
 

 

LCD گرافیکی 

ها در  lcdاین نوع از های گرافیکی استفاده می شود.LCDاز  کارکترهای خاصبرای نمایش تصویر یا متن فارسی و انگلیسی و 

مختلفی  رهای کنترلIC در انها از بسته به ابعادی که دارندتک رنگ ها LCD دو دسته تک رنگ و رنگی ساخته میشوند . خانواده 

 :زیر اشاره کرد تراشه هایمیتوان به  این کنترلر هاپرکاربردترین  از که استفاده میشود 

1.KS0108     معموال برای LCD کوچکسایز های 

2.T6963X       معموال برایLCDبزرگ های سایز 

اشاره  زیر مواردمیتوان به  هامختلفی یافت میشوند که از متداول ترین ابعاد آنپس زمینه در ابعاد مختلف و رنگهای ها lcdاین 

 کرد 

128*64 1 

128*128 2 

240*64 3 

240*128 4 

240*240 5 

 از چند کنترلر استفاده میشود مثال GLCDبا توجه به اینکه هر کنترلر تعداد پیکسل محدودی را کنترل میکند معموال در هر 

بنابراین خانه)پیکسل( است که دو حالت خاموش )سیاه( و روشن)سفید( هستند  8192دارای پیکسل    LCD 64*128در 

دو چیپ برای بنابراین از پیکسل را دارد ،  4096قابلیت کنترل  ks0108 البته چون چیپدیتا نیاز دارد  . 8192 برای نمایش به

 استفاده میشود .  GLCDاین سایز  از کنترل 

LCD   پایه هستند که نقش هر پایه به شرح زیر میباشد 18- 20های گرافیکی معموال دارای . 

Vss پایه ای که به زمین وصل میشود 

VDD  پایه تغذیهLCD + وصل میشود 5میباشد که به 

V0  پایه کنترل کنتراستLCD  میباشد 

RST پایه ریست-پایه کنترلی 

R/W انتخابگرخواندن و نوشتن 

RS انتخابگر ثبات دستور/داده 

E پایه فعالساز پذیرش اطالعات 

DB0تاDB7 پایه های انتقال اطالعات/داده 

CS1,CS2,CS3 سوم-دوم-انتخاب تراشه اول 

VOUT  خروجی برق تقویت کننده برایV0 

BLA  قدرت مثبت برای نور پس زمینهLCD 

GND زمین 

K ,A  قطب مثبت و منفی مربوط به روشناییLCD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورات کتابخانه ای:

را در اختیار کاربر قرار داده که در زیر  glcd.hبرای سهولت راه اندازی این نوع از نمایشگرها کدویژن کتابخانه 

 . تعدادی از دستورات پرکاربرد این کتابخانه را معرفی میکنیم

glcd_init(&glcd_init_data); 

 را برعهده دارد و نمایشکر راه اندازی اولیه میشود. LCDنقش پیکربندی 

 

glcd_clear(); 

است ولی در بیشتر مواقع از این دستور جهت جلوگیری از پرش متن و یا چشمک زدن و در برخی  glcdجهت پاک کردن 

 موارد پاک کردن رد متن به روی نمایشگر استفاده میشود .

 

glcd_outtextf(flash char *str) 

 تابع این از وقتی که کنید توجه .دهد می نمایش فعلی موقعیت در را ,باشد می کارکترها از ای آرایه که را str رشته

 .باشد داشته قرار Flash درون str رشته که کنیم می استفاده

 

 



 

 

glcd_outtexte(eeprom char *str); 

 .دهد می نمایش فعلی موقعیت در را باشد می eeprom درون کارکترهای از ای آرایه که str رشته

 

glcd_outtextxyf ( unsigned int x, unsigned int y, "text") 

 .از حافظه فلش x,y ی به مختصاتدر مکان درون دبل کتیشن نوشتن متن ثابت

 

glcd_outtext (char *str); 

 این تابع از وقتی که کنید توجه .دهد می نمایش فعلی موقعیت در را ,باشد می کارکترها از ای آرایه که را str رشته

