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การควบคุมโมดูล LCD ด้วย FPGA  
 

วัตถุประสงค์ 
ตอ้งการควบคุมการแสดงผลของ โมดูล LCD ดว้ย FPGA 
 

 

รูปท่ี 1 การใชง้าน 

โมดูลแอลซีด ี( LCD Module) 
 เป็นอุปกรณ์แผงแสดงผล ท่ีสามารถแสดงไดท้ั้งขอ้ความ  ตวัเลข และรูปภาพ  เหมาะส าหรับงาน
แสดงผลท่ีตอ้งการให้ส้ินเปลืองพลงังานต ่า  โดยทัว่ๆไป โมดูลแอลซีดี สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท
ไดแ้ก ่

- Character LCD Module   แบบน้ีสามารถแสดงผลไดท้ั้งตวัอกัษรและตวัเลข   โดยจดัแบ่งเป็น
แถวๆ เช่น  แบบ 1 แถว แถวละ 16 ตวัอกัษร  หรือแบบ 4 แถว  แถวละ 16 ตวัอกัษรเป็นตน้   ตามรูป
ท่ี 15.1 เป็นแบบ 1 แถว 16 ตวัอกัษร 

 

 

รูปที่ 2  โมดูลแอลซีดีแบบอกัขระ 
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- Graphic LCD Module  แบบน้ีสามารถแสดงผลเป็นรูปภาได ้ และสามารถท าเป็นรูปภาพของอกัษร
แบบต่างๆได ้

 

รูปที่ 3  โมดูลแอลซีดีแบบกราฟ 

- Segment Display LCD Module  เป็นแบบท่ีมีรูปแบบการแสดงจ ากดั ไม่ก ีแ่บบ  
 

 

รูปที่ 4  โมดูลแอลซีดีแบบเซกเมนท์  แสดงผลเป็นตวัเลข  

 ส่วนประกอบของโมดูลแอลซีดี 
 

 

รูปที่ 5  บล็อกไดอะแกรมของโมดูลแอลซีดี 

ส่วนประกอบของโมดูลแอลซีดีประกอบดว้ยกนั 3 ส่วนคือ 
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- Dot Matrix LCD   เป็นตวัแสดงผล  ท างานในลกัษณะของการปิดหรือเปิด ตวัเองกบัแสง  
- Driver  เป็นตวัขบั LCD รับสญัญาณมาจากส่วนควบคุม เบอร์ท่ีนิยมใช้ไดแ้ก ่ HD44100H 

และ  MSM5259 
- Controller  เป็นตวัรับขอ้มูลจากอุปกรณ์ภายนอก  แลว้ควบคุมการท างานของ LCD   

เบอร์ท่ีนิยมใช ้ ส าหรับแบบ Character ไดแ้ก ่ HD4478  ส่วนแบบ Graphic ไดแ้ก ่
HD61830 

 

HD44780 

 HD 44780 เป็นส่วนควบคุมของแอลซีดีโมดูลท่ีนิยมใช้กนัมาก    มีรูปแบบการจดัขาและ 
บลอ็กไดอะแกรมตามรูปท่ี 15.5 และ 15.6 ตามล าดบั 
 

 

รูปที่ 6  รูปแบบและการจดัต าแหน่งขาของ HD44780 

คุณสมบติัพอสงัเขปของ HD44780 
- จ านวนจุดต่อตวัอกัษรท าไดท้ั้งแบบ 5 x 8 และ 5 x 10  
- ใชแ้หล่งจ่ายก  าลงังานต ่า    2.7 – 5.5 โวลท์  
- ให้ก  าลงัขบัแอลซีดีไดย้า่นกวา้ง  3.0 -  11 โวลท์ 
- ใชก้บัระบบบัสของซีพียูไดค้วามถ่ีถึง 2 MHz (ท่ี VCC = 5V) 
- สามารถอินเตอร์เฟสกบัซีพียแูบบ 4- บิตหรือ 8 บิตกไ็ด ้ 
- หน่วยความแรมจ าส าหรับการแสดงผล (DDRAM = Display Data RAM) มีขนาดสูงสุด 80 X  8-

bit  (80 ตวัอกัษร) 
- คาแรคเตอร์ เจนเนอเรเตอร์รอม (CGROM = Character Generator ROM) มีขนาด  9,920 บิต ซ่ึงใช้
ส าหรับเป็น ตวัอกัษร  240 ตวั 
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o ตวัอกัษรขนาด 5 X  8  จุด ได ้208 ตวั 
o ตวัอกัษรขนาด 5 X 10 จุด ได ้32 ตวั 

- มีแรมภายในส าหรับคาแรคเตอร์ เจนเนอเรเตอร์(CGRAM = Character Generator  RAM) ขนาด  
64 x 8-bit  
o 8 character fonts (5  X 8 จุด) 
o 4 character fonts (5  X 10 จุด) 

