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ПРИСТРОЇ ВІЗУАЛЬНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

НА ОСНОВІ  ПЛАЗМОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕЛЕКТРОННОГО ЧОРНИЛА 

 
У статті систематизовано теоретичний матеріал, присвячений сучасним технологіям виготовлення монітору 

– основного пристрою відображення інформації. А саме, розглянуто плазмові монітори та монітори на 
електронному чорнилі; зроблено екскурс в історію їх виникнення; подано основні відомості про будову пікселів – 
окремих елементів, з яких формується зображення; розкрито принципи функціонування цих пристроїв виведення; 
узагальнено їх характеристики; вказано на основні сфери застосування, а також на недоліки та переваги цих 
технологій. 
  

 Протягом тривалого періоду історії персональних комп’ютерів їх 

незмінними супутниками були монітори на електронно-променевій трубці (ЕПТ). 

Комерційний цикл будь-якого відкриття не вічний. Технологія ЕПТ не виняток. 

Монітори на електронно-променевій трубці вичерпали свій потенціал. На їх зміну 

прийшли плоскі дисплеї (Flat Panel Display, FPD), для створення яких 

застосовують різні технології та рішення. Домінуючою на сьогодні є 

рідкокристалічна. Проте виробники розглядають й інші альтернативні технології 

відображення інформації, які успішно знаходять сфери свого застосування. 

Навчальна література [1-4] через певні причини не встигає за технологічними 

змінами апаратних засобів. Її автори здебільшого обмежуються переліком нових 

систем візуалізації інформації. 

 У цій статті ми познайомимо з історією виникнення плазмових моніторів та 

моніторів на рідкому чорнилі, детально розглянемо принципи їх будови та 

роботи, виділимо основні переваги та недоліки. 

 Плазмові (газорозрядні) монітори 

 Ще всередині XIX ст. [5] було відкрито одне цікаве явище: якщо катод 

загострити на взірець швейної голки, то електромагнітне поле спроможне 

самостійно «виривати» з нього вільні електрони. Необхідно лише подати напругу. 

Вибиті електрони іонізують інертний газ, і тим самим, змушують його світитися. 

За описаним принципом працюють, зокрема, лампи денного світла. На початку 



60-х років XX ст. група вчених університету американського штату Іллінойс 

працювала над проектом створення навчальних систем, які б мали відображати не 

тільки літери і цифри, але і графіку. Саме у рамках цього проекту у 1964 році була 

розроблена технологія одержання голчастих матриць, на основі якої і було 

виготовлено пробні моделі газорозрядних моніторів. Авторами відкриття стали 

троє американських вчених: Дональд Бітцер (Donald Bitzer), Джін Слотоу (Gene 

Slottow), Роберт Уілсон (Robert Willson). Перший прототип матриці мав розмір 4 

на 4 пікселя і випромінював звичайний блакитний колір за рахунок світіння 

ксенону під впливом електричного струму. Наступне досягнення у виробництві 

газорозрядних панелей – темно-червоний екран (16х16 точок), виготовлений з 

використанням неону. Через декілька років, а саме у 1971 році невелика компанія 

Owens-Illinois запустила перший комерційний проект з виробництва плазмових 

демонстраційних моніторів Digivue для Нью-Йоркської фондової біржі [6]. 

Монітори були монохромними (чорно-оранжевими), дуже дорогими, проте вони 

забезпечували необхідний для цих цілей розмір діагоналі екрану.  

Принцип роботи плазмових моніторів (англ. PDP – Plasma Display Panel) 

(рис. 1) ґрунтується на використанні явища люмінесценції, яке виникає під час дії 

ультрафіолетового випромінювання на спеціальні люмінофори. У свою чергу 

ультрафіолетове випромінювання є наслідком керованого електричного розряду в 

середовищі сильно розрідженого газу, що перебуває в іонізованому стані (холодна 

плазма). 

 
Рис. 1 

Основою панелі плазмового монітора служить скляна підкладка. Кожен 

піксель (рис. 2), що формує окрему точку зображення, складається з трьох 



субпікселів, які відповідають за один із трьох базових кольорів (червоний, синій, 

зелений). Субпіксель є окремою мікрокамерою, стінки якої покриті люмінофором. 

