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  مقدمه .1

كار برده به  يكيالكترون يها ستميكه امروزه در س يكيالكترون ليوسا نياز پر كاربرد تر يكي

 ستميرزرو غذا با استفاده از س دستگاه خود پرداز ،. است  عيما ستاليكر شيشود صفحه نما يم

حضور  ستميو س ديجد يها ستميخودرو ها در س تيوضع شگريدانشگاه ، نما هيتغذ ونياتوماس

است كه روزانه بارها بـا   ونياتوماس در lcdچند مثال ساده از استفاده از ... و يكيالكترون ابيو غ

 .ميآنها بر خورد دار

 

Lcd پـردازش شـده و اخطـار و    يداده هـا  شينمـا  ايو  ستمياطالع دادن به كاربر س يبرا ...

پـس از قـرار دادن كـارت در     ديـ ريخود پرداز بانك را در نظر بگ اي ATM ستميس. كاربرد دارد 

و سپس كلمـه رمـز را از    دين مورد نظر را وارد كناز شما خواهد خواست تا زبا ستميدستگاه س

شود و  يبه شما اطالع داده م ديكه كلمه رمز را اشتباه وارد كن يدر صورت.  ديرسشما خواهد پ

 .كند يزبان دستگاه عمل م يبه جا قايدق LCD نجايدر ا... 

ـ  lCDها تعداد سطر و ستون است،  LCD ياز مشخصه ها يكي ازار ها در انواع مختلـف در ب

هـا   LCD نيـ ازا كيـ و هـر   20*4, 16*4 يهـا  LCD، يبنـد  ميتقسـ  نيموجودند از منظر ا

  .دينيب يم ريز را در LCD كيباشند شكل  يم هيپا 16 اي 14 يتوانند دارا يم
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  ها و توضيح پايه به پردازنده LCDاتصال حوه ن .2

  .دهد به پردازنده را نشان مي LCDزير نحوه اتصال شكل 

 
LCD

   
  

  

 رنامـه نويسـي  ب يبـرا  هيـ پا 14 نيانحوه كار دانستن  .است هيپا 14 يبه طور استاندارد دارا

LCD يها هيمشخصات پا فحه بعدصاست در جدول  يضرور LCD آمده است. 

است كه بـه   LCD هيشماره دو ولتاژ تغذ هيپا. شود يمدار متصل م نيبه زم كيشماره  هيپا

 هيـ پا نيـ ا. كند يم ميرا تنظ يشيكنتراست متن نما ميولتاژ تنظVo .ولت متصل مشود 5ولتاژ 

متصـل   ريـ ز متـر بـه صـورت    ويپتانس كيتواند به  يمتصل شود و هم م نيتواند به زم يهم م

  .گردد
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RS  :كه به  يكند كه اطالعات يم نييتع هيپا نياLCD ايـ شود دسـتور اسـت    يفرستاده م 

داده اسـت و در   ياطالعات ارسال يعني ميقرار ده HIGHرا  هيپا نيكه مقدار ا يدر صورت. داده 

 .دستور است كي ياطالعات ارسال يعنيصفر باشد  هيپا نيكه ا يصورت

 

R/W : 

اطالعـات   ميخواه يكه م يهنگام. دهد  ينوشتن قرار م ايرا در مد خواندن  LCD هيپا نيا

LCD آن را در مد  ميرا بخوانRead كار با استفاده از  نيا ميده يقرار مHIGH هيپا نيكردن ا 

ولتـاژ صـورت    LOWدر حالـت  هيـ پا نيـ بـا اسـتفاده از قـرار دادن ا    Writeمد .شود  يانجام م

 .رديگ يم
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E : 

 )Enable.(است  lcdفعال ساز  هيپا نيا

 

DB0..DB8: 

 

 8 نيـ ا. رديـ گ يصورت مـ  هيپا 8 نيبا استفادهاز ا LCD يافتيو در ياطالعات ارسال تيب 8

 .هستند LCD يباس داده برا هيپا

 

دو  يشـده در بـاال دارا   حيتشر هيپا 14باشند كه عالوه بر  يم هيپا 16 يهادارا LCD يبعض

 .باشد يم LCDكاتد  يبرا 16 هيآند و پا يبرا 15شماره  هيهستند پا LCD نهينور زم يبرا هيپا

 

  LCDمربوط به  دستورات .3

 

اتصاالت  يدارا LCDاز  هي،سه پا LCDاستفاده از  يبرا وتريكامپ اي كروياستفاده از م هنگام

 شـماره سـه هـم    هيـ و پا VCCشماره دو بـه   هيمدار پا نيبه زم كيشماره  هيپا. هستند  يثابت

