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ismerd meg!

A PC – vagyis a személyi számítógép

XII. rész

1. Monitorok és megjelenítésvezérlõ kártyák

A monitor a számítógép egyik legszembetûnõbb része. Ezen követhetjük nyomon a
gép mûködését, a programok futtatását és olvashatjuk le számításaink eredményeit.
Funkcionális szempontból a monitor adatkiviteli eszköz. Gyakran használják a kijelzõ,
vagy az angol megfelelõjét, a display  elnevezést. A korszerû, színes monitorok nemcsak
szöveges, hanem grafikus információt is megjeleníthetnek. Jelenleg a számítógép egyik
legfontosabb jellemzõje a megjelenített kép minõsége.

A monitor számára a megjelenítésre váró szöveges és grafikus információt a kevésbé
korszerû számítógépek esetében az alaplapon található specializált áramkörök szolgál-
tatják. Az igényesebb gépeknél ezt az információt az alaplapon levõ bõvítõ csatlakozóba
helyezett, ún. grafikus kártya, vagy gyorsító küldi a monitornak. Mindkét esetben
megjelenítésvezérlõrõl beszélünk, amely a monitornak video, valamint szinkronizáló
jeleket küld. Tehát a megjelenített kép minõsége elsõsorban a számítógépházban levõ
video-információt szolgáltató megjelenítésvezérlõ áramkörökön múlik és csak kis rész-
ben a monitoron és magán az alaplapon.

A monitorok legfontosabb alkatrésze maga a kijelzõ, vagy képmegjelenítõ. Jelenleg a
legelterjedtebb kijelzõ a katódsugárcsõ. Elõnyösebb az újabban kifejlesztett folyadék-
kristályos kijelzõ, de aránylag magas ára miatt még nem sikerült annyira elterjednie.

2. A katódsugárcsõ (CRT)

A katódsugárcsõ (CRT – Cathode Ray Tube), vagy az elektronsugárcsõ tulajdon-
képpen egy különleges elektroncsõ. Az elektronikus áramkörökben a félvezetõk teljesen
kiszorították az 1900-as évek elején feltalált és 1912-ben már sorozatban gyártott elekt-
roncsöveket. Két különleges elektroncsõ-típus maradt fenn: a katódsugárcsövek és a
mikrohullámú (nagyon magas frekvenciás) generátorcsövek. Ezek mindenféle általános,
valamint professzionális rendeltetésû készülékben megtalálhatók. A katódsugárcsövet a
TV-készülékekben, a számítógépek kijelzõjében, valamint oszcilloszkópokban alkal-
mazzák, míg a mikrohullámú generátorcsövek közül a magnetront a mikrohullámú
kályhákban találhatjuk meg.

