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ค ำอธิบำย 

 จากโจทย์เป็นวงจรซีเควนเชียลแบบมวัร์(Moore) คือ ลกัษณะของภาคเอาท์พทุจะขึน้อยู่กับสถานะปัจจบุนัของ

วงจรและไมข่ึน้กับสญัญานอินพทุจากภายนอก 

 สเตทแมชชนีแบบมวัร์(Moore)ในโจทย์นีส้ามารถอธิบายได้ดงันี ้

 ลกูศรแทนการเปลีย่นสเตทหรือสถานะการท างาน 

 มี    และ    เป็นอินพทุ จากสเตท a ถ้าอินพทุ  

การท างานจะเปลี่ยนไปอยู่ที่สเตท b  แต่ถ้าอินพทุ 

การท างานจะยงัอยูท่ี่สเตท a เหมือนเดิม 

 ที่สเตท a เอาท์พทุมีค่าเทา่กับ 000 คือ  

  จะเห็นได้วา่เอาท์พทุสมัพนัธ์อยู่กับสเตทหรือสถานะเทา่นัน้ 

 

CODE 
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; 
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entity moore is 

 generic ( fin: integer := 200000; 

       fout: integer := 2); 

    Port ( x : in std_logic_vector(1 to 2); 

           clk : in std_logic; 

   y : out std_logic; 

   g : out std_logic; 

   segm: out std_logic_vector(7 downto 0); 

           z : out std_logic_vector(1 to 3 )); 

end moore; 

 

architecture Behavioral of moore is 

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

signal qs : std_logic :='0'; 

type state_type is (a,b,c,d); 

signal state:state_type; 

begin 

 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 ='1' and qs'event then 

   case state is  

    when a => if (x(1)='1' and x(2) = '1') then   

       state <= b; 
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      elsif (x(1) = '0' or x(2)= '0') then 

       state <= a; 

      end if; 

    when b => if (x(1) = '1' and x(2) = '1') then 

       state <= c; 

      elsif (x(1) = '1' and x(2) = '0')then 

       state <= b; 

      elsif x(1) = '0' then 

       state <= a;  

      end if; 

    when c => if (x(1) = '1' and x(2) = '1') then  

       state <= d; 

      elsif (x(1) = '1' and x(2) = '0') then 

       state <= c; 

      elsif x(1)= '0' then 

       state <= a; 

      end if; 

    when d => if (x(1) = '0' or x(2) = '1') then  

       state <= a; 

      elsif (x(1) = '1' and x(2) = '0') then  

       state <= d; 

      end if; 

   end case;   

  end if; 

 end process; 

 process (state) 

 begin 

  case state is 

   when a => z <= "000"; 

   when b => z <= "100"; 

   when c => z <= "010"; 
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   when d => z <= "001"; 

  end case; 

  if state <= a then 

    g <= '0'; 

    segm <= "01110111"; 

   elsif state <= b then 

    g <= '0'; 

    segm <= "01111100"; 

   elsif state <= c then 

    g <= '0'; 

    segm <= "00111001"; 

   elsif state <= d then 

    g <= '0'; 

    segm <= "01011110"; 

   end if;    

 end process; 

 y  <= qs; 

end Behavioral; 

 

 


