
 

 

 
 

Karty graficzne (adaptery)  – budowa i działanie 

Termin adapter i karta można przy pewnym założeniu używać zamiennie.  

Różnica polega na tym, że karta jest urządzeniem wymiennym, które montujemy w gnieździe typu (slot), 

natomiast adapter może być umieszczony także na stałe na płycie głównej. 

Karta graficzna jest urządzeniem pośredniczącym w komunikacji systemu komputerowego z monitorem. 

Otrzymuje ona informacje o treści obrazu od systemu i po odpowiednich działaniach wytwarza sygnały 

sterujące pracą monitora. 

Karty graficzne (adaptery) – typy 

bufory ramki – nie uczestniczą w tworzeniu obrazu.  

Wytwarzają sygnał sterujący monitorem, potrzebny do uzyskania określonego obrazu. 

1. karty akceleratorowe 

Określona część operacji związanych z tworzeniem obrazu ( obliczenie, jak intensywnie powinny świecić 

poszczególne piksele składające się na całość obrazu) wykonywana jest przez kartę graficzną (na żądanie 

systemu). 

•  akceleratory 2D 

•  akceleratory 3D 

 

Schemat blokowy prostej karty graficznej 
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Praca karty w trybie tekstowym 

 

działanie 

 Impulsy taktujące przesyłają kolejne bity z rejestru przesuwanego z jednoczesnym podaniem zespołowi 

liczników, których zadaniem jest śledzenie, który piksel obrazu jest aktualnie wyświetlany.  

 Licznik L1 liczący modulo m sygnalizuje zakończenie rysowania fragmentu linii należącej do danego 

znaku (m pikseli na jeden znak) i przejście do rysowania następnego znaku. Impulsy wyjściowe zliczane są 

przez licznik L2. 

 Jego zawartość mówi o tym, który znak rysujemy w bieżącym wierszu. Licznik ten generuje więc część 

adresu dla pamięci wideo, określając, kod którego znaku należy pobrać. Przepełnienie tego licznika po 

zliczeniu N2 impulsów sygnalizuje konieczność zmiany linii, co jest związane z wygenerowaniem impulsu 

synchronizacji poziomej. 

 Licznik L3 zwiększa swoją zawartość po narysowaniu każdej kolejnej linii. Zliczenie więc N linii przez 

licznik oznacza zakończenie rysowania bieżącego wiersza i przejście do kreślenia linii należących do wiersza 

następnego. 

 Przepełnienie licznika powoduje zwiększenie zawartości licznika L4 zliczającego (numerującego) 

wiersze. Zawartość tego licznika stanowi drugą część adresu wybierającego kod określonego znaku w pamięci 

wideo. 



 Zawartość pamięci wideo, będąca kodem ASCII aktualnie wyświetlanego znaku, podawana jest do 

pamięci matrycy znaków, stanowiąc część adresu mówiącą o tym, jakiego znaku konstrukcja będzie aktualnie 

wyświetlana. 

  Pozostałą część adresu stanowi numer linii aktualnie wyświetlanego znaku pobrany z licznika L3. 

Powoduje to wybranie określonego bajtu z pamięci matrycy znaków i załadowanie go do rejestru 

przesuwnego, którego zawartość bit po bicie, zgodnie z taktem zegara przesuwana jest na zewnątrz.  

Wyjście tego rejestru steruje jasnością świecenia plamki, co stanowi sygnał wideo  

 0 – piksel zgaszony 

 1 – zapalony  

lub w przypadku wyświetlania koloru  

 0 – kolor tła,  

 1 – kolor znaku 

Kolory uzyskuje się przy użyciu sygnałów oznaczonych jako: 

I – intensywność; R – czerwony; G – zielony;  B - niebieski 

 



 

Praca karty w trybie tekstowym – wyświetlanie tekstu w trybie znakowym w kolorze  

 Rysunek wyjaśnia użycie bajtu atrybutów w celu uzyskania kolorów znaku tła. Informacja o konstrukcji 

znaku załadowana do rejestru przesuwającego nie steruje bezpośrednio jasnością świecenia plamki, lecz jest 

podawana na wejście sterujące multipleksera. Multiplekser posiada dwa czterobitowe wejścia oraz 

czterobitowe wyjście. 

