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Alfanumerické displeje

Alfanumerické displeje jsou schopné zobrazovat pouze alfanumerické údaje (tj. písmena, čís-
lice) a případně jednoduché grafické symboly definované v základním rastru znaků. Výhoda
alfanumerických displejů v porovnání s plně grafickými, která spočívala v malé kapacitě po-
třebné videopaměti, není v současné době příliš významná. Zůstává výhoda jednoduchého
postupu při zobrazování znaků:

Pro zobrazení určitého znaku na grafickém displeji musí být předem připravena jeho bitová
mapa. Tu potom musí procesor (případně specializovaný HW) přepsat do videopaměti.

Pro zobrazení znaku na alfanumerickém displeji obvykle stačí zapsat do videopaměti pouze
1 byte obsahující kód znaku. Při požadavku na barevné zobrazení se musí zapsat do videopa-
měti další byte, obsahující atributy znaku a pozadí (barvu atd.).

Princip alfanumerického displeje

Princip zobrazování znaků na alfanumerickém displeji je na Obr.  1 a Obr.  2. Celá obrazovka
je rozdělena na M�N políček, přičemž každé políčko o rozměrech m�n bodů je použito ke
zobrazení právě jednoho znaku. Každá řádka textu na obrazovce je proto tvořena m rastrový-
mi řádky. Elektronový paprsek při pohybu zleva doprava po obrazovce vykresluje nejprve
všechny body jedné rastrové řádky určitého znaku (mění se souřadnice x), potom vykresluje
tutéž rastrovou řádku znaku stojícího o jednu pozici doprava (tj. souřadnice X se zvětší o 1)
atd. až do konce řádky. Potom pokračuje dalším rastrovým řádkem týchž znaků (souřadnice y
se zvětší o 1), až dosáhne poslední rastrové řádky na určité textové řádce. Následuje přechod
na další textovou řádku, přičemž se inkrementuje čítač textových řádek (souřadnice Y).

Obr.  1
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Obr.  2

Blokové schéma alfanumerického displeje je na Obr.  3. Předpokládejme displej o rozměrech
znaku 8�14 bodů. Na obrazovce může být zobrazeno 25 řádek po 80 znacích. Displej proto
musí mít rozlišení 640 bodů vodorovně (80�8 bodů) a 350 bodů svisle (25�14 bodů). Na dis-
pleji je zobrazeno celkem 2000 znaků. Zobrazované znaky (resp. jejich kódy) jsou uloženy v
paměti VideoRAM, která proto musí mít kapacitu 2 kB. Paměť je adresována celkem
11bitovou adresou, která je vytvořena jako součet obsahu čítače x (počítá jednotlivé znaky na
řádce) a registru Báze_řádku, který obsahuje bázovou adresu daného textového řádku v pa-
měti displeje. Obsah registru Báze_řádku je zvětšován o délku řádku (tj. o 80) při každém
přetečení čítače y, který počítá jednotlivé rastrové řádky v určité textové řádce. Přetečení to-
hoto čítače tedy znamená konec vykreslování určitého textového řádku a přechod na následu-
jící textový řádek.

 Délka slova VideoRAM je zvolena tak, aby umožnila uložení kódů všech znaků, které mají
být na displeji zobrazovány. Pro rozšířenou znakovou sadu ASCII by vyhověla délka slova
VideoRAM 8 bitů. Na výstupu VideoRAM je proto v každém okamžiku kód znaku, ve kte-
rém se právě nachází elektronový paprsek displeje. Tento kód spolu s informací o tom, ve
kterém rastrovém řádku daného znaku se právě paprsek nachází (obsah čítače y) je použit jako
vstup do generátoru znaků.

Na výstupu generátoru znaků je bitová mapa jedné rastrové řádky určitého znaku. Synchronně
s pohybem elektronového paprsku je informace o jednotlivých bodech vybírána pomocí mul-
tiplexoru MUX1 a zaváděna na vstup D/A převodníku. Výstupní napětí převodníku je použito
k modulaci intenzity elektronového paprsku a tím i k řízení jasu jednotlivých bodů.
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Obr.  3
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Generátor znaků

Generátor znaků je v podstatě paměť ROM, která obsahuje bitové mapy jednotlivých znaků
zvolené znakové sady. Paměť je organizována po slovech, přičemž každé slovo odpovídá po
bitech bitové mapě jednoho rastrového řádku daného znaku. Na adresní vstupy paměti, která
slouží jako generátor znaků musí proto být zaveden jednak kód znaku, který má být zobrazo-
ván a dále informace o tom, který rastrový řádek tohoto znaku má být právě na výstupu pa-
měti (viz Obr.  4). Použijeme-li pro generátor znaků místo paměti ROM paměť RAM, získá-
me možnost programové změny obsahu generátoru znaků a tím i změny použité znakové sa-
dy. U běžných zobazovacích jednotek počítačů PC je jako paměť pro generátor znaků použita
přímo část VideoRAM, jejíž poměrně velká kapacita by byla při alfanumerickém režimu ne-
využita.