Саме люмінофор перетворює ультрафіолетове випромінювання в один із 

основних кольорів (явище фотолюмінесценції) в залежності від того, за який 

колір відповідає даний субпіксель. На дні мікрокамер розміщуються 

мікроскопічні керуючі електроди. Зверху, над прозорим захисним шаром 

розташовані верхні прозорі електроди, які ортогональні до керуючих, і завершує 

цю конструкцію скляна пластина. Субпікселі знаходяться на перетині електродів, 

утворюючи прямокутну матрицю. Простір, товщина якого не більше 0,1 мм, між 

нижньою скляною підкладкою і захисним шаром герметично закрито і заповнено 

під низьким тиском 10-300 мм рт. ст. сумішшю інертних газів на основі гелію або 

неону з додаванням ксенону.  

 
Рис. 2 

У разі подання на декілька сотень мікросекунд високої змінної електричної 

напруги (більше 1000 В) на певні ортогональні електроди, на перетині яких і 

знаходиться відповідний субпіксель, у невеликому просторі біля них утворюється 

струмопровідна плазма і тліючий електричний розряд у газі, який генерує потік 

ультрафіолетового випромінювання. Люмінофор під його дією починає 

випромінювати світло у видимому діапазоні одного з базових кольорів 

(червоного, зеленого або синього). 97 % ультрафіолетової складової випроміню-

вання, шкідливої для очей, поглинається зовнішнім склом. У плазмових панелях 

неможливо змінювати інтенсивність світіння за допомогою елементарної зміни 



керуючої напруги, тому певний відтінок кольорової палітри формується за 

рахунок ефекту шпаруватості: різної тривалості горіння  субпікселя протягом 

одного циклу роботи. Завдяки цьому плазмові монітори не мерехтять, а світяться 

рівним світлом.  

Основною проблемою технології плазмових моніторів, через що їх масово не 

використовують для відображення інформації у персональних комп’ютерах, є 

великі розміри пікселів (200 мкм х 200 мкм х 100 мкм). Зображення на плазмовій 

панелі здається ідеальним тільки з великої відстані. Варто наблизитися до екрана, 

як проявляється його “зернистість” – “картинка” розпадається на окремі елементи 

– пікселі. Плазмові монітори займають стійкі позиції лідера у “світі великих 

екранів”. У різноманітних громадських місцях – вокзалах, аеропортах, 

концертних та виставкових залах, супермаркетах і т. ін. плазмові панелі поки що 

поза конкуренцією. Особливо, враховуючи їх здатність працювати без проблем 

при мінусових температурах – до -60° С. Інша сфера використання – домашні 

кінотеатри.  

Плазмовим панелям властиві висока яскравість (650 Кд/м2), чіткість і 

контрастність (3000:1) зображення. PDP-монітори характеризуються високою 

насиченістю кольорів і багатою гамою відтінків, яку вони здатні відтворювати. 

Плазмові панелі мають малу товщину (8-10 см) і вагу, що зменшує проблеми з їх 

розміщенням і транспортуванням. 

Серед позитивних якостей плазмових дисплеїв – якість сприймання їхньої 

картинки майже не залежить від кута огляду, порівняно невеликий час реагування 

на сигнал про зміну зображення (час відгуку). Останній показник робить плазмові 

панелі відмінним варіантом для 3D-кіно, оскільки перехресні перешкоди між 

“правим” та ”лівим” кадром у цьому випадку стають мінімальні. 

Плазмові панелі не створюють магнітних полів, що служить гарантією їх 

нешкідливості для здоров’я. Варто відзначити і стійкість PDP-моніторів до 

електромагнітних полів, що дає змогу використовувати їх у промислових умовах 

– навіть потужний магніт, розміщений поряд з таким дисплеєм, не впливатиме 



жодним чином на якість зображення. У домашніх умовах на монітор можна 

поставити будь-які колонки, не побоюючись виникнення кольорових плям на 

екрані. 

Крім низької роздільної здатності плазмових моніторів, що зумовлено 

великим розміром елемента зображення, до недоліків цієї технології фахівці 

відносять досить високий рівень споживання електроенергії, якому властива 

тенденція до зростання із збільшенням діагоналі. 

Ще один недолік полягає в тому, що з часом пікселі блякнуть і зображення 

стає менш яскравим. Зараз ця проблема не стоїть так гостро, як декілька років 

тому (на зворотній стороні екрана багатьох моделей був встановлений лічильник, 

що відлічував сумарний час роботи), але за терміном служби плазмові панелі досі 

програють рідкокристалічним. Основною причиною вигоряння пікселів є так 

званий ефект пам’яті. Якщо на плазмовій панелі довго виводити одне і те ж 

статичне зображення, то з часом у яскравих ділянках пікселі вигорять, і на екрані 

залишиться примарний слід цієї картинки. До таких статичних зображень 

належать логотопи телеканалів, стрічки екранного меню, телетекст, іконки і 

робочий стіл при підключенні до монітора комп’ютера, заставки і статичні 

елементи ігрового простору при використанні “плазми” з приставками і т.д. 

