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 Idag kräver nästan alla pro
dukter en display. Att välja 
en och sedan integrera 
den innebär utmaningar 

och tar tid. Massproducerade 
intelligenta displaymoduler är 
ofta ett kostnadseffektivt al
ternativ.

Om man jämför en diskret 
lösning med en färdig display
modul känns det sistnämnda 
inte särskilt attraktivt när man 
tittar på materialkostnaden. 
Men om man tar hänsyn till 
tiden det tar att utveckla pro
dukten och användarvänlig
heten, kommer modulen 
överst. Tag en befintlig app
likation som körs på en åttabitars styrkrets 
som ska få en fullfärgsskärm med pekgräns
snitt. Medan de flesta styrkretsar kan han
tera en LCskärm via en integrerad eller dis
kret drivrutin, skulle styrkretsens resurser 
begränsa den faktiska storleken och upp
lösningen på skärmen. Åttabitars styrkretsar 
kan till exempel styra en tvårads punktma
trisdisplay; men bearbetningsresurserna 
kanske inte räcker för en större skärm.

Dessutom måste konstruktören addera 
programvara, såsom bibliotek och  bildfiler. 
Att också lägga till pekfunktioner kräver 
ännu mer utvecklingsarbete. Under produk
tionsfasen måste dessutom displayerna hela 
tiden kontrolleras eftersom det alltid finns 
en risk att något har ändrats utan att tillver
karen meddelat det vilket kräver optimering 
eller mer utvecklingsarbete av displaydriv
rutinerna.

Intelligenta modulära bildskärmar har 
vanligtvis ett standardgränssnitt som I2C, 

SPI eller en UART för att kom
municera med omvärlden. 
Vissa har även en inbyggd 
styrkrets. Denna är inte bara 
ansvarig för alla grafikelement 
utan innehåller ofta en mängd 
olika I/O och annan kringut
rustning, vilket gör att modu
len kan köra hela målapplika
tionen.

Många moduler stöds av ett 
bibliotek av funktioner, och 
detta säkerställer att de rela
tivt enkelt kan styras av värd
processorn. Vissa har också en 
fullfjädrad utvecklingsmiljö 
(IDE) som inkluderar design 
och skapande av ett grafiskt 

användargränssnitt som en del av design
processen. För extremt snabb prototypfram
ställning och applikationsutveckling, utan 
att behöva skriva en enda rad kod erbjuder 
några av dessa IDE:er arbetsflöden med dra
ochsläpp (WYSIWYG – det du ser är vad du 
får).

Charmen med det modulära tillväga
gångssättet är att alla drivrutiner, primitiver 
och GUIfunktioner redan har utvecklats och 
testats. Utvecklarna kan därför helt fokusera 
på själva GUIdesignen. Värdprocessorn kan 
ladda ner alla visningsuppgifter till modulen, 
vilket innebär att alla dess resurser är till
gängliga för huvudapplikationen.

Stöd för design av användargränssnitt
Som stöd för GUIdesign har bildskärms
tillverkaren 4D Systems utvecklat ett verk
tyg för att skapa intelligenta grafiska an
vändargränssnitt så snabbt och så enkelt 
som möjligt. Workshop4 IDE erbjuder flera 

utvecklingsmiljöer från textbaserad till vi
suell programmering. Dess draochsläpp
funktion gör den intuitiv att använda och 
eliminerar därmed behovet av traditionell 
kodning.

Displaymodul för Rutronik Development 
Kit RDK2
På grund av alla dessa fördelar använder Rut
ronik även en intelligent displaymodul för 
sitt utvecklingskit RDK2. Det stöder i första 
hand prototyper för olika applikationsom
råden såsom IoT och IIoT, smarta bärbara en
heter och smarta hem. Kortet är baserat på 
Infineons systemkrets CY8C6245AZIS3D72 
med bra prestanda och ultralåg effekt. Dess
utom har RDK2 ett externt 512 Mbit Semper 
NORflashminne från Infineon och ett 64 
Mbit APminne APS6404L3SQRZR PSRAM 
anslutet via ett QSPIgränssnitt. Detta utökar 
kapaciteten hos RDK2 när dessa minnen an
vänds samtidigt i minnesmappat läge.

