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Wstęp

Typowe monitory LCD charakteryzują widoczne rozmycia w ruchomych obrazach. Tzw. motion blur powodowany jest przez długi czas 
reakcji matrycy, pomijanie klatek i sposób wyświetlania obrazu (hold-type). Najnowsze monitory mają już krótkie czasy reakcji, rzędu 
zaledwie 1 czy 2 ms, ale rozmycia nadal pozostają widoczne.

Rozmycia w ruchomych obrazach, EIZO opracowało nową funkcję o nazwie „Turbo 240”.

Czas reakcji

Czas reakcji to czas, w jakim pojedynczy piksel matrycy ciekłokrystalicznej zmienia swój układ pomiędzy różnymi wartościami (wg 
standardów jakości ISO - ze stanu zapalonego (biały) do stanu zgaszonego (czarny), a następnie ponownie do stanu zapalonego (biały)).
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Rys.2 Wyświetlanie obrazu   

 

Jeśli przejście z jednej wartości do innej zabiera pikselowi ułamki sekund, użytkownik nie dostrzega efektów ubocznych tych zmian. 
Mimo to nadal może postrzegać obraz jako rozmyty. Wyświetlane obrazy nie mają ciągłości, więc ludzkie oko odbiera to jako stan 
nienaturalny. 
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Wyświetlacze typu Hold-Type i Impulse-Type

Monitory LCD są wyświetlaczami typu Hold-Type, czyli pokazują ten sam obraz, aż do chwili wyświetlenia następnej klatki. Wydaje 
się, że byłoby najlepiej, gdyby ruchome obrazy były wyświetlane w trybie ciągłym i bezstopniowo, ale na monitorach LCD wygląda to 
nienaturalnie, a użytkownik odbiera to jako rozmycie ruchu.

Z drugiej zaś strony wyświetlacze impulsowe, takie jak monitory CRT, wyświetlają obraz tylko przez krótką chwilę, po czym nie wy-
świetlają nic, aż do następnej klatki. Oko widzi to wygaszanie obrazu, ale pomimo to postrzega ruch w obrazie jako ciągły i nierozmyty. 
Dzieje się tak dzięki temu, że projekcja obrazów podczas tych przerw w wyświetlaniu jest „podtrzymywana” w mózgu oglądającego.
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Rys.3 Porównanie wyświetlaczy typu Hold-Type i Impulse-Type (1)

Rys.4 Porównanie wyświetlaczy typu Hold-Type i Impulse-Type (2)
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Sygnał wejściowy 120 Hz

Obecnie najpowszechniej stosowaną częstotliwością odświeżania w zastosowaniach komputerowych jest 60 Hz. Oznacza to, że 
monitor wyświetla obraz 60 razy na sekundę. Przy sygnale o częstotliwości odświeżania 120 Hz monitor wyświetla 120 obrazów na 
sekundę, a obraz jest płynniejszy niż przy 60 Hz.
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Sygnał o odświeżaniu 120 Hz jest preferowany szczególnie w grach typu FPS (firt-person shooter) ponieważ zmniejsza on opóźnienie 
wyświetlanych zdarzeń, a gracz postrzega szybkie ruchy jako płynniejsze.

Im wyższa częstotliwość odświeżania, tym obraz wydaje się być bardziej naturalnym dla ludzkiego oka. Jednakże wyższa częstotliwość 
odświeżania oznacza również większe obciążenie komputera, karty graficznej i oprogramowania. Co więcej, dostępne kable nie mają 
wystarczającej przepustowości, aby przesyłać sygnały o wyższych częstotliwościach.
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EIZO Turbo 240

Funkcja EIZO Turbo 240 zmniejsza rozmycie ruchu przez podwojenie ilości klatek sygnału wejściowego i dodatkowo wygaszanie pod-
świetlenia. Dzięki wygaszaniu monitor EIZO wyświetla obrazy podobnie do wyświetlaczy typu Impulse-Type.

czas
Sygnał wejściowy
120 kl./s 

czas

Podwojona częstotliwość 
wyświetlania klatek
240 kl./s

czas

Wygaszanie 
podświetlenia
= włączona funkcja
Turbo 240

0/120 s
1/120 s

2/120 s
3/120 s

4/120 s

0/240 s
1/240 s

2/240 s
3/240 s

4/240 s
5/240 s

6/240 s
7/240 s

8/240 s
9/240 sBrak wyświetlania 

w trakcie wygaszenia 

 

Rys.7 Zasada działania funkcji Turbo 240   

Najpierw monitor podwaja częstotliwość wyświetlania klatek ze 120 do 240 na sekundę. To nie jest tworzenie nowych klatek tylko ich 
duplikowanie. Na tym etapie wyświetlany obraz jest taki sam jak w zwykłym monitorze do gier. Następnie monitor dodaje wygaszanie 
podświetlenia synchronicznie do klatkażu. Dzięki wygaszaniu podświetlenia z częstotliwością 240 razy na sekundę monitor wyświetla 
obraz podobnie do monitorów impulsowych.

