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Captulo 1
Dispositivos Gra cos
Os equipamentos desempenham um papel bastante importante na computac~ao gra ca,
n~ao so pela relev^ancia da imagem como um dos produtos da atividade, mas tambem pela
in u^encia que as caractersticas dos equipamentos exercem nos processos computacionais
da area.
Neste captulo advoga-se que a representac~ao dos dados no computador e a apresentac~ao da imagem nos equipamentos gra cos formam uma via de m~ao dupla, com muitas
interrelac~oes e interdepend^encias. Ser~ao estudados os equipamentos com relac~ao a certos
criterios de classi cac~ao, em particular do ponto de vista da classi caca~o funcional e, em
cada caso, ser~ao dados exemplos de equipamentos que utilizam os diversos formatos de
dados gra cos.
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Figura 1.1: Modelo Conceitual.

1.1 Formato de Dados Gra co
Existem dois formatos basicos para a representac~ao e o armazenamento de dados
gra cos no computador: o formato vetorial e o formato matricial. O formato vetorial e
utilizado, em geral, para descrever a estrutura geometrica dos objetos gra cos, enquanto
o formato matricial esta freq"uentemente associado a imagem digital.

1.1.1 Formato Vetorial
No formato vetorial, os dados s~ao representados por unidades basicas de informac~ao,
descritas por coordenadas em um espaco vetorial. Estes elementos s~ao associados a
posic~oes ou a vetores deste espaco. No primeiro caso, eles podem ser usados na especi cac~ao dos pontos iniciais e nais de segmentos de reta, vertices de polgonos e malhas de
controle de curvas ou superfcies parametricas. Ja no segundo caso, eles podem especi car
forcas, direc~oes ou orientac~oes. A dimens~ao do espaco vetorial determina o numero de coordenadas de seus elementos basicos. Alem disso, o espaco pode ser contnuo ou discreto,
tendo suas coordenadas representadas por numeros reais ou inteiros, respectivamente.
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As informac~oes geometricas, em muitos casos, precisam ser complementadas por informac~oes topologicas para especi car completamente o modelo de um objeto gra co. Este
assunto sera discutido em profundidade nos captulos dedicados a Modelagem.

Figura 1.2: Formato Vetorial.

1.1.2 Formato Matricial
As imagens digitais s~ao tratadas no captulo ??. Entretanto, no que se segue, de ne-se
este conceito de uma forma um tanto limitada, porem su ciente, ao proposito de estudo
dos equipamentos gra cos.
Uma imagem digital e uma matrix M  N onde cada elemento da matriz e um elemento
de um espaco vetorial V . O caso mais comum e quando V e um espaco de cor. Chama-se
de resoluca~o da imagem a ordem M  N da matriz. De modo analogo, de ne-se imagem
volumetrica tomando matrizes de ordem M  N  P , onde cada entrada tambem e um
 comum utilizarem-se os termos imagens bidimensionais e
elemento do espaco de cor. E
imagens tridimensionais para cada um dos dois casos, respectivamente.
O formato matricial de dados permite a representaca~o de imagens bidimensionais e
volumetricas. Note-se que a estrutura da matriz determina implicitamente a conectividade
de seus elementos. Cada elemento e chamado de pixel.

Figura 1.3: Formato Matricial.

1.1.3 Convers~ao entre Formatos
A convers~ao entre formatos e desejavel e muitas vezes necessaria.
Da-se o nome de rasterizac~ao a transformaca~o de dados do formato vetorial para o
formato matricial ( g. ?? (a)). Essa tecnica, que constitui uma parte fundamental dos
algoritmos de sntese de imagens, e estudada em detalhe no Captulo ??.
A transformac~ao oposta, ou seja, de dados no formato matricial para o formato vetorial, e chamada de segmentac~ao e faz parte da area de Vis~ao Computacional. Essa convers~ao,
em alguns casos, n~ao e bem de nida, sendo impossvel de ser realizada ( g. ?? (b)).


CAPITULO 1. DISPOSITIVOS GRAFICOS

3

(a)

(b)
Figura 1.4: Convers~ao entre Formatos.