- ตวัขบัภาคแสดงผลมีขนาด  16-common  X 40-segment   
- มีค าสัง่ควบคุมการท างานหลายอยา่ง 

o Display clear, cursor home, display on/off, cursor on/off, display character blink, cursor 
shift, display shift 

- มีการรีเซ็ตวงจรโดยอตัโนมติัเม่ือเร่ิมจ่ายไฟเล้ียง 
- มีวงจรออสซิลเลเตอร์ภายในท่ีใชเ้พียงตวัตา้นทานภายนอก 
- ก  าลงังานสูญเสียต ่า 

 

ขาของโมดูลแอลซีด ี 

ขาท่ี สญัญาณ อินพทุ/เอาทพทุ ต่อกบั รายละเอียด

1 Vss แหล่งจ่าย 0 V Gnd

2 Vcc แหล่งจ่าย + 5V

3 Vee แหล่งจ่าย ใชป้รับความสว่างของ LCD     ถา้ต่อลงดินจะสว่างท่ีสุด

4 RS อินพทุ ซีพียู
สญัญาณ Register Select  ใชเ้ลือกรีจิสเตอร์ควบคุมหรือ หน่วยความจ า
แสดงผล

5 R/W อินพทุ ซีพียู
สญัญาณควบคุมการอ่าน/เขียน     "0" เขียนหรือส่งขอ้มลูใหแ้ก่โมดูล    
  "1" อ่านขอ้มลูจากโมดูล

6 E อินพทุ ซีพียู
Enable - สญัญานสัง่ใหเ้ร่ิมตน้การท างาน  ส าหรับการอ่าน /เขียนขอ้มลู 
 การรับส่งขอ้มลูจะเกิดเม่ือเป็น ‘1’ และขอบขาลง

7 ~ 0
DB0 ~ 

DB3
อินพทุ/เอา
ทพทุ

ซีพียู เป็นบสัแบบสองทิศทางใชส้ าหรับส่งถ่ายขอ้มลูระหว่างซีพียกูบัโมดูล

11~ 14
DB4 ~ 

DB7
อินพทุ/เอา
ทพทุ

ซีพียู เป็นบสัแบบสองทิศทางใชส้ าหรับส่งถ่ายขอ้มลูระหว่างซีพียกูบัโมดูล

 

รูปที่ 7 แสดงต าแหน่งขาของโมดูลแอลซีดี  
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สัญญาณ  RS หรือ Register Select   
ใชก้  าหนดว่าตอ้งการติดต่อกบัรีจิสเตอร์ควบคุมหรือหน่วยความจ าแสดงผล    
  ถา้เป็น “0” แสดงว่าตอ้งการติดต่อกบัรีจิสเตอร์ควบคุม   

ถา้เป็น “1” แสดงว่าตอ้งการติดต่อกบัริจิสเตอร์แสดงผล  
 

สัญญาณ R/W   
เป็นสัญญาณควบคุมการอ่านหรือเขียน 

ถา้เป็น  "0" ” แสดงว่าตอ้งการเขียนหรือส่งขอ้มูลให้แกโ่มดูล 
ถา้เป็น   "1"  แสดงว่าตอ้งการอ่านขอ้มูลจากโมดูล 

สญัญาณ RS และ R/W ท างานร่วมกนัโดยมีความหมายดงัน้ี 
 

RS R/W การท างาน 

0 0 ส่งค าสัง่ไปควบคุมโมดูล 

0 1 อ่านแฟลก Busy flag หรือค่าต าแหน่ง 

1 0 ส่งตวัอกัขระออกแสดงผล 

1 1  อ่านอกัขระท่ีต าแหน่ง 

 

สัญญาณ DB0 – DB3   
เป็นบสัแบบสองทิศทางใชส้ าหรับส่งถ่ายขอ้มูลระหว่างซีพียูกบัโมดูล     ในกรณีทีการท างานเป็นแบบ 4 บิต 
บสัน้ีไม่ได้ใชแ้ละควรต่อลงดินดว้ย แต่ถา้เป็นการท างานแบบ 8 บิต บสัน้ีจะเป็น 4 บิตต ่า ใชเ้พ่ือการส่งถ่าย
ขอ้มูล 
 
สัญญาณ DB4 – DB7   
เป็นบสัแบบสองทิศทางใชส้ าหรับส่งถ่ายขอ้มูลระหว่างซีพียูกบัโมดูล     ในกรณีทีการท างานเป็นแบบ 4 บิต 
จะใชบ้สัน้ีส่งถ่ายขอ้มูล  แต่ถา้เป็นการท างานแบบ 8 บิต บสัน้ีจะเป็น 4 บิตสูง นอกจากน้ี DB7 ยงัใชเ้ป็นบิต
แสดงสถานะ Busy  ดว้ย 
สญัญาณต่างๆเหล่าน้ี ซีพียจูะใชส้ าหรับติดต่อกบัโมดูล  โดยมีรูปแบบการเขียนและอ่านดงัน้ี  
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การเขยีนข้อมูลให้โมดูล 