A katódsugárcsõ belsõ felépítését az 1. ábrán láthatjuk. A csõ képernyõje és egyben
a burája is különleges üvegbõl készül, amelynek a belsejében vákuum (légüres tér) van.
A képernyõ olyan ellenálló kell legyen, hogy kibírja a felületére nehezedõ légnyomást.
Belsõ felületén egy nagyon vékony világító bevonatréteget találunk. A bevonat alapja az
ún. luminofor, amely az elektronsugárzás hatására fényt bocsát ki. A luminofor az elekt-
ronsugárzás megszûnte után is még egy rövid ideig világít. Ezt a nagyon rövid
utánvilágítási idõt (mikroszekundum nagyságrendû) fluoreszcenciának nevezik. Megemlít-
jük, hogy a hosszabb – több másodperc, esetleg perc – utánvilágítási idõt
foszforencenciának nevezik. A vékony elektronsugarat, amely a luminofort fénykibocsátás-
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ra bírja az ún. elektronágyú állítja elõ. Edison az izzólámpa vizsgálatakor azt tapasztalta,
hogy vákuumban az izzószál közelében elhelyezett elektródra elektronok érkeznek, ha a
szál és az elektród közé feszültséget kapcsol úgy, hogy az árramforrás negatív sarkát az
izzószálhoz köti. A hõ hatására a fémszál belsejében levõ szabad elektronok mozgási
energiája annyira megnõ, hogy kilépnek a légüres térbe és a pozitív feszültségre kapcsolt
elektród felé repülnek. Negatív feszültségre kapcsolt és elektronokat kibocsátó izzó
elektród a katód, míg az áramforrás pozitív sarkához kapcsolt és elektronokat felfogó
elektród az anód. Az elektronágyú katódját közvetett módszerrel, a célnak megfelelõen
kiképzett és elektromosan elszigetelt fûtõszál hozza izzásba. A katódból kiinduló elekt-
ronokat a tõle nem messze elhelyezkedõ vezérlõ Wehnelt-henger tereli a képernyõ felé.
A Wehnelt-henger a katódhoz képest negatív elõfeszítésû, ezzel az elektronsugár inten-
zitása csökkenthetõ és általa a képernyõ gerjesztett pontjának fényerõssége is. A kép
élessége az elektronsugár átmérõjétõl függ: annál élesebb képet kapunk, minél kisebb az
átmérõ, vagyis minél jobban fókuszált az elektronsugár. A fókuszálást elektromos erõtér
segítségével valósítják meg. Az elektronsugarat alkotó elektronok arra törekednek, hogy
lehetõleg az elektromos erõtér irányában mozduljanak el. Ez vezetett a rácsszerû és
henger alakú elektronoptikai megoldásokra. Az elektronágyúban két fókuszáló hengert
találunk. Elektronoptikai hatásuk olyan, mint a gyûjtõlencsének, vagyis vékony nyalábba
összpontosítják az elektronsugár elektronjait.

Az anódot a katódsugárcsõ kúpos részének belsejére felvitt fémréteg képezi. Az
anód nemcsak felgyorsítja az elektronokat, hanem – miután azok a luminoforrétegnek
ütközve a munkájukat elvegezték – össze is gyûjti azokat. Minél nagyobb sebességre
tesznek szert az elektronok, annál nagyobb energiával csapódnak a luminofor bevonatra
amely ekkor jobban világít.

1. ábra Katódsugárcsõ (CRT – Cathode Ray Tube)
a) vázlatos keresztmetszet

b) elektronsugarak útja az elektronágyútól a képernyõig

Az elektronsugár egy adott pillanatban a teljes képnek csak az egyik pontját képezi le.
Az egész kép a képernyõ felületének soronkénti végigpásztázása után válik láthatóvá (2.
ábra). Ezért az elektronsugarat el kell téríteni. Elektrosztatikus vagy elektromágneses eltérí-
téssel találkozhatunk. Az oszcilloszkópokban levõ katódsugárcsövek általában elektromos
eltérítéssel mûködnek. A számítógépekben és a TV-készülékekben levõ katódsugárcsövek
mágneses eltérítésûek. A mágneses eltérítésnek az elektromossal szemben az az elõnye,
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hogy nagyobb eltérítési szöget lehet megvalósítani. Ezért a mágneses eltérítésû katódsugár-
csövek sokkal rövidebbek mint az elektrosztatikus eltérítésûek. Az útóbbiaknál viszont
sokkal pontosabb az eltérítési feszültség és az elektronsugárnak a képernyõn megtett távol-
sága, amely a mérõmûszereknél egy fontos követelmény.

2. ábra A vízszintes és függõleges eltérítési vonalak a képernyõn (a raszterhálózat)