1.2 Classi cac~ao dos Dispositivos
Os dispositivos gra cos s~ao projetados usualmente de forma a privilegiar um dos formatos de dados descritos acima. Isso n~ao signi ca que um tipo de equipamento somente
possa operar com um determinado formato de dados. Os dispositivos do tipo matricial
podem, por exemplo, reproduzir segmentos de reta utilizando processos de rasterizac~ao.
Alguns equipamentos deste tipo disp~oem ate mesmo de suporte em hardware para tal
operac~ao. Embora n~ao seja t~ao comum, os dispositivos do tipo vetorial podem tambem
reproduzir imagens utilizando padr~oes de linhas. Por exemplo, em mapas e desenhos
tecnicos, varios tipos de hachuras s~ao empregados para diferenciar areas, simulando tonalidades de cinza.
A evoluc~ao dos equipamentos gra cos re ete, de uma certa forma, o desenvolvimento
da computac~ao gra ca como um todo. Inicialmente, quando havia uma grande preocupac~ao com a modelagem geometrica, os dispositivos vetoriais eram mais populares.
Depois, com a ^enfase na sntese de imagens so sticadas, os equipamentos matriciais passaram a ser mais utilizados. Atualmente, a tend^encia e a busca de soluco~es integradas,
combinando dispositivos do tipo vetorial e matricial nas diversas fases do processo da
computac~ao gra ca para atender classes espec cas de aplicaco~es. De um modo geral,
os dispositivos vetoriais est~ao vinculados a especi caca~o e manipulaca~o dos modelos geometricos, enquanto que os dispositivos matriciais est~ao relacionados com a exibica~o e o
processamento de imagens.
Alem disso, varios fatores de natureza tecnica, industrial e econ^omica, determinaram
a evoluc~ao dos equipamentos gra cos. Os dispositivos do tipo matricial necessitam do
uso de muita memoria para armazenar a imagem. Por outro lado, os dispositivos do
tipo vetorial se bene ciaram da tecnologia de radar, numa epoca em que o custo da
memoria inviabilizava o uso de dispositivos de formato matricial (decada de 60 e 70). Ja
os dispositivos do tipo matricial foram impulsionados na decada de 80 por dois fatores:
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a queda do preco de memoria, e a revoluc~ao nas comunicac~oes que a televis~ao provocou
(neste captulo sera visto que os dispositivos de sada gra ca mais comuns utilizam o
formato matricial e se baseiam na tecnologia de monitores de televis~ao). Os avancos
recentes nas areas da supercomputac~ao e da computac~ao paralela t^em tido um impacto
signi cativo nos dispositivos de processamento gra co.

1.2.1 Criterios de Classi cac~ao
No estudo dos dispositivos gra cos e necessario criar abstrac~oes das suas caractersticas
operacionais, de modo que o vnculo entre programas e equipamentos n~ao se transforme
num fator de depend^encia. Varios aspectos contribuem para o estabelecimento de criterios
para uma classi cac~ao dos equipamentos gra cos. Nessa analise ha categorias de equipamentos estruturadas, hierarquicamente, segundo dois pontos de vista: o funcional, e o do
formato dos dados gra cos.
Em relac~ao ao criterio funcional, dividem-se os dispositivos gra cos em:





equipamentos de entrada;
equipamentos de processamento;
equipamentos de sada.

Quanto ao formato de dados os dispositivos gra cos se dividem em equipamentos do
tipo vetorial e do tipo matricial. O diagrama da gura ?? mostra como essas classi cac~oes
se relacionam.
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Figura 1.5: Classi caca~o dos Equipamentos.
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1.3 Equipamentos de Entrada Gra ca.
Os equipamentos de entrada de dados gra cos s~ao equipamentos de captac~ao de informac~oes gra cas. Do ponto de vista do formato da imagem, os dispositivos podem ser
classi cados como vetoriais e matriciais.
Os dispositivos de entrada vetorial s~ao em sua maioria utilizados como componentes de
estac~oes gra cas interativas. Um exemplo tpico e o \mouse", componente indispensavel
em uma estac~ao de trabalho interativa que utilize ambiente de janelas.
Os dispositivos de entrada matricial s~ao tradicionalmente utilizados de modo n~aointerativo, devido, principalmente, ao grande volume de dados que devem ser manipulados. Esta situac~ao tende a se modi car com a evoluc~ao dos equipamentos de aquisic~ao,
exibic~ao e processamento de imagens, que poder~ao tornar possvel aplicaco~es em tempo
real envolvendo dados matriciais.

