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Kolorowy wyświetlacz 
elektroluminescencyjny 
firmy Planar

Jedną z charakterystycznych cech wyświetlaczy 
elektroluminescencyjnych firmy Planar jest 

bursztynowa barwa świecenia. W niektórych 
aplikacjach konieczne jest zastosowanie 
wyświetlaczy o większej liczbie kolorów, 

a szczególnie przydatny (do sygnalizacji stanów 
alarmowych) bywa kolor czerwony. Dlatego 

też inżynierowie firmy opracowali specjalny 
wyświetlacz pozwalający na wizualizację danych 

w maksymalnie 8 kolorach na czarnym tle.

Ograniczenie l iczby 
kolorów wynika między 
innymi z badań percepcji 
ludzkiej. Stwierdzono pod-
czas nich, że duża liczba 
kolorów obniża koncentra-
cję obserwatora oraz obni-
ża czytelność przekazywa-
nych komunikatów. Wy-
świetlanie standardowych 
danych w jednym kolorze 
i sygnalizowanie sytuacji 
awaryjnych drugim kolo-
rem zapewnia łatwe spo-
strzeżenie takiego zdarze-

nia przez operatora. Zja-
wisko to trzeba uwzględ-
nić szczególnie w sytu-
acjach, w których czas 
reakcji operatora trzeba 
skrócić do minimum, na 
przykład w ratownictwie 
medycznym oraz podczas 
akcji wojskowych. 

Budowa wyświetlacza 
EL 640.480 AA1 opar-
ta jest na innowacyjnej 
strukturze nazwanej RGY 
od pierwszych l i ter  3 
podstawowych barw emi-

towanych przez wyświe-
tlacz (R – red/czerwo-
ny, G – green/zielony, Y 
– yellow/żółty). Przekrój 
przez warstwy tworzące 
wyświetlacza pokazano na 
rys. 1.

Kolory czerwony i zie-
lony są uzyskiwane po 
przejściu monochroma-
tycznego żółtego światła 
emitowanego przez war-

stwę środkową, przez fil-
try napylone na wierzch-
nich warstwach wyświe-
tlacza. Jak widać wyświe-
tlacz ma zwartą budowę, 
co zapewnia niewielkie 
wymiary oraz bardzo do-
brą wytrzymałość mecha-
niczną. Warstwę emisyjną 
umieszczono pomiędzy 
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dwoma warstwami prze-
źroczystego dielektryka 
odizolowującego od meta-
lowych warstw elektrod: 
kolumn i wierszy.

E lek t rody  s te ru jące 
tworzą 640 (x2) kolumn 
i 480 wierszy, składając 
się w miejscach przecię-
cia w matrycę punktów 
w układzie X–Y. Poprzez 
podanie napięcia na elek-
trody kolumny i wiersza 
pobudzamy do świecenia 
pojedynczy punkt – pik-
sel. Napięcie operacyjne 
dla kolumn i wierszy jest 
dostarczane z wbudowa-
nego w wyświetlacz prze-
twornika DC/DC. 

Wyświetlacz EL 640.480 
AA1 ma przekątną 10,4 
cala (26,4 cm). Umożliwia 
on więc wyświetlenie dość 
dużego obrazu, ze wzglę-
du na ekonomiczne zasila-
nie, także w urządzeniach 
przenośnych.

Zakres tempe-
ra tu r  p racy  wy-
świetlacza wynosi 
–25 do +65oC, co 
umożliwia stosowa-
nie ich w przeno-
śnych urządzeniach 
pracujących w na-
szej strefie klima-
tycznej, bez stoso-
wania dodatkowych 
elementów podgrze-
wających. Co waż-
ne, w urządzeniach 
mobilnych, techno-
logia EL nie wyma-
ga stosowania energochłon-
nych i dość zawodnych 
lamp podświetlających, 
co znacznie podnosi nie-
zawodność wyświetlaczy 
i żywotność urządzenia. 
Zapewnia ponadto czerń 
tła, co gwarantuje wyso-
ki kontrast obrazu. Krótki 
czas odpowiedzi (wyno-
szący ok. 1 ms) pozwa-
la na prezentację szybko 

Rys. 1.

zmieniających się obrazów 
bez przykrego efektu po-
światy.

Ko m u n i k a c j a  z  z e -
wnętrznym procesorem 
odbywa się poprzez ty-
powy, 4–bitowy interfejs 
LCD. Niezbędne są tak-
że  dodatkowe sygnały 
synchronizacji pionowej 
i poziomej, a także dwa 
sygnały zegarowe. Wy-

świetlacz jest zasilany 
z dwóch napięć: +5 VDC 
oraz +12 VDC. Całkowity 
pobór mocy wynosi ok. 
10 W.
Marcin Płachta


