
Niektórzy posiadacze starszych komputerów
PC pamiętają zapewne czasy wyświetlaczy
LED osadzonych z przodu obudowy kompute-
ra. Stanowiły one swego rodzaju efektowne
uatrakcyjnienie wyglądu Peceta, choć nie mia-
ły niemal zupełnie żadnego znaczenia prak-
tycznego. Informowały jedynie o prędkości
procesora, co stanowiło swego rodzaju „de-
monstrację przed znajomymi”, jeśli posiadali
słabsze komputery. Wyświetlacze te mogły
wyświetlać maksymalnie dwie cyfry, co umoż-
liwiało pokazywanie liczb z zakresu 0...99.
W czasach procesorów taktowanych zegarami
10...90MHz spełniały swoje zadanie. Co
sprytniejsi właściciele jeszcze szybszych
procesorów ustawiali na wyświetlaczach
napis „HI”. Obecnie sprzedawane kompu-
tery wyposażane są w procesory o zega-
rach 1000...2400MHz. Pora więc wyposa-
żyć swojego Peceta w wyświetlacz cztero-
cyfrowy. Ktoś spyta, po co, skoro na wy-
świetlaczu dwucyfrowym można wyświe-
tlać wartości wyrażone w GHz, np. „1.7”-
o ile stary wyświetlacz wyposażony był
w „kropkę”. Owszem, można i tak. Atrak-
cyjniejszym będzie jednak wyświetlanie
wartości np. „1700” zamiast „1.7”. 

Opis układu
Pod względem elektronicznym układ należy
do banalnie prostych. Schemat przedstawia ry-
sunek 1. Na całość konstrukcji składają się
cztery zielone wyświetlacze LED DS1...DS4
oraz 32 współpracujące z nimi rezystory szere-
gowe R1...R32 ograniczające prąd diod LED
wyświetlaczy. Układ nie posiada żadnych
zworek czy przełączników umożliwiających
ustawienie na wyświetlaczu liczby, która ma
być wyświetlana. Niepotrzebnie podnosiłoby
to koszt wykonania. Wyboru cyfry dokonuje
się...kroplami rozgrzanej cyny, które zwierają
końcówki rezystorów z „plusem” zasilania na
odpowiednio zaprojektowanej płytce druko-
wanej. Wartość prądu pobieranego przez jedną
diodę świecącą (jeden segment lub „kropkę”)
dla opornika o wartości 100 i napięcia zasila-
nia wynoszącego około 5V wynosiła ok.
25mA. Maksymalny prąd pobierany przez wy-
świetlacz wynosiłby zatem: 32 (4 x 7 segmen-

tów jednego wyświetlacza + 4 x 1 „kropka”
wyświetlacza) x 25mA = 800mA. W praktyce
pobierany prąd będzie mniejszy. Np. dla napi-
su „1200” wyniesie ok. 475mA.

Montaż i uruchomienie
Schemat montażowy przedstawia rysunek 2.
Montaż opisywanego układu sprowadza się
do wlutowania w płytkę rezystorów i wy-
świetlaczy. Można to wykonać na trzy sposo-
by (w każdym przypadku najpierw lutujemy
oporniki, później wyświetlacze). Wariant
pierwszy sprowadza się do wlutowania

wszystkich elementów. Pozwala na ustawie-
nie dowolnej liczby z zakresu 0000...9999.
Wariant drugi - uproszczony polega na luto-
waniu w płytkę tylko tych rezystorów, które
będą konieczne do włączenia konkretnych
segmentów poszczególnych wyświetlaczy -
np. odpowiadających za wyświetlanie liczby
„1300”. Wariant trzeci – „minimum”: w płyt-
kę lutujemy tylko tyle oporników i wyświe-
tlaczy, ile potrzebujemy. Np. do wyświetla-
nia liczb: 1.5 -dwa wyświetlacze (najlepiej
środkowe) i 8 oporników, „600”-trzy wy-
świetlacze i 17 oporników.

Po „uzbrojeniu” płytki w elementy lu-
tujemy na niej dwa izolowane, około 30-
centymetrowe odcinki przewodów zasila-
jących. Ich drugie końce warto zakończyć
„męską” wtyczką zasilania +5/+12V do
PC, co pozwoli na solidne podłączenie do
zasilacza. „+5V” podłączamy do czerwo-
nego przewodu zasilacza, „-” do czarnego.
Układ powinien działać od razu po włą-
czeniu komputera (zasilacza), po uprze-
dnim połączeniu cyną odpowiednich rezy-
storów z „+” na płytce drukowanej.

Wyświetlacz trzeba zamontować
z przodu obudowy komputera. Aby jej nie ni-
szczyć, wyświetlacz osadzamy w jednej
z plastikowych zaślepek obudowy zakrywa-
jących prostokątny otwór na dodatkowy na-
pęd, np. CD-ROM. Zaślepkę taką można do-
stać za niewielką odpłatnością w niemal każ-
dym serwisie/sklepie komputerowym. 

Wartości rezystancji oporników nie są
krytyczne - można je zmieniać w zakresie
100...510Ω. Ważne jest jedynie to, aby ja-
sność świecenia wyświetlaczy była zgodna
z naszymi oczekiwaniami.

Zmontowany ostatecznie wyświetlacz
przyczyni się zapewne do uatrakcyjnienia
wyglądu niejednego Peceta.

Dariusz Knull

Wykaz elementów
R1...R32  . . . . . . . . . . . . . .100...510Ω (patrz tekst)
DS1...DS4  . . . .wyświetlacz 7-segmentowy z kropką
typu HD1133G lub odpowiednik
2 odcinki przewodów zasilających + wtyczka zasila-
nia +5/+12V do zasilacza PC
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