1.3.1 Dispositivos de Entrada Vetorial
Os dispositivos cujo sistema de coordenadas e absoluto s~ao: a \light pen", a \tablet", o
\touch pannel", e o \3D-digitizer". As caractersticas tecnicas relevantes dos dispositivos
de entrada vetorial absolutos s~ao a sua resoluca~o, linearidade, repetibilidade, e area de
ac~ao.
A light pen e um dispositivo bidimensional que funciona necessariamente acoplado a
um terminal de vdeo. Este equipamento e composto por uma caneta com uma foto-celula
na ponta ligada ao circuito de vdeo do terminal. Dessa maneira, e possvel detectar pontos
apresentados na tela e conseq"uentemente sua localizac~ao. Este dispositivo surgiu com
os primeiros equipamentos gra cos interativos. Atualmente ele caiu em desuso devido a
alguns problemas tecnicos apresentados.
O touch pannel tambem e um dispositivo bidimensional de entrada que deve ser integrado a um terminal de vdeo. Ele consiste em uma tela transparente, sensvel ao toque,
que e sobreposta a tela do terminal. Este dispositivo apresenta severas limitaco~es em
termos de resoluc~ao. Por este motivo, ele e indicado apenas para a seleca~o de objetos
gra cos apresentados na tela. Um exemplo desse tipo de utilizac~ao pode ser visto em
alguns terminais eletr^onicos de banco.
A tablet ou mesa digitalizadora consiste em uma base plana e um instrumento indicador
em forma de caneta ou bloco. No indicador existem um ou mais bot~oes. O equipamento
fornece a posic~ao do indicador em relac~ao ao sistema de refer^encia da base, juntamente
com o estado dos bot~oes (`on" ou `o "). Alem desses par^ametros, com relaca~o aos dados de
entrada, a tablet em geral e um dispositivo bidimensional. Porem em alguns dispositivos
e possvel especi car a press~ao exercida na ponta da caneta e tambem a sua orientac~ao.
Nesse caso, o espaco vetorial de entrada tem dimens~ao 6 (i.e. posic~ao (X; Y ), press~ao
( ; ) e orientaca~o ( ; ; )). Estes dados podem ser interpretados de maneira bastante
efetiva em um programa de pintura eletr^onica, para permitir a simulac~ao de instrumentos
tradicionais como o pincel, o crayon, etc. O instrumento indicador pode ou n~ao estar
ligado a mesa digitalizadora por um o. A caneta sem o possibilita uma interac~ao mais
natural, especialmente para aplicac~oes de desenho livre.
O 3D digitizer permite captar posic~ao (X; Y; Z ) e orientac~ao ( ; ; ) no espaco tridimensional. Este dispositivo e constitudo por um emissor magnetico e um sensor que, em
geral, tem a forma de uma caneta. Ele e bastante conveniente para digitalizar diretamente
pontos na superfcie de um objeto tridimensional.
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Os dispositivos vetoriais que operam com referencial relativo s~ao: o \mouse", a \trackball", o \joystick" e os \dials". Esses dispositivos registram deslocamentos que s~ao transformados em informac~oes de movimento relativo. Isso implica que o programa de controle
do dispositivo deve manter a posic~ao corrente que e atualizada a cada movimento relativo.
O mouse, como foi dito anteriormente, e um dos dispositivos de entrada gra ca mais
comuns atualmente, por estar associado a estac~oes de trabalho que utilizam sistemas de
janelas. Esse equipamento consiste em um pequeno bloco com bot~oes de press~ao, que se
comunica com o computador.
A trackball e constituda por uma esfera que gira livremente numa base. Os movimentos de rotac~ao em relaca~o a dois eixos ortogonais s~ao transformados em informaco~es de
posic~ao de maneira semelhante a do mouse.
O joystick e formado por uma haste conectada a uma base. Em geral, o movimento
da haste e transformado em um vetor de velocidades que controla a variaca~o dos dados
posicionais. Ou seja, na medida em que a haste se afasta do eixo central, a velocidade
aumenta proporcionalmente naquela direc~ao. Alguns tipos de joystick possuem um terceiro grau de liberdade, associado a rotaca~o da haste. Esse dispositivo e utilizado com
freq"u^encia como interface de entrada dos vdeo-games.
Os dials s~ao potenci^ometros tipicamente montados em grupos de seis ou oito. Os
potenci^ometros fornecem valores escalares e podem ter uma faixa de rotac~ao xa menor
do que 360 graus, ou podem permitir a rotac~ao livre. No primeiro caso, o intervalo escalar
dos dados e mapeado na faixa de operaca~o do dispositivo, enquanto no segundo caso os
dados s~ao especi cados de forma relativa.

