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3 Zobrazovaèe
Stejnì dùleitou periferií jako klávesnice je zobrazovaè. Nemusí
jít pouze o displej, který zobrazuje text nebo èísla. Velice èasto
jde o jednu èi nìkolik LED, které indikují stav systému.
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3.1 Zpùsoby ovládání zobrazovaèù

Potøebný èas
k prostudování
20 minut

Pøímé pøipojení
k výstupùm
s trvalým svitem

V této kapitole se seznámíme se základními principy èinnosti displejù
a indikátorù, kterým zde budeme øíkat zobrazovaèe.
Ukáeme si zde zpùsoby øízení jejich prvkù (segmentù, LED diod, dekodérù apod.) mikrokontrolérem.
Zobrazovací prvky lze pøipojit k mikrokontroléru buï pøímo, nebo pøes
øídicí obvody. Øídicími obvody mohou být napøíklad dekodéry, výkonové
budièe, expandéry výstupù a speciální obvody, které celé zobrazování øídí,
a my jim pouze dáváme instrukce, co a jak mají zobrazovat. Podívejme se
nyní trochu blíe na tyto jednotlivé zpùsoby.
Zobrazovaèe pak mohou buï svítit trvale, nebo mohou být øízeny multiplexnì.
Pøímé pøipojení k výstupùm s trvalým svitem je takové, kdy kadý zobrazovací prvek je pøipojen na samostatný výstup mikrokontroléru. Mikrokontrolér
pøímo rozsvìcuje a zhasíná jednotlivé prvky zobrazovaèe. Tento zpùsob ovládání vyaduje, aby poèet výstupù byl alespoò stejný, jako je poèet vstupù
zobrazovaèe. Takto jsou pøímo obvykle ovládány jen indikaèní LED.
Výhodou je snadná obsluha a nízká cena, nevýhodou potøeba velkého poètu výstupù mikrokontroléru.
Pøíklad: Pro pøipojení jedné èíslicovky (také se jí øíká sedmisegmentovka) by bylo
potøeba sedmi vstupù (sedm katod nebo anod tohoto zobrazovaèe). Pro realizaci
displeje se ètyømi èíslicovkami, dvacet osm vstupù. Pøi pouití teèky navíc dalí vstup.
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Obr. 3.1 Pøímé pøipojení
jedné èíslicovky
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Pokud bychom pøed èíslicovku pøedøadili dekodér 7 segm./BCD , potøebný poèet vstupù
by klesl ze sedmi na ètyøi pro jednu èíslici. Dekodér má toti pouze ètyøi vstupy a svými
sedmi výstupy pøímo øídí svit segmentù.
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Obr. 3.2 Redukce poètu
vývodù pomocí dekodéru
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Chceme-li více redukovat poèet výstupù potøebných k ovládání zobrazovaèù, lze pouít pro expanzi výstupù napøíklad latch registry. Kadý zobrazovací
prvek bude pøipojen k jednomu bitu tìchto registrù. Do registrù postupnì uloíme stav výstupù pro kadou èíslici zobrazovaèe. Tento stav tam bude do
jeho dalího pøepsání.
Výhodou je opìt pomìrnì snadné ovládání, nenároèné na èas obsluhy mikrokontrolérem, nevýhodou je vyí cena a sloitìjí obvodová realizace
takového zobrazovaèe.

Pouití
expanderu
výstupù
s trvalým svitem

Pøíklad: Pro realizaci displeje se ètyømi èíslicovkami vèetnì teèky by bylo potøeba
osm výstupù a pro øízení zápisu do ètyø sedmibitových latch registrù ètyø výstupù.
V tomto pøípadì se nám redukoval poèet potøebných výstupù (32 na 12).
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Obr. 3.3 Zapojení ètyø èíslicovek s LATCH registry
Pokud bychom pøed èíslicovku bez teèky pøedøadili dekodér, pouili ètyøi ètyøbitové
latch registry, které by byly øízeny ètyømi øídicími signály povolení zápisu, pak by se
poèet vstupù redukoval dokonce na osm.

