การควบคุมโมดูล LCD ด้ วย FPGA
วัตถุประสงค์
ต้องการควบคุมการแสดงผลของ โมดู ล LCD ด้วย FPGA

รู ปที่ 1 การใช้งาน
โมดูลแอลซีดี ( LCD Module)
เป็ นอุปกรณ์แผงแสดงผล ที่สามารถแสดงได้ท้ งั ข้อความ ตัวเลข และรู ปภาพ เหมาะสาหรับงาน
แสดงผลที่ตอ้ งการให้สิ้นเปลืองพลังงานต่า โดยทัว่ ๆไป โมดูลแอลซีดี สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท
ได้แก่
- Character LCD Module แบบนี้สามารถแสดงผลได้ท้ งั ตัวอักษรและตัวเลข โดยจัดแบ่งเป็ น
แถวๆ เช่น แบบ 1 แถว แถวละ 16 ตัวอักษร หรื อแบบ 4 แถว แถวละ 16 ตัวอักษรเป็ นต้น ตามรู ป
ที่ 15.1 เป็ นแบบ 1 แถว 16 ตัวอักษร

รูปที่ 2 โมดูลแอลซีดีแบบอักขระ
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- Graphic LCD Module แบบนี้สามารถแสดงผลเป็ นรู ปภาได้ และสามารถทาเป็ นรู ปภาพของอักษร
แบบต่างๆได้

รูปที่ 3 โมดูลแอลซีดีแบบกราฟ
- Segment Display LCD Module เป็ นแบบที่ มีรูปแบบการแสดงจาก ัด ไม่กแี่ บบ

รูปที่ 4 โมดูลแอลซีดีแบบเซกเมนท์ แสดงผลเป็ นตัวเลข
ส่ วนประกอบของโมดูลแอลซีดี

รูปที่ 5 บล็อกไดอะแกรมของโมดูลแอลซีดี
ส่วนประกอบของโมดูลแอลซีดีประกอบด้วยก ัน 3 ส่วนคื อ
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- Dot Matrix LCD เป็ นตัวแสดงผล ทางานในลักษณะของการปิ ดหรื อเปิ ด ตัวเองก ับแสง
- Driver เป็ นตัวขับ LCD รับสัญญาณมาจากส่วนควบคุม เบอร์ที่นิยมใช้ได้แก่ HD44100H
และ MSM5259
- Controller เป็ นตัวรับข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอก แล้วควบคุมการทางานของ LCD
เบอร์ที่นิยมใช้ สาหรับแบบ Character ได้แก่ HD4478 ส่วนแบบ Graphic ได้แก่
HD61830
HD44780
HD 44780 เป็ นส่วนควบคุมของแอลซีดีโมดูลที่ นิยมใช้ก ันมาก มีรูปแบบการจัดขาและ
บล็อกไดอะแกรมตามรู ปที่ 15.5 และ 15.6 ตามลาดับ

รูปที่ 6 รู ปแบบและการจัดตาแหน่งขาของ HD44780
คุณสมบัติพอสังเขปของ HD44780
- จานวนจุดต่อตัวอักษรทาได้ท้ งั แบบ 5 x 8 และ 5 x 10
- ใช้แหล่งจ่ายกาลังงานต่า
2.7 – 5.5 โวลท์
- ให้กาลังขับแอลซีดีได้ยา่ นกว้าง 3.0 - 11 โวลท์
- ใช้ก ับระบบบัสของซีพียูได้ความถี่ถึง 2 MHz (ที่ VCC = 5V)
- สามารถอินเตอร์ เฟสก ับซี พียแู บบ 4- บิตหรื อ 8 บิตก็ได้
- หน่วยความแรมจาสาหรับการแสดงผล (DDRAM = Display Data RAM) มีขนาดสูงสุด 80 X 8bit (80 ตัวอักษร)
- คาแรคเตอร์ เจนเนอเรเตอร์รอม (CGROM = Character Generator ROM) มีขนาด 9,920 บิต ซึ่งใช้
สาหรับเป็ น ตัวอักษร 240 ตัว
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-