1.3.2 Dispositivos de Entrada Matricial
A estrutura dos dispositivos de entrada do tipo matricial consiste em um sensor que
capta sinais no espaco ambiente e um circuito digitalizador que converte esses sinais
analogicos para o formato matricial.
O processo de convers~ao de uma imagem para uma imagem digital e conhecido como
digitalizac~ao. Os dispositivos de entrada matricial s~ao, em sua maioria, destinados a
digitalizac~ao de imagens. Dependendo do meio no qual se encontra a imagem a ser
digitalizada t^em-se o \frame grabber", o \scanner", o \ lm scanner", e o \depth scanner".
O frame grabber faz a digitalizaca~o a partir de um sinal analogico de vdeo. O sinal de
vdeo pode ser gerado diretamente por uma c^amera ou por um equipamento de reproduc~ao
de vdeo. A resoluc~ao geometrica da imagem digitalizada e a resoluca~o de vdeo, que e
aproximadamente de 512  512 pixels. Os dispositivos mais so sticados digitalizam com
uma resoluc~ao de cor de 24 bits.
O scanner digitaliza a partir de imagens em papel. A imagem e colocada sobre uma
superfcie transparente, em geral plana ou cilndrica, que se move numa direc~ao ortogonal
a um elemento de digitalizac~ao de linha. Este elemento se comp~oe de uma fonte de luz e de
um sensor que mede a luz re etida linha por linha, em sincronismo com o deslocamento da
imagem. A resoluc~ao deste dispositivo esta situada entre 200 a 1500 pontos por polegada.
O lm scanner digitaliza a partir de imagens em transpar^encias utilizando o laser para
maior resoluc~ao. Um feixe de luz precisamente colimado e dirigido ao lme e a quantidade
de luz transmitida e medida por uma celula fotoeletrica. Este dispositivo pode atingir
uma resoluc~ao superior a 2000 pontos por polegada.
O depth scanner, ao inves de digitalizar uma imagem, captura informaco~es de uma
cena tridimensional, produzindo uma matriz de coordenadas com a profundidade de cada
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ponto da cena. A estrutura dessa matriz depende do processo de varredura utilizado. Os
tipos mais comuns possuem varredura plana ou cilndrica.

1.4 Equipamentos de Processamento Gra co
Os equipamentos de processamento gra co s~ao computadores com uma arquitetura
especial, orientada para a manipulac~ao e processamento de dados gra cos.
Dois problemas recorrentes do equacionamento da arquitetura dos equipamentos gra cos
de processamento est~ao relacionados com aspectos de funcionalidade e acoplamento. O
primeiro aspecto diz respeito ao grau de especializac~ao das funco~es do processador gra co.
Processadores especializados s~ao mais e cientes e caros, enquanto processadores de proposito
geral s~ao mais exveis e baratos. O segundo aspecto diz respeito ao canal de comunicac~ao
do processador gra co com o sistema de computaca~o. Um alto acoplamento possibilita
um acesso rapido aos dados do sistema, mas implica em grande interdepend^encia. Em
contrapartida, um baixo acoplamento permite maior independ^encia entre o processador
gra co e o sistema, mas implica em uma comunicac~ao restrita entre eles.
Estes aspectos est~ao claramente interrelacionados. Um processador gra co especializado necessita de um canal de comunicac~ao de alta capacidade porque muitas das func~oes
gra cas ser~ao realizadas pelo processador principal. Por outro lado, um processador
gra co mais geral disp~oe de recursos para executar localmente grande parte das func~oes
de visualizac~ao, podendo ter um canal de comunicaca~o limitado com o computador principal.
Existe uma tend^encia na industria de equipamentos gra cos que consiste em gradativamente adicionar funcionalidade aos processadores gra cos especializados, ate que eles
se tornam equivalentes a um computador de uso geral. A unica opca~o, que existe ent~ao, e
completar o ciclo voltando a especializaca~o. Este fen^omeno cou conhecido como a \roda
da reencarnac~ao" (weel of reincarnation).