 

 

รูปที่ 8  ไดอะแกรมเวลาขณะเขียนขอ้มูลให้กบัโมดูลแอลซีดี  

การอ่านข้อมูลจากโมดูล 

 

รูปที่ 9   ไดอะแกรมเวลาขณะอ่านขอ้มูลจากโมดูลแอลซีดี  
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ค าส่ังควบคุม   

 ค าสัง่ควบคุมการท างานของโมดูลแอลซีดีกจ็ะเป็นค าสัง่ควบคุมของตวัควบคุมนัน่เองในท่ีน้ีก ็
หมายถึงค าสัง่ของ HD44780   กอ่นท่ีจะกล่าวถึงค าสัง่ ขอให้เขา้ใจความหมายของค าต่อไปน้ีกอ่น  
 

ความหมาย 
1. DDRAM (Display Data Ram) คือหน่วยความจ าภายในตวัโมดูลแอลซีดีท่ีเป็นบัฟเฟอร์ของขอ้มูล  ถา้
เขียนรหัส ASCII ใดๆ ลงในหน่วยความจ าน้ีกจ็ะปรากฏเป็นตวัอกัษรท่ีจอแสดงผลทนัที 
 

2.CGRAM (Character Generator Ram) เป็นหน่วยความจ าภายในตวัโมดูล  ใชส้ าหรับเกบ็ภาพตวัอกัษรท่ี
ผูใ้ช้สร้างข้ึนเอง  (สร้างได ้8 ตวั) โดยอา้งต าหน่งได ้64 ไบต์  (8 ตวัอกัษรคูณดว้ย 8 แถว) 
 

3. การเขียนขอ้มูลให้โมดูลแต่ละคร้ังตอ้งตรวจสอบความพร้อมของโมดูล  โดยตรวจสอบไดจ้าก Busy Flag 
หรือระยะเวลาการท างานของโมดูล  ซ่ึงดูไดจ้ากตารางค าสัง่   ดงันั้นเม่ือเขียนขอ้มูลหน่ึงๆไปเราตอ้งหน่วง
เวลารอให้โมดูลพร้อม  จึงจะเขียนชุดใหม่ต่อไป  
 

4. การเขียนขอ้มูลให้โมดูลสามารถท าไดท้ั้งแบบ 4 บิตและแบบ 8 บิตข้ึนอยู่กบัการเช่ือมต่อกบัโมดูล  ถา้
เป็นการเช่ือมแบบ 4 บิต  การเขียนขอ้มูลหรืออ่านข้อมูลตอ้งท า 2 คร้ังโดยคร้ังแรกตอ้งเป็นบิต 4 ถึงบิต 7  
และคร้ังท่ี 2 จะเป็นบิตท่ี 0 ถึง 3 
 

5. ระยะเวลาท่ีให้ใวใ้นตารางใช ้Fosc = 250kHz. 
 
ตารางที่ 2  ความหมายบิตต่างๆท่ีใช้ในตารางท่ี 3 

Bit name

I/D 0 = Decrement cursor position 1 = Increment cursor position

S 0 = No display shift 1 = Display shift

D 0 = Display off 1 = Display on

C 0 = Cursor off 1 = Cursor on

B 0 = Cursor blink off 1 = Cursor blink on

S/C 0 = Move cursor 1 = Shift display

R/L 0 = Shift left 1 = Shift right

DL 0 = 4-bit interface 1 = 8-bit interface

N 0 = 1/8 or 1/11 Duty (1 line) 1 = 1/16 Duty (2 lines)

F 0 = 5x7 dots 1 = 5x10 dots

BF 0 = Can accept instruction 1 = Internal operation in progress

Setting / Status
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ตารางที่ 3 ชุดค าสัง่ของ HD44780   

 

สรุปค าส่ัง  

Initial Setting Commands  Function Settings 
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Display Clear/Reset 

 

Input Mode Commands 

 

Display ON/OFF and Cursor Commands 

 

Display/Cursor Shift Commands 
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การเช่ือมต่อ โมดูล LCD กับ FPGA 

 
 
โครงสร้าง 
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Message_rom 

 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.numeric_std.all; 
 
entity rom16x8 is 
port (A : in std_logic_vector (3 downto 0); 
      D : out std_logic_vector (7 downto 0)); 

end rom16x8; 
architecture rom16x8_beh of rom16x8 is 
  signal Q:character;  
 
type rom_array is array(0 to 15) of character; 
 
constant rom : rom_array :=('H','e','l','l','o',' ',' ',' ',' 
','W','o','r','l','d',character'val(10),character'val(13)); 
begin 
   Q <= rom(to_integer(unsigned(A))); 
   D <= STD_LOGIC_VECTOR(TO_UNSIGNED(CHARACTER'POS(Q), 8)); 
end rom16x8_beh; 