-

-

o ตัวอักษรขนาด 5 X 8 จุด ได้ 208 ตัว
o ตัวอักษรขนาด 5 X 10 จุด ได้ 32 ตัว
มีแรมภายในสาหรับคาแรคเตอร์ 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)
ตัวขับภาคแสดงผลมีขนาด 16-common X 40-segment
มีคาสัง่ ควบคุมการทางานหลายอย่าง
o Display clear, cursor home, display on/off, cursor on/off, display character blink, cursor
shift, display shift
มีการรี เซ็ตวงจรโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่ มจ่ายไฟเลี้ยง
มีวงจรออสซิ ลเลเตอร์ภายในที่ ใช้เพียงตัวต้านทานภายนอก
กาลังงานสู ญเสียต่า

ขาของโมดูลแอลซีดี
ขาที่ สัญญาณ อินพุท/เอาทพุท ต่อกับ
รายละเอียด
1
Vss
แหล่งจ่าย 0 V Gnd
2
Vcc
แหล่งจ่าย + 5V
3
Vee
แหล่งจ่าย ใช้ปรับความสว่างของ LCD ถ้าต่อลงดินจะสว่างที่สุด
สัญญาณ Register Select ใช้เลือกรี จิสเตอร์ควบคุมหรื อ หน่วยความจา
4
RS
อินพุท
ซีพียู
แสดงผล
สัญญาณควบคุมการอ่าน/เขียน "0" เขียนหรื อส่งข้อมูลให้แก่โมดูล
5
R/W
อินพุท
ซีพียู
"1" อ่านข้อมูลจากโมดูล
Enable - สัญญานสัง่ ให้เริ่ มต้นการทางาน สาหรับการอ่าน/เขียนข้อมูล
6
E
อินพุท
ซีพียู
การรับส่งข้อมูลจะเกิดเมื่อเป็ น ‘1’ และขอบขาลง
DB0 ~
อินพุท/เอา
7~0
ซีพียู เป็ นบัสแบบสองทิศทางใช้สาหรับส่งถ่ายข้อมูลระหว่างซีพียกู บั โมดูล
DB3~
DB4
อินทพุ
พุทท/เอา
11~ 14
ซีพียู เป็ นบัสแบบสองทิศทางใช้สาหรับส่งถ่ายข้อมูลระหว่างซีพียกู บั โมดูล
DB7
ทพุท

รูปที่ 7 แสดงตาแหน่งขาของโมดูลแอลซีดี
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สัญญาณ RS หรือ Register Select
ใช้กาหนดว่าต้องการติดต่อก ับรี จิสเตอร์ควบคุมหรื อหน่วยความจาแสดงผล
ถ้าเป็ น “0” แสดงว่าต้องการติดต่อก ับรี จิสเตอร์ควบคุม
ถ้าเป็ น “1” แสดงว่าต้องการติดต่อก ับริ จิสเตอร์แสดงผล
สัญญาณ R/W
เป็ นสัญญาณควบคุมการอ่านหรื อเขียน
ถ้าเป็ น "0" ” แสดงว่าต้องการเขียนหรื อส่งข้อมูลให้แก่โมดูล
ถ้าเป็ น "1" แสดงว่าต้องการอ่านข้อมูลจากโมดูล
สัญญาณ RS และ R/W ทางานร่ วมกนั โดยมีความหมายดังนี้
RS

R/W

การทางาน

0

0

ส่งคาสัง่ ไปควบคุมโมดู ล

0

1

อ่านแฟลก Busy flag หรื อค่าตาแหน่ง

1

0

ส่งตัวอักขระออกแสดงผล

1

1

อ่านอักขระที่ตาแหน่ง

สัญญาณ DB0 – DB3
เป็ นบัสแบบสองทิ ศทางใช้สาหรับส่งถ่ายข้อมูลระหว่างซีพียูก ับโมดู ล ในกรณี ทีการทางานเป็ นแบบ 4 บิต
บัสนี้ไม่ได้ใช้และควรต่อลงดินด้วย แต่ถา้ เป็ นการทางานแบบ 8 บิต บัสนี้จะเป็ น 4 บิตต่า ใช้เพื่อการส่งถ่าย
ข้อมูล
สัญญาณ DB4 – DB7
เป็ นบัสแบบสองทิ ศทางใช้สาหรับส่งถ่ายข้อมูลระหว่างซีพียูก ับโมดู ล ในกรณี ทีการทางานเป็ นแบบ 4 บิต
จะใช้บสั นี้ ส่งถ่ายข้อมูล แต่ถา้ เป็ นการทางานแบบ 8 บิต บัสนี้จะเป็ น 4 บิตสูง นอกจากนี้ DB7 ยังใช้เป็ นบิต
แสดงสถานะ Busy ด้วย
สัญญาณต่างๆเหล่านี้ ซี พียจู ะใช้สาหรับติดต่อก ับโมดูล โดยมีรูปแบบการเขียนและอ่านดังนี้
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การเขียนข้อมูลให้ โมดูล

