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Sleep(1);
Control.OutPort($00);
end;

//pøesah
//STB=1

//konstruktor výjimky:
constructor TParPortException.Create(const Msg:String);
begin
inherited;
end;
end.

3.4.2
n

Uivatelský popis

Pro praktické pouití je nutno seznámit se s metodami tøídy TParallel:
constructor Create(Number:Integer; Address:Word)  konstruktor;
Number udává èíslo portu (napøíklad pro LPT1 zadáme Number = 1),
Address je bázová adresa portu (zjistíme napøíklad v dialogu dle obr. 3.3,
výchozí hodnota je obvykle Address = $378). Pøi neúspìchu se vyvolá výjimka
TParPortException,

n

destructor Destroy  destruktor, zajistí zavøení portu,

n

procedure SPPWriteByte(AByte:Byte):Boolean  pole bajt AByte
na SPP port.
Dále jsou k dispozici vlastnosti:
n
Data, Status, Control  jednotlivé porty (tedy porty s bázovými adresami
BA, BA+1 a BA+2),
n
n

Name  øetìzec jméno portu (napøíklad LPT1),
Addr  bázová adresa portu BA (napøíklad $378).
Pouití tøídy TParallel si ukáeme na zajímavém pøíkladu øízení LCD displeje.

3.5

LPTLCD  ØÍZENÍ LCD DISPLEJE
PØES PARALELNÍ PORT

Pøipojení LCD displeje k paralelnímu portu názornì ukazuje, e pro nìkteré pøípady jsou monosti portu pracujícího s 8 výstupními linkami naprosto postaèující.

3.5.1

Struèný popis ovládání LCD displeje

Vechny øádkové displeje jsou øízeny obvodem HD44780 od firmy Hitachi (pøípadnì jeho ekvivalentem). Úplný popis v angliètinì najdete na doprovodném CD-ROM

36

D. MATOUEK: UDÌLEJTE SI Z PC V DELPHI  1. DÍL

A

v adresáøi DATASHEET. V následujícím textu je uveden velmi struèný popis (podrobnìjí informace lze nalézt napøíklad v [3] nebo v [21]).
Displej je schopen pøijímat data po ètyøech nebo osmi datových linkách. V pøípadì 4bitové komunikace musí pøenos probíhat nadvakrát (nejdøíve se pøenese horní a potom dolní polovina bajtu). Pro pøípad 8bitové komunikace se pouijí linky
DB0 a DB7. Pro 4bitovou komunikaci je nutno vývody DB0 a DB3 pøivést na GND,
poloviny bajtu se pøipojují na vývody DB4 a DB7.
Pro øízení komunikace jsou dùleité linky RS (výbìr pøenosu dat nebo øídicího
pøíkazu), 5 : (ètení nebo zápis) a E (povolovací vstup).
Ve vìtinì pøípadù není poadováno zpìtné ètení údajù z displeje. Proto je vývod 5 : velmi èasto pøipojen na GND. Pak je tedy mono pouze zapisovat, touto
operací se uspoøí jeden ovládací vývod. Dalí úspory vzniknou pøi pouití 4bitové
komunikace. Celkovì je pak tøeba pro øízení pouze 6 vývodù.
Zápis dat resp. pøíkazu zaèíná nastavením signálu RS podle toho, zda se zapisují data nebo pøíkaz. Vývod E se pøipojí do log. 1 a vystaví se horní 4 bity na vývody
DB4 a DB7. Poté se vývod E uvede do log. 0 (potvrzení zápisu). Operace
se opakuje pro zápis dolních 4 bitù.
Tab. 3.2

Vývody displeje
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V níe realizovaném pøípravku LPTLCD byl pouit LCD displej typu EL1602AFL-YBW, který disponuje podsvícením (nemusíme jej vak pouít). Tento displej je
nabízen na stránkách shop.hw.cz za velmi pøíznivou cenu okolo 220 Kè.
Pro elementární komunikaci s displejem je jetì uveden seznam pøíkazù ve formì tab. 3.3.
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Tab. 3.3

