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1. Opis zadania projektowego 
 
Celem projektu było zaprogramowanie układu Spartan-II tak, aby spełniał funkcję stopera. Do 
dyspozycji był zestaw szkoleniowy wyposaŜony w układ Spartan-II, wyświetlacz dynamiczny 
LED (zespół wyświetlaczy siedmiosegmentowych), 4 przełączniki (typu dip switch) oraz 
jeden swobodny przycisk (buton). Te same wyprowadzenia, które podłączone są do zespołu 
wyświetlaczy, są podłączone równieŜ do dwóch pojedynczych wyświetlaczy 
siedmiosegmentowych, nie mogą być więc równocześnie uŜywane. Postanowiono 
wykorzystać maksymalnie moŜliwości zestawu, dlatego dodano jeszcze funkcje ustawialnego 
zegara czasu rzeczywistego oraz minutnika.  
 

2. Opis układu (zawarto ść zestawu) 
 
Zestaw nr 1, który był do dyspozycji na potrzeby niniejszego projektu, miał następujące 
elementy wykorzystywane w projekcie: 

2.1. Układ Spartan-II XC2S30 w obudowie VQ 100 
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Jest to układ FPGA o dość duŜej złoŜoności (około 30 tys. bramek logicznych). Pozwala 
zatem na tworzenie nawet zaawansowanych projektów. Poza tym posiada 6 bloków pamięci 
RAM, łącznie 24 kb. 
 

2.2. Swobodny przycisk (button) 

 
Po wciśnięciu i puszczeniu powraca do początkowej (nie załączonej) pozycji. 
 

2.3. Przełączniki (dip switches) 

 
 
Cztery przełączniki przesuwane, nie powracają do ustawienia początkowego. 
 

2.4. Generator przebiegu prostok ątnego 50 MHz 

 
 
Wykorzystany do taktowania całego układu. Wewnątrz, w oddzielnych modułach, 
znajdowały się dzielniki tej częstotliwości i innego rodzaju układy zmniejszające 
częstotliwość. 
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2.5. Wyświetlacz dynamiczny LED (o śmiopozycyjny) 

 
Wyświetlacz ten wymaga zaimplementowania specjalnych algorytmów pozwalających 
korzystać ze wszystkich jego pozycji, gdyŜ jest tak skonstruowany, aby jednocześnie moŜna 
było wyświetlić tylko jeden znak. Fakt, Ŝe moŜna go wyświetlić na więcej niŜ jednej pozycji 
na raz nie zwiększa mocno jego funkcjonalności. Trzeba więc zastosować metody takie, jak 
omiatanie. Polega ona na szybkim przełączaniu aktywnej pozycji przy jednoczesnej zmianie 
znaku wyświetlanego. Przy dostatecznie szybkim przeskakiwaniu pomiędzy kolejnymi 
pozycjami uŜytkownik ma wraŜenie, Ŝe jednocześnie wyświetlane są znaki na wszystkich 
pozycjach.  
 
Wyświetlacz ma 16 wyprowadzeń, z czego 8 słuŜy do wyboru pozycji, na których będzie 
wyświetlany znak (na rysunku górne wyprowadzenia), a 8 do uaktywnienia konkretnych 
segmentów,  których składa się znak. Ten pierwszy zestaw jest aktywny przy sygnale 
wysokim, a drugi – przy niskim. Tak więc np. podanie stanu wysokiego na pin p22 oraz 
wszystkie wyprowadzenia widoczne na rysunku z lewej strony, za wyjątkiem p4 i p5 
spowoduje wyświetlenie się na drugiej pozycji jedynki. 
 

2.6. Oprogramowanie 
 
Do implementacji projektu uŜyto oprogramowania Xilinx ISE w wersji 8.2i, natomiast 
symulacje działania układu przeprowadzane były w połączonym z nim funkcjonalnie 
programie ModelSim.  
 
Układ ma budowę modularną, złoŜony jest z szeregu połączonych modułów, z których 
większość jest opisana w języku VHDL,  
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3. Funkcjonalno ść 
 
Po zaprogramowaniu i włączeniu układ znajduje się w stanie początkowym, w którym 
wszystkie moduły są wyzerowane. W tym momencie zegar zaczyna odliczanie. KaŜdy z 
trzech modułów działa niezaleŜnie w sensie odliczania czasu. Zmiana jednego z nich nie 
wpływa zatem na pozostałe.  
 
Przełączanie się pomiędzy modułami następuje poprzez przestawianie przełączników. Dwa z 
nich są wykorzystywane do wyboru pomiędzy zegarem, stoperem i minutnikiem, trzeci słuŜy 
do przestawiania lub nastawiania aktualnie wybranego modułu. Ostatni resetuje (zeruje) i 
przywraca do stanu początkowego aktywny moduł. Poszczególne połoŜenia przełączników 
opisują poniŜsze ilustracje. 
 

 1. Zegar 
 

 2. Ustawianie zegara 
 

 3. Stoper 
 

 4. Minutnik 
 

 5. Ustawianie minutnika 
 

 6. Reset zegara  
 

 7. Reset stopera 
 

 8. Reset minutnika 
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1. W połoŜeniu przełączników jak na rys. 1 wyświetlany jest zegar w formacie HH-MM-SS, 
czyli np. 12-02-34 (dwie minuty i trzydzieści cztery sekundy po dwunastej). Część 
sekundowa zwiększana jest co jedną sekundę, a po dojściu do wartości 59 przechodzi na 00, 
zwiększając tym samym część minutową. Podobnie część minutowa, przy przejściu z 
wartości 59 na 00 zwiększa zawartość pola godzin, które z kolei zmienia się cyklicznie w 
zakresie od 00 do 23.  
 
2. Przełączenie switcha 3, jak na rys. 2, powoduje przejście w tryb zmiany godziny. Zaraz po 
przełączeniu miga część sekundowa godziny. Miganie polega na naprzemiennym 
wyświetlaniu cyfr i nie wyświetlaniu niczego, przez okres 1/2 sekundy. Gdy dana część 
godziny jest uaktywniona, moŜna ją modyfikować. SłuŜy do tego swobodny przycisk 
znajdujący się z lewej strony płytki szkoleniowej. KaŜdorazowe naciśnięcie tego przycisku 
powoduje zwiększenie aktywnej części godziny o 1, przy czym w wypadku części 
sekundowej i minutowej przejście z wartości 59 na 00 nie ma wpływu na pozycje wyŜsze 
(odpowiednio minuty i godziny). Tak więc w wyniku naciśnięcia przycisku przy stanie zegara 
11-59-59 i aktywnej części sekundowej spowoduje przejście na 11-59-00, a nie 12-00-00, jak 
by to miało miejsce przy normalnym biegu zegara. Przeniesienie aktywności na kolejną część 
odbywa się przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku swobodnego przez czas dłuŜszy niŜ 1 
sekunda. Aktywność przenoszona jest cyklicznie, z sekund na minuty, następnie na godziny i 
znowu na sekundy. 
 
3. Stoper, który jest wyświetlany przy połoŜeniu przełączników jak na ilustracji 3, 
początkowo jest wyzerowany. MoŜe być on w trzech stanach, następujących kolejno po sobie: 
wyzerowany, odliczający i zatrzymany. Zmiana stanu jest powodowana naciśnięciem 
przycisku. Tak więc przy pierwszym naciśnięciu przycisku stoper zaczyna odliczanie, które 
odbywa się na podobnej zasadzie, jak zegara czasu rzeczywistego, ale z dokładnością do 
jednej setnej sekundy. Wyświetlane są więc kolejno odliczone minuty, sekundy oraz setne 
sekundy. Wciśnięcie przycisku powoduje zatrzymanie odliczania, na wyświetlaczu pozostaje 
odliczony czas. Kolejne naciśnięcie przycisku powoduje wyzerowanie stanu licznika. 
 
4. Ustawienie switchów w pozycje jak na ilustracji 4 powoduje przełączenie układu na 
funkcję minutnika. W tym trybie odliczanie odbywa się w przeciwnym kierunku, niŜ w 
dwóch pozostałych. Na początku jednak minutnik musi zostać zainicjowany na konkretny 
czas odliczania (patrz punkt 5). Po ustawieniu stanu początkowego minutnik zaczyna odliczać 
aŜ do osiągnięcia z powrotem stanu 00-00-00. Wyświetlane są, podobnie jak w przypadku 
zegara czasu rzeczywistego, godziny, minuty i sekundy. Niestety, dostępny dla projektu 
zestaw szkoleniowy nie umoŜliwia wydawania sygnałów dźwiękowych. Z tego powodu za 
kaŜdym razem, kiedy minutnik osiągnie stan wyzerowania, wszystkie pozycje wyświetlacza 
zaczynają migać. W kaŜdym momencie odliczanie moŜna przerwać poprzez przejście w tryb 
modyfikacji minutnika, zmodyfikować jego stan lub pozostawić bez zmian, po czym wznowić 
przełączając z powrotem do stanu zwykłej pracy minutnika. 
 
5. Tryb modyfikacji minutnika uaktywniany jest poprzez ustawienie przełączników jak na 
ilustracji 5. Pod względem działania jest bardzo podobny do modyfikacji zegara czasu 
rzeczywistego, opisanej w punkcie 2. 
 
6. Do wyzerowania (przywrócenia do stanu początkowego) aktywnego modułu uŜywany jest 
czwarty (pierwszy z prawej) switch. RównieŜ wyświetlacz nie jest wtedy odświeŜany. W 
stanie jak na ilustracji 6 zerowany jest akurat stan zegara czasu rzeczywistego. Stan ten będzie 
się utrzymywał tak długo, aŜ switch wróci do pozycji niezałączonej. 
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7. W przypadku ustawienia przełączników jak na ilustracji 7, zerowany jest moduł stopera. 
Na zewnątrz objawia się to podobnie, jak przy zerowaniu zegara. 
 
8. Wyzerowanie minutnika następuje po ustawieniu przełączników tak, jak na ilustracji 8. 
Podczas aktywnego sygnału resetu równieŜ w tym wypadku nie jest odświeŜana zawartość 
wyświetlacza, a układ wraca do normalnej pracy dopiero po wyłączeniu ostatniego switcha. 
Oczywiście wraca wyzerowany, więc miga. 
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4. Schemat ogólny układu 
 
PoniŜszy schemat zawarty jest w pliku proj.sch, który jest „modułem szczytowym” (top 
module) projektu. 
 

 
 
Jak widać na powyŜszym schemacie, układ składa się z kilku połączonych modułów. Te z 
kolei równieŜ w większości zawierają po kilka lub kilkanaście mniejszych. Całość ma łącznie 
6 wejść i 2×8 wyjść. Wejściom układu odpowiadają bezpośrednio przełączniki i przycisk na 
płytce, plus wejście zegara 50 MHz taktującego cały układ. Swobodny przycisk jest 
przypisany do wejścia we, zegar do clk, a przełączniki kolejno do: addr(0:1), chng i reset. 
Wszystkie wyjścia połączone są z wyświetlaczem. Na magistrali wy pojawia się zakodowana 
cyfra, natomiast na magistrali sel aktywna jest na raz tylko jedna linia, odpowiadająca 
pozycji, na której ma być ta cyfra wyświetlona. 
  
Wszystkie wyprowadzenia układu (naturalnie oprócz sygnału zegarowego) są buforowane 
(poprzez bufory IBUF i OBUF). Po prawej stronie schematu widoczny jest multiplekser 
zrealizowany za pomocą szeregu buforów trójstanowych (ang. tri-state buffers), 
przekierowujący wyjścia modułów składowych układu na wyświetlacz. Buforami 
trójstanowymi zarządza moduł sterowanie.vhd. 
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5. Opisy poszczególnych modułów 
 
PoniŜej zaprezentowano opisy wszystkich modułów, z których składa się projekt, w 
kolejności alfabetycznej. 
 

