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Resumo 
O projeto tem como objetivo investigar a 

possibilidade da utilização de um LCD para 

representação de animações gráficas, utilizando-se de 

uma FPGA como interface. 

 

1. Introdução 
 

O desenvolvimento do trabalho prevê o controle e 

sincronização do display através de uma máquina de 

estados,  implementada através de uma placa didática da 

empresa Xilinx, placa esta que será utilizada em aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Placa Genesys Virtex 5 

 

 

O display que será utilizado neste projeto apresenta 

duas linhas de 16 células, que podem ser preenchidas 

utilizando a biblioteca padrão ASCII, ou também com 

caracteres e figuras customizadas, que são o foco deste 

projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – LCD utilizado na placa; utiliza-se do 

controlador Sitronix ST7066U 

  

 

 

2. Metodologia 
 

Pretende-se gerar uma Máquina de Estados, que 

funcionará como uma biblioteca, implementada em 

VHDL, de acordo com a literatura[3], utilizando-se da 

placa didática Genesys Virtex 5[2], representada pela 

figura 1, para controlar o display, partindo da 

familiarização e compreensão do funcionamento da 

placa didática e do LCD[1], representado pela figura 2. 

Como complemento, serão utilizados diferentes 

displays e microcontroladores para ampliar o 

conhecimento sobre os componentes aqui estudados. 

 

3. Resultado 
 

O projeto demandou uma pesquisa em torno do 

LCD, referente a sua temporização e sinais de controle, 

parâmetros que serão configurados na Máquina de 

Estados, implementada em VHDL. Os resultados 

observados até o momento caracterizam-se como 

informações obtidas durtante o processo de aprendizado 

sobre o display; entre essas informações, encontram-se, 

além de outros fatores, o diagrama de blocos e a 

temporização do display. 

 

4. Conclusões 
Como visto em testes envolvendo diferentes 

controladores para o LCD, é possível obter os resultados 

esperados também na placa didática Genesys Virtex 5, 

pois esta apresenta semelhanças para com os demais 

controladores estudados em relação ao controle do 

display. 
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