
 

 بسمه تعالی

 LCDزمایش پنجم: نمایش کاراکترهای کیبورد بر روی آ

  هدف کلی:

 LCDروی  و نمایش کارکترهای تایپ شده بر PS2با پروتکل  هدف از این آزمایش تایپ توسط کیبورد    

شده  کتر نوشتهکاریک  Back space ، بایک فاصله ایجاد  Spaceبا زدن کلید تواندر این آزمایش می. است

 .دکن تبدیلحرف بزرگ را به کوچک  Shift و با فشردن کلید را پاک

  ویژگی های جزئی هدف:

 LCDبخش  .1

 کارکتری بارگذاری شده است.  LCD 16های این آزمایش کد مربوط به یک به همراه فایل    

عدد و یا حرف  ،هابیتی است. با قرار دادن هر کد اسکی در هر یک از ورودی 8ورودی  16این ماژول دارای 

 شود.معادل با آن کد اسکی در ستون متناظر با شماره ورودی نمایش داده می

ود در های هم نام خپایههستند و باید عینا به  LCD کنترل ماژول مربوط به ورودی و خروجی هایپایه سایر

LCD  متصل شوند.مگاهرتز  50و کالک 

 به ترتیب برای main.ucfبه همراه فایل  main.vhdفایلی به نام  ،ی راه اندازیبرای آشنایی بیشتر با نحوه

        عبارت که در آن در اختیار شما قرار گرفته است این ماژولهای نمایش پایه روند کار و مشخص شدن

Hello FPGA  را بر رویLCD دهد.نمایش می 

 و پاسخ هر کدام را بنویسید: طی کردهجهت انجام این آزمایش مراحل زیر را 

  1-1مرحله 

به کمک فایل دیتاشیت آن که در اختیارتان قرار داده شده است را  16در  2کاراکتری  LCDراه اندازی  کد-1

 در توضیحات خود حتما به موارد زیر اشاره کنید: توضیح دهید.

  هر تعیین کنیدCommand ؟شودبه چه منظوری و چگونه تعیین می 
  درLCD  یکCommand  تشخیص داده که قرار است نمایش داده شود، چگونه از یک کد اسکی

 شود؟می
 خروجی  ،در برنامهlcd_rw شود؟برای چه کاری استفاده می 
 های به چه دلیل پس از یکبار وارد کردن دادهCommand  و کد اسکی مربوطه، برای دفعات دیگر تنها

 را در نظر بگیریم؟ کدهای اسکیو بعد  "Command ،X"C0الزم است یک 



 

  ماشین حالت برای تایپ توسط کیبورد .2

راه اندازی کیبورد که در ، ماژول 1طبق بلوک دیاگرام شکل  برای نمایش متن تایپ شده توسط کیبورد،    

و  ها به معادل سون سگمنت()بدون تبدیل خروجی شودطراحی شده است استفاده می آزمایش قبل

  د.گردمی باید طراحی شود متصلماژولی که به صورت ماشین حالت  ورودی   های آن بهخروجی

کاراکتری   LCD بیتی 8ورودی  16تا بتوان در نهایت آنها را به بیتی دارد،  8خروجی   16ماشین حالت موردنظر 

 .برای نمایش کارکترهای تایپ شده وصل کردمورد استفاده 

 
 نمای کلی از بلوک دیاگرام آزمایش – 1شکل

و زمانی که کلیدی رها  Make codeشود، یک کد یا کدهایی با نام در کیبورد زمانی که کلیدی فشرده می

شوند. در فایل اکسلی که در اختیار شما گذاشته توسط کیبورد تولید می Break codeشود کدهایی با نام می

 شودمشاهده می که مربوط به هر کلید مشخص شده است. همانطور Break codeو  Make codeشده است، 

نیز قابل  1هستند که در جدول  سه بایتیو بعضی دیگر  دو بایتیها بعضی ،ک بایتیی این کدهابعضی از 

 مشاهده هستند.
 نمایش کلی کدهای دریافت شده از فشردن و رها کردن کلید کیبورد – 1جدول 
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و زده شدن و  Space ،Back space، 9الی  Z ،0الی  Aدر این قسمت تشخیص زده شدن کلیدهای هدف ما 

 راست و چپ است. Shiftرها شدن هر یک از کلیدهای 

د شویمتوجه میو کلیدهایی که بررسی آنها مورد نظر این دستورکار است، فایل اکسل ، 1با توجه به جدول 

شود شروع می E0,F0آنها با  Break codeو  E0آنها با  Make codeاین کلیدها در دسته کلیدهایی که که 
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 چپ و راست مطلوب است، تنها دو  Shiftاز طرفی دیگر چون از بین کلیدهای مورد نظر، تنها رها شدن دو 