 Jeżeli z rejestru przesuwającego podawana jest wartość 1 (wyświetlanie elementu znaku) na wyjście 

multipleksera podawane są bity atrybutów znaku. 

Cztery bity umożliwiają uzyskanie 24 = 16 różnych kolorów. 

Jeżeli z rejestru przesuwającego podawana jest wartość 0 wyświetlany jest piksel tła. Wówczas na wyjście 

multipleksera podawane są bity atrybutów tła. 

 Bity R, G, B podawane są bezpośrednio, natomiast bit BI jest podawany za pośrednictwem bramki AND 

i jego użycie zależy od stanu drugiego wejścia bramki. Jeżeli podane zostanie 0, to bit BI określa rozjaśnienie 

tła. Jeżeli podany zostanie przebieg prostokątny, to wówczas uzyskamy migotanie tła. 

 

 

 

 

 

 



Obliczanie pojemności pamięci potrzebnej do przechowania zawartości pełnego ekranu w trybie tekstowym 

dla karty VGA. 

 

Praca karty w trybie tekstowym – kombinacje wartości bitów IRGB i 

odpowiadające im kolory 

 

 

 

 

 

 



Praca karty w trybie graficznym  

– wyświetlanie obrazu czarno-białego 

W trybie graficznym informacja pamięci wideo jest interpretowana jako bezpośrednie określenie jasności 

świecenia (bądź koloru) pikseli. W sytuacji obrazu czarno-białego (piksel zgaszony lub zapalony ) schemat 

układu wyświetlania jest bardzo prosty. 

 

Kolejne bajty pobierane z pamięci wideo ładowane są do rejestru przesuwającego. Stamtąd w miarę 

przesuwania się wiązki elektronów po kineskopie podawane są bit po bicie do układów sterujących jasnością 

świecenia plamki, tworząc kolejne piksele. 

 Każdy piksel musi być reprezentowany przez zespół bitów, których ilość zależy od liczby kolorów, 

których chcemy używać. Ilość bitów, których używamy do reprezentowania każdego piksela musi zapewnić 

możliwość zakodowania wszystkich używanych kolorów zgodnie zależnością: 

2n >= N lub inaczej n >= log2N 

Gdzie: N – ilość używanych kolorów, 

n– ilość bitów reprezentujących 1 piksel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Pamięć wideo karty EGA dzielona jest na cztery części zwane płatami. Z każdego płatu ładowany jest do 

współpracującego z nim rejestru przesuwającego 1 bajt, co daje w sumie 4 bajty określające wygląd ośmiu 

pikseli. Kolejne odpowiadające sobie 4 bity pojawiające się na wyjściach rejestrów przesuwających określają 

kolor wyświetlanego piksela poprzez wybór jednego z szesnastu rejestrów zwanych rejestrami palety kolorów. 

Pojemność tych rejestrów wynosi 6 bitów, co daje możliwość zakodowania 26 = 64 różnych kolorów. Jednakże 

bez przeładowywania rejestrów mamy do dyspozycji tylko 16 kolorów, gdyż tyle jest rejestrów palety kolorów 

(możliwych do uzyskania z 4 bitów). 
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tryby pracy 

 

 

          Karty graficzne 
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 Karta VGA może pracować w wielu różnych trybach, emulując działanie wcześniejszych kart lub 

pracując z różnymi rozdzielczościami i liczbami kolorów.  

 Wyjście karty VGA jest wyjściem analogowym (wiele poziomów napięć). 

 

 

 

 

 

 

 

 

opis wyprowadzeń gniazda 

 

 



wykorzystanie pamięci 

 Obliczanie ilości pamięci potrzebnej do zapamiętania treści obrazu zajmującego pełen ekran: 

rozdzielczość pozioma x rozdzielczość pionowa x ilość bitów na piksel = 

Np.: 

640 x 480 x  4b= 1 228 800 bitów  

   czyli ok. 154 KB  

Pojemność karty VGA wynosi standardowo 256 KB. Pamięć ta, podobnie jak dla kart EGA, dzielona jest na 

cztery banki (płaty) po 64 KB każdy. Dla trybów szesnastkowych wykorzystanie trybów jest naturalne. Każdy z 

nich przechowuje bity określające składowa jednego koloru.  Trybie 256 kolorów każdy piksel opisywany jest 

jednym bajtem. NP.: przy rozdzielczości 320x200 wymagana pojemność pamięci wynosi : 

320 x  200 x 1B =64 KB. 

