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Niektóre, nawet błahe, operacje mechaniczne, dla 
nas – elektroników często urastają do rozmiaru 

niebotycznych przeszkód. Tymczasem wystarczy 
tylko zastosować kilka małych „sztuczek”, 

a wszystko staje się łatwe.
Rekomendacje:

kilka porad montażowych przydatnych dla każdego 
praktykującego elektronika.

Kilka sposobów na 
wyświetlacz z Nokii 
3310 (i nie tylko)

Rys. 1. Szkic złącza widzianego z boku

Rys. 2. Wzajemne umieszczenie płytki drukowanej, złącza 
i wyświetlacza wg pomysłu pierwszego

Fot. 3. Widok płytki z zmontowanym wyświetlaczem
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W niniejszym artykule 
chciałbym podzielić się 
z Czytelnikami prostym, 
wygodnym, niezawodnym 
i – co ważne – powta-
rzalnym sposobem mon-
tażu mechanicznego wy-
świetlaczy pochodzących 
z popularnych niegdyś te-
lefonów Nokia 3310 i po-
dobnych.

Większość (jeśli nie 
wszystkie) dostępne obec-
nie w handlu moduły wy-
świetlaczy do telefonów 
Nokia 3310 sprzedawane 
są w postaci „szkła” wy-
świetlacza zamontowane-
go w plastikowym module 
klawiatury i dociśniętego 
metalową ramką. To, co 
nas interesuje najbardziej, 
to oczywiście: a) wspo-
mniane „szkło” wyświet-
lacza (czyli matryca LCD 
z układem scalonym ste-
rownika), b) złącze znaj-
dujące od spodu całego 
modułu. Złącze prawie 
we wszystkich przypad-
kach, z jakimi miałem do 
czynienia nie było przy-
klejone, ani umieszczone 
na stałe, a jego styki po 
przylutowaniu kabli do 
modułu zazwyczaj  nie 
zapewniały niezawodnego 
kontaktu elektrycznego. 
Cały „trick” przedstawio-

nego tutaj sposobu mon-
tażu wyświetlacza polega 
na zamianie ról strony 
„górnej” i „dolnej” złą-
cza. Nasza strona „gór-
na” złącza to ta, która 
w nienaruszonym module 
ma kontakt z samym wy-
świetlaczem LCD poprzez 
warstwę tzw. ITO (In-
dium Tin Oxide – miesza-
nina In2O3 i SnO2, która 
zazwyczaj stanowi ledwo 
widoczne styki wyświetla-
czy LCD), natomiast stro-
na „dolna” to ta, która 
styka się z płytką druko-
waną telefonu komórko-
wego. Strona „dolna” ma 
styki znacznie bardziej 
sprężyste niż strona „gór-
na” – ta właściwość sta-
nowi bazę opisywanego 
tutaj sposobu. Na rys. 1 
przedstawiony jest sche-
matycznie szkic złącza 
widzianego z boku.

Pierwsza czynność, któ-
rą należy wykonać przed 
wykonaniem instrukcji po-
niżej opisanych, to bez-
pieczne wyjęcie matrycy 
LCD z modułu, poprzez 
spiłowanie lub ścięcie 
plastikowych elementów 
mocujących przednią me-
talową ramkę. Dalej mo-
żemy spróbować dwóch 
sposobów...
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Fot. 6. Widok wyświetlacza zamontowanego wg sposobu drugiego

wały do złącza, dociska-
my wyświetlacz do złącza 
i przyklejamy go do płyt-
ki lub nawet „oblepiamy” 
taśmą samoprzylepną do-
okoła najszerszej, górnej 
krawędzi wyświetlacza 
i urządzenia.

Sposób drugi
Te n  s p o s ó b  ( s c h e -

matycznie przedstawio-
ny na rys. 4) sprawdza 
się szczególnie dobrze 
w urządzeniach, w których 
wielkość płytki nie odgry-
wa zasadniczej roli, np. 
na płytkach ewaluacyj-
nych. Jest też dużo prost-
szy i szybszy w realizacji 
praktycznej niż wcześniej 
przedstawiony.  W tym 
przypadku p ły tka  n ie 
musi spełniać szczegól-
nych wymagań: wystarczy, 
aby pod wyświetlaczem 

elementów. Z tej strony 
także za chwilę przyłoży-
my wyświetlacz. Po mon-
tażu złącza polecam użyć 
odrobiny kleju (np. na 
gorąco „z pistoletu”), aby 
przykleić plastikowy kor-
pus złącza do krawędzi 
laminatu. Widok układu 
z wyświetlaczem został 
przedstawiony na fot. 3.

S tyk i  wyświe t l acza 
widoczne są po oświet-
leniu matrycy pod odpo-
wiednim kątem – trudno 
to jednoznacznie opisać, 
najlepiej po prostu spró-
bować je znaleźć patrząc 
na wyświetlacz i oświetla-
jąc go pod różnymi kąta-
mi – wspomniana wcześ-
niej warstwa ITO inaczej 
odbija światło niż szkło 
wyświetlacza. Kiedy już 
wycentrujemy matrycę 
tak, aby jej styki paso-

Sposób pierwszy
Tę metodę stosuję, gdy 

chcę, aby urządzenie mia-
ło niewielkie rozmiary – 
jest bardziej pracochłonna 
niż dalej opisany „sposób 
drugi”, lecz także bardziej 
efektowna przy miniatu-
rowych urządzeniach. Na 
rys. 2 zostało pokazane 
wzajemne umieszczenie 
płytki drukowanej, złącza 
i wyświetlacza. Założenia 
jakie powinien spełniać 
projekt płytki drukowanej 
są następujące:
a) elementy muszą być 

typu SMD oraz powin-
ny znajdować się na 
jednej stronie płytki,

b) „pady” złącza wyświet-
lacza  powinny być 
umieszczone na środku 
krawędzi płytki,

c) krawędź ze złączem 
powinna mieć szero-
kość zbliżoną do sze-
rokości wyświetlacza,