 .باشد داشته قرار SRAM درون str رشته که کنیم می استفاده

 

glcd_putimage ( unsigned int x, unsigned int y, name pic,MODE) 

 modeاز نوع  x,yدر مکانی به مختصات   name picنمایش عکسی به نامه 

 

getmaxx();   وgetmaxy(); 

 ین دو دستور استفاده میکنیما مختصات یا ابعاد تصویر از برای به دست اوردن

 

setbkcolor(background_color); 

 وجود دارد whiteو  black :که دو انتخاب  glcdتنظیم رنگ پس زمینه 

 

setfgcolor(fontground_color); 

 وجود دارد whiteو  black تنظیم رنگ فونت نوشتار :که دو انتخاب 

 

glcd_circle ( unsigned int x, unsigned int y, , unsigned int r); 

 glcdبه روی  rوشعاع  yوxرسم دایره ای به مختصات 

 

glcd_setpixel( unsigned int x, unsigned int y); 

 yوxبرای ایجاد یک پیکسل درمکانی به مختصات 



 

 

glcd_clrpixel( unsigned int x, unsigned int y); 

 yوxپیکسل به مختصات  برای پاک کردن یک

 

glcd_setfont(font_name); 

 برای انتخاب نوع فونت ازاین تابع استفاده میشود

 

glcd_putchar(char c); 

 ین دستور استفاده میشودا برای نمایش یک کراکتر از

 

glcd_putcharxy( unsigned int x, unsigned int y,char c); 

 yوxبرای نمایش کاراکتر در مکانی به مختصات 

 

glcd_rectrel(int x,int y,int a,int b); 

 glcdپیکسل روی  a*b  وبه اندازه x,yکشیدن یک مستطیل در نقطه شروع 

 

 در محیط کدویژن: glcd راه اندازی

 :میشویم CodeWizard بخش وارد سپس و میکنیم ایجاد پروژه یک ابتدا

 



 

 

 

 گرافیکی مورد نظر را پیدا کرده و روی آن کلیک میکنیم: LCDشده و نوع  graphic displayوارد قسمت  GLCDبرای فعال کردم 

 

 

 

 به آن متصل میشود مشخصل کنیم: GLCDحال باید پورتی که پایه های کنترلی و دیتای 

 

 

 . میکنیم ok و میکنیم انتخاب پروژه برای نامی زده را generate save and exit گزینه program منوی از نهایت در



 

 

 

 

 دو کتابخانه به شرح زیر وارد برنامه کرده است: دو بازشدن صفحه کدویژن میبینیم که کدویزار د*هنگام بستن صفحه کدویزار

 است.نیاز  LCDکه برای نوشتن است اول مربوط به نمایشگر می باشد و دوم فونت استاندارد کدویژن  کتابخانه

 

 

 

 

 

 : glcdنمایش متن ثابت روی :1پروژه

 به روی نمایشگر نشان داده میشود. 0و0به مدت یک ثانیه در مکانی به مختصات  in the name of godدر این پروژه متن 

glcd_clear(); 

glcd_outtextxyf(0,0,"in the name of god"); 

delay_ms(1000); 

 

 : glcd:نمایش یک دایره روی 2پروژه

 نمایش داده شود. 8و8پیکسل به مدت یک ثانیه درمکان  5میخواهیم یک دایره به شعاع 

glcd_clear(); 

glcd_circle (8, 8,5); 

delay_ms(1000); 

 



 

 

 

 : متغیر یک مقدار نمایش :3پروژه

 ورودی مقدارولتاژ زیر برنامه در مثال عنوان به داد. قرار رشته یک درونیا دستورات  مشابه آن  sprintf دستور توسط را متغیر بایدابتدا

 علت . میشود داده نمایش نهایتا و فتهرگ قرار  strرشته  درون متغیر این سپس گرفته قرار x متغیر در و شده خوانده ابتدا adc0 پایه

