
Modul HD44780.inc 
                                                                                 [ c. Niki 6/2004  rev. 6/2016]  
 

Modul potrebuje k svojej činnosti funkcie pre prácu s pamäťou EEPROM. Do projektu musí byť preto pridaný 
aj modul EEPROM.inc !   
Modul HD44780.inc vytvára rozhranie ktoré poskytuje sadu rutín pre ovládanie znakového LCD displeja. 
Podporované sú všetky druhy displejov s radičom HD44780 s jedným až štyrmi riadkami a s maximálne 80 
znakmi. Čakacie slučky sú napísané pre kryštál 4 Mhz. Pre inú frekvenciu treba čakacie slučky upraviť. 
Komunikácia prebieha po 4 bitovej zbernici. Dátovú zbernicu modulu displeja treba pripojiť na dolné štyri bity 
ľubovoľného portu mikrokontroléra. LCD b7..4  --> MCU b3..0. Pre iné zapojenie by bolo treba upraviť 
programový kód. Signály RS a E je možné pripojiť na ľubovoľné I/O vývody mikrokontroléra. Signál R/W sa 
pripojí na zem pretože sa s displejom pracuje iba režime zápisu. Po pridaní modulu do aplikácie je treba 
nastaviť parametre podľa použitého displeja. Pozri nasledujúci obrázok. Riadky v ktorých treba prejsť 
nastavenia sú vyznačené šípkou. 
 

 
 
Konštanta CHARS udáva počet znakov na riadok displeja. 
PORT udáva priradenie názvu portu ku ktorému je pripojená dátová zbernica. 
Signály RS a E  treba priradiť vývodom mikrokontroléra podľa skutočného pripojenia. 
 
Nasleduje definícia bloku registrov ktoré modul používa. Počiatočnú adresu bloku treba nastaviť tak aby sa 
registre neprekrývali s registrami programu, v ktorom je modul použitý. Defaultne je nastavená adresa 23h. 
Adresu umiestnenia modulu v pamäti programu bude možno treba upraviť. Modul treba umiestniť niekde do 
hornej pamäti programu tak aby sa neprekrýval s programovým kódom. Default adresa je 0x350h. 
Viz. nasledujúci obrázok. 
 

 
 
 
Ďalšie  nastavenia sa týkajú národnej znakovej sady. Táto sada je umiestnená v prvých 64 Byte pamäti 
EEPROM direktívou org 2100h. Každý riadok predstavuje jeden znak 5x7 bodov. Do pamäti CGRAM LCD 
displeja, (adresa 00h až 07h) je možné zapísať 8 znakov. Jednotlivé znaky sa vyberú presunutím bodkočiarky. 
Znaky v pamäti CGRAM budú zoradené tak ako idú riadky za sebou od hora dolu. V tomto prípade budú znaky 
v poradí š, č, ž, á ,í, ď, ↑, ↓.  Ostatné znaky tabuľky sú uložené v pamäti CGROM a nieje ich možné zmeniť. 



   
 
 
 Tabuľka znakovej sady platná pre väčšinu displejov s radičom HD44780. V zelenej oblasti bude uložených 8 
užívateľsky definovaných znakov.  
 

 
 
 



Ako posledné (nepovinné) nastavenie je uvedenie displeja do určitého stavu už pri volaní inicializácie. Všetky 
nastavenia, ako je zobrazenie kurzora, blikanie kurzora, určenie smeru posunu kurzora atd. je možné nastavovať 
pomocou jednotlivých príkazov za behu, ale je tu aj druhá možnosť, nastaviť LCD do požadovaného stavu už 
počas inicializácie. Pomocou nastavení jednotlivých príznakových bitov registra LCD_FLAGS, LCD_FLAGS1. 
 

 
 
LCD_FLAGS Popis jednotlivých bitov. 