81$3È-(&Ë

81$3È-(&Ë

81$3È-(&Ë

'HNRGpUVODWFKUHJLVWUHP

'HNRGpUVODWFKUHJLVWUHP

'HNRGpUVODWFKUHJLVWUHP

]iSLV
GRODWFK
UHJLVWUX

]iSLV
GRODWFK
UHJLVWUX

]iSLV
GRODWFK
UHJLVWUX

81$3È-(&Ë

'HNRGpUVODWFKUHJLVWUHP

GDWD

]iSLV
GRODWFK
UHJLVWUX

Obr. 3.4 Zapojení ètyø èíslicovek s LATCH registry a dekodéry
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Multiplexní
øízení svitu

Nejèastìji se vak pouívá multiplexní øízení zobrazovaèù. Kadý zobrazovací prvek, který má být rozsvícen, je rozsvícen alespoò 25krát za sekundu.
Prvky se rozsvìcují jeden po druhém tak, e v daný okamik svítí pouze jeden. Setrvaènost lidského oka si tato bliknutí spojí, a èlovìku se zdá, jako by
zobrazovací prvky svítily trvale. Èím èastìji jsou prvky rozsvìcovány, tím
ménì èlovìk vnímá toto blikání.
Výhodou je nízká cena, nevýhodou èasovì nároènìjí obsluha zobrazovaèe mikrokontrolérem.
Pøíklad: Budeme-li multiplexnì øídit ètyøi èíslicovky, budeme potøebovat pouze dvanáct výstupù (osm na katody segmentù a teèky, a ètyøi na øízení anod). Nebudou
potøeba latch registry.
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Obr. 3.5 Zapojení ètyø èíslicovek pro multiplexní øízení
Pøi pouití dekodéru pouze osm výstupù (ètyøi výstupy pro vstupy dekodéru a ètyøi
výstupy pro øízení anod èíslicovek).
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Obr. 3.6 Zapojení ètyø èíslicovek a dekodéru pro multiplexní øízení

Inteligentní
zobrazovaèe
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Poslední zpùsob realizace zobrazovaèe je pouití speciálních obvodù pro
øízení zobrazení. Tyto obvody jsou ve skuteènosti znaènì sloité systémy.
Obvykle samy obsahují nìjaké mikrokontroléry nebo sloité zákaznické obJiøí Hrbáèek: Komunikace mikrokontroléru s okolím
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vody. Komunikace s nimi probíhá buï sériovou datovou linkou nebo paralelním pøenosem dat za spolupráce rùzných øídicích signálù. Takto jsou
konstruovány napøíklad moduly øádkového displeje, s maticovým displejem a
podobnì. Ná mikrokontrolér jim posílá kódy znakù, které mají být zobrazeny
a kódy odpovídající instrukcím, jak a nebo kde mají být tyto znaky zobrazeny.
Vekerou obsluhu vlastního zobrazování ji provádí obvody tìchto modulù.
Pøíklad zapojení zde nebudeme uvádìt. Naleznete jej na konci následující
kapitoly, kde bude podrobnì popsána komunikace s takovýmto zobrazovaèem.
Výhodou tìchto zobrazovaèù je komfort a profesionalita, s jakou zobrazování probíhá, jednoduchost komunikace i její pomìrnì nenároèné øízení.
Nevýhodou je pomìrnì vysoká cena.

ÚKOLY
1. Mìlo by smysl pouít latch registr pøi multiplexním øízení? Pokud ano,
tak kdy?
2. Kdy by podle vás bylo vhodné a kdy nevhodné pouití inteligentních
zobrazovaèù?
3. Uveïte pøíklady, kde jste se v praxi setkali s jednotlivými typy zobrazovaèù.
4. Lze navenek rozpoznat zpùsob øízení zobrazovaèe? Pokud ano, jak?
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3.2 Pøíklady realizací zobrazovaèù
3.2.1 Pøímé pøipojení zobrazovacích prvkù
k výstupùm mikrokontroléru
Potøebný èas
k prostudování
25 minut