 . باشد نداشته پرش و بگیرد قرار glcd روی ثابت صورت به شده نوشته متن که این است تاخیر وجود

glcd_clear(); 

 

x= read_adc(0); 

 

sprintf(str,"x=%4.2f ",x); 

 

glcd_outtext(str); 

 

delay_ms(100); 

 . است خروجی در متغیر نمایش ارقام تعداد و نوع بیانگر % عالمت از بعد حرف و عدد

   داخل متغیر دارد قرار ٪ عالمت آن کنار که اعشار رقم 2 و صحیح رقم 2 شامل رقمی 6 عدد یک قالب در xدر مثال باال عدد اعشاری 

str) شد خواهد ذخیره ) کارکتری آرایه. 

 کاراکتر ارسالی اطالعات نوع

 c % کاراکتر تک یک

 d % 10 مبنای در دار عالمت صحیح عدد

 i % 10مبنای 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 % 10 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

 

 شمارنده::نمایش یک 4پروژه 

تعریف شده است که از عدد صفر تا بیست  forمعرفی شده اند.یک حلقه ی  intدر این برنامه دو متغیر یکی از نوع کاراکتر و دیگری ار نوع 

ریخته شده و توسط  strدرون  sprintfدستور  ذخیره شده سپس توسط i با گام یک شروع به شمارش میکند . این شمارش در متغییر 

 روی نمایشگر نشان داده میشود.glcd_outextدستور 

Int i;      char str[20]; 



 

 

For(i=0;i<=20;i++) 

{ 

Glcd_clear(); 

Sprintf(str,"num=%d",i); 

Glcd_outtext(str); 

Delay_ms(100);     

} 

 متن متحرک:5پروژه 

این متغییر  glcd_outtextذخیره میشود سپس توسط دستور i از صفر تا صد با گام یک در متغییر forدر این برنامه توسط یک حلقه 

 را برای شماره ستون متن در نظر میگیریم .با هر شمارش حلقه متن یک گام در عرض نمایشگر به سمت راست حرکت میکند

int i; 

for(i=1;i<=100;i++) 

} 

                          glcd_clear(); 

                          glcd_outtextxyf(i,1,"kahroba"); 

                          delay_ms(100); 

{ 

 به میکرو: glcdنحوه اتصال 

 



 

 

 : glcdنمایش تصویر روی 

برای  .کنیمو آن را به برنامه اضافه  کردهباید عکس را تبدیل به کد هگز  و نمایش داد یر را در حافظه میکرو ذخیره کردوبرای اینکه تص

 .می باشد LCD VISIONکه یکی از آنان نرم افزار  داریم به نرم افزار های تبدیل کننده عکس به کد هگز نیاز  این کار

 
دو روش میتوان ازاین برنامه استفاده کرد:روش اول کشیدن  به.  انواع فرمت های عکس را میتواند به فایل هگز تبدیل کند این نرم  افزار

 . میباشد و روش دوم استفاده از یک تصویر آماده استیک تصویر توسط خود برنامه 

 روش اول:

و در کادر تعیین شده  کردهرا انتخاب کرده و نوع نمایشگر را انتخاب  New Image فایل از قسمت  را باز کرده و LCD VISION برنامه 

 :دلخواه می کنیمشروع به کشیدن تصویر 

 



 

 

 روش دوم:

به سایز  به سیاه و سفید تبدیل کرده سپس آن را paintتوسط نرم افزار  عکس مورد نظر را ابتدا استنمایشگر ما تک رنگ  چون

128x64  سپس به نرافزارو مانند شکل زیر تصویر را ذخیره کرده و یا کوچکتر تبدیل کرده lcd vision وارد کنیم: 

 
 

سپس  میکنیمرا انتخاب کرده و عکس را وارد برنامه  Import Image گزینه File قسمت  lcd visionدر  برای وارد کردن تصویرحال  

 .میزنیم را Export از تب فایل گزینه

 

 



 

 

 :کنیم میرا انتخاب کرده و در محل پروژه ذخیره  C source Code را زده و گزینه Save Exportو در نهایت در پایان هردو روش 