 

LCD Control 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
 
entity lcd_control is 
port ( clk : in std_logic;   ----clock i/p 
  lcd_rst: in std_logic;    ---- Reset i/p 
  data_in : in std_logic_vector(7 downto 0);  ---data input  

  address : out integer range 0 to 31; -- address  
      lcd_rw : out std_logic;   ---read&write control 
      lcd_e  : out std_logic;   ----enable control 
      lcd_rs : out std_logic;   ----data or command control 

      lcd_data   : out std_logic_vector(7 downto 0)  ---data line 
 ); 

end lcd_control; 
 
architecture Behavioral of lcd_control is 

 constant N: integer := 4; --:=22; 
   type arr is array (1 to N) of std_logic_vector(7 downto 0); 
 constant datas : arr := (X"38",  --2 Line, 5x8 and 8 bit interface 
     X"0c",  --Display On, cursor off 
     X"06", --shift display right 
     X"01" --Clear display screen 
     ); --command and data to display                  
 
  signal clk5k : std_logic := '0'; 
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 type state_type is(initial_lcd,set_cursor,lcd_print); 

 signal state : state_type := initial_lcd ; 
 signal e : std_logic := '0'; 
  
begin 

 
DIVIDER1 : entity work.DIVIDER 
   generic map(fin => 50000000, 
                     fout => 5000 )   
   port map  (CLK=>clk, 
         Q => clk5k ); 
 
 lcd_rw <= '0'; ----lcd write  
 process(clk5k) 
  variable j : integer := 1; 

  begin 
  if clk5k'event and clk5k = '1' then 
   if lcd_rst='1' then 
        state <= initial_lcd; 
        e <= '0'; 
   else  
    case state is 
        when initial_lcd => 
          lcd_rs <= '0';   ---command signal 

          if e <= '0' then 
               lcd_data <= datas(j)(7 downto 0); 
               e <= '1'; 
          else 
               e <= '0'; 
               j := j+1; 
          end if; 
      if j > 4 then 
       state <= set_cursor; 
      end if; 

     when set_cursor => 
      lcd_rs <= '0'; ---command signal 
      if e = '0' then 
       lcd_data <= "10000000"; --set cursor to beginning of the 1st line  
       e <= '1'; 
      else 
       e <= '0'; 
       j := 0; 
       state <= lcd_print; 

      end if;       
     when lcd_print => 

      lcd_rs <= '1'; ---data signal 
      if e = '0' then 
       address <= j; 
       lcd_data <= data_in; 
       e <= '1'; 
      else 
       e <= '0';  
       j := j+1; 
      end if; 
      if j > 15 then 
       state <= set_cursor; 
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      end if;         

    end case;   
   end if; 
  end if; 
 end process; 

 lcd_e <= e; 
end Behavioral;  
 

ตวัอย่าง  LCD_EX1 
---------------------------------------------------------------------------------- 

-- Create Date:    17:04:11 11/29/2015  
-- Design Name:  Narong Buabthong 
-- Module Name:    lcd_ex1 - Behavioral  

---------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use ieee.numeric_std.all; 
 
entity lcd_ex1 is 
port (  clk : in std_logic;    -- clock i/p 
  lcd_rst: in std_logic;  -- Reset i/p 
     lcd_rw : out std_logic;   -- read&write control 
     lcd_e  : out std_logic;   -- enable control 
     lcd_rs : out std_logic;   -- data or command control 
     lcd_data   : out std_logic_vector(7 downto 0));  ---data line 
end lcd_ex1; 
 
architecture Behavioral of lcd_ex1 is 
 
  signal addr_d :integer range 0 to 31; 
  signal addr_q :integer range 0 to 31; 
  signal data : std_logic_vector (7 downto 0); 

  begin 
   
  message_rom :  entity work.message_rom 
  port map ( 
  clk =>clk, 
        A  => addr_q, 
        D  => data 
  ); 
 

  lcd_control:entity work.lcd_control 
     port map ( 
  clk  => clk,   
     lcd_rst => lcd_rst, 
  data_in => data, 
  address => addr_d, 
  lcd_rw  => lcd_rw, 
  lcd_e   => lcd_e, 
  lcd_rs  => lcd_rs, 
  lcd_data => lcd_data 

 ); 
process (clk) 
  begin 
    if clk = '1' and clk'event then  
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  addr_q <= addr_d; 

    end if; 
end process; 
 
end Behavioral;  

 


