s napìtím obdobným (standardnì
4,2 V) napájecímu napìtí displeje.
Doba ivota LED se bìnì pohybuje
nad 50 000 a 120 000 provozních
hodin (podle intenzity). Pro oivení je
na obr. 4 spektrum barevných LED.
• Podsvícení luminiscenèní fólií (EL)
- zde odpadá rozptylovací vrstva, èím
se zmení výka displeje. Toto podsvícení má dvì základní nevýhody.
1) Napájecí napìtí - tuto fólii musíme
napájet støídavým napìtím s kmitoètem
od desítek Hz do jednotek kHz, pøièem kmitoèet má vliv (obr. 3) na stabilitu intenzity podsvícení. Pozor na blikání displeje pøi nízkých kmitoètech.
Napájecí støídavé (efektivní) napìtí je
podle typu od 60 do 150 V (standardnì 100 V 400 Hz); spotøeba proudu je
pøiblinì 0,15 mA/cm2 (podle kmitoètu
a napìtí).
2) Doba ivota fólie je podstatnì kratí
ne u LED. Normálnì dosahuje 2 000
provozních hodin, u displejù s prodlouenou dobou ivotnosti a 8 000 provozních hodin.
• Podsvícení fluorescenèní lampou
se studenou katodou (CCFL) - tento
druh je vhodný pøedevím pro barevné maticové displeje, protoe barva
podsvícení je jasnì bílá a nezkresluje
barvy na displeji. Doba ivota je okolo
12 000 (max. 30 000) provozních hodin. Nevýhodou je napájení, které vyaduje napìtí øádu stovek (a 1000 V)
voltù s kmitoètem desítek kHz (20 a
45 kHz,standardnì 800 V/3 a 6 mA)
(pro napájení lze vyuít MAX753).

Znakové sady
Adresový prostor displeje LCD obsahuje 256 pozic, ve kterých jsou uloeny fonty. Èást tìchto pozic je vak
nedostupná, protoe urèitou kombinací adres se pøedávají displeji konfiguraèní a systémové údaje (zapnutí/vypnutí kurzoru, 4/8bitová komunikace
atd.). Na zaèátku je navíc 8 pozic pro
downloadovatelné fonty. V praxi zbývá 2x 96 znakù. První polovina z nich
je v mapì fontù posunuta tak, aby znaky odpovídaly konvenci ASCII. Napø.
znak A je na pozici 41H neboli 65.
Horní polovina znakové sady je vak

Regulátor otáèek
ventilátoru
Regulátor, jeho schéma je na obr.
1, jsem nael v jednom znaèkovém poèítaèovém zdroji a podle tohoto vzoru
jsem jej ji 5x postavil.
Termistor NTC je tøeba umístit do
tepelného kontaktu s chladièem. Je-li
studený, má velký odpor a tranzistor
T1 je otevøen. Na jeho kolektoru je
malé napìtí, tranzistor T2 je pøivøen a
ventilátorem teèe jen malý proud. Podle nastavení se buï netoèí vùbec, nebo
jen pomalu. Po zahøátí termistoru se

Tab. 1. Typy podsvícení displejù LCD
LED

EL

CCFL

Zpùsob
Boèní a ploné
podsvìtlení

Tenký plochý panel

Pøímé a boèní

Poadavky Stejnosmìrné
na napájení napìtí 4 a 17 V.
Pøi ploném podsvìtlení velký
pøíkon

Støídavé napìtí 60 a
130 V, 40 Hz a 1 kHz,
potøebuje DC/AC
pøevodník.
Malá spotøeba

Støídavé napìtí 600
a 1000 V, 20 kHz
a 45 kHz, potøebuje
DC/AC pøevodník.
Malá spotøeba

50 a 200 cd/m2

200 a 600 cd/m2

2 000 a
8 000 hodin

12 000 a
30 000 hodin

Svítivost

15 a 80 cd/m2

Doba ivota 50 000 a
100 000 hodin
Tlouka

Ploné: 6 mm
max. 1,5 mm
Boèní: 1,3 a 4 mm

Pøímé: 15 mm
Boèní: 3 mm

Barva

Èervená, oranová, Modrozelená, bílá,
jantarová, zelená,
lutozelená
lutozelená

Bílá

volitelná. Vìtinou se pouívá standardní anglická sada jako první (odpovídá ASCII). Podle horní pozice mùe
být pak znaková sada:
• anglická/japonská (KS0066F00 a
SED1278DOA),
• anglická/evropská (KS0066F05 a
SED1278DOB),
• anglická/ruská,
• a dalí.
Pokud jste pøipravili aplikaci na jeden typ displeje a nyní chcete pouít
jiný, je nezbytné projít si podrobnì
mapu znakù, i kdy je jako spodní polovina uvedena anglická znaková sada
a horních 96 bytù nevyuíváte. Pomìrnì èasto se lií napøíklad i nìkolik posledních znakù ze spodních 96 pozic!
Typickým pøíkladem jsou displeje
EL1602, kde se u verze anglická/japonská a anglická/ruská lií také 5 znakù ve spodní polovinì na adresách 7B,
7C, 7D, 7E a 7F.

LCD a definované fonty
V bìných LCD je 8 pozic pro uivatelsky definované fonty. Toho lze vy-

jeho odpor zmení, tranzistor T1 se
uzavøe a T2 otevøe. Odpor rezistorù je
volen tak, aby v tomto pøípadì byl tran-

Obr. 1. Regulátor ventilátoru
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uít pro èeské znaky, nebo pro pro rùzné speciální znaky, pøípadnì pro semigrafiku, kdy pomocí osmi programovatelných
znakù
sestavíte
pseudoobrázek. U podobných obrázkù je tøeba poèítat s mezerami mezi
znaky v masce displeje.
Na v závìru zmínìném CD najdete
editor uivatelsky definovaných fontù,
podrobný popis problematiky a pøíklad
pro PC a nìkteré mikroprocesory, který demonstruje bodový posun textu. To
znamená, e vá nápis z maximálnì 7
znakù se posunuje do strany po jednotlivých bodech, z nich jsou písmenka tvoøena. Díky mezerám mezi znaky
to zdaleka není tak efektní, ale problematiku uivatelsky definovaných fontù
tento pøíklad osvìtluje velmi dobøe.

Závìr
Dalí podrobnosti k problematice
displejù LCD najdete na LCD CD, které je v maloobchodním prodeji za
300 Kè nebo je lze koupit v internetovém obchodì na http://SHOP.HW.cz.
Jan Øehák
Rehak@hw.cz

zistor T2 zcela otevøen a byl na nìm
jen minimální úbytek napìtí. V praxi je
pøechod plynulý  otáèky ventilátoru se
pøi zvyující teplotì postupnì zvìtují.
Optimální funkce regulátoru se nastaví trimrem.
Napájecí proud bìných ventilátorù je asi 100 mA a tranzistor T2, který
má povolenu maximální ztrátu 800 mW
bude pøi sníených otáèkách høát. Doporuèuji jej buï umístit tak, aby jej ventilátor ofukoval, nebo pouít výkonnìjí typ. Proudové zesílení tranzistoru T2
by mìlo být vìtí ne 100, pøi mením
zesílení se tranzistor nemùe zcela
otevøít.
Ondøej Kune