Загалом, стоп-кадр плазмовій панелі протипоказаний. Розробники нових моделей 

стараються знизити ймовірність такого дефекту і вже сьогодні пропонують доволі 

ефективні шляхи розв’язання цієї проблеми.  

Проте, незважаючи на перелічені недоліки, “плазма” на сьогодні є 

найкращим рішенням для матриць з діагоналлю більше 37”.  

Монітори на електронному чорнилі  

Унікальна технологія формування зображення, яка отримала назву технології 

електронного чорнила (англ. E-Ink від Electronic-ink – електронне чорнило), була 

створена вченими Коміскі (B. Comiskey), Албертом (J.D. Albert), Йошізавою 

(H. Yoshizawa) і Якобсоном (J. Jacobson) із Массачусетського технологічного 

університету (Massachusetts Institute of Technology) в 1997 році. Проте публічне 



визнання вона отримала у 2006 році, коли перші комерційно доступні у США E-

Ink-рідери були удостоєні нагороди. Технологію електронного чорнила через її 

основні переваги – пасивний принцип роботи, що зменшує навантаження на очі, і 

дуже мале споживання енергії акумулятора, за аналогією з паперовими носіями, 

часто називають електронним папером (e-paper, electronic paper). 

Принцип роботи E-Ink дисплею базується на властивості заряджених 

частинок фарби переміщуватися у рідині від одного електроду до іншого 

(електрофоретична технологія) [7,8]. Окремим елементом зображення – пікселем 

у таких моніторах є крихітні (їх діаметр можна порівняти з діаметром людської 

волосини), заповнені прозорою в’язкою речовиною сферичні капсули, у яких 

знаходяться позитивно заряджені частинки суспензії діоксину титану білого 

кольору і негативно заряджені частинки чорної фарби – пігменти (рис. 3). 

 
Рис. 3 

 У нейтральному стані білі і чорні частинки пігменту знаходяться всередині 

мікрокапсул у довільному положенні. Капсули розміщені в оточенні двох сіток 

електродів. Колір пікселя залежить від того, який електричний заряд буде 

прикладений до нижнього керуючого електроду. У разі подання на нижній 

електрод позитивного заряду, негативно заряджені чорні частинки до нього 

притягуватимуться, а білі, які мають протилежний заряд, навпаки 

відштовхуватимуться і опиняться на поверхні (рис. 4). В іншому випадку на 

поверхні будуть від’ємно заряджені чорні частинки. Керуючи потенціалом і 

силою електричного сигналу на нижньому електроді, можна добитися 

необхідного рівня змішування пігментних частинок біля поверхні кожної окремо 

взятої капсули, що дає змогу напівтонами сформувати необхідне зображення. E-



Ink дисплеї мають 16 градацій (відтінків) сірого, чого досить навіть для 

відображення малюнків. 

 
Рис. 4 

У 2010 році компанією E-Ink були представлені кольорові монітори на 

електронному чорнилі [9]. До складу таких моніторів, згідно методики їх 

виготовлення Triton, входять тонкі зафарбовані оптичні фільтри, котрі додаються 

до монохромного дисплея, описаного вище. Множина точок розбивається на 

тріади, що, як правило, складаються з трьох стандартних кольорів: блакитного, 

пурпурного і жовтогого (CMY). Поки що кольорові E-Ink монітори за якістю 

поступаються рідкокристалічним. Проте вони можуть відображати 4096 кольорів, 

при цьому споживаючи стільки ж енергії, скільки чорно-білі. 

Розміри мікрокапсул із частинками фарби не впливають на розміри пікселів, 

тобто на роздільну здатність. Оскільки діаметр мікрокапсул вимірюється 

мікронами, то роздільна здатність екрану визначається фактично роздільною 

здатністю електронної матриці, що керує станом капсул.  

Важливою особливістю технології електронного чорнила є можливість 

надзвичайно точно регулювати кількістю частинок потрібного пігменту, що 

притягуються до поверхні кожної капсули. Таким чином, під час виробництва 

відпадає потреба контролювати ідентичність капсул за формою і розміром, а 

також однорідність кольору кожної з них, що значно здешевлює виробництво. 