ID SC RL S B C F N 

 

                                                                    Počet riadkov displeja.  0 - jednoriadkový, 1 – dvojriadkový (default) 
             Font  znaku.                    0 - 5x7 bodov (default), 1 - 5x10 bodov 
                                                                    Zobrazenie kurzora.        0 - kurzor OFF (default), 1 - kurzor ON 
                                                                    Blikanie kurzora.             0 - kurzor nebliká (default), 1 - kurzor bliká 
                                                                    Rolovanie textu.              0 – vypnuté (default), 1 - zapnuté 
                                                                    Smer rolovania textu.      0 - doľava , 1 - doprava (default) 
                                                                    Posun kurzora / textu       0 – kurzor (default), 1 -  text 
                                                                    Posun kurzora po zápise. 0 - dekrement, 1 - inkrement  (default) 
 
LCD_FLAGS1 

X X X X X X X D 
   

                                                                               Zapínanie / vypínanie displeja.  0 - displej OFF, 1 - displej ON 
                        (default - 1) 
 
 
 
Prehľad rutín modulu: 
LCD_INIT                  - Inicializácia displeja. 
LCD_NATIONAL     - Natiahne do CGRAM prvých 8 znakov národnej abecedy z EEPROM.        
LCD_WR_STR          - Zápis reťazca znakov.  
LCD_ON                    - Zapni displej. 
LCD_OFF                  - Vypni displej.    
LCD_CLR                  - Zmaže displej a nastaví kurzor na začiatok prvého riadku. 
LCD_HOME              - Nastaví kurzor na prvý znak na prvom riadku.        
LCD_CUR_ON          - Zapni zobrazovanie kurzora. 
LCD_CUR_OFF        - Vypni zobrazovanie kurzora. 
LCD_FLASH_ON     - Zapni blikanie kurzora. 
LCD_FLASH_OFF    - Vypni blikanie kurzora. 
LCD_1_LINE             - Nastaví displej do jednoriadkového režimu. 
LCD_2_LINE             - Nastaví displej do dvojriadkového režimu. 
LCD_WR_CMD         - Zápis povelu pre display. 
LCD_WR_CHAR       - Zápis znaku na pozíciu kurzora. 
LCD_DIR_L               - Nastavuje smer posunu kurzora alebo textu vľavo, posun nastáva po zápise znaku. 
LCD_DIR_R               - Nastavuje smer posunu kurzora alebo textu vpravo, posun nastáva po zápise znaku. 
LCD_SHIFT_TEXT   - Nastaví displej na posun textu. Po zápise znaku sa bude posúvať text a kurzor bude stáť.  
LCD_SHIFT_CUR     - Nastaví displej na posun kurzora. Po zápise znaku sa posunie kurzor text bude stáť. 
LCD_CUR_INC         - Posunie kurzor o jednu pozíciu doprava. 
LCD_CUR_DEC        - Posunie kurzor o jednu pozíciu doľava. 



LCD_TEXT_INC       - Posunie text o jednu pozíciu doprava. 
LCD_TEXT_DEC      - Posunie text o jednu pozíciu doľava. 
LCD_FONT_5X8       - Nastaví font displeja na 5x8 bodov. (default) 
LCD_FONT_5X10     - Nastaví font displeja na 5x10 bodov. 
LCD_SET_POS          - Nastaví kurzor na daný riadok a stĺpec. Riadok na pozíciu danú registrom LCD_ROW  
                                      a stĺpec na pozíciu danú registrom LCD_COL. Hodnoty v LCD_ROW a LCD_COL sa     
                                      volaním rutiny nezmenia. 
 
Detailný popis rutín: 
 
LCD_INIT  - Inicializácia displeja. Rutina vykoná základné nastavenie komunikácie a uvedie LCD modul do 
                       preddefinovaného počiatočného stavu. Túto rutinu treba zavolať po inicializácii  programu  
                       v ktorom je modul používaný. Po nastavení komunikácie uvedie rutina jednotlivé funkcie displeja           
                      do stavu ktorý závisí na nastavení jednotlivých bitov registroch LCD_FLAGS, LCD_FLAGS1.              
 