5.1. Moduł debouncer.vhd 
 
UŜycie tego modułu było wymuszone przez zjawisko drgania na stykach i niestabilności 
 podczas przejść z jednego stanu w drugi. Wykorzystano tutaj zaobserwowany fakt, Ŝe 
naciskając przycisk ręcznie człowiek zwykle przytrzymuje go przez co najmniej 0,02 
sekundy. Spowodowane jest to prawdopodobnie bezwładnością dłoni naciskającego. Aby 
wyeliminować zakłócenia przy odczycie stanu przycisku wystarczy więc wyeliminować 
przypadki, kiedy będzie załączony przez mniej niŜ 20 ms. Dodatkową funkcją tego modułu 
jest rozróŜnianie pomiędzy krótkim i długim naciśnięciem przycisku. Jest to o tyle waŜne, Ŝe 
mają one róŜne zadania funkcjonalne. Układ posiada dwa wejścia (sygnał przycisku i zegara) 
oraz dwa wyjścia (osobne do wyprowadzania wykrytego krótkiego i długiego naciśnięcia 
przycisku). 
 
entity debouncer is 
    Port ( we : in  STD_LOGIC; -- wejscie z portu o d przycisku 
           clk : in  STD_LOGIC; -- zegar 
           out_long : out  STD_LOGIC; -- nacisnieci e dlugie 
           out_short : out  STD_LOGIC); -- nacisnie cie krotkie 
end debouncer; 
 
architecture Behavioral of debouncer is 
signal count: integer := 0; 
begin 
 
process(clk,we) 
begin 
 if (clk'event) and (clk='1') then 
  if (we = '1') then 
   -- przycisk aktywny -> zliczaj czas 
   count <= count + 1; 
   out_long <= '0'; 
   out_short <= '0'; 
  else 
   -- przycisk puszczony lub nie nacisniety 
   if (count > 50000000) then -- t > 1s 
    count <= 0; 
    out_long <= '1'; 
    out_short <= '0'; 
   elsif (count > 1000000) then -- t > 0.02s < 1s 
    count <= 0; 
    out_long <= '0'; 
    out_short <= '1'; 
   else 
    -- przycisk nie nacisniety lub nacisniety za kr otko 
    count <= 0; 
    out_long <= '0'; 
    out_short <= '0'; 
   end if; 
  end if; 
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 end if; 
end process; 
 
end Behavioral; 

 
Proces uruchamiany jest przy wznoszącym zboczu zegara i zachowuje się róŜnie w zaleŜności 
od stanu przycisku. Jeśli przycisk jest wciśnięty, zwiększana jest liczba zliczonych cyklów 
zegara, a na oba wyjścia podawane jest zero. Gdy nie jest wciśnięty, sytuacja zaleŜy od stanu 
licznika. Gdy liczba zliczonych impulsów jest większa, niŜ 50 milionów, uznawane jest to za 
długie przytrzymanie przycisku, a zatem na wyjście out_long podawany jest sygnał 1. Gdy 
zawartość licznika jest pomiędzy 1 mln a 50 mln (od 20 ms do 1 s), ustawiana jest 1 na 
wyjściu out_short, czyli sygnał krótkiego naciśnięcia przycisku. W przypadku wartości 
mniejszych niŜ powyŜsze, oba wyjścia pozostają zerami. Przy kaŜdym puszczeniu przycisku 
licznik count jest zerowany.  
 

5.2. Moduł debouncer_switch.vhd 
 
Jest to układ mający pełnić rolę podobną, jak moduł debouncer.vhd, ale dla przełączników, 
których stan zmieniany jest na dłuŜej i po zmianie nie powinny występować juŜ zakłócenia. 
Tutaj więc naleŜy zniwelować tylko te zaburzenia, które powstają w trakcie przełączania 
switcha. Nie trwają one zwykle długo, dlatego uodpornianie na zakłócenia realizowane jest 
poprzez dwudziestokrotne zmniejszenie częstotliwości próbkowania sygnału na switchu. Do 
wejścia clk podłączony jest sygnał zegara zewnętrznego, taktującego cały układ. Sygnał 
wejściowy we jest przepisywany na wyjściowy wy co odliczone 20 cykli zegara. Wejście 
reset to oczywiście asynchroniczny sygnał zerowania stanu układu. 
 
entity debouncer_switch is 
    Port ( clk : in  STD_LOGIC; 
     reset : in  STD_LOGIC; 
           we : in  STD_LOGIC; 
           wy : out  STD_LOGIC); 
end debouncer_switch; 
 
architecture Behavioral of debouncer_switch is 
signal count: integer range 0 to 20 := 0; 
begin 
 
process(clk, reset) 
begin 
 -- reset asynchroniczny 
 if (reset = '1') then 
  count <= 0; 
  wy <= '0'; 
 else 
  if (clk'event) and (clk='1') then 
   -- overflow -> wygeneruj sygnal Y 
   if (count<20) then 
    count <= count+1; 
   elsif (count=20) then 
    wy <= we; 
    count <= 0; 
   end if; 
  end if; 
 end if;  
end process; 
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end Behavioral; 

 
Aby moŜna było odliczać cykle zegara, wprowadzono sygnał wewnętrzny count. Zwiększany 
jest przy kaŜdym zboczu rosnącym sygnału zegarowego, a zerowany, gdy osiągnie wartość 
20. Przy tym ostatnim jest równieŜ przepisywany na wyjście wy sygnał wejściowy we. 
 

5.3. Moduł dekoder_4_8.vhd 
 
Jest to moduł, który odpowiada za przekodowanie cyfry zapisanej w kodzie BCD do formatu 
zdatnego do wyświetlenia na wyświetlaczu siedmiosegmentowym, jednym z 8 dostępnych w 
bloku wyświetlaczy. Na wejściu otrzymuje zapisaną na 4 bitach liczbę w kodzie BCD, na 
wyjściu zaś podaje kombinację sygnałów, odpowiadającą zapaleniu się określonych 
segmentów wyświetlacza. Stan 0 na danej pozycji oznacza, Ŝe dany segment się nie zaświeci, 
natomiast 1- Ŝe owszem. 
 
entity dekoder_4_8 is 
    Port ( cyfra : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0 ); -- cyfra w BCD 
           segm : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0 )); -- cyfra jako 
segmenty 
end dekoder_4_8; 
 
architecture Behavioral of dekoder_4_8 is 
 
begin 
 
process(cyfra) 
begin 
 -- zwroc 8 segmentow cyfry zapisanej w BCD 
    case cyfra is 
    when "0000" => segm <= "00111111"; 
  when "0001" => segm <= "00000110"; 
  when "0010" => segm <= "01011011"; 
  when "0011" => segm <= "01001111"; 
  when "0100" => segm <= "01100110"; 
  when "0101" => segm <= "01101101"; 
  when "0110" => segm <= "01111101"; 
  when "0111" => segm <= "00000111"; 
  when "1000" => segm <= "01111111"; 
  when "1001" => segm <= "01101111"; 
  when "1111" => segm <= "01000000";  -- kreska 
    when others => segm <= "01010011";  -- ? - niep rawidlowa cyfra 
  end case; 
end process; 
 
end Behavioral; 

 
Wybór sygnałów do wyświetlenia jest realizowany w instrukcji case, która pozwala 
przypisać do wektora segm róŜne wartości, w zaleŜności od stanu wektora cyfra. Jeśli Ŝaden z 
wzorców nie zostanie dopasowany, na wyjście podawana jest kombinacja "01010011", która 
odpowiada wyświetleniu znaku '?'. Wartości, które mogłyby spowodować wyświetlenie się 
właśnie takiego znaku, jest bardzo wiele, gdyŜ wektor wejściowy oprócz nierozpoznawanych 
stanów od 1010 do 1110 moŜe przyjmować równieŜ inne wartości – zgodnie ze specyfikacją 
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typu std_logic_vector w języku VHDL kaŜdy bit moŜe przyjąć aŜ 9 róŜnych wartości, jak np. 
'Z' – stan wysokiej impedancji, 'U' – stan niezainicjowany, czy 'X' – stan nieznany. 
 

5.4. Moduł demux.vhd 
 
Jest to moduł, który pełni funkcję transkodera z kodu binarnego na „1 z n”, z zanegowanymi 
wyjściami. SłuŜy do wyboru jednej z 8 pozycji wyświetlacza, na których ma być aktualnie 
wyświetlana cyfra (lub znak) na podstawie sygnałów odczytanych z wyjścia licznika 3-
bitowego. PoniewaŜ pozycje wyświetlacza aktywuje się poprzez stan niski, to aby uzyskać 
efekt „odświeŜania” obrazu naleŜy uaktywniać kolejne pozycje poprzez przesuwanie 
pojedynczego zera (równocześnie ze zmianą podawanej cyfry). Wektor wejściowy in jest 
połączony z wyjściem licznika 3-bitowego, natomiast na wyjściu podawane są sygnały do 
wszystkich 8 pozycji wyświetlacza. 
 
entity demux is 
    Port ( addr : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) ; -- adres 
           wy : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)) ; -- wyjscie 
end demux; 
 
architecture Behavioral of demux is 
 
begin 
 
process(addr) 
begin 
    case addr is 
       when "000" => wy <= "11111110"; 
  when "001" => wy <= "11111101"; 
  when "010" => wy <= "11111011"; 
  when "011" => wy <= "11110111"; 
  when "100" => wy <= "11101111"; 
  when "101" => wy <= "11011111"; 
  when "110" => wy <= "10111111"; 
  when "111" => wy <= "01111111"; 
    when others => wy <= "11111110"; 
  end case; 
end process; 
 
end Behavioral; 

 
RównieŜ w tym module przypisanie sygnałów wyjściowych następuje w instrukcji case, 
obsługującej wszystkie moŜliwe stany wektora wejściowego. Kiedy zostanie napotkana 
nieznana kombinacja, uaktywniana jest pierwsza z prawej pozycja wyświetlacza. 
 

5.5. Moduł generator.vhd 
 
 Zadaniem tego modułu jest wygenerowanie na swoim wyjściu y sygnału taktującego 
(„strobu”), z okresem 10 ms, czyli jedna setna sekundy. UŜywany jest bezpośrednio do 
taktowania stopera, a pośrednio – zegara i minutnika. Dodatkowo jest tu zaimplementowana 
funkcjonalność Clock Enable oraz asynchroniczny Reset. 
 
entity generator is 
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    Port ( clk : in  STD_LOGIC; -- zegar 
     en : in  STD_LOGIC; -- clock enabled 
     reset : in  STD_LOGIC;  -- reset asynchr. 
           y : out  STD_LOGIC -- wyjscie zegara 
     ); 
end generator; 
 
architecture Behavioral of generator is 
signal count: integer range 0 to 500000 := 0; 
 
begin 
 
process(clk, reset, en) 
begin 
 -- reset asynchroniczny 
 if (reset = '1') then 
  count <= 0; 
  y <='0'; 
 elsif (en = '1') then 
  -- wygeneruj "y" co setna sekundy 
  if (clk'event) and (clk='1') then 
   if (count<500000) then 
    y <='0'; 
    count <= count+1; 
   elsif (count=500000) then 
    y <='1'; 
    count<=1; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
 
end process; 
 
end Behavioral; 

 
Główny (i jedyny) proces tego modułu ustawia stan wyjścia y zaleŜnie od pozostałych 
sygnałów. W momencie otrzymania sygnału asynchronicznego resetu bezzwłocznie zerowana 
jest linia wyjściowa. Jeśli Reset jest nieaktywny i na linii en utrzymywany jest stan wysoki, 
zliczane są kolejne cykle zegara taktującego układ, aŜ do osiągnięcia 500 tysięcy. Wtedy i 
tylko wtedy na jeden cykl uaktywniane jest wyjście y. 
 

5.6. Moduł generator_100.vhd 
 
Jest bardzo podobny do modułu generator.vhd, ale sygnał y pojawia się raz na 100 cykli 
zegara wejściowego clk. Poza tym uproszczono trochę konstrukcję, usuwając zbędny w 
przypadku tego modułu sygnał wejściowy Clock Enable. UŜywany jest w module zegara 
czasu rzeczywistego. 
 
entity generator_100 is 
    Port ( clk : in  STD_LOGIC; -- zegar 
     reset : in  STD_LOGIC; -- reset asynchr. 
           y : out  STD_LOGIC -- sygnal wyjsciowy 
     ); 
end generator_100; 
 
architecture Behavioral of generator_100 is 
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signal count: integer range 0 to 100 := 0; 
 
begin 
 
process(clk, reset) 
begin 
 -- reset asynchroniczny 
 if (reset = '1') then 
  count <= 0; 
  y <= '0'; 
 else 
  if (clk'event) and (clk='1') then 
   -- overflow -> wygeneruj sygnal Y 
   if (count<100) then 
    y <= '0'; 
    count <= count+1; 
   elsif (count=100) then 
    y <= '1'; 
    count <= 1; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
 
end process; 
 
end Behavioral; 

 
Jako, Ŝe moduł ten jest szeregowo (kaskadowo) połączony modułem generator.vhd, to dzieli 
jego częstotliwość, a nie zegara zewnętrznego. 
 