Øídicí pøíkazy displeje

3 tND]GDWD

56

'DWD
















ýDV
SURYHGHQt

9\PDåGLVSOHM



















PV

1iYUDWQD]DþiWHN

















;

PV

9ROEDUHåLPX















,'

6

mV

=DSQLY\SQLGLVSOHM













'

&

%

mV

3RVXQ]REUD]HQtNXU]RUX











6&

5/

;

;

mV

1DVWDYHQtNRPXQLNDFH









'/

1



;

;

mV

1DVWDYHQtDGUHV\&*5$0







1DVWDYHQtDGUHV\''5$0





=iSLVGDWGR&*''5$0



DGUHVD&*5$0

mV

DGUHVD''5$0

mV

GDWDSUR&*''5$0

mV

;OLERYROQiKRGQRWD QHER 
,'LQNUHPHQWDFH  GHNUHPHQWDFH  
6UHåLPGLVSOHMH 6 ±QRUPiOQtSUiFH6 ±NRPELQRYDQêSRVXQGLVSOHMMVRXOLGDWD]DSViQD 
'GLVSOHM]DSQXW  Y\SQXW  
&]REUD]RYiQtNXU]RUX]DSQXWR  Y\SQXWR  
%EOLNiQtNXU]RUX]DSQXWR  Y\SQXWR  
6&SRVXQGLVSOHMHMVRXOLGDWD]DSViQD  SRVXQNXU]RUXMVRXOLGDWD]DSViQD  
5/SRVXQGRSUDYD  GROHYD  
'/ELWRYiNRPXQLNDFH  ELWRYiNRPXQLNDFH  
1GYD iGN\  MHGHQ iGHN  

'

9





,2


*1'
&

&

0


8&&





'%





'%





'%





'%





(

'





56



'%

$&.





'%

6(/





'%

(55





'%

%86<





5:

3(









82

*1'

.
'
'
'
'
'

Obr. 3.4
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Schéma zapojení pøípravku LPTLCD
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3.5.2

Schéma zapojení

Schéma zapojení vychází z výe uvedené úvahy pøipojení vývodù displeje a je
uvedeno na obr. 3.4.
Vývody DB0 a DB3 jsou tedy spoleènì s 5 : a U0 (zajistí maximální kontrast)
pøipojeny na GND. Vývody DB4 a DB7 odpovídají linkám D0 a D3 paralelního
portu. Vývody E a RS jsou øízeny linkami D6 a D7. Linky D4 a D5 nejsou pouívány
(mohly by se pouít pro øízení podsvícení nebo pro jiné úèely).
Napájení je získáno z vnìjího zdroje, pøepólování brání dioda D1. Stabilizátor IO1
pak vytvoøí napìtí 5 V. Podsvícení displeje není zapojeno, je vak mono jej zapojit.
Vimnìte si vzájemného popropojování linek $&. , SEL a (55 na log. 1
a vývodù %86< , PE na log. 0. Tímto spojením je zajitìna úspìná komunikace
dle obr. 3.1.

3.5.3

Ploný spoj

V amatérských podmínkách lze LCD displej pøipojit ke konektoru CAN 25 V 90
pøímo pomocí plochého kabelu a pøidat dalí souèástky. Reprodukovatelnìjí výsledek vak poskytuje umístìní souèástek na desku ploných spojù. Výkres je
uveden na obr. 3.5.

Obr. 3.5

A

Výkres desky ploných spojù pøípravku LPTLCD (BEN 0162)
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Vzhledem k tomu, e displej je umístìn nad deskou, musí být jeho vývody pøipojeny krátkými drátky. Situace je zøejmá z obr. 3.6.