Fot. 5. Sposób montażu złą-
cza wg sposobu drugiego

Rys. 4. Wzajemne umieszczenie płytki drukowanej, złącza 
i wyświetlacza wg pomysłu drugiego

List. 1.
lcdSpiWrite(0x21); //Extended instruction set (H)
lcdSpiWrite(0xC0); //Vop setting
lcdSpiWrite(0x06); //Temperature Coefficient
lcdSpiWrite(0x13); //Set bias system
lcdSpiWrite(0x0A); //HV-gen voltage multiplication
lcdSpiWrite(0x20); //H=0 <- Basic Instruction set
lcdSpiWrite(0x11); //VLCD Programming range
lcdSpiWrite(0x0C); //display configuration
lcdSpiWrite(0x40); //Set Y-Address of RAM (=0)
lcdSpiWrite(0x80); //Set X-Address of RAM (=0)

d) laminat powinien być 
jak najcieńszy.
Mając tak przygoto-

waną płytkę  lutujemy 
blaszki złącza wyświet-
lacza stroną niesprężystą 
do „padów” na krawędzi 
płytki – można je lekko 
„nagiąć” w stronę płytki, 
aby je łatwiej połączyć. 
Wykonujemy to tak, aby 
strona sprężysta złącza 
wystawała po tej stronie 
płytki, na której nie ma 
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nie zawierała elementów, 
natomiast umieszczenie 
na niej złącza jest dowol-
ne.

Lutujemy stronę nie-
sprężystą złącza do „pa-
dów” na płytce druko-
wanej tak jak zostało to 
pokazane na fot. 5. Na 
tak przygotowanym złączu 
kładziemy matrycę LCD 
i centrujemy ją podobnie 
jak to robiliśmy w pierw-
szym sposobie montażu. 
Całość dociskamy przykle-
janym lub przykręcanym 
na śrubkach M3 kawał-
kiem pleksiglasu. Efekt 
widoczny jest na fot. 6.

W przypadku sposo-
bu drugiego, wycentro-
wanie wyświetlacza tak, 
aby pasował do złącza 
na płytce można sobie 
ułatwić tworząc w swo-
im ulubionym programie 
do projektowania płytek 
komponent wyświetlacza: 
„pady” razem z pasującym 
obrysem krawędzi matry-
cy i z zaznaczeniem prze-
widywanego miejsca na 
śruby utrzymujące pleksi-
glas. Oczywiście staramy 
się także nie dokręcać 
śrub utrzymujących plek-
siglas zbyt mocno, ponie-
waż wyświetlacz jest dość 
delikatny – wystarczy do-
kręcić go na tyle mocno, 
aby nieznacznie ugięły 
się blaszki jego złącza.

Dodatkowe pomysły
Wyświetlacze do tele-

fonów Nokia 3310 wręcz 
idea lnie  mieszczą  s ię 
w pudełeczkach plastiko-
wych, w których firma
Maxim wysyła próbki, 
więc pudełko takie dosko-
nale nadaje się na obu-
dowę dla miniaturowego 
urządzenia z opisanym tu-
taj wyświetlaczem (zamon-
towanym np. sposobem 
pierwszym). Jakby tego 
było mało, to nadmienię 
jeszcze, że do wspomnia-
nego opakowania po prób-
kach także dobrze mieści 
się bateria od telefonu 
Nokia 3310. W jednej obu-
dowie z wyświetlaczem 

i baterią zmieści się też 
mała płytka z elektroniką 
i  parę przycisków pod 
wyświetlaczem (sprawdzo-
ne w praktyce). Jednym 
słowem gratka dla miłoś-
ników mikrokontrolerów 
MSP430.

Dygresja
Przy okazji omawia-

nia zagadnień związanych 
z wyświetlaczami do tele-
fonów Nokia 3310 warto 
wspomnieć, że w telefonie 
Nokia 3410 znajduje się 
bardzo podobny wyświet-
lacz. Ma on większą roz-
dzielczość (96x65 punk-
tów), sterownik PCF8812 
(Philips) i  jest o około 
złotówkę droższy od wy-
świetlacza do Nokii 3310.

A b y  z a m i a s t  w y -
świetlacza od 3310 użyć 
wyświetlacza od 3410, 
w swoim projekcie wystar-
czy dopisać kilka dodatko-
wych poleceń przy inicja-
lizacji. Sterownik do 3410 
obsługuje matrycę większą 
(102x65) niż zastosowa-
na w tym wyświetlaczu 
(96x65), dlatego w każdej 
linijce 6 ostatnich wpi-
sanych bajtów pozostanie 
nie wyświetlonych. Me-
chanicznie i elektrycznie 
matryce do Nokii 3310 
i 3410 są w pełni zamien-
ne (identyczne wymiary 
geometryczne i wyprowa-
dzenia elektryczne).

Przykładowa sekwencja 
danych inicjalizujących 
wyświet lacz  do  Noki i 
3410 została przedstawio-
na na list. 1. Sekwencja 
ta poprawnie zainicjali-
zuje także wyświetlacz 
3310 (dokona jedynie kil-
ku wpisów do nieistnie-
jących rejestrów) i można 
spróbować ją zastosować 
w miejscu dotychczasowej 
sekwencji dla wyświet-
lacza 3310 (wpisywanej 
przy linii DC wyświet-
lacza ustawionej w stan 
niski). Szczegóły można 
znaleźć w nocie katalogo-
wej układu PCF8812.
Robert Brzoza-Woch


