
 های کاراکتری LCDراه اندازی  3-1

 

می توان  و شود می وصل میکرو به که است خروجی وسایل ترین پرکاربرد از یکی کاراکتری نمایش صفحه

آنها   ستون و سطر تعداد کاراکتری های LCD اصلی مشخصه .داد نمایش آن روی را چاپ قابل کاراکترهای

با  میتوان را کاراکتر ۳2 مجموع در و باشند می ستون 1۶ و سطر 2 دارای 1۶ * 2 های LCD مثال برای است

 داد. نشان آنها

 

 

 

 است که موجود optoelectronics کتابخانه در گرافیکی و کاراکتری های LCD انواع نیز پروتئوس افزار نرم در

 کاراکتری LCD یک که LM016L از ما آموزش این در .کرد استفاده قطعه این سازی شبیه برای آنها از میتوان

 کرد . خواهیم را استفاده بیشترین است، ستون 1۶ و سطر 2 با

نرم  کنترل برای پایه ۳ اطالعات انتقال برای پایه ۸ که هستند پایه 1۴ دارای اغلب کارکتری های دی سی ال

مشاهده  را ها پایه اطالعات زیر جدول در باشد می تغذیه پایه دو و افزاری سخت کنترل برای پایه افزاری یک

 کنید : می

 

 توضیحات نام  پایه

1 vss تغذیه (-) پایه 



2 vcc )+(تغذیه پایه 

3 VEE صفحه درخشندگی کنترل 

4 RS داده دستور انتخاب 

5 R/w نوشتن یا خواندن ساز فعال 

6 E ساز فعال 

7 DB0 دیتا 

8 DB1 دیتا 

9 DB2 دیتا 

10 DB3 دیتا 

11 DB4 دیتا 

12 DB5 دیتا 

13 DB6 دیتا 

14 DB7 دیتا 

15 A الیت بک+ (صفحه روشنایی + پایه( 

16 k الیت بک- (صفحه روشنایی -پایه(  

 

LCD افزار نرم اما کرد اندازی راه دیتا خط ۴ یا دیتا خط ۸ با میتوان را ها CodeVision دیتا خط ۴ از تنها 

می  متصل میکرو از دلخواه پورت به D7 تا D4 و RS ، R/W ، E های پایه تنها آن در که کند می پشتیبانی

 از طریق بار دو ، یکبار جای به LCD بیتی ۸ های داده که است این در دیتا خط ۴ اندازی راه تفاوت شود. تنها

 از یک پورت تنها میکروکنترلر به LCD اتصال که است این در نیز اندازی راه این مزیت .شوند می ارسال بیت ۴

 زیر در شکل را میکروکنترلر به شدن وصل نحوه و 1۶ در 2 کاراکتری LCD های پایه .کند می اشغال را میکرو

 کنید . می مشاهده

 



 

 

 بدون اتصال را 10 و ۹ ، ۸ ، ۷ ، ۳ ، 2 ، 1 های پایه میتوان سازی شبیه هنگام به و Proteus افزار نرم در :تذکر

 باشد. متصل فوق شکل مطابق مربوطه محل به باید ها پایه تمامی سازی پیاده و عمل در اما گذاشت

 

 به  پایه این کردن وصل با .باشد می LCD روی های نوشته کنتراست تنظیم برای( VEE) سوم پایه:  1 نکته

 .کرد تنظیم را نمایش کیفیت میتوان متغیر مقاومت یک

 

با  1K مقاومت یک توسط VEE پایه اتصال از ، متغیر مقاومت از استفاده جای به میتوان عمل در:  2 نکته

قرار  1 و 3 پایه بین 1K مقاومت یک است کافی درنتیجه .داشت LCD برای را کنتراست حداکثر ، مدار زمین

 .دهد می نشان را موضوع این زیر شکل .دهیم

 



 

 

 

 کاراکتری در کدویزارد LCDتنظیمات  3-2

تعداد  باید Character/line قسمت در سپس و بزنید را Enable تیک ابتدا Alphanumeric LCD سربرگ در

در  کار این با .کنید مشخص را LCD به متصل های پایه نام باید بعدی قسمت در و نمایید وارد را ها ستون

 ۶عدد  که شود می اضافه برنامه به lcd_init(16) صورت به LCD انداز راه تابع و alcd.h نام با فایلی هدر برنامه

 در LCDبا  کار برای زیر توابع از فایل هدر این شدن اضافه با .است LCD های ستون تعداد دهنده نشان آن در

 کرد. استفاده توان می دلخواه برنامه

 



 

 

 کاراکتری  LCDتوابع کار با  3-3

 

 : LCD تمام کردن پاک .1
 

lcd_clear(); 

 

 دهد . می قرار صفر ستون و سطر در را نما مکان و کرده پاک را lcd تابع این

 

 :ام   y سطر و x ستون به رفتن .2

 

lcd_gotoxy(x , y ); 

 



ستون  و سطر عدد y و x جای به باید و دهد می قرار y ستون و x سطر در را دی سی ال نمای مکان فوق تابع

 شود . گذاری جا نظر مورد

 

 کاراکتر : یک چاپ .3

 

Lcd_putchar(‘کاراکتر’); 

 

 رشته :  کی چاپ .4

 

Lcd_putchar(‘‘رشته’’); 

 

 چاپ یک متغیر رشته ای :  .5

 

 

Lcd_ puts (نام متغییر رشته ای); 

 

متغیر  یک lcd_puts تابع ورودی اما است "IRAN" مانند ثابت رشته یک lcd_putsf تابع ورودی: 1 نکته

 . باشد تواند می ای آرایه نوع از ای رشته

 

 این تابع از استفاده برای . کرد استفاده sprintf تابع از میتوان ای رشته متغیر یک به دهی مقدار : برای 2نکته 

 کنیم : می عمل زیر صورت به کرده اضافه را فایل هدر ابتدا ، باشد می stdio.h کتابخانه در که

 

#include <stdio.h> 

... 

unsigned char c[16]; 

int i; 

... 

sprintf(c,"temp=%d",i); 

lcd_puts(c); 



... 

