
นางสาวอารยา   จตพุลงั   ID: 5110612222 

การทดลองวชิา VHDL 

ค าสัง่ : จาก State Diagram ต่อไปน้ี ใหเ้ขียน VHDL model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 State Diagram ท่ีปรากฏดา้นบนน้ีเป็นการเขียนแบบ Moore Type ซ่ึงการเขียน

แบบน้ี output จะข้ึนอยูก่บัสถานะปัจจุบนัของวงจรและไม่ข้ึนกบัสญัญาณ input จาก

ภายนอก ซ่ึงในท่ีน้ี Input จะเป็นค่าของ Clock คือเม่ือ Clock เป็น 1 คือ LED ติดแลว้ก็

จะมีการเปล่ียน State ไปเร่ือยๆไม่มีวนัหยดุตราบเท่าท่ีมีสญัญาณ Clock เขา้มา ส่วนค่า 

Output กจ็ะแสดงท่ี LED โดยท่ี LED ติดคือ Output มีค่าเป็น 1 
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library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

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 lab8 is 

generic(fin:integer := 2*32768 ; 

               fout:integer := 1) ; 

    Port ( CLK : in std_logic; 

              segm : out std_logic_vector(7 downto 0); 

              led : out std_logic; 

              digit :out std_logic; 

              P : out std_logic); 

end lab8; 

 

architecture Behavioral of lab8 is 

     type state_type is (a, b, c, d, e, f, g, h); 

 signal state : state_type; 

               signal COUNT : integer range 0 to (fin/(2*fout)-1); 

 signal qs : std_logic := '0'; 

begin  

  

การเขียนโปรแกรม 

เป็นสว่นของ

การก าหนด 

state เพื่อใช้

ในการเขียน

โปรแกรม 
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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; 

  if qs'event and qs = '1' then 

      case state is  

  when a => 

        state <= h; 

  when h => 

        state <= g; 

  when g => 

        state <= f; 

  when f => 

        state <= e; 

  when e => 

        state <= d;  

  when d => 

        state <= c; 

  when c =>  

        state <= b;  

  when b => 

        state <= a;   

           end case; 

 end if; 

  end process; 

เป็นสว่นในการหาร

ความถ่ีเพื่อให้ตา

เราสามารถมองได้

ทนั 

สว่นนีจ้ะก าหนดวา่ถ้ามี 

Clock มาให้เปลีย่น state 

ไปตามที่ก าหนด 
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process (state) 

  begin  

  digit <= '0'; 

   P <= qs; 

    case  state is 

                             when a => 

        LED <= '1'; 

    segm <= "11101110"; 

   when b => 

        LED <= '0'; 

    segm <= "00111110"; 

   when c => 

        LED <= '0'; 

    segm <= "10011100"; 

   when d => 

        LED <= '0'; 

    segm <= "01111010"; 

                             when e => 

        LED <= '0'; 

    segm <= "10011110"; 

   when f => 

        LED <= '0'; 

    segm <= "10001110"; 

   when g => 

        LED <= '0'; 

    segm <= "11110110"; 

   when h => 

        LED <= '0'; 

    segm <= "01101110"; 

     end case; 

 end process; 

เป็นสว่นท่ีใช้ก าหนดคา่ 

output  และ state ให้ติดที่ 

LED และ 7-Segment 