 3داده و  نيپـ  8ها كه شامل  هيپا هيبق.مدار وصل شود  نيبه زم ايمتر  ويپتانس كيتواند به  يم

بااستفاده  LCDدستورات .متصل شود وتريبه كامپ اي كروكنترلريتواند به م ياست م ين كنترليپ

را نشـان   LCDدسـتورات   سـت يل فحه بعدص جدول .شوند يفرستاده م LCDها به  هيپا نياز ا

دسـتورات را در   نيـ مثـال ا  كيـ گفت وسپس با  ميا فعال دستورات پر كاربرد را خواهدهد م يم

 9كـه بـه    يريستون اول نام دستور و سپس مقادجدول اين  در .برد  ميبه كار خواه يبرنامه ا

بـه سـطح ولتـاژ     دياست كه با يمنطق ريمقاد ريمقاد نياعمال شود آمده است ا ديبا LCD هيپا

TTL در سـتون آخـر    تيـ در نها. معادل صفر ولت است 0ولت و  5معادل  1 يعنيشود  ليتبد

شـود   ليـ دسـتور تكم  يالزم دارند تا اجـرا  جراا يكه هر كدام از دستورات برا ييكلهايتعداد س
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 .آمده است

خـود   يات قبلـ روكه هر كدام از دستورات با دست دينيب يم ديدقت كنبه جدول  يصورت در

دو دسـتور از هـم بـه حـداقل      كيتفك يارسال داده را برا يعمل خطا نيا فرق دارند تيب كي

 .رساند  يم

 .خواهد بود رياز دستورات به صورت ز يبعض حيتوض

 .صفر هستند يدستور همگ نيا تيب 9دهد  يرا انجام نم ياتيعمل چيه NOP دستور

ن در مكـان صـفر   آ يكندو مكان نما را در ابتدا يرا پاك م شگرينما Clear Display دستور

 )باال  –چپ  يگوشه ( دهد يقرار م

 

Entry Mod Set: 

صـفحه   فتيشـ  S تيـ ب.شـود  ي، جهت حركت مكان نمـا مشـخص مـ    LCDدستور  نيا در

 .كند يبه صورت خودكار را مشخص م شينما

Display: 

 ايـ هم مكـان نمـا را روشـن     C تيو ب. كند  يرا روشن م Lcdدستور  نيا تيب 9از  D تيب

  .باشد مكان نما چشمك زن خواهد بود  B ،HIGH تيكه ب يدر صورت.. كند يم خاموش
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Busy Flag: 

 يرا ست مـ  BFدستور ،  ياجرا نيدر ح LCDشود  ميداده  LCDبه  يكه دستور يهنگام

 تيـ ب ديرس انيانجام دستور به پا نكهيبه محض ا.كند تا نشان دهد فعال مشغول پردازش است 

BF د تا شو يصفر مLCD اعالم كند يگرفتن دستور بعد يخود را برا يآمادگ. 

READ،WRITE: 

اطالعـات را از آنهـا    ايـ توان نوشت  يم DDRAM،CGRAMدستورات در  نياستفاده از ا با

 .هستند LCDدستورات نيدو دستور جزء پر كاربرد تر نيا.خواند 

 تياست كه مقدار ب يمعن نيمشخص شده اند به ا Xكه با عالمت  ييها تيجدو ل باال ب در

 )Don’t Care.(در دستور ندارد يريتاث چيه كي ايصفر است  نكهي، ا

آمـده   جـدول و سـمت راسـت   يـر  زكه در جدول باال نوشته شده است در  ييتهايب يراهنما

 .است

شده اسـت كـه    يصورت معن نيبه ا R/Lتيب Cursor Display Shiftمثال در دستور  يبرا

كـه صـفر باشـد     يو در صورت رديگ يبه راست صورت م فتيش باشد 1 تيب نيكه ا يدر صورت

 . رديگ يبه چپ صورت م فتيش

 

 LCDها در  كاراكتر .4

 

LCD باشند ... و 4*16 ايو  4*20توانند  يها مLCD 20*4 يتعداد سـطر هـا   نكهيا يعني 

LCD 4 نيكه ا.باشد يم 20آن  يو تعداد ستونها LCD  شيتواند نمـا  يكاراكتر را م 80جمعا 

 )فتيدر هر صفحه بدون ش(هد د

بـه   5*8 ايـ 5*10 سيمـاتر  كيـ  يروشن و خاموش كردن سلول هـا  لهيكاراكتر به وس هر