Az elsõ katódsugárcsövek csak fekete-fehér képek megjelenítését tették lehetõvé,
ezért ezekbe csak egy elektronágyút kellett beépíteni. Jóval bonyolultabb a színes
katódsugárcsõ, amely az 1960-as évek közepén jelent meg. A képernyõ luminofor rétege
több százezer, a három alapszínnek megfelelõ ponthármasból áll. A luminoforba
különbözõ adalékanyagokat vegyítenek, amelyeknek a függvényében a ponthármast
alkotó három szomszédos pont vörösben (R - red), zöldben (G – green) vagy kékben
(B – blue) világít. A nagyon közel álló pontok színeit a szemünk nem külön, hanem
egybeolvadva, vagyis additíven összekeverve látja. A ponthármas minden egyes színét
megfelelõ fényerõsséggel gerjesztve a szivárvány bármely színárnyalatát kihozhatjuk.
Például: ha a képernyõ egy részén csak a vörös és a zöld pontok világítanak, ezt távolról
szemlélve sárga felületnek látjuk. Ha mind a három pont világít, akkor fehéret vagy a
szürke különbözõ árnyalatait észlelhetjük. Tehát a színes katódsugárcsõ a fekete-fehér
kép visszaadására is alkalmas. Ha nagyítóval megnézzük a képernyõt, akkor láthatjuk a
rendkívül apró színes pontok geometriai konfigurációját is. Rendszerint háromszöget
alkotnak, az 1.b ábrán látható elrendezésben viszont egy vonalban vannak. A színes
katódsugárcsõ nyakrészében, az alapszíneknek megfelelõen, három elektronágyút talá-
lunk. Az elektronágyúk térbeni elhelyezése a ponthármas egymáshoz viszonyuló geo-
metriai elhelyezését tükrözi. Bármelyik ágyú elektronsugara a hozzárendelt színes
luminoforpontokhoz kizárólag a képernyõ elõtt levõ árnyékmaszk apró lyukain keresz-
tül jut el. Az árnyékmaszk biztosítja, hogy mindegyik elektronágyú kizárólag a saját
alapszínének megfelelõ luminoforpontot gerjessze. Így minden egyes ponthármas eredõ
színét az elektronágyú katód-vezérlõelektróda feszültségével lehet meghatározni. A
monitorok adatlapjaiban megtalálhatjuk a ponthármas átmérõjét (dot pitch). Annál éle-
sebb és szebb képet kapunk, minél kisebb ennek az átmérõje. Egy jó minõségû
katódsugárcsõ esetében ez 0,22 mm.

A számítógép a monitoron megjelenített szöveget vagy képet apró pontokból állítja
össze, ezeket a képpontokat pixelnek nevezik és az átmérõjük általában nagyobb, mint a
színt alkotó ponthármasénak. A képalkotó pixelek gyengébb felbontású üzemmódban
mûködõ képernyõkön könnyen észrevehetõek.

3. A katódsugárcsöves monitor
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A katódsugárcsöves monitor egyszerûsített rendszertömbvázlatát a 3. ábra mutatja
be. Felépítésében a következõ három alapvetõ egységet különböztetjük meg: a videojel
erõsítõt, a vízszintes- és függõleges eltérítõegységet és a tápfeszültségforrást.

A monitor az alapszíneknek megfelelõ videojeleket a számítógéptõl három árnyékolt
kábelen keresztül kapja. A monitor bemenõ videojelei analóg jelek, vagyis bármelyik
alapszín fényerõsségét folyamatosan lehet változtatni a megfelelõ bemenõfeszültség
értékével. A videojelek három azonos felépítésû erõsítõláncon keresztül a csõ katódjaira
kerülnek, ahol a katód-vezérlõhenger feszültsége által az elektronsugarak intenzitását
vezérelik. A körülbelül 1 V amplitúdójú bemeneti videojelet az elõerõsítõk 4-6 V-ig
erõsítik fel. Az erõsítésen kívül a kontraszt- és a fényerõsség szabályozás feladatát is
ellátják. A kontraszt az erõsítési tényezõvel szabályozható, a fényerõsség pedig az
erõsített jel egyenáramú szintjének növelésével.