รูปที่ 8 ไดอะแกรมเวลาขณะเขียนข้อมูลให้ก ับโมดู ลแอลซีดี
การอ่ านข้อมูลจากโมดูล

รูปที่ 9 ไดอะแกรมเวลาขณะอ่านข้อมูลจากโมดู ลแอลซีดี
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คาสั่งควบคุ ม
คาสัง่ ควบคุมการทางานของโมดูลแอลซีดีกจ็ ะเป็ นคาสัง่ ควบคุมของตัวควบคุมนัน่ เองในที่น้ ีก ็
หมายถึงคาสัง่ ของ HD44780 ก่อนที่จะกล่าวถึงคาสัง่ ขอให้เข้าใจความหมายของคาต่อไปนี้กอ่ น
ความหมาย
1. DDRAM (Display Data Ram) คือหน่วยความจาภายในตัวโมดูลแอลซีดีที่เป็ นบัฟเฟอร์ของข้อมู ล ถ้า
เขียนรหัส ASCII ใดๆ ลงในหน่วยความจานี้กจ็ ะปรากฏเป็ นตัวอักษรที่จ อแสดงผลทันที
2.CGRAM (Character Generator Ram) เป็ นหน่วยความจาภายในตัวโมดูล ใช้สาหรับเก็บภาพตัวอักษรที่
ผูใ้ ช้สร้างขึ้นเอง (สร้างได้ 8 ตัว) โดยอ้างตาหน่งได้ 64 ไบต์ (8 ตัวอักษรคูณด้วย 8 แถว)
3. การเขียนข้อมูลให้โมดู ลแต่ละครั้งต้องตรวจสอบความพร้อมของโมดูล โดยตรวจสอบได้จาก Busy Flag
หรื อระยะเวลาการทางานของโมดู ล ซึ่งดูได้จากตารางคาสัง่ ดังนั้นเมื่อเขียนข้อมูลหนึ่งๆไปเราต้องหน่วง
เวลารอให้โมดู ลพร้อม จึงจะเขียนชุดใหม่ต่อไป
4. การเขียนข้อมูลให้โมดู ลสามารถทาได้ท้ งั แบบ 4 บิตและแบบ 8 บิตขึ้นอยู่ก ับการเชื่อมต่อก ับโมดูล ถ้า
เป็ นการเชื่อมแบบ 4 บิต การเขียนข้อมูลหรื ออ่านข้อมูลต้องทา 2 ครั้งโดยครั้งแรกต้องเป็ นบิต 4 ถึงบิต 7
และครั้งที่ 2 จะเป็ นบิตที่ 0 ถึง 3
5. ระยะเวลาที่ ให้ใว้ในตารางใช้ Fosc = 250kHz.
ตารางที่ 2 ความหมายบิตต่างๆที่ใช้ในตารางที่ 3
Setting / Status

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

0 = Can accept instruction

1 = Internal operation in progress

BF

การควบคุมโมดูล LCD ด้ วย FPGA
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ตารางที่ 3 ชุดคาสัง่ ของ HD44780

สรุปคาสั่ ง
Initial Setting Commands Function Settings

การควบคุมโมดูล LCD ด้ วย FPGA
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Display Clear/Reset

Input Mode Commands

Display ON/OFF and Cursor Commands

Display/Cursor Shift Commands

การควบคุมโมดูล LCD ด้ วย FPGA
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การเชื่อมต่อ โมดูล LCD กับ FPGA

โครงสร้ าง

การควบคุมโมดูล LCD ด้ วย FPGA

รศ.ณรงค์ บวบทอง

หน้ าที่ 10

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';

การควบคุมโมดูล LCD ด้ วย FPGA
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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;

การควบคุมโมดูล LCD ด้ วย FPGA
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end if;
end case;
end if;
end if;
end process;
lcd_e <= e;
end Behavioral;

ตัวอย่าง 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;
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