             Príklad volania:   ... inicializácia programu. 
                                             CALL           LCD_INIT                 
                                             
 
LCD_NATIONAL     - Natiahne do CGRAM prvých 8 užívateľsky vytvorených znakov, z tabuľky znakov.      
                                      Príklad a popis tabuľky národnej abecedy bol už uvedený na obrázku hore. Prvé volanie  
                                      treba vykonať po inicializácii displeja.  Ak počet znakov národnej abecedy nestačí je  
                                      možné abecedu upravovať aj za behu. Úpravou znakov a následným volaním rutiny 
                                      LCD_NATIONAL sa prepíšu znaky v CGRAM a ihneď aj na displeji. 
              
    
           Príklad volania:     CALL           LCD_INIT                 
                                         CALL           LCD_NATIONAL                 
 
 
LCD_WR_STR          - Zapíše do  displeja reťazec znakov na pozíciu danú polohou kurzora. Reťazec sa musí  
                                      Nachádzať v pamäti EEPROM mikrokontroléra a musí byť ukončený znakom FFh. 
                                      Zapisovať sa budú všetky znaky za sebou od adresy v EE_ADR,  až pokiaľ sa nenarazí  
                                      na znak FFh. Rutina je primárne určená na prenos väčších počtov znakov do displeja,  
                                      ako je napríklad uvítací nápis alebo naplnenie displeja podkladom, do ktorého sa budú  
                                      následne vpisovať nejaké údaje. Pred volaním treba spravidla nastaviť polohu kurzora  
                                      na správne miesto na displeji. 
       
 
           Príklad volania:      Reťazec uložený v EEPROM: 
                                          INTRO1   de 44h,75h,61h,6Ch,20h,74h,69h,6Dh,65h,72h, FFh  ;text: „Dual timer“ 
 
                                         Program: 
                                         MOVLW     2                           ;nastavíme pozíciu na druhý riadok a druhý stĺpec. 
                                         MOVWF      LCD_COL      
                                         MOVWF      LCD_ROW 
                                         CALL           LCD_SET_POS  
                                         MOVLW      INTRO1               ;adresa reťazca v EEPROM do W 
                                         MOVWF      EE_ADR              ;adresa z W do EE_ADR             
                                         CALL           LCD_WR_STR   ;prenes reťazec na displej. 
              
 



LCD_ON                    - Zapni displej, jedná sa v podstate o rozsvietenie alebo zhasnutie displeja. V skutočnosti  
                                      displej na pozadí stále beží. Keď je displej zhasnutý môžu sa do neho zapisovať znaky  
                                      na pozadí. Táto rutina má praktické využitie asi len pri pomalej komunikácii s radičom  
                                      aby  text pri zápise neblikal. 
                                           
LCD_OFF                  - Vypni displej.    
 
LCD_CLR                  - Zmaže displej a nastaví kurzor na začiatok prvého riadku. 
 
LCD_HOME              - Nastaví kurzor na prvý znak na prvom riadku bez zmazania textu na displeji. 
                                      Blikanie kurzora nieje ovplyvnené.        
 
LCD_CUR_ON          - Zapni zobrazovanie kurzora. Kurzor sa zobrazí ako pod čiarka pod znakom. 
LCD_CUR_OFF        - Vypni zobrazovanie kurzora. 
 
 
LCD_FLASH_ON     - Zapni blikanie kurzora. Ak sa zapne blikanie kurzora, bude blikať plný znak na pozícii 
                                      kurzora. 
LCD_FLASH_OFF    - Vypni blikanie kurzora. 
 
LCD_1_LINE             - Nastaví displej do jednoriadkového režimu. 
LCD_2_LINE             - Nastaví displej do dvojriadkového režimu. V dvoj riadkovom režime pracujú všetky  
                                      displeje okrem jednoriadkového. Troj riadkový displej sa nevyrába a štvorriadkový  
                                      pracuje v dvoj riadkovom režime  s tým, že prvý riadok pokračuje na treťom riadku a 
                                      druhý riadok pokračuje na štvrtom riadku. 
 
 
                                        
LCD_SHIFT_TEXT   - Nastaví displej na posun textu. Po zápise znaku sa bude posúvať text a kurzor bude stáť.  
                                       Smer posunu textu sa riadi pomocou príkazov LCD_DIR_R  vpravo a LCD_DIR_L  
                                          smer posunu vľavo. Späť na posun kurzora sa prepne volaním LCD_SHIFT_CUR. 
                                        
LCD_SHIFT_CUR     - Nastaví displej na posun kurzora. Po zápise znaku sa posunie kurzor text bude stáť. 
                                       Smer posunu kurzora sa riadi pomocou rutín LCD_DIR_R  vpravo a LCD_DIR_L  
                                          smer posunu vľavo. 
 
