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การเขียนโปรแกรมให้ท างานตามไดอะแกรมเวลา 
(Timing diagram) 

ตวัอยา่งการท างานของ LCD Nokia 5110  

 

รูปที ่1 แสดงโครงสร้างภายใน ตวัควบคุมจอ LCD PCD8544. 
 

 

รูปที ่2 แสดงค่าของ x และ บนจอภาพเทียบกบัต าแหน่งหน่วยความจ า  
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รูปที ่3 แสดงต าแหน่งจุดภาพเมือเทียบกบั ต าแหน่งบิตของหน่วยความจ า  

ต าแหน่งขาสัญญาณ 
Red Blue

1 VCC 1 RST

2 GND 2 CE

3 SCE 3 DC

4 RES 4 DIN

5 DC 5 CLK

6 SDIN 6 VCC

7 SCLK 7 BL

8 LED 8 GND  

 

 

      D/C = 1 Data    D/C  = 0 Command 

Communication Format 

 

รูปที ่4 แสดงรูปแบบการส่ือสารขอ้มูล 
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มีไดอะแกรมเวลาดงันี ้

 

รูปที ่5 แสดงการส่งขอ้มูล 1 ไบต ์

 

รูปที ่6 แสดงการส่งขอ้มูลหลายไบต ์

 

รูปที ่7 แสดงการส่งสัญญาณเพื่อรีเซ็ต 
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ค่าเวลาในการส่งขอ้มูลแบบอนุกรม (Serial interface timing) 

 

รูปที ่8 แสดงค่าเวลาต่างๆในการส่งขอ้มูล 
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การเขียนโปรแกรมแบบ Top-down and bottom-up design 
เขียนจากส่วนยอ่ยๆ ไปหาส่วนใหญ่   (bottom-up) 
เขียนจากโครงใหญ่ ไปหารายละเอียดยอ่ยๆ (Top-down) 
 
ในท่ีน้ีใชว้ธีิ เขียนลายลเัอียดส่วนยอ่ยๆก่อน  แลว้จึงเขียนส่วนใหญ่  โดยเนน้ท่ีการเขียนส่วนท่ีใชง้าน
ร่วมกนั คือการส่งขอ้มูลแบบอนุกรมแต่ละบิต ท่ีมีสัญญาณนาฬิกา (Clock) ก ากบั 
 
พิจารณาการท างานตามไดอะแกรมเวลาในรูปท่ี 8 มาเขียนเป็นรูปท่ี 9 ดงัน้ี  

 

รูปที ่9 แสดงค่าเวลาต่างๆในการส่งขอ้มูลแต่ละบิต 

โปรแกรมส่งขอ้มูลหรือค าสั่ง 8 บิต ตามรูปท่ี 5 และรูปท่ี 9 
//Sends Data or Command in serial mode 
void nokia_write_dorc(uint8_t n_dato)  
{       
   uint8_t caa; 
   for (caa=8;caa>0;caa--){      //MSB first 
      digitalWrite(nok_sclk,LOW); 
      delayMicroseconds(2); 
      if ((n_dato&0x80)==0) digitalWrite(nok_sda,LOW); 
      else digitalWrite(nok_sda,HIGH);    
      digitalWrite(nok_sclk,HIGH); 
      delayMicroseconds(2); 
      n_dato = n_dato << 1; 
   } 
   digitalWrite(nok_sclk,LOW); 

} 
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โปรแกรมส่งขอ้มูลท่ีเป็นค าสั่ง (Command)  8 บิต   
//Command write 
void write_command(uint8_t comando) 
{ 
   digitalWrite(nok_dc,LOW);           //Command 
   digitalWrite(nok_cs,LOW);           //Chip enable 
   nokia_write_dorc(comando); 
   digitalWrite(nok_dc,HIGH);  
   digitalWrite(nok_cs,HIGH);          //Chip disable 

} 

 

โปรแกรมส่งขอ้มูล (Data)  8 บิต   
//Data write 
void write_data(uint8_t dato) 
{ 
   digitalWrite(nok_dc,HIGH);          //Data 
   digitalWrite(nok_cs,LOW);           //Chip enable 
   nokia_write_dorc(dato); 
   digitalWrite(nok_cs,HIGH);          //Chip disable 
} 

 

ส่วนการก าหนดการท างานของ LCD ดูไดจ้ากตารางค าสั่ง ในตารางท่ี 1  
เช่น ก าหนดกลุ่มค าส่ัง  Function set 

 
 

การก าหนดค่าความเข้ม ก าหนดท่ีค่า Vop 
 D/C = 0 

                               1 0 0 1 0 0 0 0 0   = 0xA0 
 

  การก าหนดต าแหน่ง Cursor         
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ตารางที ่1 ตารางค าสั่ง 
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โปรแกรมในส่วนของฟังกช์ัน่ควบคุมการท างานของ LCD 