Obr. 3.6

Osazovací plánek

Rozpis souèástek pro LPTLCD (pøibliná cena 270 Kè):
C1, C2
D1
IO1
K1
M1

3.5.4

CK 100N/63V
1N4148
7805
CAN 25 V 90
EL1602A-FL-YBW

2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Testovací aplikace

Pro øízení displeje jsem se rozhodl vytvoøit speciální tøídu TLCDInterface. Dùvod je prostý, tímto zpùsobem umoním ètenáøùm snaí pouití ovládacích rutin
pro nové úèely. Pro vlastní realizaci se vyuívá kód obsaený ve tøídì TParallel.
Implementace je vcelku jednoduchá. Konstruktor tøídy TLCDInterface podle parametrù Number a Address pozná èíslo portu a bázovou adresu a sestaví instanci
tøídy TParallel tak, aby se pouíval ádaný paralelní port. Navíc vyle inicializaèní
sekvenci a zajistí smazání displeje a rozblikání kurzoru.
Metoda SendData posílá 8bitová data urèená parametrem AByte po 4 bitech
na dvì volání metody SendSubData. Vzhledem k tomu, e se nejdøíve posílá
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horní polovina dat a linky DB4 a DB7 jsou pøipojeny na vývody portu D0 a D3,
musí se údaj AByte pøi prvním voláním metody SendSubData posunout o 4 bity
vpravo (operátorem shr).
Podobnì posílání pøíkazù probíhá metodou SendCommand na dvì volání metody SendSubCommand. Metody SendSubCommand a SendSubData se lií
pouze logickou úrovní linky RS.
LCDINTERFACE.PAS:
unit LCDInterface;
interface
uses
Windows, SysUtils, Parallel;
//tøída TLCDInterface:
type
TLCDInterface = class(TObject)
private
Port:TParallel;
procedure SendSubCommand(AByte:Byte);
procedure SendSubData(AByte:Byte);
public
constructor Create(Number:Integer;Address:Word);
destructor Destroy; override;
procedure SendData(AByte:Byte);
procedure SendCommand(AByte:Byte);
end;
//výjimka:
type
TLCDException = class(Exception)
public
constructor Create(const Msg:String);
end;
implementation
//konstruktor,
//Number urèí èíslo paralelního portu:
constructor TLCDInterface.Create(
Number:Integer;Address:Word);
begin
inherited Create;
try

A
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Port:=TParallel.Create(Number,Address);
//inicializaèní sekvence:
SendSubCommand($03);
Sleep(4);
SendSubCommand($03);
SendSubCommand($03);
SendSubCommand($02);
SendCommand($28);
SendCommand($01);
SendCommand($08);
SendCommand($0C);
SendCommand($06);
SendCommand($0F);
except
raise
end;
end;
//destruktor (odevzdá port):
destructor TLCDInterface.Destroy;
begin
Port.Free;
inherited Destroy;
end;
//pole data na displej:
procedure TLCDInterface.SendData(AByte:Byte);
begin
//pole horní 4 bity:
SendSubData(AByte shr 4);
//pole dolní 4 bity:
SendSubData(AByte);
end;
//pole data na linky DB4 a DB7:
procedure TLCDInterface.SendSubData(AByte:Byte);
var PByte:Byte;
b1,b2:Boolean;
begin
//vem spodní 4 bity:
PByte:=AByte and $0F;
//RS=1, E=1 a data:
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b1:=Port.WriteByte(PByte or $C0);
Sleep(1);
//RS=1, E=0 a data:
b2:=Port.WriteByte(PByte or $80);
Sleep(1);
//test chyby komunikace:
if (not b1) or (not b2) then
raise TLCDException.Create(
'Pøípravek není pøipojen');
end;
//pole pøíkaz na displej:
procedure TLCDInterface.SendCommand(AByte:Byte);
begin
//pole horní 4 bity:
SendSubCommand(AByte shr 4);
//pole dolní 4 bity:
SendSubCommand(AByte);
end;
//pole pøíkaz na linky DB4 a DB7:
procedure TLCDInterface.SendSubCommand(AByte:Byte);
var PByte:Byte;
b1,b2:Boolean;
begin
//vem spodní 4 bity:
PByte:=AByte and $0F;
//RS=0, E=1 a data:
b1:=Port.WriteByte(PByte or $40);
Sleep(1);
//RS=0, E=0 a data:
b2:=Port.WriteByte(PByte);
Sleep(1);
//test chyby komunikace:
if (not b1) or (not b2) then
raise TLCDException.Create(
'Pøípravek není pøipojen');
end;
//konstruktor výjimky:
constructor TLCDException.Create(const Msg:String);
begin

