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Connexió d'un dispositiu extern al MCU

Elecció del dispositiu
Donatqueel nostreMCU ja portaun controladorUSB,hemdeciditcomentarla connexiód'unaltre
dispositiu.El nostreprojecte(“Sokoban”),ja queésbàsicamentun videojoc,necessitaunapantalla
on hi hauràel mapadel joc, lescaixes,i el personatgequel'usuariha demoure.Així, el dispositiu
que connectaremserà el controladord'un display LCD. Concretament,serà un de les sèries
SED1530 de Seiko, el SED1531D0.

Sistema de connexió
Si utilitzéssimun microprocessadorsemblanta l'arquitecturax80 o x86 de Intel, tindriemfacilitats
per a connectarperifèricsal busde dadesi adreces,peròen el casdel nostreMCU, no les tenim.
Ensreferim a la línia #IORQ, quepermetdiscernirentreels accéssosa memòriai als dispositius
mentrecomparteixenel mateixbusdedades/adreces.Doncsbé,el nostreMCU no té aquestalínia.
Llavors, tenim duesmaneresde connectarel dispositiu:utilitzant ports paral·lelsdel MCU, o bé
fent comsi el dispositiuforméspartdel mapadememòria.Utilitzaremaquestasegona,perquèésla
que més s'assembla a l'exigida.

Descripció del connexionat
El LCDC té 8 bits debusde dades,queconnectaremal LSB del nostrede16 bits. Llavors,la línia
A0 ensserviràper diferenciartransferènciade dadeso d'instruccions.Les línies de control RD i
R/W les connectaremcom si d'unamemòriaes tractés,i els dos CS del controladoranirana un
decodificadordel busd'adreces.El LCDC requereixqueseli indiqui si estàconnectatambunMPU
80-series,o 68-series.Hemd'escollir80-series(esfa mitjançantun pin). Tambépodemconnectarel
seuresetal resetgeneraldel circuit complert.Els dosbytesquepertanyenal LCD els posarema
0x00800000– 0x00800001;aquestazona abansera no-accessiblesegonsla configuració de
memòria decidida en una entrega anterior.

Il·lustració 1: Esquema de connexionat
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Decodificador
Les funcions del decodificador seran:

CS2= #XA1 #XA2 #XA3 #XA4 #XA5 #XA6 #XA7 #XA8 #XA9 #XA10 #XA11 #XA12 #XA13
#XA14 #XA15 #XA16 XA17 #XA18 #XA19

#CS1 = #CS2

Temporització
El tempsd'accésd'aquestcontroladorde LCD ésde 70ns.Si tenim en comptequeels retardsdel
decodificadorserànmínims(si mésno dinsdel margedel tempsd'accésdel microcontrolador),tot
funcionarà sense problemes.

Ús del dispositiu
Tot el que escrivim a la direcció 0x00800000s'interpretaràcom a dades,i el que hi hagi a
0x00800001seràninstruccions.El joc d'instruccionss'especificaa la Datasheetdel controlador
LCD. A l'horadeprogramar,ja queel controladorLCD no té un busdedadesde16 bits,no valdrà
escriureuna word (16 bits) a 0x00800000,ja que el MCU treuràXD0..XD15 simultàniament,i
nosaltresnoméstenim XD0..XD7 connectats.Es podrienbuscarcircuits de connexionatdiferents.
Un altredesenzill seriautilitzar lesdireccionsde memòria0x00800000i 0x00800002,així només
utilitzariemel LSB dela word queestreuriapel busdedades.I un circuit méscomplicatpodriaser
un queincloésun Latch per al MSB, i llavors (sincronitzatambel rellotgede sistema)passésel
MSB al LCDC. De tota manera,ésil·logic escriureunaword a la zonade memòriadel LCDC, ja
que significaria voler enviar una dada i una instrucció alhora.

Referències
� SED 1530 Series Datasheet:

http://www.seiko-usa-ecd.com/lcd/products/graphic_mods/pdf/sed1530_31_32.pdf
� ML671000 CMOS 32-Bit Single-Chip Microcontroller User's Guide:

http://www.okisemi.com/html/docs/Intro-5206.html


