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Podstawowe parametry wyświetlacza
Vitrium G4 (G325E01R300):
✦ wymiary matrycy LCD: 320x240 punktów,
✦ wymiary modułu: 88,3x69,1x2,2mm (bez

podświetlacza),
✦ aktywny obszar matrycy: 76,79x57,59mm,
✦ współczynnik kontrastu: 8:1,
✦ czas trwania cyklu dostępu dla punktu

(TON+TOFF): 500ms,
✦ ciężar: 24,5g,
✦ technologia: FSTN (czarno−biały),
✦ napięcie zasilania: 2,75..5V,
✦ pobór prądu: 140µA (sterowniki) + 690µA

(matryca),
✦ temperatura pracy: −10..+60oC,
✦ port danych: 4 bity.

Wyúwietlacze Vitrium G†s¹ produ-
kowane w†oparciu o†nowoczesne mat-
ryce LCD zapewniaj¹ce duøy kontrast
wyúwietlanego obrazu (nawet 8:1),
a†to dziÍki zastosowaniu ciek³ego
kryszta³u z moleku³ami ³atwo skrÍca-
j¹cymi siÍ nawet o†k¹t do 200o i†jed-
noczeúnie dobrze odbijaj¹cymi úwia-
t³o. Tego typu matryce LCD s¹ okreú-
lane skrÛtem FSTN (ang. Film Super
Twisted Nematic).
Konstrukcja optyczna wyúwietlaczy

Vitrium klasyfikuje je do grupy trans-
flektywnych, czyli takich, ktÛre mog¹
pracowaÊ zarÛwno z†w³asnym pod-
úwietleniem, jak i†z†oúwietleniem ze-
wnÍtrznym (rys. 1).

Kolejn¹ nowoúci¹, jak¹ wprowadzi³
producent w wyúwietlaczach Vitrium
G, s¹ zintegrowane z†matryc¹ LCD
pÛ³przewodnikowe sterowniki seg-
mentÛw, ktÛre w†dotychczasowych
wyúwietlaczach s¹ zazwyczaj lokowa-
ne na dodatkowej p³ytce drukowanej.
Wykorzystana przez Seiko technolo-
gia montowania pÛ³przewodnikowych
uk³adÛw na szkle nazywa siÍ Chip
On Glass i†jest powszechnie stosowa-
na przez Seiko Instruments od 1998
roku.
Wykorzystanie tak zaawansowanych

rozwi¹zaÒ pozwoli³o opracowaÊ ro-
dzinÍ szybkich (czas reakcji punktu
poniøej 200ms), ³atwych w†stosowa-
niu wyúwietlaczy graficznych o†du-
øym kontraúcie, niewielkich wymia-
rach (gruboúÊ zaledwie 2,2mm!)
z†moøliwoúci¹ stosowania do nich ta-
nich podúwietlaczy polimerowych lub
elektroluminescencyjnych, ktÛre przy-
klejone w†spodniej czÍúci wyúwietla-
cza przeúwietlaj¹ p³ytki szklane
i†cienk¹ warstwÍ ciek³ego kryszta³u.
KomunikacjÍ wyúwietlacza z†zew-

nÍtrznym kontrolerem umoøliwia 18-
stykowy przewÛd taúmowy, ktÛry
przyklejono do cienkowarstwowych
wyprowadzeÒ ulokowanych na szkla-
nym pod³oøu wyúwietlacza. Wymiana
danych pomiÍdzy kontrolerem i†ste-

Amerykański oddział firmy Seiko
Instruments jest jednym z wiodących na

świece producentów wyświetlaczy
ciekłokrystalicznych. Najnowszym

opracowaniem tej firmy są wyświetlacze
monochromatyczne serii Vitrium G,
których matryce optyczne wykonano
w technologii FSTN, a sterowniki

segmentów oraz ścieżki przewodzące
zrobiono bezpośrednio na szkle.

W artykule przedstawiamy m.in. zestaw
ewaluacyjny G325E, który opracowali

inżynierowie z firmy Seiko Instruments dla
wyświetlaczy Vitrium G4 i G8.

Rys. 1.
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rownikami matrycy LCD odbywa siÍ
poprzez 4-bitowy interfejs.
KonstrukcjÍ wyúwietlaczy Vitrium

G zoptymalizowano pod k¹tem apli-
kacji w†sprzÍcie przenoúnym, co
z†jednej strony zaowocowa³o wczeú-
niej wspominanymi ich niewielkimi
wymiarami, z†drugiej strony jest
moøliwe zasilanie uk³adÛw steruj¹-
cych matryc¹ wyúwietlacza napiÍ-
ciem o†wartoúci 3V. Punktowe roz-
miary dostÍpnych obecnie wyúwiet-
laczy s¹ pochodnymi standardu VGA
- wersja Vitrium G4 odpowiada 1/4
VGA (czyli 320x240 punktÛw), a†Vit-
r i um G8 odpowiada 1 /8 VGA
(240x160 punktÛw).