 

Matryce znaków przechowywane są w pamięci RAM, co umożliwia ich zmianę.  

Zmianę taką najprościej przeprowadzić przy użyciu przerwania 11h VGA BIOS (Interface to the Character 

Generator) 

 

 

 



 

 

 
Kartami SVGA nazywamy karty pracujące z rozdzielczościami i/lub ilością kolorów przekraczającymi wielkości 

podane dla karty VGA.  

tryby pracy 

 

 

Jak widać z tabeli, do kodowania kolorów używane są 8, 15, 16 lub 24 bity, co daje odpowiednio 256, 32 K, 64 

K i 16 M kolorów (True Color). 
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Ponieważ dla monitorów kolory są kodowane zawsze w systemie RGB, całkowita ilość bitów przeznaczona na 

kodowanie kolorów dzielona jest na trzy równe części (każda dla jednej składowej koloru). 

Karty SVGA posiadają pamięci wideo o pojemności 512 KB i większe. Pamięć ta jest najczęściej adresowana 

przez 64 – kilobajtowe okno, przy czym banki pamięci zmieniane są przy użyciu tak zwanego rejestru wyboru 

banku (ang. bank select register). Dane opisujące poszczególne piksele tworzące obraz rozmieszczone są w 

pamięci wideo liniowo, począwszy od lewego górnego rogu ekranu (najniższy adres), a skończywszy na 

prawym dolnym (najwyższy adres). 

obsługa pamięci wideo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zestawienie własności podstawowych kart 

graficznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Opisywane do tej pory karty nie uczestniczyły w żaden sposób w tworzeniu treści obrazu. 

 Jednakże z pojawieniem się graficznego interfejsu użytkownika (ang. Graphical User Interface – GUI) – 

systemy Windows czy OS/2 zwiększyło wymagania w stosunku do kart graficznych.  

Problemy związane z przetwarzaniem dużej ilości informacji graficznych: 

•  przesyłanie dużej ilości informacji poprzez magistralę łączącą procesor główny z pamięcią wideo karty 

graficznej 

•  duże obciążenie procesora głównego obliczeniami związanymi z tworzeniem i zmianami treści obrazu 

Podział kart: 

•  karty akceleratorowe – możliwości tych kart wynikają wyłącznie z rozwiązań sprzętowych – 

układ scalony akceleratora 

•  karty koprocesorowe – wyposażone w procesor i pamięć programu – możliwości zależą od 

oprogramowania samej karty 
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Operacje dotyczące grafiki dwuwymiarowej, związanej między innymi z graficznym interfejsem użytkownika, 

wymagają częstego wykonywania operacji takich jak: rysowanie prostokątów, czy ich przesuwanie. 

Realizowane są jako transfery bloków w pamięci wideo – BitBlt (ang. Bit Block transfer). 

 

W przykładowej karcie Weitek Power 9100 zawarte są wszelkie elementy tworzące kartę VGA/SVGA typu: 

bufor ramki, CRTC, sterownik pamięci wideo, generatory przebiegów synchronizujących.  

Do układu obliczania parametrów przekazywane są z CPU polecenia wykonania operacji graficznych (np.: 

rysowania prostokątów, przesuwania obszarów. Na podstawie otrzymanych informacji – charakterystyczne 

punkty figury (współrzędne dwóch przeciwległych rogów prostokąta), koloru wypełnienia i innych, układ 

wylicza odpowiednie parametry, takie jak adresy pamięci wideo i przekazuje je do układu rysowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 etapy tworzenia 
1. Obliczanie geometrii obrazu (ang. geometry calculations) – podstawowe czynności: 

•  podział obiektów na wielokąty 

•  pozycjonowanie wielokątów 

2. Odtworzenie obrazu na ekranie (ang. rendering) – podstawowe czynności: 

•  ustalana jest widoczność i wzajemne przesłanianie się przedmiotów (przy użyciu Z-bufora) 