5.7. Moduł generator_25.vhd 
 
Jest identyczny, jak poprzedni moduł z tą jedną róŜnicą, Ŝe dzieli częstotliwość wejściową 
przez 25, a nie przez 100. Wykorzystywany w module minutnika. 
 
entity generator_25 is 
    Port ( clk : in  STD_LOGIC; -- zegar 
     reset : in  STD_LOGIC; -- reset asynchr. 
           y : out  STD_LOGIC -- sygnal wyjsciowy 
     ); 
end generator_25; 
 
architecture Behavioral of generator_25 is 
signal count: integer range 0 to 25 := 0; 
 
begin 
 
process(clk, reset) 
begin 
 -- reset asynchroniczny 
 if (reset = '1') then 
  count <= 0; 
  y <= '0'; 
 else 
  if (clk'event) and (clk='1') then 
   -- overflow -> wygeneruj sygnal Y 
   if (count<25) then 
    y <= '0'; 
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    count <= count+1; 
   elsif (count=25) then 
    y <= '1'; 
    count <= 1; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
 
end process; 
 
end Behavioral; 

 
 

5.8. Moduł generator_ekr.vhd 
 
Kolejny moduł taktujący, tym razem jednak odmierzający odcinki 1 ms, czyli po 50 tysięcy 
cyklów zegara zewnętrznego. UŜywany do przełączania na kolejne pozycje wyświetlacza, a 
więc do „odświeŜania” jego zawartości (fizycznie nie da się jednocześnie wyświetlać róŜnych 
znaków na róŜnych pozycjach). 
 
entity generator_ekr is 
    Port ( clk : in  STD_LOGIC; -- zegar 
     reset : in  STD_LOGIC; -- reset asynchr. 
           y : out  STD_LOGIC -- sygnal wyjsciowy 
     ); 
end generator_ekr; 
 
architecture Behavioral of generator_ekr is 
signal count: integer range 0 to 50000 := 0; 
 
begin 
 
process(clk, reset) 
begin 
 -- reset asynchroniczny 
 if (reset = '1') then 
  count <= 0; 
  y <= '0'; 
 else 
  if (clk'event) and (clk='1') then 
   -- overflow -> wygeneruj sygnal Y 
   if (count<50000) then 
    y <= '0'; 
    count <= count+1; 
   elsif (count=50000) then 
    y <= '1'; 
    count<=1; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
 
end process; 
 
end Behavioral; 
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5.9. Moduł generator_mig.vhd 
 
Moduł ten nie róŜni się od poprzedniego (generator_ekr.vhd), gdyby nie to, iŜ odlicza odcinki 
półsekundowe, uŜywane do taktowania układu migacz.vhd, który uŜywany jest przy trybie 
zmiany ustawienia zegara czasu rzeczywistego i minutnika, a takŜe w sytuacji, gdy minutnik 
skończy odliczanie (wyzeruje się). 
 
entity generator_mig is 
    Port ( clk : in  STD_LOGIC; -- zegar 
     reset : in  STD_LOGIC; -- reset asynchr. 
           y : out  STD_LOGIC -- sygnal wyjsciowy 
     ); 
end generator_mig; 
 
architecture Behavioral of generator_mig is 
signal count: integer range 0 to 25000000 := 0; 
 
begin 
 
process(clk, reset) 
begin 
 -- reset asynchroniczny 
 if (reset = '1') then 
  count <= 0; 
  y <= '0'; 
 else 
  if (clk'event) and (clk='1') then 
   -- overflow -> wygeneruj sygnal Y 
   if (count<25000000) then 
    y <='0'; 
    count <= count+1; 
   elsif (count=25000000) then 
    y <='1'; 
    count<=1; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
 
end process; 
 
end Behavioral; 

 
Jako Ŝe 25 milionów cykli zegara zewnętrznego to dokładnie połowa liczby jego okresów w 
ciągu sekundy, otrzymujemy na wyjściu jeden impuls co pół sekundy. 
 

5.10. Moduł glicznik_0_do_2.vhd  
 
Moduł ten ma za zadanie odliczać dziesiątki godzin w zegarze, dlatego przyjmuje tylko 3 
wartości: 0, 1 i 2. Posiada dwa wejścia – zegarowe in i reset asynchroniczny res. Na wyjście 
wyprowadzany jest dwuelementowy wektor kodujący cyfrę.  
 
entity glicznik_0_do_2 is 
    Port ( zeg : in  STD_LOGIC; 
     res : in  STD_LOGIC; 
           wy : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0)) ; 
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end glicznik_0_do_2; 
 
architecture Behavioral of glicznik_0_do_2 is 
signal licz: std_logic_vector (1 downto 0); 
begin 
 
process(zeg,res) 
begin 
 if (res = '1') then 
  licz <= "00"; 
 else 
  if (zeg'event) and (zeg='1') then 
   if (licz = "10") then 
    licz <= "00"; 
   else 
    licz <= licz + 1; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
wy <= licz; 
 
end Behavioral; 

 
Wewnętrzny sygnał licz przechowuje aktualny stan wyprowadzenia. Jest zerowany przy 
otrzymaniu sygnału resetu, natomiast przy wznoszącym zboczu zegara clk jest zwiększany 
modulo 3. WspółbieŜnie do procesu, w którym się to odbywa, do sygnału wyjściowego wy 
przypisywana jest zawartość licznika. 
 

5.11. Moduł glicznik_0_do_9.vhd 
 
Jest to specjalistyczny licznik odpowiadający pozycji jedności w wyświetlanej godzinie. Z 
uwagi na fakt, Ŝe mamy godziny od 00:00 do 23:59, stan jego musi być zerowany dwa razy 
po osiągnięciu 9, a raz po dojściu do 3. To, które przejście będzie realizowane, zaleŜy od 
stanu pozycji dziesiątek, opisanego modułem glicznik_0_do_2.vhd. Na wejście dec jest więc 
podawany sygnał pobrany ze starszego bitu pozycji dziesiątek (równy 1 tylko wtedy, gdy 
wyświetlana jest cyfra 2). O tym, kiedy podać sygnał zegarowy na wejście zeg, będzie 
decydował moduł godziny.vhd. Dodatkowo do zerowania stanu licznika jest doprowadzony 
sygnał asynchronicznego resetu res. Wyjściem modułu jest cyfra zakodowana w BCD. 
  
entity glicznik_0_do_9 is 
    Port ( zeg : in  STD_LOGIC; 
     res : in  STD_LOGIC; 
     dec : in  STD_LOGIC; 
           wy : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)) ; 
end glicznik_0_do_9; 
 
architecture Behavioral of glicznik_0_do_9 is 
signal licz: std_logic_vector (3 downto 0); 
begin 
 
process(zeg,res) 
begin 
 if (res = '1') then 
  licz <= "0000"; 
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 else 
  if (zeg'event) and (zeg='1') then 
   if (dec = '0') then 
    if (licz = "1001") then 
     licz <= "0000"; 
    else 
     licz <= licz + 1; 
    end if; 
   else 
    if (licz = "0011") then 
     licz <= "0000"; 
    else 
     licz <= licz + 1; 
    end if; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
wy <= licz; 
 
end Behavioral; 

 
W procesie stan licznika licz, który przepisywany jest na wyjście modułu, ulega zmianie albo 
pod wpływem sygnału resetu, albo teŜ przy wykryciu wznoszącego zbocza zegara zeg. W 
pierwszym przypadku stan licznika jest bezzwłocznie zerowany, natomiast w drugim 
sprawdzany jest stan wejścia dec, aby określić, do jakiej wartości aktualnie odlicza. Stan 0 na 
tym wejściu oznacza, Ŝe wyświetlana jest godzina pomiędzy 00:00 a 19:59 – wtedy zerowanie 
licznika licz następuje po 1001 (dziesiętnie 9). Stan 1 wejścia dec oznacza, Ŝe wyświetlacz 
musi pokazywać aktualnie godzinę pomiędzy 20:00, a 23:59, wtedy wyzerowanie nastąpi po 
stanie 0011 (dziesiętnie 3). W innych przypadkach stanu licznika, jego zawartość jest 
zwyczajnie inkrementowana. 
 

5.12. Moduł godziny.vhd 
 
Moduł ten odpowiedzialny jest za wyświetlanie całej części godzinowej zegara czasu 
rzeczywistego (2 cyfry). Jest złoŜeniem dwóch komponentów (glicznik_0_2.vhd oraz 
glicznik_0_9.vhd), z dodatkowym procesem mającym kontrolować pobudzenie wejścia 
zegarowego pierwszego z nich. Doprowadza teŜ do obu sygnał res (asynchroniczny reset) i 
wyprowadza odczytane cyfry (wyjścia c0 i c1). 
 
entity godziny is 
    Port ( zeg : in  STD_LOGIC; -- zegar inkrementu jacy licznik 
           res : in  STD_LOGIC; -- reset asynchr. 
           c0 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- cyfra prawa 
           c1 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)) ; -- cyfra lewa 
end godziny; 
 
architecture Behavioral of godziny is 
 component glicznik_0_do_2 
 port( 
  zeg : in std_logic; 
  res : in std_logic;           
  wy : out std_logic_vector(1 downto 0) 
  ); 
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 end component; 
  
 component glicznik_0_do_9 
 port( 
  zeg : in std_logic; 
  res : in std_logic; 
  dec : in std_logic; 
  wy : out std_logic_vector(3 downto 0) 
  ); 
 end component; 
  
 signal zeg_2: std_logic; 
 signal wy0: std_logic_vector(3 downto 0); 
 signal wy1: std_logic_vector(1 downto 0); 
  
begin 
 
 -- cyfra lewa 
 li5: glicznik_0_do_2 PORT MAP( 
  zeg => zeg_2, 
  res => res, 
  wy => wy1 
 ); 
  
 -- cyfra prawa 
 li9: glicznik_0_do_9 PORT MAP( 
  zeg => zeg, 
  res => res, 
  dec => wy1(1), 
  wy => wy0 
 ); 
  
process(zeg,res) 
begin 
 -- reset asynchroniczny 
 if (res = '1') then 
  zeg_2 <= '0'; 
 else 
  if (zeg'event) and (zeg = '1') then 
   -- overflow cyfry prawej moze nastapic w roznych  
   -- momentach, w zaleznosci od cyfry lewej 
   if ((wy0 = "1001") and (wy1(1) /= '1')) then 
    zeg_2 <= '1'; 
   elsif  ((wy0 = "0011") and (wy1(1) = '1')) then 
    zeg_2 <= '1'; 
   else 
    zeg_2 <= '0'; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
  
c0 <= wy0; 
c1(0) <= wy1(0); 
c1(1) <= wy1(1); 
-- licznik 2-bitowy, wiec trzeba wyzerowac brakujac e bity 
c1(2) <= '0'; 
c1(3) <= '0'; 
end Behavioral; 
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Na początku zadeklarowane są dwa uŜywane komponenty oraz sygnały pomocnicze zeg_2, 
wy0 oraz wy1, z czego 2 ostatnie są czteroelementowymi wektorami, które przechowują 
aktualnie podawane na wyjścia c0 i c1 wartości sygnałów. Sygnał res oprócz tego, Ŝe jest 
doprowadzony do obu komponentów, zeruje równieŜ wejście zegarowe modułu starszej 
cyfry. Sterowanie tym sygnałem odbywa się poprzez sprawdzanie, czy godzina nie jest 
ustawiona na 09, 19 lub 23 – wtedy następuje jego ustawienie, a jeŜeli nie ma Ŝadnej z tych 
wartości, jest w stanie 0. 
 