Принципова відмінність електронного паперу від інших дисплеїв полягає у 

тому, що зображення формується у відбитому світлі, тобто E-Ink монітори не 



випромінюють світло як OLED- або LEP-монітори і не мають додаткових 

пристроїв підсвічування як монітори на рідких кристалах. Їх оптичний стан дуже 

стабільний, абсолютно позбавлений мерехтіння. Після прикладання керуючого 

електричного імпульсу частинки фарби можуть зберігати своє розташування 

протягом декількох місяців, не споживаючи при цьому електроенергії. E-Ink-

монітори добре підходять для читання тексту з екрану. Тому їх використовують 

для створення нині популярних електронних книг (за результатами досліджень 

аналітичної компанії IDC обсяг продажу електронних книг у 2010 році становив 

12 млн. шт. [10]) та мобільних телефонів (рис. 5). Енергія акумулятора 

витрачається тільки в момент “перегортання” сторінок для генерації керуючого 

імпульсу на електродній сітці. 

 
Рис. 5 

До переваг моніторів на електронному чорнилі слід віднести: 

 високу контрастність зображення. Вони володіють приблизно у 6 разів 

вищою здатністю відбивати світло, яке падає на нічим не підсвічені 

пігментні частинки, і вони вдвічі контрастніші у порівнянні з традиційними 

TFT-дисплеями; 

 незалежність яскравості зображення від кута огляду; 

 незалежність ступеня комфортності роботи з такими пристроями від 

попадання прямих сонячних променів; 

 дуже низький рівень споживання електроенергії, що зумовлено двома 

факторами. По-перше, такі дисплеї не потребують підсвічування і 



працюють переважно у відображеному світлі, а по-друге, капсули не 

вимагають постійного прикладання електричного поля (зайнявши певне 

положення, частинки не змінюють його до чергового зовнішнього впливу). 

Типовий рідер на електронному чорнилі здатний “перегорнути” без 

підзарядки більше десяти тисяч сторінок і пропрацювати в автономному 

режимі не один тиждень; 

 малу товщину дисплею, яка становить не більше 2 мм. Незначна товщина 

екрану дає змогу вбудовувати його в які завгодно мініатюрні пристрої 

починаючи від кредитних карточок і закінчуючи кишеньковими 

персональними комп’ютерами; 

 можливість створення гнучких дисплеїв (рис. 6) із радіусом кривизни до 

1 см без спотворення зображення. У ролі підкладки для створення дисплею 

на основі E-Ink технології можна використовувати будь-які матеріали: скло, 

пластик, тканину і навіть папір. А це, у свою чергу, і дає змогу створювати 

ультратонкі дисплеї, максимально наближені за своїми механічними і 

оптичними характеристиками до звичайного паперу. У той же час, варто 

зауважити, виробникам стає важко добитися фізичної міцності таких 

моніторів. Ні скляні, ні пластикові підкладки не можуть гарантувати 

довготривалої роботи дисплеїв на електронному чорнилі без тріщин та 

пошкоджень. Компанії E-Ink вдалося розробити технічний процес, згідно 

якого в ролі підкладки для дисплея використовується стальна фольга, що 

дало змогу значно підвищити міцність дисплею. 

 
Рис. 6 



Недоліки E-Ink-моніторів: 

 низька яскравість; 

 низька якість відтворення кольорової палітри (кольори отримуються дещо 

приглушені); 

 через відсутність внутрішніх джерел світла неможливість використання 

моніторів у темряві без додаткового підсвічування, що фактично у цій 

ситуації нівелює досягнення E-Ink моніторів в області низького 

енергоспоживання; 

 дуже велика інерційність зображення. Час відгуку у більшості пристроїв на 

основі технології E-Ink становить близько 500 мс (із застосуванням нового 

покоління E-Ink – до 250 мс), тоді як у сучасних рідкокристалічних 

дисплеях цей показник в середньому не більший 8 мс. Вказаний недолік не 

дає змогу електронному чорнилу відображати відео і динамічну анімацію, а 

також сповільнює оновлення сторінки; 

 враховуючи принцип дії електронного чорнила, доволі актуальною на 

сьогодні є проблема розробки ефективного захисту E-Ink дисплеїв від 

розрядів статичної електрики, а також зовнішніх електричних полів. 

Дисплеї на основі електронного чорнила знайшли своє застосування в сфері 

електронних книг не безпідставно. Саме тут інженерам вдається максимально 

використовувати переваги електронного паперу, нівелюючи його недоліки. 

Інтенсивний розвиток технологій газорозрядних моніторів та дисплеїв на 

електронному чорнилі не припиняється, а поява нових досягнень свідчить про 

високу перспективність цих напрямків. У статті ми не розглянули інші не менш 

вдалі способи отримання електронного зображення. Наступні огляди збираємося 

присвятити саме їм. 
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