Pekskärmen Gen4uLCD43DCTCLB från 
4D Systems är på 4,3 tum och används som 
inmatningsmedium i ett applikationsex
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Intelligenta displaymoduler

Skärmlayout för RDK2 som  
visas av Workshop4 IDE.

Verktyget Workshop4 IDE erbjuder utvecklare 
många GUI-designalternativ.

Intelligenta displaymoduler  
finns i olika konfigurationer.
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empel med RDK2 för att mäta luftkvaliteten 
med hjälp av VOCindex (flyktiga organiska 
föreningar). Det finns en grafikstyrenhet i 
form av DIABLO16 som kommunicerar via 
UARTgränssnittet. Datahastigheten är på 
115,2 kbit/s vilket räcker för att styra pek
skärmen utan någon märkbar fördröjning. 
Datatakten för UART:en kan höjas till 600 
kbit/s om det behövs.

Vi rekommenderar Arduinoadaptern 
4DARDUINOADAPTORSHIELDII för att sä
kerställa snabb integration med RDK2. Firm
wareexemplet RutDevKitPSoC62_GEN4_

ULCD_43 refererar som standard till data för 
VOCsensorn SPG40 från Sensirion, men den 
kan också automatiskt växla till den inbygg
da potentiometern POT1 om sensorn inte 
känns igen på I2Cbussen. Potentiometern 
avläses via ADomvandlaren och värdena 
visas sedan på skärmen. RAB1 – Sensor
fusionskort med en SGP40sensor kommer 
också att finnas tillgänglig från Rutronik.

För visualiseringsändamål tillhandahål
ler 4D Systems kodbiblioteket ViSi Genie. 
Det ingår i exempelprojektet RutDevKit
PSoC62_GEN4_ULCD_43 för användning i 

ModusToolbox IDE, en samling programvara 
och verktyg för Infineons styrkretsar. För att 
aktivera kodbiblioteket implementeras User 
APIkonfigurationsfunktioner och händelse
hanterare. De gör det möjligt för utvecklarna 
att styra vad som ska hända i programmet 
när en specifik händelse inträffar, till exem
pel en knapptryckning.

Funktionsprototyperna som måste imple
menteras för att säkerställa att ViSiGenie
stacken faktiskt kan köras visas i den nöd
vändiga funktionsrutan.

Displayen styrs genom att skicka medde
landen till de enskilda objekten på skärmen 
eller till bakgrundsobjekt som kanske inte 
syns. Till exempel kan kommandot som upp
daterar vinkelmätaren med VOCindex se ut 
så här:

/* Uppdatera VOC-indexmätaren */
genieWriteObject(GENIE_OBJ_ANGULAR_ 
METER, 0, gaugeVal);

H Ä N D E L S E R  S O M  AT T  T RYC K A  på knapparna 
tas emot inom 20 millisekunder när denna 
funktion exekveras:

/* Sök efter händelser */
genieDoEvents(true);

W O R K S H O P 4  I D E  låter utvecklare designa 
grafiska objekt och programmera dem i bild
skärmsminnet. Exempelapplikationen visar 
grunderna med hjälp av en vinkelmätare 
och en scopegadget för att visa VOCindex. 
Vinkelmätaren uppdateras var 50:e millise
kund och scopet var tionde sekund, vilket 
gör att användare kan övervaka både nuva
rande och tidigare VOCvärden samtidigt. ■

Rutronik Development Kit RDK2 med intelligent displaymodul.

Firmwareexemplet  
för RDK2 och Workshop4  
IDE-projektet finns att  
ladda ner på Rutroniks  
webbplats: 

Prenumerera gratis.  
Du får månads magasinet  
på www.etn.se/pren
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