5.13. Moduł godziny_rev.vhd  
 
Jest to moduł odpowiedzialny za zliczanie godzin w trybie minutnika. MoŜe odliczać w dwie 
strony, zaleŜnie od aktualnego stanu minutnika. Kiedy minutnik jest ustawiany i wybrana jest 
do zmiany pozycja godzin, naleŜy zwiększać stan licznika tak, jak działa moduł godziny.vhd. 
Natomiast przy włączonym normalnym trybie pracy minutnika odliczanie odbywa się w tył. 
Wybór kierunku w module odbywa się przez sygnał wejściowy forward, przy czym stan 1 
oznacza liczenie do przodu (kolejnym stanem po 23 jest 0), a 0 – do tyłu. Sygnał zegarowy 
podawany jest na wejście zeg, natomiast res jest wejściem resetu asynchronicznego. Na 
wyjścia modułu wyprowadzne są obie cyfry zakodowane w BCD. Na c0 wyprowadzane są 
jedności, a na c1 – dziesiątki. 
 
entity godziny_rev is 
    Port ( zeg : in  STD_LOGIC; -- zegar 
           res : in  STD_LOGIC; -- reset asynchr. 
     forward : in  STD_LOGIC; -- kierunek zliczania  
           c0 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- cyfra prawa 
           c1 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)) ; -- cyfra lewa 
end godziny_rev; 
 
architecture Behavioral of godziny_rev is 
signal wart: integer range 0 to 23 := 0; 
begin 
 
process(zeg,res) 
begin 
 -- reset asynchroniczny 
 if (res = '1') then 
  wart <= 0; 
 else 
  if (zeg'event) and (zeg = '1') then 
  -- inkrementuj licznik od 0 do 23 
   if (forward='1') then 
    if (wart = 23) then 
     wart <= 0; 
    else 
     wart <= wart + 1; 
    end if; 
   else 
    if (wart = 0) then 
     wart <= 23; 
    else 
     wart <= wart - 1; 
    end if; 
    
   end if; 
  end if; 



 23 

 end if; 
end process; 
 
-- przekoduj NKB na BCD 
-- (metoda pozwala na unikni ęcie "race condition") 
process(wart) 
begin 
 if (wart = 0) then 
  c0 <= "0000"; c1 <= "0000"; 
 elsif (wart = 1) then 
  c0 <= "0001"; c1 <= "0000"; 
 elsif (wart = 2) then 
  c0 <= "0010"; c1 <= "0000"; 
 elsif (wart = 3) then 
  c0 <= "0011"; c1 <= "0000"; 
 (…) 
 elsif (wart = 23) then 
  c0 <= "0011"; c1 <= "0010"; 
 else 
  c0 <= "0000"; c1 <= "0000"; 
 end if; 
end process; 
  
end Behavioral; 

 
Licznik ten został skonstruowany w zupełnie odmienny sposób niŜ pozostałe uŜywane w 
projekcie. Inkrementuje on zwykły sygnał typu integer, a następnie sprawdza jego wartość i 
wyprowadza kod w BCD. Jest to rozwiązanie nieco redundantne, ale pozwala na uniknięcie 
niebezpiecznych dla układu elektronicznego zjawisk (w tym wyścigu, czyli race condition). 
Taka implementacja byłaby nierealna w przypadku odliczania np. do 99 (wymagałaby 
uwzględnienia 100 warunków). 
 

5.14. Moduł kreska.vhd 
 
Ten prosty układ generuje na wyjściu stały sygnał, który przez moduł dekoder_4_8.vhd jest 
przekodowywany tak, aby na wyświetlaczu otrzymać pojedynczą kreskę na środkowym 
segmencie. 
 
entity kreska is 
Port ( wy : out  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) ); 
end kreska; 
 
architecture Behavioral of kreska is 
  
begin 
 wy <= "1111"; 
end Behavioral; 

 

5.15. Moduł licznik_0_do_5.vhd 
 
Jest to realizacja prostego licznika modulo 6 zliczającego w przód, z dodatkowym wejściem 
asynchronicznego resetu res. Na 4-bitowe wyjście wyprowadzana jest cyfra w kodzie BCD. 
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Wykorzystywany jest zarówno z module stopera, jak i zegara czasu rzeczywistego, przy 
odliczaniu dziesiątek sekund i minut.  
 
entity licznik_0_do_5 is 
    Port ( zeg : in  STD_LOGIC; -- zegar 
     res : in  STD_LOGIC; -- reset 
           wy : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)) ; -- cyfra w BCD 
end licznik_0_do_5; 
 
architecture Behavioral of licznik_0_do_5 is 
signal licz: std_logic_vector (3 downto 0); 
begin 
 
process(zeg,res) 
begin 
 -- reset asynchroniczny 
 if (res = '1') then 
  licz <= "0000"; 
 else 
  if (zeg'event) and (zeg='1') then 
   -- jesli licz = 5 to licz = 0 
   if (licz = "0101") then 
    licz <= "0000"; 
   else 
    licz <= licz + 1; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
wy <= licz; 
 
end Behavioral; 

 
Stan licznika zapamiętywany jest poprzez sygnał pomocniczy licz. Ten zaś inkrementowany 
jest przy wznoszącym zboczu zegara i zerowany po osiągnięciu wartości 0101 (dziesiętnie 5) 
oraz asynchronicznie, sygnałem res. Stan licznika jest współbieŜnie z procesem 
wyprowadzany na wyjście wy. 
 

5.16. Moduł licznik_0_do_5_rev.vhd  
 
Ten układ jest bardzo podobny do poprzedniego (licznik_0_do_5.vhd), a odróŜnia go 
moŜliwość odliczania równieŜ do tyłu. W tym celu wprowadzono dodatkowy sygnał 
wejściowy forward określający, w którym kierunku naleŜy zmieniać w danym momencie stan 
licznika licz. RównieŜ tutaj na wyjście wy wyprowadzana jest cyfra w kodzie BCD. 
Wykorzystywany jest do przechowywania i zmiany starszej cyfry minut i sekund w module 
minutnika. 
 
entity licznik_0_do_5_rev is 
    Port ( zeg : in  STD_LOGIC; -- zegar 
     res : in  STD_LOGIC; -- reset asynchr. 
     forward : in  STD_LOGIC; -- inkrement./dekreme nt. 
           wy : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)) ; -- cyfra w BCD 
end licznik_0_do_5_rev; 
 
architecture Behavioral of licznik_0_do_5_rev is 
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signal licz: std_logic_vector (3 downto 0); 
begin 
 
process(zeg,res) 
begin 
 -- asynchroniczny reset 
 if (res = '1') then 
  licz <= "0000"; 
  
 elsif (zeg'event) and (zeg='1') then 
  -- licz do przodu 
  if (forward = '1') then 
   if (licz = "0101") then 
    licz <= "0000"; 
   else 
    licz <= licz + 1; 
   end if;    
  -- licz do tylu 
  else 
   if (licz = "0000") then 
    licz <= "0101"; 
   else 
    licz <= licz - 1; 
   end if; 
  end if; 
   
 end if; 
end process; 
 
wy <= licz; 
 
end Behavioral; 

 
Jeśli zliczanie impulsów zegarowych odbywa się w przód (forward ustawiony na 1), licznik 
licz jest zerowany po osiągnięciu wartości 0101 (dziesiętnie 5), a przy pozostałych 
wartościach inkrementowany. Przy odliczaniu w tył kolejnym stanem po 0000 jest 0101, 
reszta przejść realizowana jest przez dekrementację. Na wyjście wy przepisywana jest 
bezpośrednio zawartość licz, poniewaŜ liczy on w kodzie BCD. Asynchroniczny reset zawsze 
powoduje wyzerowanie licznika. 
 

5.17. Moduł licznik_0_do_9.vhd 
 
Układ ten jest identyczny, jak licznik_0_5.vhd, z jedną tylko róŜnicą – odlicza od 0 do 9. 
Wykorzystywany jest równieŜ w tych samych modułach, tyle Ŝe na pozycji jedności, a 
dodatkowo na obu pozycjach oznaczających setne sekundy w module stopera.  
 
entity licznik_0_do_9 is 
    Port ( zeg : in  STD_LOGIC; -- zegar 
     res : in  STD_LOGIC; -- reset 
           wy : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)) ; -- cyfra w BCD 
end licznik_0_do_9; 
 
architecture Behavioral of licznik_0_do_9 is 
signal licz: std_logic_vector (3 downto 0); 
begin 
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process(zeg,res) 
begin 
 -- reset asynchroniczny 
 if (res = '1') then 
  licz <= "0000"; 
 else 
  if (zeg'event) and (zeg='1') then 
   -- jesli licz = 9 to licz = 0 
   if (licz = "1001") then 
    licz <= "0000"; 
   else 
    licz <= licz + 1; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
wy <= licz; 
 
end Behavioral; 

 

5.18. Moduł licznik_0_do_9_rev.vhd  
 
Układ ten nie róŜni się od modułu licznik_0_do_5_rev.vhd niczym oprócz zakresu – liczy od 
9 do 0 oraz od 0 do 9. Umiejscowienie w układzie minutnika teŜ jest podobne, bowiem 
odlicza jedności części minutowej i sekundowej. 
 
entity licznik_0_do_9_rev is 
    Port ( zeg : in  STD_LOGIC; -- zegar 
     res : in  STD_LOGIC; -- reset 
     forward : in  STD_LOGIC; -- inkrement./dekreme nt. 
           wy : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)) ; -- cyfra BCD 
end licznik_0_do_9_rev; 
 
architecture Behavioral of licznik_0_do_9_rev is 
signal licz: std_logic_vector (3 downto 0); 
begin 
 
process(zeg,res) 
begin 
 -- reset asynchroniczny 
 if (res = '1') then 
  licz <= "0000"; 
 else 
  if (zeg'event) and (zeg='1') then 
   -- licz do przodu 
   if (forward = '1') then 
    if (licz = "1001") then 
     licz <= "0000"; 
    else 
     licz <= licz + 1; 
    end if; 
   -- licz do tylu 
   else 
    if (licz = "0000") then 
     licz <= "1001"; 
    else 
     licz <= licz - 1; 
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    end if; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
wy <= licz; 
 
end Behavioral; 

 

5.19. Moduł licznik_3bit.vhd 
 
Ten układ współpracuje z modułem demux.vhd, podając mu w kodzie binarnym kolejne 
liczby od 0 do 7, które tamten zamienia na sygnały uaktywniające kolejne pozycje 
wyświetlacza. Jego wyjście jest równieŜ podawane na wejście układu multiplekser_wy.vhd. 
Jest implementacją zwykłego licznika 3-bitowego zliczającego w przód. Jako Ŝe 
„odświeŜanie” wyświetlaczy nie musi rozpoczynać się zawsze od pozycji 0, nie ma tutaj 
sygnału resetu, a tylko wejście zegarowe i 3-bitowe wyjście. 
 
entity licznik_3bit is 
    Port ( clk : in  STD_LOGIC; -- zegar 
           wy : out  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0)) ; -- wyjscie 
end licznik_3bit; 
 
architecture Behavioral of licznik_3bit is 
 signal licz: STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) := "000" ; 
begin 
 
process(clk) 
begin 
 -- brak resetu, wartosc licznika na poczatku nieis totna 
 if (clk'event) and (clk='1') then 
  licz <= licz + 1; 
 end if; 
end process; 
 
wy <= licz; 
 
end Behavioral; 

 
Sygnał pomocniczy licz przechowuje stan licznika i jest inkrementowany przy kaŜdym 
wykrytym wznoszącym zboczu zegara clk. Przepełnienia licznika nie trzeba obsługiwać w 
specjalny sposób, gdyŜ po inkrementacji ze stanu 111 otrzymamy automatycznie 000. 
Wartość licznika wyprowadzana jest współbieŜnie z procesem na wyjście wy. 
 