LCD_DIR_R               - Nastavuje smer posunu kurzora alebo textu doprava, posun nastáva po zápise znaku. 
LCD_DIR_L               - Nastavuje smer posunu kurzora alebo textu vľavo, posun nastáva po zápise znaku. 
 
LCD_CUR_INC         - „LCD kurzor inkrement„ Posunie kurzor o jednu pozíciu doprava, bez ovplyvnenia  
                                      znaku na pozícii kurzora. Posun sa vykoná aj keď nieje kurzor zobrazený, v tom prípade  
                                      sa posunie ukazovateľ adresy v DDRAM displeja na ďalšiu adresu v poradí, smerom  
                                      hore.  
 
LCD_CUR_DEC        - „LCD kurzor dekrement„ Posunie kurzor o jednu pozíciu doľava, bez ovplyvnenia  
                                      znaku na pozícii kurzora. Posun sa vykoná aj keď nieje kurzor zobrazený, v tom prípade  
                                      sa posunie ukazovateľ adresy v DDRAM displeja na ďalšiu adresu v poradí, smerom  
                                      dole.  
 
LCD_TEXT_INC       - „LCD text inkrement„ Posunie text o jednu pozíciu doprava, voči kurzoru ktorý stojí na  
                                       mieste. 
 



LCD_TEXT_DEC      - „LCD text dekrement„ Posunie text o jednu pozíciu doľava, voči kurzoru ktorý stojí na  
                                       mieste. 
 
LCD_FONT_5X8       - Nastaví font displeja na 5x8 bodov. (default) 
 
LCD_FONT_5X10     - Nastaví font displeja na 5x10 bodov, nastavenie sa týka len displejov s týmto rozmerom  
                                       znaku. Pre displeje so znakmi 5x8 bodov táto voľba nemá význam.  
 
 
LCD_WR_CMD         - Zápis povelu pre display. Táto rutina zapíše do pamäti CGRAM  displeja príkaz,  
                                       ktorý možno vybrať zo sady príkazov v nasledujúcej tabuľke: 



                                       Príkaz musí byť vložený do W registra ešte pred volaním rutiny. Zápis príkazu má  
                                       význam iba ak chceme do displeja zapísať nejakú kombináciu bitov, ktorá  nahradí 
                                       postupnosť niekoľkých príkazov za sebou. 
 
          Príklad volania:      MOVLW     1                              ;vložíme príkaz zmaž displej 01h 
                                         CALL           LCD_WR_CMD    ;zapíš príkaz do CGRAM   
                                          
                                         Predchádzajúce volanie je identické s volaním :  
                                         CALL           LCD_CLR             ;zmaž displej.              
 
 
LCD_WR_CHAR       - Zápis znaku na pozíciu kurzora. Kód znaku musí byť pred volaním vložený do W 
                                       registra. Kurzor sa po zápise znaku automaticky posunie na ďalšiu pozíciu v poradí. 
 
          Príklad volania:      MOVLW     41h                            ;vložíme kód znaku „A“ do W registra 
                                         CALL           LCD_WR_CHAR    ;zapíš znak do DDRAM   
                                                                                        
 
LCD_SET_POS          - „LCD set position“ Nastaví kurzor na daný riadok a stĺpec. Riadok na pozíciu danú  
                                       registrom LCD_ROW a stĺpec na pozíciu danú registrom LCD_COL. Obsah registrov  
                                      LCD_ROW a LCD_COL  sa volaním rutiny nezmení. Číslo riadku sa môže pohybovať  
                                      iba v rozsahu jedna až počet riadkov displeja. Pozícia znaku v stĺpci sa môže pohybovať  
                                      v rozsahu jedna až počet znakov displeja. Číslovanie riadkov aj stĺpcov začína od jedna. 
 
 
 


