
 

 

 بسمه تعالی

 اندازی کیبورد ماتریسیراه: مهفتزمایش آ

  هدف کلی:

  است. راه اندازی کیبورد ماتریسی این آزمایشانجام هدف از     

  ویژگی های جزئی هدف:

 مدار یک کیبورد ماتریسی نشان داده شده است. 1در شکل     

 
 مدار داخلی یک کیبورد ماتریسی: نمایی از 1شکل 

     کلیدها از طریق فشرده شدن یا نشدن اندازی این کیبورد الزم است که جهت بررسی وضعیت برای راه

 خوانده شود. Columnهای هایی به مدار داده شده و پاسخ مدار از طریق خروجیداده Rowهای ورودی

 اژولی به شکل زیر طراحی شود:م ،اندازی کیبورددر این تمرین نیاز است تا برای راه

 
 انداز کیبورد ماتریسیراه از ماژول: نمایی 2شکل 



 

 

 جهت اسکن وضعیت کیبورد ماتریسی است. 2Khz، کالکی با فرکانس CLKدر این ماژول ورودی 

 شود.برای بررسی وضعیت فشرده شدن کلیدها استفاده می Columnو  Rowهای از خروجی و ورودی

 .(Hit=0)یا خیر (Hit=1) ص کننده آن است که کلیدی بر روی کیبورد فشرده شده استمشخ Hitخروجی 

  مشخص کننده عددی است که بر روی کیبورد فشرده شده است. Outputخروجی 

 شود.در کیبورد ماتریسی فرض بر این است که هر بار فقط یک کلید فشرده می 

بر روی  ،1مطابق اعداد نشان داده شده در شکل  کد آن باید ،ین در صورتی که کلیدی فشرده شودمراین تدر 

 نشان داده شود. تسگمنسون

 گمنت به شکل زیر خواهد بود:سدر صورتی که کلیدی فشرده نشود، سون

 
 در حالتی که کلیدی فشرده نشده باشد.سگمنت سون: نمایی از 3شکل 

 :(2)مربوط به ماژول شکل راهنمایی

 Row4 و Check ،Row1 ،Row2 ،Row3حالت  5بهتر است یک ماشین حالت با  برای انجام این آزمایش    

 نوشته شود.

های ، در این حالت اگر کلیه ورودیبرابر با صفر هستند Rowهای خروجیکلیه  Checkدر حالت  .1

Column یک باشند، یعنی هیچ کلیدی فشرده نشده است ،Hit و مجددا باید در این حالت  صفر شده

حالت  ر گام بعد به، بنابراین د؛ در غیر این صورت باید به بررسی ردیف به ردیف پرداخته شودبمانیم

Row1 .خواهیم رفت 
مربوط به ردیف اول صفر و سایرین یک هستند. در این حالت  Rowتنها خروجی  Row1در حالت  .2

د و بای فشرده نشده استدر این ردیف یک باشند، یعنی هیچ کلیدی  Columnهای ورودیاگر کلیه 

ها صفر بود، بسته به اینکه کدام صفر برویم، اما اگر یکی از ورودی( Row2)ف بعدی به بررسی ردی



 

 

در  و شودفعال می ،به نشانه زده شدن یک کلید Hitشماره کلید مشخص شده و خروجی  شد،شده با

 رفت. خواهیم Checkگام بعد مجددا به حالت 
به بررسی ردیف مربوط به خود هستند ولی  Row1 مانند حالت Row4و  Row2 ،Row3حالت  .3

 پردازند.می

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

  1مرحله 

 ؟ چرا؟تنیاز اسبه دیبانسر  در این دستورکار به نظر شما -1
 .و جزئیات آن را توضیح دهیدرا بنویسید  2شکل  ماژولکد  -2
های دیگر را به شکلی طراحی کنید که برای تحقق هدف اصلی دستورکار قابل استفاده سایر ماژول -3

 جزئیات هر یک را توضیح دهید. باشند.

ح جزئیات آن را توضینوشته و برای تحقق هدف کلی دستورکار را  آزمایشمربوط به این ساختاری کد  -4

 .دهید

  2مرحله 

فشرده  9برای حالتی که کلید را  2ماژول شکل  سازیپاسخ شبیهتنها  ISEافزار در نرم Test bench با نوشتن

  .نمایش دهید شده باشد

 .در این مرحله فرکانس کالک ورودی دلخواه است 

 3رحله م

منابع  از این مقدار استفاده شدنارائه دهید و دلیلی برای  2تنها برای ماژول شکل سنتز را گزارش ی نتیجه 

FPGA .را گزارش کنید 

  4مرحله 

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

 

 

 

 موفق باشید.