5.20. Moduł migacz.vhd 
 
Moduł ten odpowiedzialny jest za generowanie na wyświetlaczach efektu migania, który 
otrzymuje się za pomocą naprzemiennego wyświetlania i nie wyświetlania danych pozycji. 
Taktowany jest modułem generator_mig.vhd, który podaje impuls zegarowy co pół sekundy. 
Wybór pozycji, które mają migać, odbywa się poprzez ustawienie ośmiobitowej maski 
bitowej maska. Jej kolejne bity odpowiadają kolejnym pozycjom wyświetlacza. UŜywane jest 
to w trybie przestawiania zegara i minutnika (wtedy migają jednocześnie po 2 pozycje – 
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minuty, sekundy lub godziny), a takŜe do sygnalizowania zakończenia odliczania minutnika 
(migają wszystkie pozycje). Jako Ŝe fizycznie jednocześnie wyświetlana jest tylko jedna 
pozycja na wyświetlaczu, naleŜy na bieŜąco ustalać, czy ma ona migać, czy nie. Do 
sygnalizacji aktualnej pozycji wyświetlanej słuŜy wektor addr, otrzymywany od modułu 
demux.vhd. Przypomnijmy, Ŝe zawiera on zawsze tylko jedno zero, a na reszcie pozycji 
jedynki. Kolejnym wejściem wektorowym jest s_in, na które dostarczany jest znak w postaci 
gotowej do wyświetlenia, czyli zdefiniowanych segmentów, które mają się świecić. Ten 
wektor, w postaci zmienionej lub nie, będzie dostarczany na wyjście s_out modułu. 
 
entity migacz is 
    Port ( addr : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) ; -- adres biezacej  
  -- pozycji na LCD 
           clk : in  STD_LOGIC; -- zegar taktujacy miganie 
           maska : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0 ); -- ktore pozycje maja  
 -- migac? 
           s_in : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) ; -- segmenty znaku  
 -- wejsciowego 
           s_out : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); -- segmenty znaku  
 -- wyjsciowego 
end migacz; 
 
architecture Behavioral of migacz is 
signal onoff: STD_LOGIC := '1'; 
begin 
 
process(clk) 
begin 
 if (clk'event) and (clk='1') then 
  if (onoff = '0') then 
   onoff <= '1'; 
  else 
   onoff <= '0'; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
-- bit maski na n-tej pozycji = '1' => n-ta pozycja  na wy świetlaczu miga 
 
s_out <= "00000000" when ((onoff = '0')  
 and ((maska and not addr) /= "00000000")) else s_i n; 
 
end Behavioral; 

 
Narastające zbocze zegara clk powoduje negację sygnału wewnętrznego onoff, który 
odpowiada za włączanie i wyłączanie pozycji określonych przez wektor adr. Gdy onoff jest w 
stanie 1, na wyjście s_out przepisywany jest niezmieniony wektor s_in. W stanie 0 obliczany 
jest iloczyn logiczny wektora maska i zanegowanego wektora addr, przez co sprawdzane jest, 
czy aktualnie wyświetlana pozycja powinna migać. Jeśli warunek ten jest prawdziwy, to 
zamiast zakodowanego znaku na wyjście s_out podawany jest wektor zerowy. 
 
 

5.21. Moduł minutnik.sch  
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Na powyŜszym schemacie widać połączenia pomiędzy modułami w układzie minutnika. 
Minutnik ma łącznie 6 sygnałów wejściowych i 2 wektory ośmiobitowe na wyjściu. Do 
odliczania są tutaj wykorzystane moduły sekundy_rev.vhd, minuty_rev.vhd oraz 
godziny_rev.vhd. Wybór źródła sygnału taktującego odliczanie dokonywany jest za 
pośrednictwem multiplekserów M2_1, poprzez sygnał otrzymywany z wyjścia modułu 
debouncer_switch, który z kolei podłączony jest bezpośrednio do trzeciego switcha, 
odpowiedzialnego za przejście w tryb zmiany nastawionego do odliczania czasu. Ten sam 
sygnał decyduje o kierunku odliczania. Reszta modułów spełnia funkcje pomocnicze przy 
taktowaniu, kodowaniu i wyświetlaniu wyniku zwróconego przez liczniki.  
 

5.22. Moduł minuty_rev.vhd 
 
Jest to moduł do odliczania części minutowej w minutniku, mogący liczyć w przód lub w tył. 
Taktowany jest sygnałem zeg, natomiast do wyboru kierunku liczenia słuŜy sygnał forward. 
Przejście ze stanu 00 na 59 przy liczeniu w tył jest sygnalizowane poprzez wyjście ovf 
(overflow). Na wyjścia c0 oraz c1 podawane są aktualne wartości sygnałów wewnętrznych 
we0 i we1 słuŜących przechowywania stanu liczników, wstawionych jako komponenty. 
Wejście res zeruje cały moduł w sposób asynchroniczny.  
 
entity minuty_rev is 
    Port ( zeg : in  STD_LOGIC; -- zegar 
           res : in  STD_LOGIC; -- reset asynchr. 
      forward : in  STD_LOGIC; -- inkrement./dekrem ent. 
      ovf : out STD_LOGIC; -- overflow do godzin 
           c0 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- cyfra prawa 
           c1 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)) ; -- cyfra lewa 
end minuty_rev; 
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architecture Behavioral of minuty_rev is 
 component licznik_0_do_5_rev 
 port( 
  zeg : in std_logic; 
  res : in std_logic; 
  forward : in std_logic; 
  wy : out std_logic_vector(3 downto 0) 
  ); 
 end component; 
  
 component licznik_0_do_9_rev 
 port( 
  zeg : in std_logic; 
  res : in std_logic; 
  forward : in std_logic;       
  wy : out std_logic_vector(3 downto 0) 
  ); 
 end component; 
  
 signal zeg_1: std_logic := '0'; 
 signal zeg_2: std_logic := '0'; 
 signal zegf: std_logic; 
 signal wy0: std_logic_vector(3 downto 0); 
 signal wy1: std_logic_vector(3 downto 0); 
 signal takt: std_logic := '0'; 
 signal bfwd: std_logic := '0'; 
  
begin 
  
 -- cyfra lewa 
 li5: licznik_0_do_5_rev PORT MAP( 
  zeg => zeg_2, 
  res => res, 
  forward => forward, 
  wy => wy1 
 ); 
  
 -- cyfra prawa 
 li9: licznik_0_do_9_rev PORT MAP( 
  zeg => zegf, 
  res => res, 
  forward => forward, 
  wy => wy0 
 ); 
  
process(zeg,res) 
begin 
 -- reset asynchroniczny 
 if (res = '1') then 
  zeg_1 <= '0'; 
  zeg_2 <= '0'; 
  ovf <= '0'; 
  takt <= '0'; 
  
 elsif (zeg'event) and (zeg='1') then 
  -- zliczanie do przodu co 1 takt 
  if (forward = '1') then 
   takt <= '0'; 
   if (wy0 = "1001") then 
    zeg_2 <= '1'; 
   else 
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    zeg_2 <= '0'; 
   end if; 
   ovf <= '0'; 
   bfwd <= '1'; 
   
  -- zliczanie do tylu co 2 takty 
  elsif (takt = '0') then 
   takt <= '1'; 
   zeg_1 <= '1'; 
    
   -- jesli trzeba to wygeneruj overflow 
   if ((wy0 = "0000") and (forward = '0')) then 
    if (bfwd = '0') then 
     zeg_2 <= '1'; 
     if (wy1 = "0000") then 
      ovf <= '1'; 
     else 
      ovf <= '0'; 
     end if; 
    else 
     ovf <= '0'; 
     zeg_2 <= '0'; 
    end if;     
   else 
    ovf <= '0'; 
    zeg_2 <= '0'; 
   end if; 
    
  else 
    -- wyzeruj sygnaly - jest to potrzebne do prawi dlowego 
    -- dzialania przejscia miedzy forward <= '1' a forward <= '0' 
    takt <= '0'; 
    zeg_1 <= '0'; 
     
    if (bfwd = '1') then 
     bfwd <= '0'; 
     if ((wy0 = "1001") and (forward = '0')) then 
      zeg_2 <= '1'; 
       
      if (wy1 = "0000") then 
       ovf <= '1'; 
      else 
       ovf <= '0'; 
      end if; 
     else 
      ovf <= '0'; 
      zeg_2 <= '0'; 
     end if; 
    else 
     ovf <= '0'; 
     zeg_2 <= '0'; 
    end if; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
  
zegf <= zeg_1 when forward = '0' else zeg; 
 
c0 <= wy0; 
c1 <= wy1; 
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end Behavioral; 

 
Aby uniknąć zjawiska wyścigów przy przejściu przez granicę zakresu licznika przy 
ustawianiu minutnika, wprowadzono podział generowania sygnału ovf na dwie fazy. W 
kaŜdej z nich osobno ustawiany jest sygnał ovf. 
 

5.23. Moduł minuty_sekundy.vhd 
 
Jest to układ odpowiedzialny za wyświetlanie kolejnych liczb dwucyfrowych od 00 do 59. 
Wykorzystywany jest zatem do zliczania minut i sekund w module stopera i zegara czasu 
rzeczywistego. Wykorzystuje dwa komponenty, odpowiedzialne za zliczanie poszczególnych 
pozycji: licznik_0_do_5.vhd oraz licznik_0_do_9.vhd. Na wejścia otrzymuje sygnał zegara 
oraz asynchronicznego resetu. Wyjściem układu są dwie cyfry zakodowane w BCD, na 
liniach c1(3:0) (starsza cyfra) oraz c0(3:0) (młodsza). 
 
entity minuty_sekundy is 
    Port ( zeg : in  STD_LOGIC; -- zegar 
           res : in  STD_LOGIC; -- reset 
      ovf : out STD_LOGIC; -- overflow 
           c0 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- cyfra prawa 
           c1 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)) ; -- cyfra lewa 
end minuty_sekundy; 
 
architecture Behavioral of minuty_sekundy is 
 component licznik_0_do_5 
 port( 
  zeg : in std_logic; 
  res : in std_logic;           
  wy : out std_logic_vector(3 downto 0) 
  ); 
 end component; 
  
 component licznik_0_do_9 
 port( 
  zeg : in std_logic; 
  res : in std_logic;           
  wy : out std_logic_vector(3 downto 0) 
  ); 
 end component; 
  
 signal zeg_2: std_logic; 
 signal wy0: std_logic_vector(3 downto 0); 
 signal wy1: std_logic_vector(3 downto 0); 
  
begin 
 
 -- cyfra lewa 
 li5: licznik_0_do_5 PORT MAP( 
  zeg => zeg_2, 
  res => res, 
  wy => wy1 
 ); 
  
 -- cyfra prawa 
 li9: licznik_0_do_9 PORT MAP( 
  zeg => zeg, 
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  res => res, 
  wy => wy0 
 ); 
  
process(zeg,res) 
begin 
 -- asynchroniczny reset 
 if (res = '1') then 
  zeg_2 <= '0'; 
  ovf <= '0'; 
 else 
  -- taktowanie zegarem 
  if (zeg'event) and (zeg = '1') then 
   if (wy0 = "1001") then 
    -- overflow do drugiej cyfry 
    zeg_2 <= '1'; 
    if (wy1 = "0101") then 
     -- overflow do minut/godzin 
     ovf <= '1'; 
    else 
     ovf <= '0'; 
    end if; 
   else 
    zeg_2 <= '0'; 
    ovf <= '0'; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
  
c0 <= wy0; 
c1 <= wy1; 
 
end Behavioral; 

 
Pod względem implementacji układ ten niewiele się róŜni od modułu godziny.vhd. Do 
zliczania wykorzystane są tu tylko inne komponenty do, a poza tym dodany jest sygnał ovf, 
który przekazywany jest jako sygnał taktujący do kolejnego połączonego szeregowo modułu 
(liczenia godzin lub minut). Sygnał ovf jest ustawiany w momencie przejścia ze stanu 59 na 
00 (gdy na wyjściu modułu licznik_0_do_9.vhd jest stan 1001, a na wyjściu 
licznik_0_do_5.vhd jest 0101).  
 

5.24. Moduł multiplekser_wy.vhd 
 
Moduł ten odpowiedzialny jest za wybór jednej mającej się w danej chwili wyświetlić cyfry 
lub znaku. Na podstawie adresu adr wybierany jest jeden z podawanych na wejścia c0 – c7 
wektorów i przepisywany jest do wektora wyjściowego cout. Wektory te zawierają jeszcze 
nie przekodowane cyfry do wyświetlenia oraz symbole w postaci kresek rozdzielającej pola. 
 
entity multiplekser_wy is 
    Port ( c0 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- linie wejsciowe 
     c1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); 
     c2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); 
     c3 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); 
     c4 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); 
     c5 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); 
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     c6 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); 
     c7 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); 
           cout : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0 ); -- wyjscie 
           addr : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) ); -- adres 
end multiplekser_wy; 
 
architecture Behavioral of multiplekser_wy is 
 
begin 
 
process(addr,c0,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7) 
begin 
 case addr is 
  when "000" => cout <= c0; 
  when "001" => cout <= c1; 
  when "010" => cout <= c2; 
  when "011" => cout <= c3; 
  when "100" => cout <= c4; 
  when "101" => cout <= c5; 
  when "110" => cout <= c6; 
  when "111" => cout <= c7; 
  when others => cout <= c0; 
 end case; 
end process; 
 
end Behavioral; 

 
Cała logika działania zawarta jest w jednym procesie, w instrukcji case. Gdy na linii addr 
znajduje się 000, wybierany jest wektor c0, kiedy jest 001, wybierany jest c1 itd. Dla 
wszystkich niezdefiniowanych sygnałów podawany będzie równieŜ sygnał c0. 
 

