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V této kapitole si ukáeme, jak ovládat pøípravek ATLCDTX2 pomocí sériového
portu poèítaèe. Velmi podstatnou výhodou sériového portu je skuteènost, e pouívá napìové úrovnì RS-232C. Signály jsou pak více odolné ruení ne napøíklad u paralelního portu (ten pouívá napìové úrovnì TTL). Pouití sériového
portu tak vede na jednoduí propojovací kabel (data se pøenáejí sériovì), který
mùe mít délku a 10 m.
Ovládání displeje je øeeno pomocí speciální tøídy TATLCDTX2COM implementované ve vývojovém prostøedí Delphi 7.0.

4.1

PØÍPRAVEK COM2PSL

Vzhledem k tomu, e sériový port není vybaven dostateèným poètem výstupních
linek, musí se pro pøipojení LCD displeje pouít posuvný registr. Tak vznikl i pøípravek COM2PSL.
Schéma zapojení je uvedeno na obr. 4.1.
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Schéma zapojení pøípravku COM2PSL

Linky sériového kanálu: TxD, DTR a RTS jsou nejdøíve pomocí diodových omezovaèù (jsou tvoøeny rezistory R1 a R3 a diodami D2 a D7) upraveny na napìové
úrovnì srovnatelné s TTL. Poté vstupují do posuvného registru (typu SIPO)
IO2 (74HCT595). Linka TxD ovládá sériový vstup dat, linka DTR pøedstavuje hodinový signál a linka RTS je strobovací signál. Bity se tedy odesílají linkou TxD
a potvrzují nábìnou hranou DTR. Po zápisu celého bajtu zpùsobí nábìná hrana
RTS pøepis pøijatých bitù na výstupy Q0 a Q7 (podrobnìjí popis obvodu 74HCT595
najdete napøíklad v [1] nebo [5]).
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Zbytek zapojení pøedstavuje stabilizátor IO1 (7805) spolu s ochrannou diodou
D1 (1N4007, která brání pøepólování) a blokovacími kondenzátory C1 a C3 (pro
úsporu místa jsou pouity kondenzátory v provedení SMD).
Výkres desky ploných spojù je uveden na obr. 4.2.

Obr. 4.2

Výkres desky ploných
spojù pøípravku
COM2PSL (BEN 0171)

Osazovací plánky jsou dva, protoe nìkteré souèástky jsou zapájeny ze strany
spojù (viz obr. 4.3 a obr. 4.4).

Obr. 4.3

Osazovací plánek
pøípravku COM2PSL
(strana souèástek)

Obr. 4.4

Osazovací plánek
pøípravku COM2PSL
(strana spojù)
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Rozpis souèástek pro pøípravek COM2PSL (cena asi 60 Kè):
C1 a C3
D1
D2 a D7
IO1
IO2
K1
K2
R1 a R3

4.2

CK+ 100N X7R
1N4007
1N4148
7805 + chladiè DO1A
74HCT595
CAN 9 Z 90
PSL10
RR 1K

3 ks
1 ks
6 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
3 ks

PROPOJOVACÍ KABELY

Pro pøipojení pøípravku COM2PSL k sériovému portu poèítaèe je zapotøebí kabel. Lze jej vyrobit z plochého 10ilového vodièe AWG28-10 (9ilový kabel se toti
neprodává, take je tøeba jednu ílu odstøihnout) délky asi 1 m a samoøezných
konektorù CAN 9 V S a CAN 9 Z S. Kabel vloíme oznaèenou ílou na pozici 1
prvního z konektorù a zmáèkeneme ve svìráku. Postup opakujeme pro druhý konektor (oznaèená íla bude opìt na pozici 1).
Konstrukce propojovacího kabelu PSLKAB mezi pøípravky COM2PSL a ATLCDTX2 byla popsána ji v kapitole 3.2.

