
Aplikasi Label Nama Elektronik oleh SST-01 LCD Interface 

  
 Aplikasi berikut ini membahas mengenai label nama elektronik yang dibentuk 
oleh SST (Sub System) -01 LCD Interface. Sub System adalah bagian kecil dari sebuah 
system elektronik yang dirancang untuk membantu kinerja dari Bagian Pemroses yang 
dapat berupa Development System (DST-5x) ataupun Personal Computer. 
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Gambar 1 

Perangkat-perangkat yang dapat mengakses SST-01 LCD Interface 
  

 Dengan adanya sub system maka Bagian Pemroses (CPU) serasa bagaikan 
seorang atasan yang memiliki asisten yang cerdas. Bila sebelumnya pada antarmuka-
antarmuka yang biasa, CPU harus mengatur proses yang terjadi pada antarmuka lebih 
detail bagaikan seorang atasan yang harus menjelaskan dan mengajarkan detail 
perintahnya maka dengan Sub System, CPU hanya cukup memberikan perintah-perintah 
singkat saja dan Sub System akan langsung mengerjakan perintah tersebut tanpa CPU 
harus campur tangan. 

 Contoh pada LCD, untuk menuliskan karakter “A” pada layarnya, mikrokontroler 
yang terhubung langsung tanpa sub system harus menentukan ke register mana data akan 
dikirim, membangkitkan pulsa E Clock setiap kali pengiriman data dan menunggu 
HD44780 (mikrokontroler yang ada pada LCD) selesai menampilkan data ke layar. 
Dengan Sub System, mikrokontroler hanya perlu mengirimkan perintah berisi data dan ke 
register mana data dikirim. Sub System akan memproses perintah tersebut hingga 
terlaksana dan mengirimkan informasi balik (acknowledge) ke CPU setelah perintah 
terlaksana atau gagal karena perintah tidak dikenali. 
 Untuk aplikasi sebagai Label Nama Elektronik, SST-01 mempunyai 1Kb 
EEPROM yang dapat digunakan untuk menyimpan label nama anda sehingga saat SST 
ini dilepas dari CPU dan berdiri sendiri, teks yang tersimpan akan tampil pada layarnya 
saat power supply diaktifkan atau tombol reset ditekan. 
 Seperti dijelaskan pada bagian 1, proses akses data pada subsystem dapat 
dilakukan melalui Sistem Mikrokontroler, PC ataupun Notebook selama perangkat-
perangkat ini mempunyai terminal UART baik RS232 maupun TTL level, demikian pula 
terjadi pada saat proses pengisian memori dari Label Nama Elektronik ini. 



  
Pengisian Teks melalui PC 

- -         Gunakan Software Dump Terminal seperti Hyperterminal atau Mode 
Terminal dari Delta Micro Studio untuk mengakses port RS232 dari PC. 

- -          
Gambar 2 

Setting Com Hyperterminal 
  

 
Gambar 3 

Setting Com pada Delta Micro Studio 
  

- -         Kirimkan data teks ke layar dengan data 
  



  

  
- -         Sub System akan membalas dengan beberapa data dan karakter “O” untuk 

OK dan “E” untuk error 
- -         Untuk mengirimkan kode B0, anda tekan tahan tombol Alt dan kemudian 

lanjutkan dengan 0, 1, 7 dan 6 dan lepaskan tombol Alt. Pastikan gunakan 
numeric pada bagian kanan Keyboard dan lampu Num Lock aktif. Demikian pula 
pada pengiriman kode-kode selanjutnya 

- -         Copy data pada layar ke memori dengan mengirimkan data 
  

  
  
  
  

- -         Seluruh data yang ada pada layar akan disimpan pada memori 
- -         Tekan tombol reset dan data akan tampil lagi pada layar LCD 
- -         Lepaskan Sub System dari CPU, matikan dan nyalakan kembali power supply 
- -         Sub System akan menampilkan isi teks yang anda simpan dalam memori tadi. 

  
Pengisian Teks melalui DST-51/2 

- -         Download program pada listing 1 ke dalam DST-5x 
Listing1 
      .code 
      Mov       DPTR,#PaketKirimkeLayar         ;Kirim teks ke layar 
LCD 
      Lcall     KirimPesan_Serial               ; 
      Lcall     AmbilACK 
      Mov       DPTR,#PaketCopyMemori           ;Copy  layar ke memori 
      Lcall     KirimPesan_Serial 
      Lcall     AmbilACK 
      Ajmp      $ 
       
AmbilACK: 
         Lcall  Serial_In        ;Ambil ID 
         Lcall  Serial_In        ;Ambil panjang 
         Mov    R7,A 
LoopACK: 
         Lcall  Serial_In        ; 
         Djnz   R7,LoopACK       ; 
         Lcall  Serial_In        ;Checksum 
         Ret 
          
PaketKirimkeLayar: 
         DB     0B0h,11h,01,'DELTA ELECTRONIC',95h,0Fh 
  
PaketCopyMemori: 

ID L Reg Isi Teks Csum 

B0 11 01 44 45 4C 53 41 20 45 4C 45 4B 54 52 4F 4E 49 43 95 
0176 0017 0001 0068 0069 0076 0083 0065 0032 0069 0076 0069 0075 0084 0082 0079 0078 0073 0067 0149 

      D E L T A   E L E C T R O N I C   

ID L Reg Com Csum 
B0 02 06 01 47 
0176 0002 0006 0001 0071 

          



         DB     0B0h,02,06,01,47h,0Fh 
  

- -         Hubungkan Sub System ke Modul DST-5x dengan kabel-kabel black housing 
ke pin RXD, TXD dan GND dari Extra Port connector DST-5x 

- -         Run Program yang telah didownload pada DST-5x 
- -         Teks akan langsung tampil pada layar dan sekaligus tersimpan pada memori 
- -         SST-01 LCD akan selalu menampilkan teks yang disimpan tadi setiap kali 

reset ditekan atau power diaktifkan. 
  

 
Gambar 4 

SST-01 LCD dengan LCD Hitachi (konektor samping) 
  

 
Gambar 5 

SST-01 LCD dengan LCD (konektor 16 x 1) 
  
 Walaupun SST-01 LCD tersedia dalam paket dengan LCD Hitachi M1632 yang 
mempunyai konektor 7x2 dari samping, namun pengguna masih dapat mengganti LCD 
Hitachi tersebut dengan LCD-LCD merk lain yang mempunyai konektor satu baris 
berupa 16x1 pin. Hal ini menyebabkan SST-01 LCD kompatibel dengan berbagai macam 
LCD karakter. 

 Untuk mengatur kecerahan backlight dan contrast, selain pengaturan ini dapat 
dilakukan melalui perintah-perintah dari PC, juga terdapat tombol contrast dan backlight 
di sebelah kanan layar LCD untuk pengaturan secara manual. Paulus, Delta Electronic 
 