5.25. Moduł or24.vhd 
 
Zadaniem tego modułu jest sprawdzenie, czy w danym momencie nie zachodzi przypadek, Ŝe 
wszystkie wyświetlane cyfry są zerami. Wtedy układ na wyjściu wy generuje sygnał niski, w 
przeciwnym wypadku (przynajmniej jedna pozycja niezerowa) – wysoki. Cyfry te są 
oczywiście jeszcze nie przekodowane do formatu wyświetlacza i są podawane na wejścia od 
we1 do we6. 
 
entity or24 is 
    Port ( we1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- wejscia 
     we2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); 
     we3 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); 
     we4 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); 
     we5 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); 
     we6 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); 
           wy : out  STD_LOGIC); -- wyjscie 
end or24; 
 
architecture Behavioral of or24 is 
 
begin 
 
-- wy = 0 gdy wszystkie bity sa zerami 
wy <= we1(0) or we1(1) or we1(2) or we1(3) or 
  we2(0) or we2(1) or we2(2) or we2(3) or 
  we3(0) or we3(1) or we3(2) or we3(3) or 
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  we4(0) or we4(1) or we4(2) or we4(3) or 
  we5(0) or we5(1) or we5(2) or we5(3) or 
  we6(0) or we6(1) or we6(2) or we6(3); 
 
end Behavioral; 

 
Jak moŜna łatwo zauwaŜyć analizując kod, wszystkie linie są połączone z wyjściem za 
pomocą funkcji logicznej sumy, więc jeśli którykolwiek sygnał będzie wysoki, stan wy 
równieŜ taki będzie. 
 

5.26. Moduł przycisk.vhd 
 
Moduł ten kontroluje zachowanie się przycisku swobodnego, gdy jest aktywna funkcja 
stopera. Po pierwszym naciśnięciu stoper zaczyna odliczać, po drugim jest zatrzymywany, a 
po trzecim – zerowany. Kolejne naciśnięcie to znowu uruchomienie odliczania i tak dalej. 
Aby zrealizować przełączanie się cyklicznie do kolejnych stanów, układ został zrealizowany 
jako automat, lub inaczej mówiąc, maszyna stanów. Na wejście we moduł reaguje róŜnie w 
zaleŜności od stanu, w jakim się znajduje. Ten zapamiętywany jest w wewnętrznym 
dwubitowym sygnale stan. Kiedy stoper ma odliczać czas, ustawiony jest sygnał wyjściowy 
out_en. Jeśli natomiast czas ma być wyzerowany, uaktywniane jest wyjście out_res. 
Dodatkowo zerowanie następuje po pojawieniu się jedynki na sygnale wejściowym res 
(asynchroniczny reset). 
 
entity przycisk is 
    Port ( we : in  STD_LOGIC; -- przycisk 
     res : in  STD_LOGIC; -- reset asynchr. 
           out_en : out  STD_LOGIC; -- sygnal enabl e do generatora 
           out_res : out  STD_LOGIC); -- sygnal res et do ukladu 
end przycisk; 
 
architecture Behavioral of przycisk is 
signal stan: std_logic_vector(1 downto 0) := "00"; 
begin 
 
process(we,res) 
begin 
 -- reset asynchroniczny 
 if (res = '1') then 
  stan <= "00"; 
 else 
  if (we'event) and (we = '1') then 
   -- automat stanow taktowany przyciskiem 
   if (stan = "00") then 
    -- 3. nacisniecie lub brak nacisniec - reset 
stopera 
    stan <= "01"; 
   elsif (stan = "01") then 
    -- 1. nacisniecie - stoper liczy czas 
    stan <= "11"; 
   else 
    -- 2. nacisniecie - stoper stoi w miejscu 
    stan <= "00"; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
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-- "1" gdy stoper chodzi, "0" gdy stoi 
out_en <= '1' when stan = "01" else 
    '0' when stan = "11" else 
    '0'; 
 
-- reset po trzecim nacisnieciu przycisku 
out_res <= '0' when stan = "01" else 
     '0' when stan = "11" else 
     '1'; 
 
end Behavioral; 

 
Jeśli sygnał stan zawiera wartość 00, to przechodzi na kolejny: 01 (stoper liczy czas), ten zaś 
na 11 (stoper zatrzymany), po czym znów następuje powrót do 00 (wyzerowanie). Do 
sygnałów wyjściowych out_en i out_res przypisywane są wartości zaleŜne od aktualnego 
stanu automatu. Sygnał out_en aktywny jest tylko przy stanie 01 (odliczanie), natomiast 
sygnał out_res – gdy stan ma wartość 00. 
 

5.27. Moduł schemat.sch 
 

 
 
Stoper jest zbudowany z mniejszej niŜ minutnik liczby modułów, poniewaŜ w 
przeciwieństwie do niego chodzi tylko do przodu i tylko pod wpływem sygnału zegarowego 
(nie moŜna go „nastawić” na dany czas). Ma cztery wejścia (przycisk, reset, zegar zewnętrzny 
i zegar taktujący wyświetlacz) i 2 ośmiobitowe wyjścia, mogące być połączone bezpośrednio 
z zespołem wyświetlaczy. Jako Ŝe część minutowa i sekundowa odliczanego czasu mają taki 
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sam zakres, wykorzystany jest dwa razy ten sam moduł minuty_sekundy.vhd. Do odliczania 
setnych części sekundy uŜyty jest moduł setne_sekundy. Liczniki te połączone są kaskadowo: 
wyjścia overflow taktują poprzez wejścia zegarowe kolejne moduły.  
 

5.28. Moduł sekundy_rev.vhd 
 
Układ ten jest bardzo podobny do minuty_rev.vhd. Posiada identyczny układ wejść i wyjść. 
SłuŜy do liczenia sekund w module minutnika, moŜe więc liczyć w obu kierunkach.  
 
entity sekundy_rev is 
    Port ( zeg : in  STD_LOGIC; -- zegar 
           res : in  STD_LOGIC; -- reset asynchr. 
      forward : in  STD_LOGIC; -- inkrementacja/dek rementacja 
      ovf : out STD_LOGIC; -- overflow do minut 
           c0 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- cyfra prawa 
           c1 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)) ; -- cyfra lewa 
end sekundy_rev; 
 
architecture Behavioral of sekundy_rev is 
 
 -- cyfra lewa 
 component licznik_0_do_5_rev 
 port( 
  zeg : in std_logic; 
  res : in std_logic; 
  --zmien : in  STD_LOGIC; 
  forward : in std_logic; 
  wy : out std_logic_vector(3 downto 0) 
  ); 
 end component; 
  
 -- cyfra prawa 
 component licznik_0_do_9_rev 
 port( 
  zeg : in std_logic; 
  res : in std_logic; 
  forward : in std_logic;       
  wy : out std_logic_vector(3 downto 0) 
  ); 
 end component; 
  
 signal zeg_1: std_logic := '0'; 
 signal zeg_2: std_logic := '0'; 
 signal zegf: std_logic; 
 signal wy0: std_logic_vector(3 downto 0); 
 signal wy1: std_logic_vector(3 downto 0); 
 signal takt: std_logic_vector(1 downto 0) := "00";  
 signal do_ovf: std_logic := '0'; 
  
begin 
 
 li5: licznik_0_do_5_rev PORT MAP( 
  zeg => zeg_2, 
  res => res, 
  --zmien => zmiana, 
  forward => forward, 
  wy => wy1 
 ); 
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 li9: licznik_0_do_9_rev PORT MAP( 
  zeg => zegf, 
  res => res, 
  forward => forward, 
  wy => wy0 
 ); 
  
process(zeg,res) 
begin 
  
 -- reset asynchroniczny 
 if (res = '1') then 
  zeg_1 <= '0'; 
  zeg_2 <= '0'; 
  ovf <= '0'; 
  do_ovf <= '0'; 
  takt <= "00"; 
  
 elsif (zeg'event) and (zeg='1') then 
   
  -- licznik liczy do przodu 
  if (forward = '1') then 
   takt <= "01"; 
   if (wy0 = "1001") then 
    zeg_2 <= '1'; 
   else 
    zeg_2 <= '0'; 
   end if; 
   ovf <= '0'; 
   do_ovf <= '0'; 
   
     -- licznik liczy wstecz 
   
     -- mamy tu do czynienia z automatem stanow tak towanym 
     -- sygnalem zegarowym; automat co 4 cykle zmni ejsza licznik, 
     -- pozostale cykle sa potrzebne do zgaszenia s ygnalow ovf i zeg_2 
     -- oraz do ewentualnego powtornego wygenerowan ia ovf (wymaga tego 
     -- budowa modulu "minuty_rev") 
   
            elsif (takt = "00") then 
   zeg_1 <= '1'; 
    
   -- wygeneruj ovf lokalny i ewentualnie globalny do minut 
   if ((wy0 = "0000") and (forward = '0')) then 
    takt <= "01"; 
    zeg_2 <= '1'; 
    if (wy1 = "0000") then 
     ovf <= '1'; 
     do_ovf <= '1'; 
    else 
     ovf <= '0'; 
     do_ovf <= '0'; 
    end if;  
          
   else 
    takt <= "01"; 
    ovf <= '0'; 
    do_ovf <= '0'; 
    zeg_2 <= '0'; 
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   end if; 
    
  elsif (takt = "01") then 
   -- zgas wszystkie sygnaly 
   takt <= "10"; 
   zeg_1 <= '0'; 
   zeg_2 <= '0'; 
   ovf <= '0'; 
    
  elsif (takt = "10") then 
   takt <= "11"; 
   zeg_1 <= '0'; 
   zeg_2 <= '0'; 
   -- wygeneruj ovf jeszcze raz, bo minuty 
   -- sa taktowane podwojnym sygnalem 
   if (do_ovf = '1') then 
    ovf <= '1'; 
    do_ovf <= '0'; 
   else 
    ovf <= '0'; 
    do_ovf <= '0'; 
   end if; 
    
  else 
   -- zgas wszystkie sygnaly 
   takt <= "00"; 
   zeg_1 <= '0'; 
   zeg_2 <= '0'; 
   ovf <= '0'; 
   do_ovf <= '0'; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
-- co 4 takty zmniejszaj licznik, ale jesli jestesm y 
-- w trybie forward to zwiekszaj go co 1 takt 
zegf <= zeg_1 when forward = '0' else zeg; 
 
c0 <= wy0; 
c1 <= wy1; 
 
end Behavioral; 

 
Tym, co odróŜnia implementacyjnie ten moduł od modułu minuty_rev.vhd jest czterofazowe 
ustawianie sygnału ovf. Dzieje się tak, gdyŜ właśnie układ minuty_rev.vhd jest taktowany 
sygnałem ovf z tego układu. Antyzakłóceniowe podwójne sygnały muszą być jednak 
doprowadzane równieŜ do części sekundowej i  stąd poczwórne fazowanie.  
 

5.29. Moduł setne_sekundy.vhd 
 
Ten układ ma za zadanie proste zliczanie sygnałów zegarowych, licząc w kodzie BCD od 0 
do 99. Jest bardzo podobny do innego licznika złoŜonego z dwóch komponentów i procesu 
sterującego, mianowicie minuty_sekundy.vhd, który ostał juŜ wcześniej omówiony. RóŜnica 
pomiędzy nimi jest praktycznie ograniczona do zakresu odliczania (59 a 99). 
 
entity setne_sekundy is 
    Port ( zeg : in  STD_LOGIC; -- zegar 
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           res : in  STD_LOGIC; -- reset 
     ovf : out STD_LOGIC; -- overflow 
           c0 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  -- cyfra prawa 
           c1 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)) ; -- cyfra lewa 
end setne_sekundy; 
 
architecture Behavioral of setne_sekundy is 
 component licznik_0_do_9 
 port( 
  zeg : in std_logic; 
  res : in std_logic;           
  wy : out std_logic_vector(3 downto 0) 
  ); 
 end component; 
  
 signal zeg_2: std_logic; 
 signal wy0: std_logic_vector(3 downto 0); 
 signal wy1: std_logic_vector(3 downto 0); 
  
begin 
 -- cyfra lewa 
 li92: licznik_0_do_9 PORT MAP( 
  zeg => zeg_2, 
  res => res, 
  wy => wy1 
 ); 
  
 -- cyfra prawa 
 li91: licznik_0_do_9 PORT MAP( 
  zeg => zeg, 
  res => res, 
  wy => wy0 
 ); 
  
process(zeg,res) 
begin 
 -- reset asynchroniczny 
 if (res = '1') then 
  zeg_2 <= '0'; 
  ovf <= '0'; 
 else 
  if (zeg'event) and (zeg = '1') then 
   if (wy0 = "1001") then 
    -- taktuj lewa cyfre 
    zeg_2 <= '1'; 
    if (wy1 = "1001") then 
     -- taktuj sekundy 
     ovf <= '1'; 
    else 
     ovf <= '0'; 
    end if; 
   else 
    zeg_2 <= '0'; 
    ovf <= '0'; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
  
c0 <= wy0; 
c1 <= wy1; 
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end Behavioral; 