4.3

TØÍDA TATLCDTX2COM

Pro ovládání pøípravku ATLCDTX2 pøes sériový port (a pøípravek COM2PSL)
byla vytvoøena speciální tøída TATLCDTX2COM. Tato tøída vychází ze stejné báze
(ATLCDTX2BASE), jako døíve popsaná tøída TATLCDTX2LPT (viz kapitolu 3.4),
která zajiuje ovládání pomocí paralelního portu.
Z tohoto dùvodu je popis ovládacího rozhraní stejný, jako na konci kapitoly 3.3.
Implementace
Z novì zavedených metod je dùleité pøedevím pøekrytí metody báze Send
a dále metoda SendToSIPO, která zajiuje tzv. serializaci (odesílání dat do posuvného registru). Komentáøe jsou pøímo ve zdrojovém textu.
Pro øízení sériového portu byla pouita tøída TSPort, která byla implementována
ji v [7]. Pro úèely této knihy nebyla nijak upravována.
Zdrojový text tøídy TATLCDTX2COM najdete na doprovodném CD-ROM
v adresáøi PROGRAMY\PC\ATLCDTX2COM.
ATLCDTX2COM.PAS:
unit ATLCDTX2COM;
interface
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uses
ATLCDTX2BASE, SPort, Windows, SysUtils;
type
//tøída pro ovládání displeje pøes COM:
TATLCDTX2COM = class(TATLCDTX2BASE)
protected
//vloená instance tøídy TSPort:
Port:TSPort;
//pøekrytí metody Send báze:
procedure Send(
Data:Byte;RS:TRSType;uDelay:UINT);override;
//pomocná metoda pro zápis do SIPO:
procedure SendToSIPO(Data:Byte);
public
constructor Create(Number:Word);
destructor Destroy; override;
end;
implementation
//konstruktor:
constructor TATLCDTX2COM.Create(Number:Word);
begin
inherited Create;
//zaloí instanci TSPort:
Port:=TSPort.Create(Number);
try
//vyvolá inicializaci:
Init;
except
raise
end;
end;
//destruktor:
destructor TATLCDTX2COM.Destroy;
begin
//uvolní port:
Port.Free;
inherited Destroy;
end;
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//pole 4 bity:
procedure TATLCDTX2COM.Send(
Data:Byte;RS:TRSType;uDelay:UINT);
begin
//posuò data o 3 bity vlevo,
//E=0, RS dle zadání:
SendToSIPO((Data shl 3) + 0 + Byte(RS));
//poèkej 1 µs (ustálení RS pøed E=1):
Delay(1);
//posuò data o 3 bity vlevo,
//E=1, RS dle zadání:
SendToSIPO((Data shl 3) + 4 + Byte(RS));
//poèkej 1 µs (ustálení dat pøed E=0):
Delay(1);
//posuò data o 3 bity vlevo,
//E=0, RS dle zadání:
SendToSIPO((Data shl 3) + 0 + Byte(RS));
//poèkej 1 µs (potvrzení dat):
Delay(1);
//poèkej na provedení:
Delay(uDelay);
end;
//pomocná metoda pro zápis do SIPO:
procedure TATLCDTX2COM.SendToSIPO(Data:Byte);
var Mask:Byte;
i:Integer;
begin
//TxD je DIN
//DTR je CLK
//RTS je STB
Mask:=$80;
//maska pro bity
Port.RTS:=false;
//STB=0
Delay(1);
//odele 8 bitù:
for i:=0 to 7 do begin
Port.DTR:=false;
//CLK=0
Delay(1);
//ustálení
Port.TxD:=(Data and Mask)>0; //data na SI
Mask:=Mask shr 1;
//zmìna masky
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Delay(1);
Port.DTR:=true;
Delay(1);
end;
//pøepis na výstupy:
Port.RTS:=true;
end;

//ustálení
//CLK=1
//ustálení

end.
Uivatelský popis
Kromì metod báze TATLCDTX2BASE je uivateli dostupný pouze konstruktor
a destruktor (více není tøeba):
n
constructor Create(Number:Word)  konstruktor. Pøi konstrukci instance
dojde také k inicializaci displeje. Parametr Number udává èíslo sériového
portu (napøíklad pro COM1 zadáme Number = 1),
n

destructor Destroy  destruktor,

n

metody báze: ClearDisplay, CursorHome, SetIncrementMode, SetDisplayMode, SetCGRAMAddr, SetDDRAMAddr, WriteData.

