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РК монітор 

LCD (Liquid Crystal Display, рідкокристалічні монітори) 
зроблені з речовини, яка знаходиться в рідкому стані, 
але при цьому володіє деякими властивостями, 
властивими кристалічним тілам. 
   

Молекули рідких кристалів під впливом електричної 
напруги можуть змінювати свою орієнтацію і 
внаслідок цього змінювати властивості світлового 
променя, що проходить крізь них. 



 
 
Контрастність: відношення яркостей найсвітлішої і найтемнішої крапок.  

У деяких моніторах використовується адаптивний рівень підсвічування, 
наведена для них цифра контрастності не відноситься до контрасту зображення. 

 
Яскравість: кількість світла, випромінюване дисплеєм, зазвичай вимірюється в 
канделах на квадратний метр. 
Час відгуку: мінімальний час, необхідний пікселю для зміни своєї яскравості. 
Методи вимірювання неоднозначні. 

 
Кут огляду: кут, при якому падіння контрасту досягає заданого, для різних типів 
матриць вважається по-різному, і часто порівнянню не підлягає. 

 
Тип матриці: TN + film, IPS і MVA. 
Входи: (напр, DVI, VGA, LVDS, S-Video і HDMI). 



Дозвіл: горизонтальний і вертикальний розміри, виражені в пікселах. На відміну від 

ЕЛТ-моніторів, РК мають одне, "рідне", фізичний дозвіл, решта досягаються 

інтерполяцією. 

 

Розмір точки: відстань між центрами сусідніх пікселів. Безпосередньо пов'язаний з 

фізичним дозволом. 

Співвідношення сторін екрану (формат): Відношення ширини до висоти, наприклад: 

4:3, 16:9, 16:10. 

 

Видима діагональ: розмір самої панелі, виміряний по діагоналі.  

 

Площа дисплеїв залежить також від формату: монітор з форматом 4:3 має велику 

площу, ніж з форматом 16:10 при однаковій діагоналі. 



 

Недоліки рідкокристалічних дисплеїв : 
 

• Дисплей є вразливим до фізичного впливу. Сильний натиск на екран чи 
удар може пошкодити комірки і в подальшому вони не будуть працювати 
(на екрані з’являються чорні точки). 

• Нерівномірність підсвічування екрану (всередині екрану яскравість є на 
10-20% більшою ніж по краях). 

• Занадто яскраві та насичені кольори, що невірно відтворює зображення. 

• Лідерами серед фірм-виробників є компанії Samsung, Sony, Philips, LG. 
Ціни залежать від розміру екрану і є у межах від 150 дол. і вище. 

 



LCD/РК телевізори 

В даний час РК телевізори безперечно наймасовіший тип телевізорів. 
Розповсюджений також англомовний варіант назви – LCD, скорочення 
від Liquid Crystal Display. 

Переваги: дуже чітке і стабільне немерехтливе зображення при будь-
якій доступній частоті кадрів; найширший вибір розмірів; малі товщина 
і вага, зручність кріплення на стіну; економічність, малий нагрів; 
великий термін служби. 

Недоліки: більший в порівнянні з іншими типами час відгуку; певні 
обмеження кутів огляду, при яких зберігається висока контрастність і 
правильна передача кольору. 

В цілому, по співвідношенню ціна/якість РК телевізори зараз лідирують, 
і це кращий варіант в більшості випадків. 
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