clk : in std_logic; --สัญญาณนาฬิกาท่ีเข้ามาในระบบ 

     sw  : in std_logic; --เป็นสวิตซ์ที่ใช้เพื่อบอกว่ามีเหรียญเข้ามากี่เหรียญ 

              one : in std_logic; -- เป็นสวิตซ์ที่บอกว่ามีเหรียญ 1 บาทเข้ามา 

              five : in std_logic; -- เป็นสวิตซ์ที่บอกว่ามีเหรียญ 5 บาทเข้ามา 

              ten : in std_logic; -- เป็นสวิตซ์ที่บอกว่ามีเหรียญ 10 บาทเข้ามา 

              reset : in std_logic; -- เป็นสวิตซ์ที่ใช้ในการรีเซ็ตค่าเงินให้กลับไปเป็น 0  

 ledn,ledt : out std_logic; -- เป็นตัวที่บอกว่าค่าเงินเป็นหลักหน่วยหรือหลักสิบ 

             segshow : out std_logic_vector(6 downto 0)); -- เป็นการแสดงเลข 0 - 9 



end first; 

 

architecture Behavioral of first is 

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

signal qs : std_logic:='0'; 

signal Q,counter : std_logic; 

signal show,t: integer range 0 to 9:=0; 

signal money : integer range 0 to 100:=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; 

 

 calmoney : process(reset,one,five,ten,Q) 

  begin 

  if Q'event and Q = '1' then 

  if one = '0' and sw ='0' then 

   money <= money + 1; 

     elsif five = '0' and sw ='0' then 

   money <= money + 5; 

     elsif ten = '0' and sw ='0' then 

   money <= money + 10; 

     elsif reset = '0' and then 

   money <= 0; 

   t <= 0;  

     end if; 

     if money >= 10 then 

     t <= t + 1; 

     money <= money - 10; 



     end if; 

 end if; 

 end process; 

 showww:process(clk,money,t) 

  begin 

  if clk'event and clk ='1' then 

   counter <= not(counter); 

   if counter = '0' then 

    show <=  t; 

    ledt <= '0'; 

    ledn <= '1'; 

   else  

        show <=  money; 

    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; 