1.4.1 Dispositivos de Processamento Vetorial
Os dispositivos do tipo vetorial se destinam principalmente ao processamento de modelos geometricos. Eles atuam portanto sobre as coordenadas das diversas componentes dos
modelos, tais como segmentos de reta, polgonos, e etc. Em func~ao do numero de processadores, podem-se ter dispositivos do tipo SISD (single-instruction, single data stream),
ou MISD (multiple-instruction, single data stream).
Os dispositivos do tipo SISD s~ao uniprocessadores que possuem instruc~oes especiais
para processamento de dados geometricos, do tipo multiplicac~ao de matrizes por vetores.
Os dispositivos do tipo MISD s~ao pipelines compostas de varios processadores organizados seq"uencialmente. O processamento gra co e dividido em etapas, onde cada
processador e especializado numa classe de operaco~es gra cas, como projec~ao, recorte,
etc.

1.4.2 Dispositivos de Processamento Matricial
Os dispositivos do tipo matricial s~ao equipamentos multiprocessadores utilizados para
o processamento de imagens, para a rasterizac~ao (Captulo ??) e outros algoritmos gra cos
paralelizaveis. Ha os dispositivos do tipo SIMD (single-instruction, multiple data stream),
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ou MIMD (multiple-instruction, multiple data stream) com diferentes con gurac~oes dos
processadores.
Os dispositivos do tipo SIMD s~ao utilizados para realizar a mesma operac~ao em varios
elementos simultaneamente. Um exemplo desse tipo de equipamento e o computador de
imagem Pixar.
Os dispositivos do tipo SIMD s~ao processadores paralelos que se comunicam entre si. A
maneira como eles est~ao interligados de ne uma topologia de rede e, conseq"uentemente,
o uxo de dados. Um equipamento desse tipo e a estaca~o gra ca Pixel Machine.

1.5 Equipamentos de Sada Gra ca
Os equipamentos de sada gra ca s~ao equipamentos que permitem a visualizac~ao de
dados gra cos. Podem ser subdivididos em dispositivos vetoriais ou matriciais, de acordo
com o tipo de dado gra co por eles manipulado. Dentre todos os equipamentos gra cos
de sada, os dispositivos de exibic~ao de vdeo s~ao, sem duvida alguma, os mais importantes
e mais comuns. A tecnologia de vdeo implica em uma serie de caractersticas comuns
aos equipamentos vetoriais e matriciais. Por esse motivo, inicia-se esta seca~o analisando a
estrutura basica dos dispositivos de exibica~o de vdeo. Em seguida discutem-se os detalhes espec cos dos diversos tipos de equipamentos de vdeo no contexto dos dispositivos
vetoriais e matriciais.

