DEV-MI0430FT-2-V1
REV1

คู่มือการใช้งาน DEV-MI0430FT-2-V1
DEV-MI0430FT-2-V1 เป็ น TFT module ขนาดของหน้าจอ 4.3" ใช้ SSD1926 เป็ น Graphic driver
่ ั TFT ของ MIT รุ่ น MI0430FT ขนาด 4.3" ความละเอียดของจอเป็ นแบบ WQVGA 480x272
รวมกบจอ
pixel
Feature
- ขนาดจอ 4.3"
- ความละเอียดของจอ 480x272 pixel (WQVGA)
- ความละเอียดของสี 16bpp (65536 สี )
่
็ อมูลสําหรับแสดงผล 256KB
- หนวยความจํ
าเกบข้
่ นแบบขนาน Multiplex ขาข้อมูลกบขา
ั Address สามารถเชื$ อมตอได้
่ ท) งั MCU 8bit,
- การเชื$อมตอเป็
16bit และ 32bit
่
- มี DC/DC converter สําหรับจายไฟ
Backlight ภายในบอร์ด
่
่ )น
- มี Voltage regulator ภายในบอร์ด ผูใ้ ช้งานเพียงจายไฟเลี
) ยง +5VDC เทานั
่ ั Microcontroller เป็ นแบบ pin header 17x2 ระยะ pitch 2.0mm
- Connector เชื$อมตอกบ
MCU Interface
& Address
latch

Adr/Data

TFT Graphic
controller
SSD1926

Data

TFT 4.3"
MI0430FT

Control
Power supply
+1.8VDC
+3.3VDC
+19VDC

© 2010 Electronics Source Co., Ltd.

Page 1/12

คู่มือการใช้งาน DEV-MI0430FT-2-V1

รายละเอียดของ Connector ทีเชือมต่ อกับ Microcontroller
ขา
ชื$อ
I/O/P รายละเอียด
1
AB17
I
ขา Address 17
2
AB0
I
ขา Address 0
3
HLATCH I
ขา Latch address 9-16 (active high)
4
LLATCH I
ขา Latch address 1-15 (active high)
5
GND
P
ขา Ground
6
GND
P
ขา Ground
7
GND
P
ขา Ground
8
+5V
P
ขาไฟเลี) ยง +5VDC
9
+5V
P
ขาไฟเลี) ยง +5VDC
10
+5V
P
ขาไฟเลี) ยง +5VDC
11
ADB1
I/O ขา Address 2 และ Data 1
12
ADB0
I/O ขา Address 1 และ Data 0
13
ADB3
I/O ขา Address 4 และ Data 3
14
ADB2
I/O ขา Address 3 และ Data 2
15
ADB5
I/O ขา Address 6 และ Data 5
16
ADB4
I/O ขา Address 5 และ Data 4
17
ADB7
I/O ขา Address 8 และ Data 7
18
ADB6
I/O ขา Address 7 และ Data 6
19
ADB9
I/O ขา Address 10 และ Data 9
20
ADB8
I/O ขา Address 9 และ Data 8
21
ADB11
I/O ขา Address 12 และ Data 11
22
ADB10
I/O ขา Address 11 และ Data 10
23
ADB13
I/O ขา Address 14 และ Data 13
24
ADB12
I/O ขา Address 13 และ Data 12
25
ADB15
I/O ขา Address 16 และ Data 15
26
ADB14
I/O ขา Address 15 และ Data 14
่ $อมตอ่
27
NC
ไมเชื
28
#RESET
I
ขา Reset (active low)
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29
30
31
32
33
34

#WAIT
#CS
#RD
#WE0
#WE1
MEM/#REG

O
I
I
I
I
I

่ อมรับข้อมูล
ขา Wait (active low) บอก MCU วา่ Module ยังไมพร้
ขา Chip select (active low)
่ ญญาณอานข้
่ อมูลจาก module
ขา Read (active low) เป็ นขาสงสั
่ ญญาณเขียนข้อมูลลง module
ขา Write (active low) เป็ นสงสั
่ /เขียน ข้อมูล high byte
ขา high data byte เลือก อาน
่ ยนข้อมูลจาก "1" RAM, "0" Register
ขา Memory/Register เลือกอานเขี