3. ábra Katódsugárcsöves monitor egyszerûsített tömbvázlata

A végerõsítõk az elõerõsítõk jelét 40-60 V-os amplitúdójú jellé erõsítik fel. Ez a
jelamplitúdó a luminoforpontok teljes fényskálát kitevõ gerjesztésére szükséges. A
videoerõsítõk szélessávú erõsítõk, amelyek több 100 MHz-es frekvenciájú jelet is kell
tudjanak erõsíteni. Minél nagyobb képfelbontóképességgel dolgozunk, vagyis minél kiseb-
bek a képpontok átmérõi, annál nagyobb kell legyen a videoerõsítõ sávszélessége. Ez a
tény azzal magyarázható, hogy azonos pásztázási sebességnél a kisebb méretû képpontok
sûrûbben követik egymást, így az elektronsugár kevesebbet idõzhet egy képpont megvilá-
gításánál. Tehát minél kisebbek a képpontok, az erõsítõ kimenete annál gyorsabban kell
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átváltson ez egyik képpontokról a következõre. A kis felbontóképességû katódsugárcs ö-
veknél elég egy 10 MHz-es sávszélesség is, míg a nagyon nagy felbontású katódsugárcs ö-
vek már 1,2 GHz-es sávszélességet is igényelhetnek.

Az elektronsugár a képernyõ egész felületét vízszintesen, állandó sebességgel, az ún.
rasztersorokban pásztázza végig. Miután egy rasztersor végére jut a lehetõ legrövidebb idõn
belül a következõ rasztersor elejére tér vissza. Mivel a vízszintes eltérítéssel egyidejûleg a
függõleges eltérítés is mûködik,– de sokkal lassabban – a rasztersor nem teljesen vízszintes,
hanem észrevehetetlenül ferdén lejt. Ennek köszönhetõen a következõ rasztersor egy sor-
vastagsággal már lennebb kezdõdik. Miután az elektronsugár az egész képernyõ felületén
soronként végigfutott, az alsó sarokból a felsõbe, az átlósan ellentétes sarokba tér vissza.
Azt az idõtartamot, ami az alatt telik el, hogy az elektronsugár a bal felsõ sarokból kiindulva
ismét visszatér a bal felsõ sarokba, keretnek vagy frame-nek nevezik. Ezalatt az elektronsugár
megjeleníti a teljes képet a képernyõn. Ezt azonban periodikusan ismételni kell. Ez az is-
métlési frekvencia az ún. képfrekvencia (refresh rate), és az értéke 50 Hz és 160 Hz között
mozoghat az adott katódsugárcsõtõl függõen. Alacsony képfrekvenciánál észrevehetõ a kép
villogása ami fárasztja a szemet. Visszatérítés alatt az elektronsugarat kioltják, hogy a képin-
formációt nem tartalmazó, halvány, de mégis látható visszatérítési vonalak ne hassanak
zavaróan a hasznos képre. A mágneses eltérítõrendszer egy vízszintes (H – horizontal) és
függõleges (V – vertical) tekercspárból áll. Az eltérítés pontos szabályozását kis centírozó-
és korrekciós permanens mágnesekkel valósítják meg. Az elektronsugár elmozdulása az
eltérítõtekercsben átfolyó áramerõsséggel arányos. Ezért az eltérítést fûrészfog alakú jelek-
kel végzik: egyik a nagyobb frekvenciájú jel, a vízszintes eltérítés számára, míg a másik, a
jóval kisebb frekvenciájú jel a függõleges eltérítés számára. Ezeket a monitor egy-egy jelge-
nerátora állítja elõ. Az elektronsugár a fûrészfogak lineárisan növekvõ szakasza alatt húzza a
képernyõre a rasztersorokat. A fûrészfog meredeken leesõ szakaszában a sugár visszatéríté-
se történik. Ez a folyamat sokkal gyorsabban zajlik le, mint a rasztervonalak generálása. A
visszatérítés alatt az elektronsugár intenzitása rendszerint nulla, azaz a visszafelé futó sugár
nem generál látható vonalat a képernyõn. Ezt a 2. ábra úgy szemlélteti, hogy a rasztersoron
elõrehaladó sugár által kirajzolt vonalakat vastagon, a visszafelé futó sugár által generált, de
a meg nem jelenõ vonalakat pedig vékonyan ábrázolja. A kép csak úgy állhat össze a kép-
pontokból, ha az elektronsugár képernyõn levõ pillanatnyi helyzete és abban a pontban
kirajzolt képpont szín- és fényerõsségi információja közötti szoros összefüggés megmarad.
Ezért az eltérítést a videojellel szinkronizálni kell. A számítógép által elõállított szinkroni-
záló jelek vezérelik az eltérítõ generátorok fázisát, vagyis a vízszintes és függõleges visszaté-
rítés kezdetének idõpontját, s ennek következtében a vízszintes és függõleges
kezdõpozíciók idõpontját is. A vízszintes és függõleges szinkronizáló jel (HS - Horizontal
Synchron és VS - Vertical Synchron) logikai jelszintû nagyon rövid impulzus. A fûrészfog
jelek meredekségét a szinkronizáló jelek nem változtatják, ezek bizonyos tartományon belül
a monitor kezelõszerveivel állíthatók. A régebbi típusú monitoroknál az állítás folytonosan,
potenciométerekkel történik (analóg állítási módszer), míg az újabbaknál, nyomógombok-
kal, apró lépésekben (digitális állítási módszer).