Zobrazovací
prvky pøipojené
pøímo k I/O portu

V této kapitole si ukáeme pøímé pøipojení zobrazovacích prvkù
k výstupùm mikrokontroléru.
Ukáeme si zpùsoby posílení výstupù mikrokontroléru.
Pøímo lze pøipojit pouze zobrazovaèe, které nepøetíí výstupy mikrokontroléru. Nejèastìji to bývají LED, segmentové zobrazovaèe (sedmi èi více
segmentové), mohou to být i maticové zobrazovaèe, nebo i vícemístné zobrazovací jednotky s trvalým svitem nebo multiplexnì øízené.
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Obr. 3.7 Pøipojení zobrazovacích prvkù pøímo k I/O portu
Jejich základní zapojení je obvykle následující:
Výpoèet velikosti odporu byl ji mnohokrát vysvìtlován. Proto zde uvedu
pouze pro úplnost vzorce, pro jeho výpoèet.
Je-li LED katodou pøipojená k zemi, pak svítí pøi úrovni H na výstupu.
IF = VDD  VF/(R + ROH)
Pøi pøipojení anody na VDD, bude LED svítit pøi úrovni L na výstupu.
IF = VDD  VF/(R + ROL)
Je-li LED pøipojená obìma vývody k výstupùm mikrokontroléru, pak bude
svít pouze v pøípadì, e je výstup2 v úrovni L a výstup1 v úrovni H.
IF = VDD  VF/(R + ROH + ROL )
kde IF
VF
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je poadovaný proud LED,
je napìtí na LED kdy svítí,
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VDD
R
ROH
ROL

je napájecí napìtí mikrokontroléru,
je potøebný odpor,
je vnitøní odpor výstupu v úrovni H,
je vnitøní odpor výstupu v úrovni L.

Jistìe to nemusí být pouze LED zobrazovaèe, ale mohou to být i LCD.
Ty se vak obvykle pøipojují pøes budicí obvody, proto se jimi zde nebudeme
zabývat.
Poznámka: Segmentové a maticové zobrazovaèe jsou sloeny z LED diod
uspoøádaných do segmentù nebo matic.
U segmentových displejù jsou buï spojeny katody vech LED segmentù, pak
jde o displej se spoleènou katodou, nebo anody u displejù se spoleènou anodou.
Maticové displeje mají pøipojeny napøíklad anody na vývody øádkù a katody
na vývody sloupcù matice. Pøipojení k mikrokontroléru je analogické s výe
popsaným.
Pro ovládání zobrazovaèù vìtím proudem, ne je schopen dodat mikrokontrolér, se pouívá nejèastìji tranzistor, nebo hradlo s výkonovým výstupem.
Výkonová hradla vak v naem pøípadì nemají moc velké uplatnìní, protoe
mikrokontroléry PIC jsou ji schopny pøímo pracovat s proudy nad 20 mA.
Ukáeme si pouití tranzistoru na posílení výstupního proudu nad tento proud.
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Obr. 3.8 Zvýení výstupního proudu IOH pomocí tranzistoru
Pouijeme-li toto zapojení, tranzistorem poteèe proud, je-li výstup v úrovni L.
Je-li výstup v úrovni H, tranzistor je zavøený. Proud tranzistorem bude prakticky omezen pouze obvody, pøipojenými k jeho kolektoru. Je-li R1 = R2 = R
(obvykle se takto volí), pak proud bází lze pøiblinì spoèítat podle vzorce
IB = (VDD  1,4)/R

Posílení
výstupního
proudu
v úrovni H

Proud bází volíme vìtí ne je maximální proud kolektor-emitor (ICemax)
dìlený nejmením proudovým zesilovacím èinitelem tranzistoru (b).
b . IB ³ ICEmax
Pøíklad: BC557C má ICEmax = 100 mA b je 420800. Pøi R = 4,7 kW a VDD = 5 V je
IB pøiblinì 0,76 mA.
420 . 0,76 ³ 100
319 ³ 100
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