•  na powierzchnie przedmiotów nakładane sa tak zwane tekstury 

•  wykonywane jest cieniowanie przedmiotów (symulujące ich bryłowatość, wklęsłość lub wypukłość) 

oraz symulowanie ziarnistości ich powierzchni 

•  dodawane są ewentualne efekty specjalne (dym, mgła itp..) 
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Rozwiązaniem obydwóch problemów jest zastosowanie zaproponowane przez firmę Intel specjalnej magistrali 

dedykowanej adapterom graficznym, zwanej AGP (ang. Accelerated Graphics Port) 

 

Magistrala AGP – schemat blokowy 

zalety: 

• duża szybkość transmisji 

•  przydzielenie pełnej przepustowości AGP wyłącznie karcie graficznej 

•  odciążenie magistrali PCI 

•  umożliwienie wykorzystania (przydzielenia) części pamięci głównej na potrzeby systemu graficznego i 

przechowywania w niej tekstur 

Z ostatniego punktu wynikają następujące korzyści: 

•  tekstury nie muszą być przed użyciem ładowane do lokalnej pamięci wideo (zysk czasowy) 

•  tekstury mogą być przechowywane w pamięci głównej, co po pierwsze umożliwia użycie tekstur o 

większych rozmiarach (i rozdzielczości), a po drugie zmniejsza wymagania co do wielkości pamięci 

wideo 

•  zmniejszenie wymagań co do wielkości pamięci wideo znacząco obniża cenę kart graficznych. 
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Właściwości magistrali AGP 
1. Duża przepustowość – w zależności od wersji od 264 MB/s do 1 GB/s 

2.  Interfejs dedykowany grafice – magistrala AGP obsługuje jedynie kartę graficzną (cała przepustowość 

przeznaczona jest dla tej karty) 

3.  Karta jest urządzeniem typu master na AGP – oznacza to, że inicjacja zależy wyłącznie od karty 

graficznej. Urządzeniem docelowym jest chipset zawierający między innymi sterownik pamięci DRAM 

4. Potokowa realizacja transakcji na AGP – inaczej niż dla PCI rozdzielono fazę adresowania od fazy 

transmisji danych. Umożliwia to tworzenie kolejki transakcji (potok) 

5.   Potokowa realizacja arbitrażu – zarówno transmisja jak i zgłoszenie żądania wykonania określonej 

transakcji wymaga przyznaniu urządzeniu master dostępu do magistrali. W celu uniknięcia przestojów 

(stanów uśpienia magistrali) arbitraż także jest realizowany potokowo. 

6. Adresowanie równoległe (ang. sideband addressing). Inicjacja transakcji przy użyciu specjalnego 8-

bitowego portu SBA (ang. Side Band Address) – pozwala na wykorzystanie linii AD i C/BE# wyłącznie 

dla transmisji danych. 

7.  Dynamiczny przydział pamięci – przydzielenie części pamięci głównej dla potrzeb systemu 

graficznego. Traktowanie jej jako części pamięci wideo, do której można ładować np.: tekstury. 

Umożliwia to użycie większych tekstur przy takich samych wymaganiach co do pojemności pamięci. 

8. Przydział pamięci przez AGP – przydzielona za pośrednictwem AGP pamięć główna jest widziana przez 

adapter graficzny jako liniowa przestrzeń adresowa. Fizycznie, przydzielona pamięć może być nieciągła. 

Translacja adresu fizycznego na liniowy zapewniana jest przez układ płyty głównej, przy użyciu tablicy 

umieszczonej w pamięci zwanej GART (ang. Graphics Address Remapping Tanble). Miejsce 

umieszczenia tablicy zależy od producenta płyty głównej. Sterownik programowy obsługujący taką 

translację dla systemów Windows 98 i NT nosi nazwę VGARTD.VXD 

9. Teksturowanie na magistrali AGP – tekstury mogą być przechowywane w pamięci głównej. 

Akcelerator graficzny wykorzystując je, odczytuje i zapisuje wyniki swojej pracy do pamięci głównej za 

pomocą magistrali AGP. Zaletą użycia magistrali AGP jest odciążenie magistrali PCI i zmniejszenie 

wymagań co do ilości pamięci wideo. 

 

 

 

 

 

 

 