Break code .مربوط به این دو کلید مطلوب ما است 

 های یک بایتی مربوط به کلیدهای مورد نظر مهم خواهد بود. Make codeدر سایر موارد تنها 

 کند.بیتی جدیدالورود می 8ماشین حالت شروع به بررسی کد  ps2_code_newبنابراین با هر لبه باالرنده 

یک  شروع می شود یا E0است که با  Make codeباشد، یا این کد یک  E0اگر این ورودی جدید  .1

Break code  است که باE0  شروع شده و با  F0اگرچه هیچ کدام از این دو حالت طبق  یابد.می ادامه

 Break code دو بایتی و Make codeباال مطلوب ما نیست ولی چون در این حالت موارد بررسی شده 

 خواهد بود. متفاوتسه بایتی است، نحوه برخورد با هر یک از این شرایط 
مربوط  Break codeتواند است، که می Break codeباشد، این کد قطعا یک  F0اگر این ورودی جدید  .2

 ها باشد، پس بایت ارسالی بعدی باید از این لحاظ بررسی شود. Shiftبه هر یک از 
یک بایتی است، که  Make codeشروع نشود، پس این کد قطعا یک  F0یا  E0اگر ورودی جدید با  .3

تواند مربوط به یکی از کلیدهای مطلوب ما باشد. این بایت باید بررسی شود که اگر در مجموعه می

ر بگیرد. مورد نظر ما قرار داشته باشد، کد اسکی مربوط به آن در خروجی درست ماشین حالت قرا

هستند، پس به عنوان مثال اگر کارکتر اسکی قبلی در ها پشت سر هم باید توجه شود که نوشته

 خروجی پنجم قرار گرفته بود، کارکتر فعلی باید در خروجی ششم قرار بگیرد.
  فایلVHDL  ای برای تبدیلMake code  .به کد اسکی در اختیار شما قرار گرفته است  

های دریافتی به کد اسکی  Make codeتوانید آن را بررسی کرده و از آن برای تبدیل می

کنید که کلیه کارکترهای اسکی اعالم شده در این کد توجه  مربوط به آن الهام بگیرید.

 حروف بزرگ هستند.

  اگر قبالMake code  کلیدShift  از این به بعد تا زمانی که دیده شده بود پسBreak code  کلیدShift 

شود کارکتر اسکی دیده می 2دیده شود، کلیه حروف باید به شکل بزرگ تایپ شوند. همانطور که در شکل 

از کارکتر اسکی حروف کوچک خود کوچکتر هستند؛ بنابراین به عنوان  20hحروف بزرگ همیشه به اندازه 

مشخص شده  VHDL( که در فایل 41h) A( نیاز است تا کد اسکی 61h) aمثال برای نمایش یک حرف 

  ارسال کنیم. LCDجمع کرده و به  20hاست را با 
 

  برای تایپ کلیدSpace  20نیاز است که کارکتر اسکیh  به معنی یک خانه خالی بهLCD .ارسال شود 
 

  برای استفاده از کلیدBack space  نیاز است تا آخرین ورودی پرشده درLCD کتر خانه خالی ربا یک کا

 شود مجددا در این خانه قرار بگیرد.جایگزین شده و کارکتر بعدی که توسط کیبورد وارد می



 

 
 کدهای اسکی مربوط به هر یک از کارکترها – 2شکل 

 و پاسخ هر کدام را بنویسید: طی کردهمراحل زیر را جهت انجام این آزمایش 

  1-2مرحله 

 .جزئیات آن را توضیح دهیدنوشته و بخش ماشین حالت این آزمایش را کد مربوط به  

  2-2مرحله 

 .را نمایش دهیدماشین حالت خود مربوط تنها پاسخ شبیه سازی  ISEافزار در نرم test benchبا نوشتن یک 

 خود تغییر کردن حالت ماشین حالت خود را در مواجهه با ورودی های جدول زیر نشان دهید. test benchدر 

 ردیف کد مربوط جهت تست نوع کد مربوط به کلید

A Make code 1C 1 

Alt راست Make code E0,11 2 

Ctrl راست Break code E0,F0,14 3 

Shift  چپ Break code F0,12 4 



 

 3-2مرحله 

 FPGAمنابع  از این مقدار استفاده شدنارائه دهید و دلیلی برای سنتز را برای این طراحی گزارش ی نتیجه 

 را گزارش کنید.

 4-2مرحله 

و آزمایش گذشته  LCDبا نوشتن یک کد ساختاری ماژول ماشین حالت خود را به شکل صحیح به ماژول 

 وصل کنید. 1مطابق شکل 

 5-2مرحله 

 نویسید.افزاری بر روی برد آزمایشگاه بسازی سختاین طراحی را جهت پیاده UCF کد

 

 

 موفق باشید.