Zestaw dla inøyniera
Zestaw otrzymany do testÛw po-

zwoli³ nam oceniÊ walory zastosowa-
nych przez Seiko Instruments nowi-
nek technologicznych. W†sk³ad zesta-
wu wchodz¹ wszystkie elementy nie-

zbÍdne do prawid³owej pracy wy-
úwietlacza. S¹ to:
- interfejs poúrednicz¹cy pomiÍdzy
z³¹czem drukarkowym komputera
PC i†p³ytk¹ sterownika,

- p³ytka sterownika, w†ktÛrym zasto-
sowano uk³ad SED1330 naleø¹cy do
grupy najbardziej ìelastycznychî
sterownikÛw tekstowo-graficznych
dostÍpnych na rynku,

- p³ytka z†uk³adem polaryzacji matry-
cy LCD,

- przetwornica napiÍcia zasilaj¹cego
podúwietlacz elektroluminescen-
cyjny,

- zasilacz (niestety z†amerykaÒskim
wtykiem sieciowym),

- oczywiúcie modu³ LCD Vitrium G4
zintegrowany z†p³ytk¹ podúwietla-
j¹c¹.
Wymienione elementy s¹ zamonto-

wane na p³ycie z†tworzywa sztucz-
nego i†po³¹czone miÍdzy sob¹ prze-
wodami z†odpowiednimi ³¹czÛwkami.
W†sk³ad zestawu wchodzi takøe dys-
kietka z†programem demonstracyj-
nym, ktÛry po do³¹czeniu zestawu
do komputera wyúwietla na wyúwiet-
l a czu Vi t r ium jeden z dwÛch
obrazÛw tekstowych lub dwÛch gra-
ficznych (zapisanych w†postaci pli-
kÛw TIFF). Jeden z nich prezentuje-
my na rys. 2. Program demonstracyj-
ny jest dostarczany w†postaci pliku
wykonywalnego EXE (wymaga Win-

Podstawowe możliwości kontrolera
SED1330:
✗ funkcja sprzętowego przewijania ekranu,
✗ sprzętowa obsługa kursora,
✗ obsługa do 3 ekranów (zależy od pojemności

dołączonej pamięci),
✗ sprzętowa obsługa migania zadanego

obszaru wyświetlacza,
✗ możliwość łączenia trybów: graficznego

i tekstowego,
✗ wbudowany generator znaków,
✗ możliwość korzystania z zewnętrznego

generatora znaków,
✗ interfejs 8−bitowy (dla 68xx i 80xx),
✗ współpraca ze sterownikami matrycy LCD

poprzez port 4−bitowy.

Rys. 2.

dows 9x/Me), a†takøe w†postaci ürÛd-
³owej, w†jÍzykach C++ oraz QBasic.
Te wersje programÛw moøna podda-
waÊ dowolnym modyfikacjom lub
wykorzystaÊ procedury inicjalizacji
i†dostÍpu do wyúwietlacza we w³as-
nych projektach.
Z†praktycznego punktu widzenia

prezentowany w†artykule zestaw jest
doskona³ym narzÍdziem demonstracyj-
nym i†testowym. Pozwala na przepro-
wadzenie szeregu w³asnych prÛb
i†eksperymentÛw polegaj¹cych g³Ûw-
nie na wyúwietlaniu rÛønego typu ob-
razÛw i†tekstÛw. Moøliwoúci stoj¹ce
przed uøytkownikiem s¹ bardzo du-
øe, poniewaø oferuj¹cy je sterownik
jest nad wyraz elastyczny. Pewne za-
strzeøenia moøe budziÊ sposÛb mon-
taøu elementÛw zestawu i†upodobanie
montaøystÛw do pistoletÛw z†klejem,
ale jest to w†koÒcu zestaw dla inøy-
nierÛw.
Tomasz Jaskulski, AVT

Prezentowany w†artykule zestaw
udostÍpni³a redakcji firma Com-
part Int. , tel . (0-22) 610-85-27,
www.compart.pl.

Materia³y o†wyúwietlaczach Vitrium
s¹ dostÍpne w†Internecie pod adre-
sami:
- informacje dystrybutora: http://
www.compart.pl/produkty/podzespo-
ly_elektroniczne/lcd/index.html,

- informacje o†zestawie prezentowa-
nym w†artykule: http://www.seiko-
usa-ecd.com/lcd/html/whats_new/
g4.html,

- podrÍcznik do zestawu: http://
www.seiko-usa-ecd.com/lcd/pdf/
whats_new/g325e.pdf,

- informacje o†kontrolerze SED1330:
http://www.seiko-usa-ecd.com/lcd/
pdf/graphic/controller1330.pdf,

oraz na p³ycie CD-EP12/2000B w†ka-
talogu \Vitrium.