ตําแหน่ งขาสั ญญาณของ CN1

1
NC
ไมมี่ การเชื$อมตอ่
2
NC
ไมมี่ การเชื$อมตอ่
3
YU
ขาสัญญาณ Touch panel (ตัวเลือกเพิ$มเติม)
4
XL
ขาสัญญาณ Touch panel (ตัวเลือกเพิ$มเติม)
5
YD
ขาสัญญาณ Touch panel (ตัวเลือกเพิ$มเติม)
6
XR
ขาสัญญาณ Touch panel (ตัวเลือกเพิ$มเติม)
*** I = Input, O = Output, P = Power
่
่ ั Microcontroller ได้หลากหลายรู ปแบบ แต่ TFT Module
SSD1926 สามารถตั) งคาการเชื
$อมตอกบ
่ นแบบ Generic #2 addressing Mode และคา่ default สําหรับการจัดเรี ยง
ตัวนี) จะใช้รูปแบบการเชื$อมตอเป็
ข้อมูลจะเป็ นแบบ Little endian
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ตารางแสดงสถานะของขาต่ างๆ ตอน อ่ าน/เขียน ข้ อมลู

การเชือมต่อกับ microcontroller แบบ 8bit
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การเชื$อมตอกบ
่ ั microcontroller แบบ 8bit จะชวยลดขาสั
่
ญญาณในการเชื$อมตอกบ
่ ั TFT module ลงได้ แต่
่ ็
่
่ ั PMP
ความเร็วในการเชื$ อมตอกจะลดลงตามไปด้
วย การเชื$อมตอแบบ
8bit นี) สามารถนําไปเชื$อมตอกบ
่
่
(Parallel Master Port) ที$มีอยู่ใน microcontroller ตระกูล PIC24 ได้ และความเร็ วในการเชื$อตอจะสู
งกวาเรา
่
มาเขียนโปรแกรมติดตอเอง
Timing diagram สํ าหรับการเขียนข้ อมลูแบบ 8bit

่ ั microcontroller แบบ 8bit โดยการจัดเรี ยงข้อมูลเป็ นแบบ Little endian
Timing diagram สําหรับเชื$อมตอกบ
ขันตอนการเขียนข้ อมลูไปยัง TFT Module แบบ 8bit
ํ
่ เขียน ข้อมูล ลงหนวยความจํ
่
1. กาหนดวาจะ
า หรื อ Register ด้วยขา MEM/#REG "0"=เขียนข้อมูล
่
ลง Register, "1"=เขียนข้อมูลลงหนวยความจํ
า
2. ขา #CS="0" เพื$อให้ Module พร้อมรับข้อมูล
ํ
่
่
3. กาหนดขา
Address AB17 วาจะเขี
ยนข้อมูลลงตําแหนงไหน
่ าแหนง่ Address[8:1] ไปที$ขา ADB[7:0] หลังจากนั) นสร้างสัญญาณ Latch address ไปที$ขา
4. สงตํ
LLATCH เพื$อ Latch address[8:1] ไปยัง buffer
5. สงตํ
่ าแหนง่ Address[16:9] ไปที$ขา ADB[7:0] หลังจากนั) นสร้างสัญญาณ Latch address ไปที$ขา
HLATCH เพื$อ Latch address[16:9] ไปยัง buffer
่ อมูล Data[15:8] ไปที$ขา ADB[7:0]
6. ให้ขา AB0="1" ขา #WE1="0" หลังจากนั) นสงข้
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7. สร้างสัญญาณเขียนข้อมูลไปที$ขา #WE0 เพื$อเขียนข้อมูลไปยัง TFT module
่ อมูล Data[7:0] ไปที$ขา ADB[7:0]
8. ให้ขา AB0="0" ขา #WE1="1" หลังจากนั) นสงข้
9. สร้างสัญญาณเขียนข้อมูลไปที$ขา #WE0 เพื$อเขียนข้อมูลไปยัง TFT module
10. ขา #CS="1" หลังจากที$เขียนข้อมูลเสร็ จแล้ว
Timing diagram สํ าหรับการอ่ านข้ อมลแบบ
8bit
ู