1.5.1 Dispositivos de Exibic~ao de Vdeo
Um dispositivo de exibic~ao de vdeo e constitudo por quatro elementos: um monitor,
um controlador de vdeo, uma memoria de exibic~ao (\frame bu er") e um conversor digital
analogico ( g. ??).
O monitor de vdeo ( g. ??) consiste em um tubo de raios catodicos com uma tela e um
canh~ao que produz um ou mais feixes de eletrons controlado por um sistema de focalizac~ao
e explorac~ao. Em cada ponto da tela se colocam uma ou mais camadas de fosforo, de
modo que, ao atingir um desses pontos, o feixe de eletrons provoca a emiss~ao de radiac~ao
eletromagnetica na faixa visvel do espectro. O funcionamento basico de qualquer monitor
de vdeo e bastante similar ao funcionamento de um monitor de televis~ao. No sistema
NTSCNational Television System Cometee. e PAL-MPhase Alternating Lines. existem
525 linhas (483 visveis) e 644 pixels por linha (raz~ao de aspecto 4:3). Monitores para
aplicac~oes gra cas, no entanto, costumam ter uma resoluc~ao muito maior, algo em torno
de 1024  1024 pontos enderecaveis.
O espaco de cor do monitor de vdeo depende do numero de camadas de fosforo em
cada ponto. Os monitores monocromaticos, ou de dois nveis (bitmapped), utilizam uma
unica camada de um fosforo que e sensibilizado com voltagem mnima ou maxima; os
monitores que permitem a exibic~ao de tons de cinza (gray scale) utilizam uma unica
camada de fosforo cuja sensibilidade produz uma radiac~ao com a lumin^ancia proporcional
a voltagem aplicada ao feixe de eletrons do canh~ao.
O espaco tricromatico de cor e implementado por meio de tr^es tipos de fosforo diferentes em cada ponto (e tr^es feixes de eletrons), de modo que cada fosforo emite uma das
cores primarias do sistema. A dist^ancia entre os centros dos pontos R, G e B de ne o pitch
do tubo, que varia de 0.60 mm num monitor de televis~ao ate 0.21 mm em monitores de
alta resoluc~ao. Uma mascara metalica perfurada colocada a frente da camada de fosforo
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Figura 1.6: Dispositivo de Vdeo.
garante que cada feixe de eletrons atinge e excita apenas o ponto correspondente ao tipo
correto de fosforo.
Como a resposta luminosa do fosforo utilizado na tela decai exponencialmente com o
tempo, a imagem precisa ser redesenhada periodicamente. O numero de vezes por segundo
que a imagem deve ser exibida na tela para que seja percebida como um fen^omeno contnuo
no tempo, e chamado de freq"uencia crtica de fus~ao. Este numero e determinado por
varios fatores, desde a persist^encia do fosforo, ate a aspectos psico siologicos. Em media
ele se situa proximo dos 50 Hz.
O controlador de vdeo, tambem chamado de DPU (Display Processing Unit), tem
a nalidade de controlar o movimento de exploraca~o na tela do feixe de eletrons, para
que a imagem desejada seja produzida. Esse processo, denominado de varredura, pode
ser aleatorio ou regular. Na varredura aleatoria, o feixe se desloca numa trajetoria que
segue o desenho das curvas da imagem. Na varredura regular, o feixe se movimenta de
acordo com um padr~ao xo que percorre toda a tela da esquerda para a direita e de
cima para baixo, cobrindo-a por linhas horizontais. Este padr~ao regular e chamado de
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Figura 1.7: Monitor de Vdeo.
raster. A gura ?? ilustra os dois padr~oes utilizados. Os dispositivos de exibic~ao vetorial
empregam a varredura aleatoria enquanto os dispositivos de exibica~o matricial empregam
a varredura regular.
A memoria de exibic~ao (frame bu er) armazena os dados que v~ao ser utilizados para
gerar a imagem. Atraves do conversor digital analogico os valores armazenados nessa
memoria s~ao convertidos para uma voltagem que e utilizada pelo canh~ao para gerar o
feixe de eletrons. Nos dispositivos matriciais, a memoria de exibica~o e organizada em uma
estrutura matricial de modo a armazenar os valores de cada cor dos pixels da imagem. O
tamanho da memoria de exibic~ao determina a resoluca~o de cor e a resoluc~ao geometrica
da imagem. A resoluc~ao de cor esta ligada diretamente ao tipo do espaco de cor do
dispositivo. Podem-se identi car tr^es tipos mais comuns de memoria de exibica~o: os do
tipo bitmap que utilizam 1 bit por pixel, sendo portanto monocromaticos com apenas dois
nveis (preto e branco) ( g. ?? (a)); os do tipo cor falsa (\pseudo-color") que utilizam
de 2 a 12 bits para cada pixel, podendo reproduzir imagens monocromaticas e tambem
imagens coloridas, em geral com auxlio de uma look-up table ( g. ?? (b)); os do tipo cor
real (\true color"), que utilizam 24 bits por pixel, 8 bits para cada uma das componentes
das cores primarias R (red), G (green) e B (blue). Vale ressaltar que mesmo monitores de
exibic~ao de vdeo que utilizam cor real podem possuir uma look-up table cuja nalidade
e permitir alterac~oes de cor da imagem de uma forma mais rapida e exvel, alem de
permitir que a coorec~ao gama seja feita por intermedio da look-up table. Nesse caso o
esquema correto para os dispositivos de cor real e como mostrado na gura ?? (c).
Nos dispositivos vetoriais, a memoria de exibic~ao contem instruc~oes de desenho com
as coordenadas de tela dos objetos gra cos. Este conjunto de instruco~es, denominado
de lista de exibic~ao (\display list"), e executado ininterruptamente pela controladora de
vdeo para manter a imagem visvel na tela.