4.4

TEST PØÍPRAVKU

Zdrojový text testovací aplikace je velmi podobný jako v kapitole 3.5, kde bylo
øeeno ovládání pøes paralelní port. Vlastnì se jen zmìní název pouívané tøídy
z ATLCDTX2LPT na ATLCDTX2COM a pochopitelnì také parametry konstruktoru. Zbytek zmìn zùstává dùmyslnì ukryt pod ovládacím rozhraním, take z toho
dùvodu se výpisy obou pøíkladù velmi podobají. Pøíklad najdete na doprovodném
CD-ROM v adresáøi PROGRAMY\PC\ATLCDTX2COM.
LCDTEST.PAS:
unit LCDTest;
interface
uses
ATLCDTX2COM,
Windows, Messages, SysUtils, Variants,
Classes, Graphics,
Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
type
TTestForm = class(TForm)
Panel: TPanel;
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Smaz: TButton;
ZapniBlikani: TButton;
VypniBlikani: TButton;
KurzorDomu: TButton;
PrvniRadek: TButton;
DruhyRadek: TButton;
Edit: TEdit;
Label1: TLabel;
Posli: TButton;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormDestroy(Sender: TObject);
procedure ZapniBlikaniClick(Sender: TObject);
procedure VypniBlikaniClick(Sender: TObject);
procedure SmazClick(Sender: TObject);
procedure KurzorDomuClick(Sender: TObject);
procedure PrvniRadekClick(Sender: TObject);
procedure DruhyRadekClick(Sender: TObject);
procedure PosliClick(Sender: TObject);
private
Displej:TATLCDTX2COM;
end;
var
TestForm: TTestForm;
implementation
{$R *.dfm}
//OnCreate:
procedure TTestForm.FormCreate(Sender: TObject);
//definice "èeských" znakù:
const CGRAMData:array[0..15] of Byte =
($0A,$04,$0E,$11,$1F,$10,$0E,$00, //ì
$02,$04,$11,$11,$0E,$01,$0E,$00); //ý
var i:Integer;
begin
try
ClientHeight:=Panel.Height;
//zalo instanci rozhraní displeje:
Displej:=TATLCDTX2COM.Create(1);
//poli data do CGRAM:
for i:=0 to sizeof(CGRAMData) do begin
Displej.SetCGRAMAddr(i);
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Displej.WriteData(CGRAMData[i]);
end;
//kurzor zase na zaèátek DDRAM:
Displej.CursorHome;
except
on E: Exception do begin
Application.MessageBox(
PChar(E.Message),
'ATLCDTX2',
MB_ICONHAND);
Application.Terminate;
end;
end;
end;
//OnDestroy:
procedure TTestForm.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
Displej.Free;
end;
//Sma displej:
procedure TTestForm.SmazClick(Sender: TObject);
begin
Displej.ClearDisplay;
end;
//Kurzor na zaèátek:
procedure TTestForm.KurzorDomuClick(
Sender: TObject);
begin
Displej.CursorHome;
end;
//Zapni blikání:
procedure TTestForm.ZapniBlikaniClick(
Sender: TObject);
begin
Displej.SetDisplayMode(true,true,true);
end;
//Vypni blikání:
procedure TTestForm.VypniBlikaniClick(
Sender: TObject);
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begin
Displej.SetDisplayMode(true,false,false);
end;
//1. øádek:
procedure TTestForm.PrvniRadekClick(
Sender: TObject);
begin
Displej.SetDDRAMAddr(0);
end;
//2. øádek:
procedure TTestForm.DruhyRadekClick(
Sender: TObject);
begin
Displej.SetDDRAMAddr($40);
end;
//Poli text na displej:
procedure TTestForm.PosliClick(
Sender: TObject);
var i:Integer;
begin
//procházení øetìzce:
for i:=1 to Length(Edit.Text) do
//test znaku,
//nahradí 'ì' 0 a 'ý' 1:
case Edit.Text[i] of
'ì':Displej.WriteData(0);
'ý':Displej.WriteData(1)
else Displej.WriteData(ord(Edit.Text[i]));
end;
end;
end.
Funkce tlaèítek:
n

Sma displej  smae displej (to zároveò zpùsobí pøesun kurzoru na zaèátek displeje),

n

Kurzor na zaèátek  pøesune kurzor na zaèátek (bez smazání displeje),

n

Zapni blikání/vypni blikání  zapne/vypne blikání kurzoru. Po stisku tlaèítka Zapni blikání se tedy objeví kurzor a zaène blikat. Po stisku tlaèítka
Vypni blikání kurzor zmizí,
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