Obr.  4

Základní časování alfanumerického displeje

Hodinové pulsy CLK mají frekvenci, která odpovídá bodové frekvenci. Neuvažujeme-li
okraje obrazu, je tato frekvence dána jako součin obnovovací frekvence obrazu a počtu bodů
zobrazených na displeji. Pro displej s rozlišením 640�350 bodů a obnovovací frekvenci 70 Hz
nám vychází frekvence bodů přibližně 15.7 MHz. (Skutečná frekvence by musela být větší,
protože paprsek se určitou dobu pohybuje na okrajích obrazu. Dále je nutné započítat dobu
zpětných běhů paprsku, která činí přibližně 4 �s pro horizontální zpětný běh a 600 �s pro
vertikální zpětný běh.) Hodinové pulsy nejprve inkrementují čítač x, který přepíná multiplexor
MUX1. Čítač x má cykl daný počtem bodů v rastrové řádce jednoho znaku, tj. v našem přípa-
dě 8. Výstup čítače x inkrementuje čítač X, který se podílí na adresování VideoRAM. Frek-
vence čtení VideoRAM je proto přibližně 2 MHz, tj. čtecí cykl paměti trvá 500 ns.

Generátor znaků je adresován výstupem VideoRAM a dále obsahem čítače y. Cykl této pa-
měti proto musí být také 500 ns.

Začátky řádkových a snímkových synchronizačních pulsů jsou odvozeny z cyklu čítačů X a Y.
Řádková frekvence displeje 24.5 kHz (70 Hz � 350).
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Zobrazování barev

Barevné zobrazení v alfanumerickém režimu je obvykle omezeno na volbu barvy popředí (tj.
samotného znaku) a volbu barvy pozadí pro každý znak. Barva popředí a pozadí každého
znaku je spolu s dalšími možnými atributy znaku (blikání, zobrazení zvýšeným jasem, ... )
uložena v dalším slově VideoRAM. Barva popředí a pozadí znaku je v průběhu zobrazování
určitého znaku uložena do příslušných registrů (Obr.  5). Výstup generátoru znaků potom pře-
píná mezi zobrazením v barvě popředí (znak) a v barvě pozadí. Je-li v atributu znaku nastaven
příznak blikání, jsou D/A převodníky pro generování videosignálu periodicky přepínány mezi
normálním zobrazením a zobrazením celého znakového pole v barvě pozadí.

Obr.  5

Zobrazení kurzoru

V alfanumerickém režimu se pro zobrazování kurzoru používají speciální obvody. Souřadnice
znaku, ve kterém má být zobrazen kurzor, jsou programově zapsány do registrů Kurzor_X a
Kurzor_Y. Jejich obsah je porovnáván s obsahem čítačů X a Y. Shoda znamená, že se paprsek
pohybuje v poli znaku, na kterém má být zobrazen kurzor. V dalších registrech je zapsáno
číslo prvního a posledního rastrového řádku kurzoru (tj. nejmenší a největší souřadnice y kur-
zoru). Pohybuje-li se paprsek v tomto intervalu řádků, je vstup A/D převodníků přepnut na
barvu popředí (Obr.  6, Obr.  7)
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Obr.  6

Obr.  7
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Světelné pero

Jedna z možných periferií, které přímo spolupracují s alfanumerickým displejem, je světelné
pero. Světelné pero využívá skutečnosti, že i v zatemněných částech obrazu (pozadí znaků v
monochromatickém zobrazení) není intenzita elektronového paprsku nulová a jeho přeběh po
obrazovce lze zachytit dostatečně citlivým detektorem. Základním konstrukčním prvkem
světelného pera je fotodetektor (velmi citlivá fotodioda nebo velmi rychlý fototranzistor).
Výstupní impuls, vznikající při přeběhu elektronového paprsku displeje v zorném poli pera je
využit k zachycení obsahu čítačů X a Y do zvláštních registrů. Čtením jejich obsahu lze zjistit
souřadnice bodu, na který je světelné pero zamířeno.