 

دمای  میخواهیم مثال این در . کرد استفاده برنامه در sprintf تابع از میتوان stdio.h کردن اضافه باتوضیح : 

مقدار  آن به برنامه از جایی در و است متغیر عدد یک d% آن در که temp=%d صورت به ای رشته در را تاق

را  ای رشته متغیر نام ابتدا sprintf تابع آرگومان در پس . دهیم نمایش lcd روی سپس و بریزیم ، کردیم دهی

 مینویسیم . را متغیر نام آخر در و زیر جدول صورت به را نظر مورد رشته سپس نوشته

 

 : ارسالی کاراکتری متغیرهای فرمت

 

 کاراکتر ارسالی اطالعات نوع

 %c کاراکتر تک یک

 %d مبنای در دار عالمت صحیح عدد

 %i مبنای در دار عالمت صحیح عدد

 %e علمی صورت به شناور ممیز عدد نمایش

 %E علمی صورت به شناور ممیز عدد نمایش

 %f اعشاری عدد

 %SRAM s حافظه در واقع ای رشته عبارت

 %u مبنای در عالمت بدون صحیح عدد

 %X بزرگ حروف با دسیمال هگزا فرم به

 %x کوچک حروف با دسیمال هگزا فرم به

 %FLASH P حافظه در واقع ای رشته عبارت

 %% ٪ عالمت نمایش

 

  

 به میکروکنترلر ۴ در ۴ کلید صفحه یک و 2 در 1۶ کاراکتری LCD یک اتصال از استفاده با:  1مثال 

Atmega32 ، چاپ شود نمایشگر روی مربوطه کاراکتر کلید هر دادن فشار با که بنویسید ای برنامه. 

انجام  داخلی آپ پول مقاومت از استفاده با را کلید صفحه اندازی راه و نوشته کدویزارد توسط را برنامه

 دهید .



 

 حل : 

 

 پروتئوس در افزار سخت یطراح : اول مرحله

 

 

 
 

 

 زارد یکدو در ماتیتنظ انجام : دوم مرحله

 

 تنظیمات port سربرگ در ، میکرو کاری فرکانس و چیپ نوع کردن مشخص از بعد مرحله این در

 دهیم . می انجام زیر صورت به و شده طراحی افزار سخت طبق را Dو  C پورت

 



 
 



 
 

 دهیم. می انجام زیر صورت به نیز را آن تنظیمات و رفته Alphanumeric LCD سربرگ به سپس

 



 
 

 کد ( Save,Generate & Exit ) کدویزارد از خروج و ذخیره از بعد . یابد می پایان کدویزارد تنظیمات

 برنامه اضافی های قسمت و ها کامنت حذف با است بهتر مرحله این در . است شده تولید مورد نیاز

 دهیم . کاهش برنامه را کد حجم

 

 برنامه تکمیل : سوم مرحله

 

 صورت به را برنامه و کرده اضافه جزئی تغییراتی با را ۴ در ۴ کلید صفحه از خواندن تابع مرحله این در

 کنیم : می زیر کامل

 

#include <mega32.h> 

#include <delay.h> 

#include <stdio.h> 



#include <alcd.h> 

unsigned char c[16]; 

unsigned char key=20; 

void keyboard(void) 

{ 

key=20; //default value 

//---- ROW1 ---- 

PORTD.4=0; 

delay_ms(2); 

if(PIND.0==0) key=7; 

if(PIND.1==0) key=4; 

if(PIND.2==0) key=1; 

if(PIND.3==0) lcd_clear(); 

PORTD.4=1; 

//---- ROW2 ---- 

PORTD.5=0; 

delay_ms(2); 

if(PIND.0==0) key=8; 

if(PIND.1==0) key=5; 

if(PIND.2==0) key=2; 

if(PIND.3==0) key=0; 

PORTD.5=1; 

//---- ROW3 ---- 

PORTD.6=0; 

delay_ms(2); 

if(PIND.0==0) key=9; 

if(PIND.1==0) key=6; 

if(PIND.2==0) key=3; 

if(PIND.3==0) { lcd_putchar('='); delay_ms(300); } 

PORTD.6=1; 

//---- ROW4 ---- 

PORTD.7=0; 

delay_ms(2); 

if(PIND.0==0) { lcd_putchar('/'); delay_ms(300); } 

if(PIND.1==0) { lcd_putchar('*'); delay_ms(300); } 

if(PIND.2==0) { lcd_putchar('-'); delay_ms(300); } 

if(PIND.3==0) { lcd_putchar('+'); delay_ms(300); } 

PORTD.7=1; 

} 

void main(void) 

{ 

PORTA=0x00; 

DDRA=0x00; 

PORTB=0x00; 

DDRB=0x00; 

PORTC=0x00; 



DDRC=0xF7; 

PORTD=0xFF; 

DDRD=0xF0; 

lcd_init(16); 

lcd_clear(); 

while (1){ 

keyboard(); 

if(key!=20){ 

sprintf(c,"%d",key); 

lcd_puts(c); 

delay_ms(300); 

} 

} 

} 

 

 یساز هیشب : چهارم مرحله

 

 کنیم . می run را برنامه پروتئوس افزار نرم در hex فایل کردن اضافه از بعد

 

 
 

فیوزبیت  که است دسترس در زمانی تنها C پورت که باشید داشته دقت سازی پیاده هنگام در : نکته

JTAGEN باشد غیرفعال. 