 

5.30. Moduł sterowanie.vhd 
 
Ten dość prosty układ spełnia funkcję demultipleksera wybierającego, na które wyjścia 
przekazać sygnały we (przycisk), res (switch resetu), chng (switch zmiany) i clock enable na 
podstawie dwubitowego adresu addr. Sygnał clock enable jest generowany wewnątrz tego 
modułu i przyjmuje wartość 1, gdy addr odpowiada numerowi danego wyprowadzenia. 
Reszta sygnałów wejściowych jest zwyczajnie przepisywana na odpowiednie wyjścia. NaleŜy 
przypomnieć, Ŝe oba bity addr zczytywane są bezpośrednio z dwóch pierwszych 
przełączników.  
 
entity sterowanie is 
    Port ( we : in  STD_LOGIC; -- przycisk 
           res : in  STD_LOGIC; -- reset asynchr. 
           chng : in  STD_LOGIC; -- edycja godzin, minut i sekund 
           addr : in  STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);  -- czym sterujemy? 
 
           we1 : out  STD_LOGIC; -- przycisk => sto per 
           we2 : out  STD_LOGIC; -- przycisk => zeg ar 
           we3 : out  STD_LOGIC; -- przycisk => min utnik 
           en1 : out  STD_LOGIC; -- stoper na wyswi etlacz 
           en2 : out  STD_LOGIC; -- zegar na wyswie tlacz 
           en3 : out  STD_LOGIC; -- minutnik na wys wietlacz 
           res1 : out  STD_LOGIC; -- reset => stope r 
           res2 : out  STD_LOGIC; -- reset => zegar  
           res3 : out  STD_LOGIC; -- reset => minut nik 
           chng2 : out  STD_LOGIC; -- edytuj zegar 
           chng3 : out  STD_LOGIC); -- edytuj minut nik 
end sterowanie; 
 
architecture Behavioral of sterowanie is 
 
begin 
 
-- przekaz sterowanie przyciskiem 
we1 <= we when addr="00" else '0'; 
we2 <= we when addr="01" else '0'; 
we3 <= we when addr="10" else '0'; 
 
-- przekaz wyswietlanie 
en1 <= '1' when addr="00" else '0'; 
en2 <= '1' when addr="01" else '0'; 
en3 <= '1' when addr="10" else '0'; 
 
-- przekaz reset 
res1 <= res when addr="00" else '0'; 
res2 <= res when addr="01" else '0'; 
res3 <= res when addr="10" else '0'; 
 
-- przekaz tryb edycji 
chng2 <= chng when addr="01" else '0'; 
chng3 <= chng when addr="10" else '0'; 
 
end Behavioral; 
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Wszystkie przypisania wykonywane są współbieŜnie. W zaleŜności od tego, czy adresowane 
jest akurat dane wyjście, podawany jest na nie odpowiadający sygnał wejściowy, albo zero. 
 

5.31. Moduł zegar.sch 
 

 
Zegar ma strukturę podobną do minutnika, lecz trochę prostszą. Chodzi bowiem tylko w 
jednym kierunku, nie musi wykrywać stanu zerowego wszystkich wyjść i nie musi uŜywać 
filtru w postaci modułu debouncer_switch.vhd, jak to jest w przypadku tamtego. Poza tym do 
liczenia minut i sekund wykorzystano ten sam moduł (minuty_sekundy.vhd), co nie mogło 
mieć miejsca w przypadku tego minutnika. 
 

5.32. Moduł zmieniacz.vhd 
 
Ten moduł kontroluje parametry związane z miganiem określonych pozycji przy 
edycji/ustawianiu czasu. Jest więc odpowiedzialny za ustawienie maski migania w zaleŜności 
od tego, która pozycja ma być w danej chwili modyfikowana, za zmianę aktywnej pozycji 
przy wykryciu długiego naciśnięcia przycisku i ustawienie moŜliwości modyfikacji na 
określonej pozycji. Zmieniacz jest wykorzystywany w module zegara czasu rzeczywistego. 
 
entity zmieniacz is 
   Port ( we_kr : in  STD_LOGIC; -- nacisniecie kro tkie 
          we_dl : in  STD_LOGIC; -- nacisniecie dlu gie 
            rst : in  STD_LOGIC; -- reset asynchr. 
             en : in  STD_LOGIC; -- edycja enabled 
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          maska : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0 ); -- maska do migacza 
           wy_g : out  STD_LOGIC; -- taktowanie god zin 
           wy_m : out  STD_LOGIC; -- taktowanie min ut 
           wy_s : out  STD_LOGIC); -- taktowanie se kund 
end zmieniacz; 
 
architecture Behavioral of zmieniacz is 
signal stan: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) := "00";  
begin 
 
process(we_dl, rst) 
begin 
 -- reset asynchroniczny 
 if (rst = '1') then 
  stan <= "00"; 
 else 
  if (en = '1') then  
   if (we_dl'event) and (we_dl = '1') then 
    -- automat stanow taktowany dlugim nacisnieciem  
    if (stan = "00") then 
     -- zmieniamy sekundy 
     stan <= "01"; 
    elsif (stan = "01") then 
     -- zmieniamy minuty 
     stan <= "10"; 
    else 
     -- zmieniamy godziny 
     stan <= "00";  
    end if; 
   end if; 
  else 
   stan <= "00"; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
-- ustaw co jest aktualnie zmieniane krotkim nacisn ieciem 
wy_s <= we_kr when stan="00" else '0'; 
wy_m <= we_kr when stan="01" else '0'; 
wy_g <= we_kr when stan="10" else '0'; 
 
-- ustaw co ma migac na wyswietlaczu 
maska <= "00000011" when ((en = '1') and (stan="00" )) else 
   "00011000" when ((en = '1') and (stan="01")) els e 
   "11000000" when ((en = '1') and (stan="10")) els e 
   "00000000"; 
 
end Behavioral; 

 
Wewnątrz procesu modyfikowana jest zawartość pełniącego funkcję licznika sygnału stan, 
który przyjmuje kolejno jedną z trzech wartości: 0, 1 lub 2. Te zaś ospowiadają kolejno 
modyfikowaniu sekund, minut i godzin. Maska bitowa określająca pozycje, które powinny 
migać w danej chwili, jest ustalana na podstawie sygnału stan oraz en. Ten ostatni powinien 
być w stanie wysokim, aby moŜna było wygenerować maskę dla określonej pozycji. 
 

5.33. Moduł zmieniacz_rev.vhd 
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Ten minutnikowy odpowiednik modułu zmieniacz.vhd zbudowany jest na jego podstawie. 
Dodany jest w nim jedynie sygnał wejściowy zero, który zostaje pobudzany w momencie 
wyświelania samych zer (wykryte przez moduł or24.vhd). W tym momencie ustawiana jest 
maska 11111111, aby migały wszystkie pozycje wyświetlacza. 
 
entity zmieniacz_rev is 
   Port ( we_kr : in  STD_LOGIC; -- nacisniecie kro tkie 
          we_dl : in  STD_LOGIC; -- nacisniecie dlu gie 
    rst : in  STD_LOGIC; -- reset asynchr. 
    en : in  STD_LOGIC; -- edycja enabled 
    zero : in  STD_LOGIC; -- czy minutnik doliczyl do 
00:00:00? 
    maska : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);  --  maska do 
migacza 
          wy_g : out  STD_LOGIC; -- taktowanie godz in 
    wy_m : out  STD_LOGIC; -- taktowanie minut 
    wy_s : out  STD_LOGIC); -- taktowanie sekund 
end zmieniacz_rev; 
 
architecture Behavioral of zmieniacz_rev is 
signal stan: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0) := "00";  
 
begin 
 
process(we_dl, rst, en) 
begin 
 -- reset asynchroniczny 
 if (rst = '1') then 
  stan <= "00"; 
 else 
  if (en = '1') then 
   if (we_dl'event) and (we_dl = '1') then 
    -- automat stanow taktowany dlugim nacisnieciem  
    if (stan = "00") then 
     -- zmieniamy sekundy 
     stan <= "01"; 
    elsif (stan = "01") then 
     -- zmieniamy minuty 
     stan <= "10"; 
    else 
     -- zmieniamy godziny 
     stan <= "00";  
    end if; 
   end if; 
  else 
   stan <= "00"; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
-- ustaw co jest aktualnie zmieniane krotkim nacisn ieciem 
wy_s <= we_kr when stan="00" else '0'; 
wy_m <= we_kr when stan="01" else '0'; 
wy_g <= we_kr when stan="10" else '0'; 
 
-- ustaw co ma migac na wyswietlaczu 
maska <= "00000011" when ((en = '1') and (stan="00" )) else 
   "00011000" when ((en = '1') and (stan="01")) els e 
   "11000000" when ((en = '1') and (stan="10")) els e 
   "11111111" when ((en = '0') and (zero = '0')) el se 
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   "00000000"; 
 
end Behavioral; 
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6. Synteza układu 
 
Raport z syntezy układu wygenerowany przez Xilinx ISE: 
 

STOPER Project Status 
Project File: Stoper.ise Current State: Synthesized 

Module Name: proj Errors: No Errors 

Target Device: xc2s30-5vq100 Warnings: 82 Warnings 

Product Version: ISE 8.2i Updated: Cz 11. sty 00:50:27 2007 
  

STOPER Partition Summary 
No partition information was found. 
  

Device Utilization Summary (estimated values) 
Logic Utilization Used Available Utilization 
Number of Slices 415 432 96% 
Number of Slice Flip Flops 331 864 38% 
Number of 4 input LUTs 760 864 87% 
Number of bonded IOBs 22 64 34% 
Number of TBUFs 48 480 10% 
Number of GCLKs 1 4 25% 
  

Detailed Reports 
Report Name Status Generated Errors  Warnings Infos 
Synthesis Report Current Cz 11. sty 00:50:23 2007 0 82 Warnings 4 Infos 
Translation Report Out of Date Śr 10. sty 15:25:34 2007 0 0 16 Infos 
Map Report Out of Date Śr 10. sty 15:25:52 2007 0 13 Warnings 2 Infos 
Place and Route Report Out of Date Śr 10. sty 15:26:38 2007 0 4 Warnings 2 Infos 
Static Timing Report Out of Date Śr 10. sty 15:26:48 2007 0 0 2 Infos 
Bitgen Report Out of Date Śr 10. sty 15:26:58 2007 0 8 Warnings 0 
 
 
Synteza układu przebiegła bez większych problemów. OstrzeŜenia generowane przez Xilinx 
ISE komunikowały w większości przypadków o zmienionych ścieŜkach dostępu do plików. 
Pozostałe ostrzeŜenia dotyczyły: 
 
1) Połączenia wired-or w głównym schemacie projektu (nie ma tu pomyłki więc 
zignorowaliśmy poniŜsze komunikaty) 
 

 WARNING:DesignEntry:220 - Bus "wyj(7:0)" is connec ted to too many source 
pins 

 WARNING:DesignEntry:220 - Bus "sele(7:0)" is conne cted to too many 
source pins 
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2) Nieprzypisanych wyjść (rozwiązanie wprowadzone świadomie) 
 

 WARNING:Xst:753 - "D:/Projects/stoper133v2_zfixowa ny/schemat.vhf" line 
123: Unconnected output port 'ovf' of component 'mi nuty_sekundy'. 

 WARNING:Xst:753 - "D:/Projects/stoper133v2_zfixowa ny/schemat.vhf" line 
183: Unconnected output port 'out_long' of componen t 'debouncer'. 

 WARNING:Xst:1291 - FF/Latch <ovf> is unconnected i n block <minuty>. 

 WARNING:Xst:1291 - FF/Latch <out_long> is unconnec ted in block 
<XLXI_20>. 

 WARNING:Xst:1291 - FF/Latch <XLXI_1/XLXI_20/out_lo ng> is unconnected in 
block <proj>. 

 WARNING:Xst:1291 - FF/Latch <XLXI_1/minuty/ovf> is  unconnected in block 
<proj>. 