1.5.2 Dispositivos de Sada Vetorial
Os dispositivos de sada vetorial produzem imagens tracando segmentos de reta descritos pelas coordenadas de seus pontos iniciais e nais. Nesta categoria de equipamentos
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Figura 1.8: Padr~oes de Varredura.
est~ao: o display caligra co, o display de armazenamento, e as tracadoras.
O display caligra co e um dispositivo de exibic~ao de vdeo interativo. O sistema de
varredura e aleatorio e o fosforo do monitor e de baixa persist^encia e distribudo de forma
contnua sobre a tela, ou seja, o feixe de eletrons se movimenta livremente sobre a tela
e a imagem precisa ser regenerada constantemente. Essas caractersticas permitem a
manipulac~ao dos dados em tempo real ( g. ??).
O display de armazenamento ou DVST (Direct View Storage Tube) disp~oe de um
monitor de vdeo com fosforo de alta persist^encia (cerca de uma hora no maximo). Nesse
equipamento a imagem tracada e mantida na tela atraves de um circuito especial, sem
necessidade de regenerac~ao. Uma desvantagem desse tipo de monitor e que partes da
imagem n~ao podem ser modi cadas sem que a imagem inteira seja apagada (o que leva
cerca de um segundo) e redesenhada. Esses monitores t^em uma import^ancia historica
em Computac~ao Gra ca: devido ao baixo custo, pelo fato de n~ao necessitarem de uma
memoria de exibic~ao, eles deram incio a grande expans~ao das aplicac~oes da Computac~ao
Gra ca nas diversas areas 1 .
1A

import^ancia desse tipo de display pode ser avaliada pelo seguinte fato. Esse foi o criterio escolhido
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Figura 1.9: Memoria de Exibic~ao.
As tracadoras s~ao equipamentos eletromec^anicos para o desenho de linhas sobre papel
ou lme. Esse equipamento e constitudo por um suporte para a super ce de desenho, e
um mecanismo de controle do instrumento de tracado. Quanto ao suporte, as tracadoras
podem ser de mesa ou de tambor. Quanto ao mecanismo de desenho, podem ser do tipo
contnuo ou incremental.
pela SIGGRAPH para de nir quem pode pertencer ao grupo dos Pioneiros da Computac~ao Gra ca. A
pessoa deve ter trabalhado na area antes do aparecimento do primeiro display DVST da Tektronix

M x,y
D x,y

Display List

Controller

Figura 1.10: Display Caligra co.
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1.5.3 Dispositivos de Sada Matricial
Os dispositivos de sada matricial produzem imagens a partir de uma matriz de intensidades. Nesta categoria de equipamentos est~ao: o display raster, o painel de plasma,
o display de cristal liqudo, as impressoras de impacto, as impressoras gra cas, e o lm
recorder.
O display raster e um dispositivo de exibic~ao de vdeo matricial. Ele consiste em
um monitor, um controlador de vdeo e uma memoria de display que armazena a matriz
de imagem. Esse equipamento normalmente disp~oe de uma \look up table" ( g. ??).
Projetores de vdeo tambem podem ser utilizados nos displays raster em substituica~o aos
monitores.