Na rysunku 8 widać jak monitor reaguje na sygnał wejściowy. Dzięki funkcji Turbo 240 użytkownik nie zauważa przejściowych stanów 
charakterystycznych dla monitorów LCD.
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Rys.8 Reakcja monitora z funkcją Turbo 240

Rys.9 Typowy monitor do gier kontra monitor FORIS z Turbo 240
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Rys. 9 przedstawia porównanie pomiędzy zwykłym monitorem do gier, a monitorem EIZO FORIS z funkcją Turbo 240. Zwykły monitor 
ma wyświetlacz Hold-Type w związku z czym użytkownik zauważa rozmycia na ruchomych obrazach. Monitory  EIZO FORIS z Turbo 
240 wyświetlają obraz jak na wyświetlaczach impulsowych, dzięki czemu rozmycia ruchu są bardzo trudne do zauważenia.
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Rys.8 Reakcja monitora z funkcją Turbo 240
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Rys.10 Efekt Turbo 240  

Wygaszanie podświetlenia a migotanie

Korzystając z funkcji Turbo 240 użytkownik nie widzi migotania podczas oglądania ruchomych obrazów, ale może je zauważać podczas 
wyświetlania obrazów nieruchomych. Dzieje się tak dlatego, że monitor wygasza podświetlenie w celu wyeliminowania rozmycia ruchu.

Jeśli użytkownik zauważa migotanie, może wyłączyć tryb Turbo 240 i uzyskać niemigoczący obraz przy wszystkich poziomach jasności. 
Monitor kontroluje system podświetlenia, łącząc dwie metody jego zasilania - DC i PWM.

W tradycyjnym sterowaniu PWM monitor włącza i wyłącza podświetlenie co 1/200 sekundy. Przy niskim poziomie jasności, czas,  
w którym podświetlenie jest włączone staje się coraz krótszy, a użytkownik zaczyna zauważać migotanie (Rys. 11). Jeśli jednak monitor 
będzie włączał i wyłączał podświetlenie z bardzo dużą częstotliwością migotanie będzie zauważalne przez użytkownika jedynie w mini-
malnym stopniu. 
Dla odmiany sterowanie napięciowe (DC) odbywa się nie poprzez włączanie i wyłącznie podświetlenia, ale poprzez bezpośrednią zmia-
nę napięcia jego zasilania. W tym wypadku migotanie nie występuje z założenia.
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Rys.11 Sterowanie napięciowe (DC) vs. tradycyjne sterowanie PWM (jasność 100%, 50%) 

Sterowaniem napięciowym (DC) można przyciemniać obraz bez migotania, ale nie osiąga ono takiego stopnia jak w przypadku metody 
sterowania PWM. Aby obejść tę słabość połączyliśmy obie metody sterowania – DC oraz PWM o wysokim współczynniku częstotliwości 
(Hi-PWM). Sterowanie napięciowe (DC) jest wykorzystywane przy wysokich i średnich jasnościach, a Hi-PWM przy niskich poziomach 
jasności.
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Rys.12 Wyłączona funkcja Turbo 240 (DC+Hi-PWM) kontra sterowanie PWM (jasność 10%) 

 

Na rysunku 12 pokazujemy połączenie sterowania napięciowego (DC) oraz Hi-PWM. Monitor przyciemnia obraz jak tylko się da naj-
bardziej przy pomocy metody DC, a dodatkowo zmniejsza jasność metodą Hi-PWM. W sterowaniu Hi-PWM monitor włącza i wyłącza 
podświetlenie około 100 razy szybciej niż w tradycyjnym sterowaniu PWM. I właśnie dzięki temu, użytkownik nie zauważa migotania 
przy niskich poziomach jasności.
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Podsumowanie

EIZO Turbo 240 jest funkcją wydajnie zmniejszającą efekt rozmycia ruchu. Dzięki Turbo 240 gracze otrzymują znacznie bardziej przej-
rzysty obraz i łatwiej im oszacować aktualny stan gry.

Dzięki funkcji Turbo 240 opóźnienia są minimalne – tylko nieco ponad 10 milisekund, czyli około 1,5 na każde 120 klatek. FORIS 
FG2421-PL idealnie nadaje się to gier typu FPS, wyścigów, walk, i innych gier z szybką akcją, wymagających błyskawicznych reakcji.

Uwaga: Wszystkie wykresy są uproszczonymi schematami i nie przedstawiają rzeczywistych wyników pomiarów.

ALSTOR sp. j.

ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, tel.+48 22 510 24 00, fax +48 22 675 43 10,  
e-mail: alstor@alstor.com.pl, www.alstor.pl

Tłumaczenie i opracowanie instrukcji: ALSTOR Sp.j. T. Szukała i Wspólnicy. 
Rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą Alstor, bez możliwości wprowadzania zmian.

Informacje o produktach EIZO dostępne są na stronie: www.eizo.pl