 

 

 pic استفاده کرده و آدرس و نام عکس را داخل آن مینویسیم در این پروژه عکس را در پوشه include برای وارد کردن عکس از دستور

 :در همان محل پروژه ذخیره کرده ایم پس کد بصورت زیر است

چون تصویر درون پوشه پروژه قرار دارد و درون محل ذخیره شده برنامه اصلی نیست باید از دبل کتیشن برای فراخوانی آن توجه:

 ه کنیماستفاد

 گرافیکی lcdنمایش تصویر به روی  :6پروژه 

موجود در کنار پروژه  picوارد برنامه میشود)تصویر درون پوشه ای به نام  includeدر این برنامه ابتدا تصویر توسط دستور 

 نمایش داده میشود. glcd_putimageتوسط دستور تصویر  while(1)میباشد(سپس در حلقه 



 

 

#include <mega16.h> 

#include <delay.h> 

#include <glcd.h> 

#include <font5x7.h> 

#include "pic/shz.c" 

void main(void) 

{ 

. 

.. 

… 

glcd_init_data.font=font5x7; 

glcd_init_data.readxmem=NULL; 

glcd_init_data.writexmem=NULL; 

  

glcd_init(&glcd_init_data); 

 

while (1) 

      { 

        glcd_clear(); 

        glcd_putimagef(0,0, shz,GLCD_PUTCOPY); 

        delay_ms(1000); 

      } 

} 

 

 

 

 خروجی کد باال:

 



 

 

 : lcdنحوه نمایش متن فارسی روی 

در این قسمت برای نوشتن به طور پیش فرض درون کتابخانه های نصب شونده همراه کدویژن فونت فارسی وجود ندارد . ما در این قسمت 

طراحی برای پشتیبانی از زبان فارسی نوربخش  جناب آقایکه توسط  font.h و  graphicاز دو کتابخانه ی   glcdمتن فارسی به روی 

 شده استفاده میکنیم.

 : lcdنمایش متن فارسی به روی : 7پروژه 

در ابتدا  را فعال کرده و پروژه را ذخیره میکنیم. glcdابتدا پروژه جدیدی را در کدویژن باز کرده سپس در کدویزارت طبق قسمت های قبل 

ایل های سورس این دو کتابخانه را به شکل زیر وارد و ف includeباید فایل هدر و سورس هردو کتابخانه را وارد پروژه کنیم.هدر فایل هارا 

 ه میکنیم:پروژ

 

 

کردیم   includeکه کنیم در نتیجه فایلهای  includeعالوه بر دو فایل هدر کتابخانه ای باید فایل هدر نوع فونت فارسی را نیز به برنامه 

 به شرح زیر است:



 

 

#include "Graphic\Graphic.h" 

#include "FONT\Font.h" 

#include "FONT\font\f9x14.h" 

#include "FONT\font\AF12x16.h" 

#include "FONT\font\AF9x11.h" 
 به نوشتن برنامه میکنیم: عحال با استفاده از توابع موجود در کتابخانه های فونت فارسی شرو

 While(1) 1 

 } 2 

 glcd_clear();                3 پاک کرد صفحه

 LcdFont(AF12x16); 4 انتخاب نوع فونت

 SetBkColor(WHITE);// 5 به رنگ سفید انتخاب شده LCDپس زمینه 

 SetFgColor(BLACK);// 6 فونت نوشتار به رنگ مشکی انتخاب شده

 SetLetter(P_LETTER); 7 به زبان فارسی LCDانتخاب زبان 

به رنگ مشکی با پس "ایران"سطردوم ستون اول متن

 زمینه سفید نمایش داده میشود

DrawStringAt(2,0,"ایران",BLACK,WHITE) 8 

 delay_ms(1000); 9 تاخیر به مدت یک ثانیه

 { 10 

 خروجی برنامه باال:

 

 

 شیدا زبردست تهیه کننده:

www.glcd.ir 

www.glcd.ir