Frame Buffer

LUT

Figura 1.11: Display Raster.
O painel de plasma e constitudo por uma matriz de celulas microscopicas de neon.
Ele e um display monocromatico, bitmap de armazenamento, n~ao precisando portanto de
memoria adicional nem de regeneraca~o da imagem.
O display de cristal liqudo e semelhante ao painel de plasma, mas utiliza celulas
de cristal lquido na matriz de imagem. Essa tecnologia tem um grande potencial, por
permitir displays coloridos e monitores com tela plana.
As impressoras de impacto s~ao destinadas principalmente para sada alfa-numerica.
Algumas delas, do tipo \dot matrix", t^em capacidade gra ca. Possuem cabecas com um
conjunto que contem de sete a vinte e quatro pinos (7, 9, 18 ou 24) que s~ao impulsionados
contra uma ta impregnada de tinta sobre o papel.
As impressoras gra cas podem utilizar uma tecnica de reproduc~ao a laser, eletrostatica,
termica, ou por jato de tinta. As impressoras laser utilizam um raio de laser para sensibilizar os pontos que n~ao aparecem na imagem (permanecem brancos), retirando a carga
de um ponto (tornando-o negativo) sobre um cilindro rotativo de sel^enio | que e um
material foto-sensvel | carregado positivamente. Partculas de toner (carregado negativamente) s~ao atradas para a superfcie do cilindro e, em seguida, transferidas para o
papel ( g. ??).
As impressoras eletrostaticas carregam negativamente os pontos do papel | por meio
de um pente com contatos eletricos | que devem receber tinta. E utilizado um toner
carregado positivamente. As impressoras termicas transferem seletivamente pigmentos
de tinta para o papel por calor. As impressoras da jato de tinta possuem uma cabeca
de impress~ao que lanca gotculas de tinta no papel por meio de pequenos jatos. As
impressoras gra cas podem ser monocromaticas ou coloridas.
O \ lm recorder" registra em pelcula fotogra ca imagens geradas por computador.
Para reproduzir a cor, o lme e exposto tr^es vezes, atraves de ltros, para as componentes
de cor azul, verde e vermelha.
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Figura 1.12: Impressora a Laser.

1.6 Estaco~es Gra cas Interativas
As estaco~es gra cas combinam dispositivos gra cos de entrada, sada e processamento em um sistema destinado ao uso interativo. Nesta sec~ao descrevem-se os tipos mais
comuns de estac~oes gra cas, que podem ser classi cadas em estac~oes caligra cas e estaco~es matriciais. Estas, por sua vez, se divididem em estac~oes de baixa e alta performance. Alem destas, existem estaco~es com uma arquitetura dedicada para aplicac~oes
espec cas, tais como o processamento de imagens em tempo real e a visualizac~ao de
dados volumetricos.
As estac~oes caligra cas s~ao constitudas por um monitor de exibic~ao de vdeo do tipo
caligra co, um processador de display e varios dispositivos de entrada, tais como teclado,
mesa digitalizadora e dials. Um exemplo classico desse tipo de equipamento s~ao as estac~oes
da serie PS-300 produzidas pela Evans & Sutherland ( g. ??).
Graphics
Processor

HOST

Display
Processing
Unit

Monitor
Keyboard
Tablet
Dials

Figura 1.13: Estac~ao Caligra ca.
As estac~oes gra cas de baixa performance integram um computador de uso geral com
um display bitmap, teclado e mouse. Opcionalmente, o display pode incorporar um
processador gra co para operac~oes com imagens do tipo BitBlt (Bit Block Transfer). Um
exemplo desse tipo de equipamento s~ao as estaco~es mais simples da linha \SPARCstation"
da Sun Microsystems e da linha RS-6000 da IBM ( g. ??).
Keyboard
Mouse

CPU
+
Memory

FrameBuffer
+
BitBlt

Monitor

Figura 1.14: Estaca~o Bitmap.
As estac~oes gra cas coloridas de alta performance conhecidas como \super-workstations"
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s~ao os equipamentos interativos de tecnologia mais moderna. Elas s~ao compostas por um
display raster colorido, processadores gra cos organizados de forma seq"uencial ou em
paralelo, alem de diversos dispositivos de entrada como teclado, mouse e dials ( g. ??).
Exemplos desse tipo de equipamento s~ao as estaco~es gra cas IRIS da Silicon Graphics e a
DN-10000 da HP/Apolo. A estac~ao IRIS se utiliza de uma CPU com processamento paralelo, e de um processador gra co com processamento vetorial e paralelo; A DN10000 se
utiliza de processamento paralelo na CPU que e utilizada, tambem, para fazer operac~oes
gra cas.
Keyboard
Tablet
Etc

CPU
+
Memory

Pipeline

Frame
Buffer

Monitor

Parallel
Proc

Figura 1.15: Estac~ao Gra ca de Alta Performance.
Entre as estac~oes gra cas do tipo bitmap com baixa performance, e as super-workstations,
existe toda uma faixa intermediaria de estaco~es gra cas variando a capacidade de processamento da CPU e do processador gra co.

