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8. vaja: Vmesnik za tipke 

Naredili bomo vmesnik za branje tipk z mikrokrmilnikom v obliki sekvenčnega stroja. 

Sekvenčni stroj 

Naredi vezje, ki zazna kdaj je uporabnik pritisnil tipko. Najbolj enostavna rešitev naloge v jeziku VHDL 

bi bila uporaba pogoja za zaznavanje fronte tipke: if rising_edge(t) then … 

 

Takšen pogoj deluje na simulaciji, vendar je v resničnem vezju problematičen, ker bi uporabili signal t 

namesto ure kot vhod flip-flopa in vezje ne bi bilo popolnoma sinhrono. Sinhrono vezje za zaznavanje 

spremembe stanja tipke naredimo kot sekvenčni stroj (končni stroj stanj, angl. Finite State Machine). 

 

V vezju so tri stanja. V začetnem stanju mir čakamo, dokler ni vhod 
t='1', nato gremo v stanje impulz, kjer postavimo izhod na 1. 

V stanju impulz čakamo, da procesor prebere izhod, kar se zgodi ob 
rd='1' in naslovu adr=1. Ob tem pogoju gremo v stanje spusti. 

Namen stanja spusti je čakanje, da bo tipka spuščena (enaka 0), saj 
je delovanje vezja bistveno hitrejše kot pritiskanje tipke. 

 
 

1. Naredi opis vezja, ki ima poleg ure dva enobitna vhoda (t in rd), 8-bitni nepredznačen vhod 

adr in enobitni izhod izh. 

 

2. Deklariraj nov podatkovni tip in notranji signal za opis stanj. V sinhronem procesu (ob uri) 

zapiši pogoje za prehajanje stanj po predstavljenem diagramu.  

Deklaracija stanj in signala v jeziku VHDL Deklaracija v SHDL 
type stanje is (mir, impulz, spusti); 

signal st: stanje; 

st: (mir,impulz,spusti) 

 

Določi še izhod v odvisnosti od stanja (ta del opisa je lahko kombinacijski) in naredi simulacijo. Na 

simulaciji nastavi tipko t, ki naj bo enkrat pritisnjena dolgo časa (več ciklov ure), drugič pa kratko. 

Nastavi tudi vhodna signala rd in naslov adr, nato pa opazuj spreminjanje stanj in izhod. 

Razmisli in poskusi kaj se zgodi, če bi v diagramu izpustili stanje spusti? 

 

3. Spremeni model vezja tako, da bo zaznal branje procesorja ob poljubnem naslovu, ki naj bo v 

obliki dodatnega vhoda (npr. vhod setadr)*. V priložen Quartus projekt vključi dva modela 

vezja za tipke in preizkusi delovanje na razvojni plošči. 

* Kako bi v jeziku VHDL naredil model vezja, ki bi imel namesto dodatnega vhoda s konstantno 

vrednostjo generični parameter? 