 
3) Błędów Xilinx'a – po lekturze pomocy technicznej i grup dyskusyjnych kilka pozostałych 
ostrzeŜeń okazało się błędami wersji 8.2 środowiska ISE 
 
Raport zajętości układu wygenerowany podczas syntezy poinformował o wykorzystaniu 96% 
plastrów,  38% przerzutników w plastrach, 87% 4-wejściowych LUT (ang. look-up table), 34 
bloków IO, 10% buforów TBUF oraz 1 wejścia zegarowego GCLK. 
 
Lista wykorzystywanych elementów: 
 
Advanced HDL Synthesis Report 
 
Macro Statistics 
# FSMs                                                 : 2 
# ROMs                                                 : 12 
 16x8-bit ROM                                          : 3 
 32x4-bit ROM                                          : 1 
 4x1-bit ROM                                           : 7 
 8x1-bit ROM                                           : 1 
# Adders/Subtractors                                   : 6 
 4-bit adder                                           : 1 
 4-bit addsub                                          : 4 
 5-bit addsub                                          : 1 
# Counters                                             : 25 
 16-bit up counter                                     : 1 
 19-bit up counter                                     : 3 
 2-bit up counter                                      : 1 
 25-bit up counter                                     : 1 
 3-bit up counter                                      : 3 
 32-bit up counter                                     : 3 
 4-bit up counter                                      : 10 
 5-bit up counter                                      : 2 
 7-bit up counter                                      : 1 
# Registers                                            : 50 
 Flip-Flops                                            : 50 
# Comparators                                          : 17 
 16-bit comparator less                                : 1 
 19-bit comparator less                                : 3 
 25-bit comparator less                                : 1 
 32-bit comparator greater                             : 3 
 32-bit comparator lessequal                           : 6 
 5-bit comparator less                                 : 2 
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 7-bit comparator less                                 : 1 
# Multiplexers                                         : 9 
 4-bit 4-to-1 multiplexer                              : 5 
 4-bit 8-to-1 multiplexer                              : 3 
 5-bit 4-to-1 multiplexer                              : 1 
# Decoders                                             : 3 
 1-of-8 decoder                                        : 3 

Ostatecznie synteza zwróciła następujące wartości timingów: 
 
Timing Summary: 
--------------- 
Speed Grade: -5 
 
   Minimum period: 12.998ns (Maximum Frequency: 76. 935MHz) 
   Minimum input arrival time before clock: 14.266n s 
   Maximum output required time after clock: 20.311 ns 
   Maximum combinational path delay: 17.545ns 

 
Maksymalną częstotliwością, którą moŜemy taktować układ jest 76,935 Mhz, w naszym 
przypadku oscylator generuje sygnał 50 Mhz. 
 
Po przeprowadzeniu syntezy procesy „Map”, „Trace and route” i „Translate” równieŜ działają 
poprawnie, jedynymi generowanymi ostrzeŜeniami są tu informacje o bramkowanych 
sygnałach zegarowych. 
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7. Testy i symulacje 
 

7.1. Testy empiryczne 
 
Układ po zaprogramowaniu był testowany na róŜne sposoby. Przede wszystkim, 
przeprowadzono testy empiryczne, związane z uruchamianiem i ustawianiem róŜnych 
modułów przez uŜytkownika. Tak na przykład sprawdzane było, czy po osiągnięciu przez 
minutnik stanu wyzerowania zacznie on migać, albo czy wszystkie przyciski i 
wyprowadzenia wyświetlacza dynamicznego zostały prawidłowo podłączone. W ten sposób 
równieŜ sprawdzany był m.in. system propagacji przeniesienia.  
 
Testy te wykazały pełną zgodność wyników z oczekiwaniami. 
 

7.2. Symulacje w programie ModelSim 
 

7.2.1 Moduł debouncer.vhd 
 
Z uwagi na bardzo duŜą liczbę cykli zegara niezbędną do uzyskania jakichkolwiek wyników 
zrezygnowaliśmy z umieszczania w sprawozdaniu symulacji tego układu jako zupełnie 
nieczytelnej. 
 

7.2.2 Moduł dekoder_4_8.vhd 
 
Moduł ten jest w pełni kombinacyjny, przeprowadziliśmy jego symulację post-place & route. 
Na wejście „cyfra” została podana w kodzie dwójkowym liczba 5 (0101), wynik to 01101101, 
czyli jej odpowiednik na wyświetlaczu. 

 
 

7.2.3 Moduł demux.vhd 
 
Podajemy na wejście adresowe wartości 000, 001, 010, 011, 111. Otrzymujemy kolejno 
11111110, 11111101, 11111011, 11110111 i 01111111. 
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7.2.4 Moduł generator.vhd 
 
Z uwagi na duŜą liczbę cykli zegara (500000) niezbędną do uzyskania jednego taktu 
zrezygnowaliśmy z tej symulacji, pozostałe generatory pracują na niemal identycznej zasadzie 
 

7.2.5 Moduł generator_100.vhd 
 

 
100 ns po inicjalizacji układu rozpoczyna się procedura resetu trwająca aŜ do 200 
nanosekundy. Następnie po stu cyklach zegara generowany jest na wyjściu pierwszy 
impulsowy sygnał y. 
 

7.2.6 Moduł generator_25.vhd 
 

 
30 ns po inicjalizacji układu rozpoczyna się trwający 20 ns reset, następnie po 25 cyklach 
zegara (1 cykl = 20 ns) pojawia się na wyjściu y pierwszy sygnał trwający jeden takt. 
 

7.2.7 Moduł generator_ekr.vhd i generator_mig.vhd  
 
Analogicznie jak wyŜej. 
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7.2.8 Moduł glicznik_0_do_2.vhd 
 

 
50 ns po inicjalizacji układu następuje reset, po resecie pierwsze rosnące zbocze zegara 
powoduje zmianę wewnętrznego licznika na „1”, kolejne zbocza cyklicznie przełączają 
licznik w zakresie od 0 do 2. 
 

7.2.9 Moduł glicznik_0_do_9.vhd 
 

 
50 ns po inicjalizacji układu następuje reset, po resecie pierwsze rosnące zbocze zegara 
powoduje zmianę wewnętrznego licznika na „1”. Wartość licznika jest zwiększana aŜ do 9, 
kiedy to następuje jego przepełnienie i przejście do wartości „0”. W tym samym momencie 
aktywowany jest sygnał „dec” informujący licznik, Ŝe od tej chwili liczy nie do 9, a do 3. 
 

7.2.10 Moduł godziny.vhd 
 

30 ns po inicjalizacji układu następuje trwający kolejne 30 ns reset, po resecie licznik zaczyna 
się zwiększać w zakresie od 0 do 23 (zmiana cyfry dziesiątek odbywa się z niewielkim 
opóźnieniem spowodowanym propagacją sygnału). 
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7.2.11 Moduł godziny_rev.vhd 
 
część 1: 0–750 ns 

 
część 2: 10 100 - 10 500 ns 

 
W pierwszej części symulacji po inicjalizacji układu aktywowany jest reset, następnie licznik 
zmniejszany jest w zakresie od 23 do 0. W drugiej części po wystawieniu sygnału forward 
układ zaczyna zliczać impulsy do przodu. 
 

7.2.12 Moduł kreska.vhd  
Moduł ten, z uwagi na swoją prostotę, nie wymagał Ŝadnej symulacji. 
 

7.2.13 Moduł licznik_0_do_5.vhd 
 

 
Reset układu kończy się w 60 nanosekundzie, następnie licznik zwiększany jest cyklicznie w 
zakresie od 0 do 5 
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7.2.14 Moduł licznik_0_do_5_rev.vhd 
 

 
Po zresetowaniu układu rozpoczyna się cykliczne odliczanie do tyłu od 5 do 0, około 260 ns 
wystawiony zostaje sygnał forward, który powoduje zmianę kierunku odliczania. 
 

7.2.15 Moduł licznik_0_do_9.vhd 
 
analogicznie do licznik_0_do_5, tylko liczy do 9 
 

7.2.16 Moduł licznik_0_do_9_rev.vhd 
 
analogicznie do licznik_0_do_5_rev, tylko liczy do 9 
 

7.2.17 Moduł licznik_3bit.vhd 
 

 
Moduł ten w następujących po sobie cyklach zegara, po 100 nanosekundzie zaczyna zwracać 
na wyjściu kolejne liczby w kodzie NKB z zakresu od 000 do 111. 
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7.2.18 Moduł migacz.vhd 
 

 
Po inicjalizacji układu na jego wejścia podawane są: dana (s_in) 11111111, maska 00000001 
oraz adres na wyświetlaczu 11111110. Powoduje to miganie cyfry s_in. Około 
350 nanosekundy maska jest wyłączana poprzez ustawienie jej wartości na „00000000”, 
odtąd obraz na wyświetlaczu jest ciągły. 
 

7.2.19 Moduł minuty_sekundy.vhd 
 

 
Po procedurze resetu, w ok. 140 ns rozpoczyna się cykliczne odliczanie w kodzie BCD w 
górę w zakresie od 0 do 59 
 

7.2.20 Moduł sekundy_rev.vhd 
 

 
Po sygnale reset rozpoczyna się odliczanie wstecz od 59 do 0. Pierwszym realizowanym 
przejściem jest 00 -> 59, układ wykrywa przepełnienie licznika i wysyła licznikowi minut 
podwójny sygnał zegarowy (ovf). W 500 nanosekundzie następuje na 100 ns zmiana kierunku 
liczenia (taktowanie odbywa się tu na zboczu kaŜdego sygnału zeg). 
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7.2.21 Moduł minuty_rev.vhd 
 

 
Symulacja odbywa się dla takich samych wymuszeń sygnałów jak sekundy_rev.vhd. Przy 
przejściu z wartości 00 do 59 generowany jest pojedynczy sygnał ovf do modułu 
godziny_rev. Odliczanie odbywa się tu 2x szybciej, ale liczenie wprzód dalej wymaga 
jednego taktu do jednej inkrementacji. 
 

7.2.22 Moduł multiplekser_wy.vhd 
 

 
Na wejście multipleksera zostają podane liczby 0..7 podane w kodzie NKB, następnie na 
wejściu adresowym wystawiane są kolejno adresy 001, 010 i 111. Zwracane na wyjściu 
wartości to odpowiednio 0001, 0010 oraz 0111. 
 

7.2.23 Moduł or24.vhd 
 
Jest to tak prosty moduł, Ŝe nie ma potrzeby zamieszczania jego symulacji. 
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7.2.24 Moduł przycisk.vhd 
 

 
Sygnał we (czyli sygnał z przycisku) steruje tu automatem stanów – przy pierwszym 
narastającym zboczu aktywowany jest generator (out_en = 1), przy drugim zboczu generator 
jest wyłączany (out_en = 0), przy trzecim –do układu zostaje wysłany sygnał reset (out_res). 
 

7.2.25 Moduł setne_sekundy 
 
Działanie analogiczne do minuty_sekundy.vhd, róŜnicą jest tu odliczanie do 99 zamiast do 59. 
 
 

7.2.26 Moduł sterowanie.vhd 
 

 
W 50 ns następuje przekazanie sterowania do układu o adresie 00, adres ten zmienia się 
następnie na 01 i 10. W zaleŜności od adresu aktywują się linie wex, enx, resx i chngx. 
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7.2.27 Moduł zmieniacz.vhd 
 

 
Po resecie układu aktywność na porcie we_kr jest przekazywana na wyjście wy_s. Po 
włączeniu sygnału enabled i wystawieniu na we_dl stanu wysokiego wszystkie zmiany na 
we_kr zostają przekierowane na wy_m. Zmianie ulega takŜe maska (oznacza to miganie na 
wyświetlaczu edytowanej pozycji). 
 

7.2.28 Moduł zmieniacz_rev.vhd 
 
Symulacja analogiczna do zmieniacz.vhd, jedyną róŜnicą jest tu sygnał „zero” który 
aktywowany ustawia maskę na „11111111”. 
 
 

8. Uwagi ko ńcowe 
 
Z całą pewnością moŜna było zaprojektować i zrealizować układ o podobnej funkcjonalności 
w postaci bardziej zintegrowanej, ale waŜniejsze dla nas była budowa modularna i 
niezaleŜność poszczególnych modułów. Takie podejście daje poźniej moŜliwość łatwiejszego 
wprowadzania modyfikacji do projektu, czy wymiany danego modułu na inną jego wersję bez 
ingerencji w pozostałe. 
 
Układ w postaci, w jakiej został zaprojektowany, zsyntezowany i przetestowany, jest 
poprawnie działającą implementacją stopera, minutnika oraz zegara czasu rzeczywistego w 
jednym. ZałoŜenia projektowe zosały więc w pełni zrealizowane. 