ขันตอนการอ่ านข้ อมลูจาก TFT Module แบบ 8bit
ํ
่ ่ อมูล จากหนวยความจํ
่
่ อมูล
1. กาหนดวาจะอานข้
า หรื อ Register ด้วยขา MEM/#REG "0"=อานข้
่ อมูลจากหนวยความจํ
่
จาก Register, "1"=อานข้
า
2. ขา #CS="0" เพื$อให้ Module พร้อมรับข้อมูล
ํ
่ อานข้
่ อมูลจากตําแหนงไหน
่
3. กาหนดขา
Address AB17 วาจะ
่ าแหนง่ Address[8:1] ไปที$ขา ADB[7:0] หลังจากนั) นสร้างสัญญาณ Latch address ไปที$ขา
4. สงตํ
LLATCH เพื$อ Latch address[8:1] ไปยัง buffer
่ าแหนง่ Address[16:9] ไปที$ขา ADB[7:0] หลังจากนั) นสร้างสัญญาณ Latch address ไปที$ขา
5. สงตํ
HLATCH เพื$อ Latch address[16:9] ไปยัง buffer
6. ให้ขา AB0="1" ขา #WE1="0"
่ ข้อมูลไปที$ขา #WE0 เพื$ออาน
่ ข้อมูลจาก TFT module
7. สร้างสัญญาณอาน
่ อมูล Data[15:8] จากขา ADB[7:0]
8. อานข้
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9. ให้ขา AB0="0" ขา #WE1="1"
่ อมูลไปที$ขา #RD เพื$ออานข้
่ อมูลจาก TFT module
10. สร้างสัญญาณอานข้
่ อมูล Data[7:0] จากขา ADB[7:0]
11. อานข้
12. ขา #CS="1" หลังจากที$อ่านข้อมูลเสร็ จแล้ว
การเชือมต่อกับ microcontroller แบบ 16bit

่ ั microcontroller แบบ 16bit เหมาะกบก
ั ารนํา TFT Module ไปใช้งานรวมกบ
่ ั
การเชื$อมตอกบ
Microcontroller ขนาด 16bit หรื อจะนําไปใช้ร่ วมกบั PIC32 ที$มี PMP Module แบบ 16bit ซึ$ งความเร็ วใน
การรับสงข้
่ อมูลจะสู งกวาแบบ
่
8bit

© 2010 Electronics Source Co., Ltd.

Page 7/12

คู่มือการใช้งาน DEV-MI0430FT-2-V1

Timing diagram ของการเขียนข้ อมลูแบบ 16bit

Timing diagram ของการเชื$อมตอ่ Microcontroller กบั TFT module แบบ 16bit
ขันตอนการเขียนข้ อมลไปยั
ง TFT Module แบบ 16bit
ู
ํ
่ เขียนข้อมูล ลงหนวยความจํ
่
1. กาหนดวาจะ
า หรื อ Register ด้วยขา MEM/#REG "0"=เขียนข้อมูลลง
่
Register, "1"=เขียนข้อมูลลงหนวยความจํ
า
2. ขา #CS="0" เพื$อให้ Module พร้อมรับข้อมูล
ํ
่
่
3. กาหนดขา
Address AB17 วาจะเขี
ยนข้อมูลลงตําแหนงไหน
่ าแหนง่ Address[16:1] ไปที$ขา ADB[15:0] หลังจากนั) นสร้างสัญญาณ Latch address ไปที$ขา
4. สงตํ
LLATCH กบั HLATCH เพื$อ Latch address[16:1] ไปยัง buffer
่ อมูล Data[15:0] ไปที$ขา ADB[15:0]
6. ให้ขา AB0="0" ขา #WE1="0" หลังจากนั) นสงข้
7. สร้างสัญญาณเขียนข้อมูลไปที$ขา #WE0 เพื$อเขียนข้อมูลไปยัง TFT module
8. ขา #CS="1" หลังจากที$เขียนข้อมูลเสร็ จแล้ว
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Timing diagram การอ่ านข้ อมลแบบ
16bit
ู