#define nok_sclk  9      // nokia lcd sclk PIN 7 
#define nok_sda   8      // nokia lcd sda  PIN 6 
#define nok_dc    7      // nokia lcd d/c  PIN 5 
#define nok_res   5      // nokia lcd res  PIN 4 
#define nok_cs    6      // nokia lcd cs   PIN 3 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
//Sends Data or Command in serial mode 
void nokia_write_dorc(uint8_t n_dato)  
{       
   uint8_t caa; 
   for (caa=8;caa>0;caa--){      //MSB first 
      digitalWrite(nok_sclk,LOW); 
      delayMicroseconds(2); 
      if ((n_dato&0x80)==0) digitalWrite(nok_sda,LOW); 
      else digitalWrite(nok_sda,HIGH);    
      digitalWrite(nok_sclk,HIGH); 
      delayMicroseconds(2); 
      n_dato = n_dato << 1; 
   } 
   digitalWrite(nok_sclk,LOW); 
} 
//---------------------------------------------------------------------------- 
//Command write 
void write_command(uint8_t comando) 
{ 
   digitalWrite(nok_dc,LOW);           //Command 
   digitalWrite(nok_cs,LOW);           //Chip enable 
   nokia_write_dorc(comando); 
   digitalWrite(nok_dc,HIGH);  
   digitalWrite(nok_cs,HIGH);          //Chip disable 
} 
//---------------------------------------------------------------------------- 
//Data write 
void write_data(uint8_t dato) 
{ 
   digitalWrite(nok_dc,HIGH);          //Data 
   digitalWrite(nok_cs,LOW);           //Chip enable 
   nokia_write_dorc(dato); 
   digitalWrite(nok_cs,HIGH);          //Chip disable 
} 
//---------------------------------------------------------------------------- 
void cursorxy(unsigned char x, unsigned char y) 

{ 
   write_command(0x40|(y&0x07));   // Y axis 
   write_command(0x80|(x&0x7f));   // X axis 
} 
//---------------------------------------------------------------------------- 
//Blank  screen 
void lcd_blank_screen(void){ 
   uint8_t i,j;   
   write_command(0x40);    //Set Y address of RAM  0 1 0 0 0 Y2 Y1 Y0     0<= Y <= 5 
   write_command(0x80);    //Set X address of RAM  1 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0  0 <= X <=83 
   for(j=0;j<6;j++){             //Sends memory map to LCD 
      for(i=0;i<84;i++){ 
         write_data(0x00); 
      } 
   } 

} 
//---------------------------------------------------------------------------- 
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//Initialization    
//Bytes are stored in the display data ram, address counter, incremented automatically 
void initlcd(void) { 
   digitalWrite(nok_dc,HIGH);     
   digitalWrite(nok_cs,HIGH);    //Chip disabled 
   delayMicroseconds(200); 
   digitalWrite(nok_res,LOW); 
   delay(1);            
   digitalWrite(nok_res,HIGH); 
   write_command(0x21);    //Extended instructions set 
   write_command(0xa0);    //Vop   
   write_command(0x13);    //Bias 
   write_command(0x20);    //Horizontal mode from Left to Right, X coordinate increments automatically, 
                                        //0x22 for vertical addressing, also normal instructions set again 
   write_command(0x09);    //Everything ON 
   delay(1); 
   lcd_blank_screen();         //Memory map clean 
   write_command(0x08);    //Everything OFF 
   delay(1); 
   write_command(0x0c);    //Normal mode 
   cursorxy(0,0);                 //Cursor Home. 
} 

 

 
ตัวอย่างใหแ้สดงรูปกล่องท่ีบรรทดัท่ี 4 ขนาดยาว 24 จุด 
หมายเหตุ อยา่ลืมใส่โปรแกรมส่วนควบคุม LCD ใวด้ว้ย 
void setup() { 
  pinMode(nok_sclk, OUTPUT); 
  pinMode(nok_sda, OUTPUT); 
  pinMode(nok_dc, OUTPUT); 
  pinMode(nok_cs, OUTPUT); 
  pinMode(nok_res, OUTPUT); 
  initlcd(); 
  cursorxy(0,3); 
  for (uint8_t i=0; i < 24; i++){ 
      write_data(0xFF); 
   } 
   
} 
 
void loop() { 
  

} 
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ตัวอย่างแสดงภาพ โลโก ้batman ท่ีต  าแหน่ง x = 0  y = 0 

 
 
อธิบายค าส่ังทีเ่กีย่วข้อง 
pgm_read_byte_near() 
เป็นค าสั่ง macro  ส าหรับการอ่านขอ้มูลท่ีเก็บอยูใ่นหน่วยความจ าของโปรแกรม  โดยอ่านแบบไบต ์
pgm_read_word_near()  เหมือนกบั pgm_read_byte_near()  แต่อ่ารแบบ 16 บิต 
 
ค าส่ัง macro คืออะไร 
ค าสั่ง macro เหมือนกบัฟังกช์ัน่  เพียงแต่ตอนแปลจะยกเอาค าสั่งทั้งหมดของตวัค าสั่งมาแทนท่ีตรงค าสั่ง 
macro ปรากฏอยู ่  ส่วนฟังกช์ัน่ไม่ไดย้กเอาค าสั่งในฟังกช์ัน่มา 
 
extern uint8_t batman[];               //array of batman logo  ,size 80x40 
 
void setup() { 
  int ptr = 0; 
  pinMode(nok_sclk, OUTPUT); 
  pinMode(nok_sda, OUTPUT); 
  pinMode(nok_dc, OUTPUT); 
  pinMode(nok_cs, OUTPUT); 
  pinMode(nok_res, OUTPUT); 
  initlcd(); 
  ptr = 0; 
  for (uint8_t j=0; j < 5; j++){ 
    cursorxy(0,j); 
    for (uint8_t i=0; i < 80; i++){ 
      write_data(pgm_read_byte_near(batman+ptr)); 
      ptr++; 
   } 
  } 
} 
void loop() { 
  
} 
 

 
 
 
 
 
 