A
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inherited;
end;
end.
Vlastní pøíklad naleznete na doprovodném CD-ROM v adresáøi PROGRAMY\KAP_03\LPTLCD. Hlavní formuláø aplikace je v souboru LCDUNIT.PAS.
Vzhledem k tomu, e vìtina kódu je zapsána ji ve tøídách TLCDInterface
a TParallel, je uvedený ovládací program velmi jednoduchý.
Formuláø obsahuje editaèní pole s názvem Text a tlaèítko s názvem Vymaz, viz
obr. 3.7. Dále jsou pøipojeny události OnCreate a OnDestroy formuláøe, OnKeyDown editaèního pole a OnClick tlaèítka.

Obr. 3.7

Testovací aplikace

POZNÁMKA: Nezapomeòte, e do projektu musí být pøipojena jednotka
LCDInterface, která obsahuje zdrojový text tøídy TLCDInterface.
LCDUNIT.PAS:
unit LCDUnit;
interface
uses
LCDInterface,
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes,
Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls;
//formuláø:
type
TLPTForm = class(TForm)
Vymaz: TButton;
Text: TEdit;
Popisek: TLabel;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormDestroy(Sender: TObject);
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procedure TextKeyDown(Sender: TObject;
var Key: Word;Shift: TShiftState);
procedure VymazClick(Sender: TObject);
private
LCD:TLCDInterface;
end;
//instance:
var
LPTForm: TLPTForm;
implementation
{$R *.dfm}
//OnCreate formuláøe:
procedure TLPTForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
try
//zkus vytvoøit instanci pro LPT1:
LCD:=TLCDInterface.Create(1,$378);
except
//reakce na pøípadnou chybu:
on E: Exception do begin
Application.MessageBox(
PChar(E.Message),
'LPTLCD',
MB_ICONHAND);
Application.Terminate;
end;
end;
end;
//OnDestroy formuláøe:
procedure TLPTForm.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
//uvolni instanci:
LCD.Free;
end;
//OnKeyDown pro editaèní pole Text:
procedure TLPTForm.TextKeyDown(
Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);

A
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var i:Integer;
begin
//akce pro stisk klávesy ENTER:
if(Key=VK_RETURN)then
//poli znaky na displej:
for i:=1 to Length(Text.Text) do
LCD.SendData(ord(Text.Text[i]));
end;
//OnClick pro tlaèítko Vymaz:
procedure TLPTForm.VymazClick(Sender: TObject);
begin
//sma displej:
LCD.SendCommand($01);
end;
end.
Pøi startu aplikace se pomocí událost OnCreate formuláøe vytvoøí instance tøídy
TLCDInterface a odkaz je uloen do atributu pojmenovaného LCD. Komunikace
je napevno stanovena pro port LPT1 (poèítaèe obvykle nemají více paralelních
portù).
Je jasné, e tato operace nemusí být vdy bezproblémová, proto je volání konstruktoru tøídy TLCDInterface zapsáno do chránìného bloku.
Napøíklad se mùe stát, e port LPT1 není právì k dispozici (co kdy právì
probíhá tisk?). Tøída TParallel v takovém pøípadì zajistí vytvoøení výjimky TParPortException s odpovídajícím chybovým hláením. Situace je zøejmá z obr. 3.8.

Obr. 3.8

Stav, kdy není port k dispozici

Pokud nenastala chyba, pokraèuje aplikace normálnì ve svém bìhu:
n
Pokud uivatel zapíe text do editaèního pole a stiskne ENTER, pøeète
se øetìzec textu obsaený v editaèním poli a pomocí metody SendData
odele na displej,
n
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Po stisku tlaèítka Vyma se pole pøíkaz $01 metodou SendCommand,
který zpùsobí vymazání displeje (viz tab. 3.3).
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