ขันตอนการอ่ านข้ อมลจาก
ู
TFT Module แบบ 16bit
ํ
่ ่ อมูลจากหนวยความจํ
่
่
1. กาหนดวาจะอานข้
า หรื อ Register ด้วยขา MEM/#REG เป็ น "0"=อาน
่ อมูลจากหนวยความจํ
่
ข้อมูลจาก Register, ขา MEM/#REG เป็ น "1"=อานข้
า
2. ขา #CS="0" เพื$อให้ Module พร้อมรับข้อมูล
ํ
่ ่ อมูลลงตําแหนงไหน
่
3. กาหนดขา
Address AB17 วาจะอานข้
่ าแหนง่ Address[16:1] ไปที$ขา ADB[15:0] หลังจากนั) นสร้างสัญญาณ Latch address ไปที$ขา
4. สงตํ
LLATCH กบั HLATCH เพื$อ Latch address[16:1] ไปยัง buffer
6. ให้ขา AB0="0" ขา #WE1="0"
่ อมูลไปที$ขา #RD เพื$ออานข้
่ อมูลไปยัง TFT module
7. สร้างสัญญาณอานข้
่ อมูล Data[15:0] จากขา ADB[15:0]
8. ทําการอานข้
9. ขา #CS="1" หลังจากที$เขียนข้อมูลเสร็ จแล้ว
การป้ องกันผลจาก Transmission line effect
่
ในวงจรที$มีความถี$สูงๆ จะมอง Trace บน PCB เป็ นเหมือนกบัTransmission line สวน
่ ญญาณบน PCB ไมเทากน
่ ่ ั
Transmission line effect ก็คือผลกระทบจาก Impedance ของตัวรับและตัวสงสั
ิ
ิ ) นทั) งชวงขอบขาขึ
่
ทําให้เกดความผิ
ดเพี) ยนของสัญญาณขึ) น ความผิดเพี) ยนของสัญญาณนี) มกั จะเกดขึ
) น และ
่
่ ิ
ขอบขาลง ในชวงขอบขาขึ
ั ญาณแกวงเกนแรงดั
นไฟเลี) ยงภายในวงจร
) นสัญญาณจะเกดิ Overshoot ทําให้สญ
่
่
สวนในชวงขอบขาลง
สัญญาณจะเกิด Undershoot ทําให้แรงดันของสัญญาณมีค่าตํ$ากวา่ 0 Volt ดังรู ป
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ลักษณะของสัญญาณที$เกดิ Overshoot

ลักษณะของสัญญาณที$เกดิ Undershoot
การออกแบบ PCB สําหรับวงที$มีสญ
ั ญาณขอบขาขึ) น (Rise time) และขอบขาลง (Fall time) ตํ$าๆ
่
(สัญญาณลักษณะนี) มกั จะถูกสร้างโดยอุปกรณ์ CMOS หรื อหนวยประมวลผล
ที$มีความเร็ วสูง) จะต้อง
่ $จะทําได้ เพื$อลด Transmission line effect หรื อใช้ตวั ต้านทาน, Schottky diode
เดินลายวงจรให้ส) นั ที$สุดเทาที
มาป้ องกนั
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บน TFT Module 4.3" มีการตอ่ Schottky diode ที$ตวั รับสัญญาณไว้แล้ว เพื$อป้ องกนัผลจาก ความ
ิ ) น สําหรับวงจรที$จะมาเชื$อมตอกบ
่ ั TFT Module 4.3" ถ้าเกดความผิ
ิ
ผิดเพี) ยนของสัญญาณที$จะเกดขึ
ดเพี) ยน
้
่ วต้านทานอนุกรมให้ใกล้ตวั สงสั
่ ญญาณ หรื อ Microcontroller ให้มาก
ของสัญญาณขึ) น ให้แกไขโดยการตอตั
่ $จะทําได้ สําหรับคาของตั
่
่
ที$เทาที
วต้านจะต้องทดลองโดยการเปลี$ยนคาไปเรื
$ อยๆให้ได้รูปสัญญาณที$ มีความ
ผิดเพี) ยนน้อยที$สุด

่ วต้านทานและ Schottky diode เพื$อลดการผิดเพี) ยนของสัญาณ
การตอตั
่ อมูลเพิ$มเติมเกยวกบ
ี$ ั Optimized Signal Integrity ได้ที$ www.rickmiller.com/si.htm
อานข้
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