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Resumo: O projeto apresenta, como objetivo 

principal, a exploração do display matricial de cristal 

líquido disponível na placa Virtex®-5 da Xilinx e o 

desenvolvimento de um código em VHDL que permita 

seu controle de acordo com os critérios desejados.  

 

1. Introdução 
     Displays matriciais são componentes bidimensionais 

e padronizados que permitem a criação de símbolos e 

imagens. Estes displays apresentam uma vasta gama de 

aplicações pois são de fácil utilização e disponibilizam 

informações objetivamente, sendo utilizado tanto por 

desenvolvedores quanto por usuários finais. 

     O display disponível na placa Virtex®-5 da Xilinx 

apresenta duas linhas. Cada linha contém dezesseis 

espaços para caracteres, apresentando uma configuração 

de 2x16. Cada espaço dispõe de oito linhas de cinco 

pixels, os quais são preenchidos de acordo com o 

símbolo a ser mostrado (figura 1). 

     Com relação à estrutura interna do display (figura 2), 

temos um controlador feito pela Sitronix, sendo seu 

modelo o ST7066U. Este controlador vem com uma 

vasta gama de símbolos em sua memória, necessitando 

somente do endereçamento correto dos pinos de 

controle para seu uso. Para controlar o display sem erros 

também é necessário levar em consideração sua 

temporização que está disponível em sua 

documentação[3]. 

[1] Figura 1 – Demonstração de como símbolos podem 

ser mostrados no display. 

[2] Figura 2 – Estrutura interna do display disponível na 

placa Virtex®-5 da Xilinx. 

 

2. Metodologia 
A metodologia utilizada no desenvolvimento deste 

projeto envolve primeiramente o estudo do display e de 

seu controlador, permitindo ter total conhecimento e 

controle sobre todas suas funções. Após o aprendizado 

de suas funções, serão realizados testes com o display 

de modo a confirmar as informações obtidas e, em 

seguida, será desenvolvida uma máquina de estados em 

código em VHDL, compatível com a placa Virtex®-5 da 

Xilinx que possibilitará a geração de novos caracteres. 

Para o desenvolvimento do código VHDL será 

utilizado o software de apoio da Xilinx, o ISE. Este 

software oferece suporte total para a placa a ser 

utilizada e está disponível nos computadores do Centro 

Universitário FEI e para download no site da Xilinx. 

 

3. Resultado 
Os resultados obtidos se refletem em maior parte nas 

informações necessárias sobre o display, desde sua 

estrutura física até o funcionamento de seu controlador. 

Esses dados levam em consideração seu diagrama de 

blocos e seus tempos, fatores essenciais para que o 

controle do display seja efetuado corretamente.  

Como expectativa de resultado futuro, é esperado o 

início dos testes com display, com o objetivo de 

confirmar as informações obtidas. Inicialmente, o 

controle será feito somente com comandos fixos e, 

então, com o desenvolvimento da máquina de estados 

em VHDL, será planejada a automatização de seu 

funcionamento, possibilitando o uso do display para as 

mais diversas aplicações. 

 

4. Conclusões 
     Até o momento, foi possível entender o 

funcionamento do display, tendo como base o seu 

diagrama de blocos e levando em consideração a sua 

temporização. O entendimento de seu diagrama de 

blocos foi parte essencial deste projeto, pois assim, 

possibilitou concluir o efeito dos sinais de controle 

dentro de seu controlador. 
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