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Ćwiczenie 1
Implementacja odbiornika PS2 w strukturze układu programowalnego XC95-108

(PS2, Dekoder,Wyświetlacz,VHDL,FPGA,Xess,Xilinx)

Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest wykonanie odbiornika PS2 oraz zapoznanie się z zestawem laboratoryjnym 
firmy  XESS  XS95.  W  celu  wizualizacji  odczytanych  z  portu  PS2  danych  posłuży  dekoder 
wyświetlacza  7  segmentowego.  Źródłem  przesyłanych  informacji  niech  będzie  klawiatura  PS2 
podłączona do zestawu laboratoryjnego XS95. 

Zagadnienia do przygotowania
Przed przystąpieniem do ćwiczenia student powinien wiedzieć na czym polega transmisja PS2, znać 
podstawy języka vhdl  [5] oraz zapoznać się  z budową zestawu laboratoryjnego XS95. Ponadto 
student  powinien  rozumieć  pojęcie  wspólnej  anody  i  wspólnej  katody  w  wyświetlaczu  7-
segmentowym. 

Przebieg ćwiczenia
1. Podłączyć i  przetestować zestaw laboratoryjny XS95 przy pomocy programu GXSTEST 

dostarczonego przez firmę XESS [1]. 
2. (punkt obowiązkowy dla 60-cio godzinnych grup ćwiczeniowych) Przy użyciu tabeli kodów 

[2] klawiatury PS2 zrealizować projekt dekodera wyświetlacza 7 segmentowego, mającego 
na celu dokonanie konwersji kodu otrzymanego z klawiatury PS2 na wciśnięty znak. Dla 
uproszczenia ograniczyć się jedynie do dekodowania znaków od 0 do 9 (dla pozostałych 
znaków niech wyświetlacz wygasza wszystkie segmenty z wyjątkiem segmentu S3). Projekt 
zrealizować przy pomocy środowiska programistycznego ISE9.1. 

3. Projekt  dekodera  wyświetlacza  7-segmentowego  dec7led.vhd,  został  dołączony  do 
ćwiczenia  bądź  w  przypadku  60-cio  godzinnych  grup  ćwiczeniowych  zrealizowany  w 
punkcie drugim ćwiczenia. Przeprowadzić symulację funkcjonalną zrealizowanego projektu 
dekodera wyświetlacza 7-segmentowego. Zgodnie z załączoną instrukcją dotyczącą zestawu 
XS95 przeprowadzić odpowiednie przypisanie pinów [1]. Przy pomocy narzędzia IMPACT 
dokonać konwersji wynikowego pliku *.jed na plik o rozszerzeniu *.svf. Zaprogramować 
układ  przy  użyciu  programu  GXSLOAD.  Dokonać  sprawdzenia  poprawności 
zrealizowanego projektu wysyłając odpowiednie wartości na port równoległy przy pomocy 
programu GXSPORT. Przydatna do tego celu będzie tabela kodów klawiatury PS2 [2]. 

4. Zrealizować projekt odbiornika PS2 [3]. Wartości odczytane z odbiornika PS2 podać na 
wejście  dekodera  wyświetlacza  7-segmentowego.  Przeprowadzić  symulację  funkcjonalną 
zrealizowanego  projektu.  Dokonać  odpowiedniego  przypisania  pinów.  W  analogiczny 
sposób jak to miało miejsce w punkcie trzecim wygenerować plik o rozszerzeniu *.svf. 
Przetestować projekt podłączając do portu PS2 zestawu XS95 klawiaturę.
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UWAGA, pozycje literaturowe [1], [2], oraz [3] dostępne są w postaci elektronicznej (pliki PDF).
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