دهد در اندازه فونـت   شيتواند با دو اندازه فونت كاراكتر ها را نما يم LCD.  ديآ يدر م شينما

اندازه فونت .كند ياستفاده م 5*10 سيو در اندازه فونت بزرگ از ماتر 5*8 سيكوچك از ماتر
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شـود   يمـ  ميتنظ LCDاز مجموعه دستورات  Function Setدستور  Fتيب سطاستفاده شده تو

 !دينيآن را بب يجدول دستورات و راهنما(

 ميكـه بخـواه   ياست كـه هنگـام   يآدرس منحصر به فرد يدارا LCDهر كاراكتر در  مكان

مطلـب را نشـان    نيـ ا ريشكل ز.مينذكر ك ديقبال آدرس را با ميسيرا در آن مكان بنو يكاراكتر

  .دهد يم

 

 

قبـل از   ميسـ يكاراكتر را بنو كي LCDسوم  تونسطر اول سدر  ميخواه يكه م ديكن فرض

 مينيب يمطابق شكل باال م. ميكن ييآدرس خانه مورد نظر را شناسا ديبا LCDارسال كاراكتر به 

 .باشد يم 16 يدر مبنا 02 ومسو ستون  ولاكه آدرس مكان كاراكتر سطر 

 :LCD هياول يده مقدار .4-1

LCD  يسـر  كيـ .شـود  هيـ اول يمقـدار دهـ   ديقبل از استفاده با يزپردازندهرهم مانند اجزاء 

 نيـ نحـوه انجـام ا   ريـ فلـو چـارت ز  .رديـ انجام گ LCDقبل از استفاده از  ديبا شهيهم ماتيتنظ

 اتيـ عمل يبرا يدو فلوچارت بع يتيب 8 اتيعمل يبرا ماتيتنظ نيا.دهد يرا نشان م ماتيتنظ

  .ندارد ياضاف حيبه توض يازيو ن استيخود فلوچارت كامال گو حاتيوضباشد ت يم يتيب 4
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  LCDحافظه  .5

 

CGRAM OR DDRAM: 

 

LCD يدو حافظه بانامها يدارا CGRAM , DDRAM ِ استDDRAM  اسـت   يحافظـه ا

قابل ! ها  وتريپدر كام شيمانند حافظه نما(  رنديدر آنجا قرار گ ديبا شينما يكه كاراكتر ها برا
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زبانها هـم گذاشـته شـده     گرياستفاده كنندگان د يامكان برا نيا). ياسمبل سانيتوجه برنامه نو

تك تك  فيكار با تعر نياضافه كنند ا LCDبه  شينما يرا برا يگرياست تا بتوانند خود زبان د

د يـ كـار با  نيهم ا يزبان فارس يبرا.( رديگ يصورت م CGRAMكاراكتر ها و قرار دادن آن در 

 )رديصورت گ

 يعـدد بـاال  .دهـد  يم شيرا نما lcd يقرار گرفته در حافظه  يكد كاراكتر ها ايانيپ جدول

 تيـ سـطر هـا چهـار ب    يو عدد ابتـدا  DDRAMپر ارزش آدرس كاراكتر در  تيستونها ،چهار ب

از  ميدهـ  شيرا نمـا  Bكـه كـاراكتر    ميمثال اگـر بخـواه   يكند برا يآدرس را مشخص م نييپا

 تيدو و چهار ب يدر مبنا 0100آن  يباال تيرا نگاه كره ، چهارب Bتقاطع سطر و ستون  جدول

شود كـه آدرس   يحاصل م 01000010دو در كنار هم  نياست با قرار دادن ا 0010آن  نييپا

 است نه؟ يكار خسته كننده ا.است  Bحرف 

و آدرس آن را استخراج  مينوشتن هر كاراكتر به جدول مراجعه كن ياگر قرار باشد برا!!!كامال

م كـه مجبـور   يافتـ  يمـ  ENIAC سانيبرنامه نو ادي.(ديبخش شيرا به لقا شيعطا ديكه با ميكن

جـدول بـاال    يخوشـبختانه كـاراكتر هـا   !  دياما صبر كن.)سنديبنو نيبودند برنامه را با زبان ماش

 يونانيحروف  يرامگر ب دياز جدول استفاده كن ستيهستند و الزم ن ياستاندارد اسك بامنطبق 

 .ژهيو يو كاراكتر ها

اگر آن را به )01000010(ميبه دست آورد Bكه از استخراج آدرس كاراكتر  يعدد قبل فرضا

  است  Bكاراكتر  يخواهد بود كه كد اسك 66معادل  ديكن ليتبد يدهد يمبنا
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