A tápfeszültségforrás biztosítja a katódsugárcsõ és a monitor összes áramköre számára
szükséges tápfeszültségeket. A katódsugárcsõ magas tápfeszültségeket igényel: az izzó
katód által kibocsátott elektronok megfelelõ felgyorsítását a 25 kV-os anódfeszültség végzi
el, az elektronnyaláb fókuszálásáért a 2G  rácsra 400 V-ot és a 3G  rácsra pedig 4…8 kV-ot

kell kapcsolni. Az eltérítõegységek és a videoerõsítõk tápfeszültségei alacsonyabbak. Az
eltérítõegységeket tápláló feszültségforrás az eltérítõtekercsek által igényelt eltérítõ áram-
erõsséget kell biztosítsa.
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A katódsugárcsõ közvetlen közelségében, mûködés alatt elektromágneses sugárzás
mérhetõ, amely hosszabb idõ alatt feltehetõleg ártalmas lehet az emberi szervezetre. Az
újabb típusú monitoroknál, amelyek az MPR-II Low Radiation szabványnak felelnek
meg, a sugárzás a térerõssége egészségügyi szempontból elhanyagolható.
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Kaucsár Márton

A PROLOG programozási nyelv

A programozók munkájukat egyre könnyebbé, gyorsabbá igyekeztek tenni, a prog-
ramozási munka egyre nagyobb részét magával a géppel akarták elvégeztetni. A Prolog
ennek a kutatómunkának az eredménye.

Az elsõ hivatalos verziót 1972-ben a marseillesi egyetemen fejlesztették ki Alain
Colmerauer vezetésével, õk adták a nevét is: PROgraming in LOGic. Ekkorra
felerõsödött az igény olyan programnyelv iránt, amely szabályok és tények alapján dol-
gozik, látszólag önállóan oldja meg a feladatokat. Ma a Prolog a legfontosabb eszköze a
mesterséges intelligenciát alkalmazó programozásnak és a szakértõi rendszereknek.
Elvont problémák, szimbolikus egyenletek megoldására is alkalmas.

A Prolog jellemzõi

Logikai nyelv: végrehajtása logikai formula kiértékelését jelenti. A Pascal és a többi
hagyományos programozási nyelv procedurális, a programozónak kell lépésrõl lépésre
megmondani az eljárásokat, amelyek az adott feladatot megoldják. Ezzel szemben a
Prolog deklaratív nyelv. Ez azt jeleni, hogy megadva a szükséges tényeket és szabályokat
képes deduktív következtetésekkel megoldani a programozott problémákat. A Prolog
program a probléma leírását adja a számítógépnek a kellõ számú tény és szabály felso-
rolásával, majd kéri a rendszert, hogy keresse meg az összes lehetséges megoldást. A
célkifejezéstõl elõbb-utóbb kideríti a Prolog rendszer, hogy az adott körülmények kö-
zött teljesül-e vagy sem, illetve milyen feltétellel teljesülhet

− Támogatja a rekurziót
− Beolvasás-kiírás csak bõvítésként van
− Változó és értékadás nincs, csak szabály és paraméter.
− Felülrõl lefelé programozás elvén alapul, lépésenkénti finomítást végezhetünk: felál-

lítjuk a fõ problémát, széttördeljük alproblémákra, majd megoldjuk ezeket a
részleteket.

Prolog program alapelemei


