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RESUMO 

Este trabalho visa descrever o projeto de uma Interface de 

Visualização Gráfica, capaz de gerar e apresentar traçados em um 

dispositivo de raios catódicos. 

A Interface de Visualização Gráfica projetada está baseada 

em um controlador gráfico, do tipo EF9367 da Thomson 

Semiconductors, e, juntamente com a programação gráfica básica 

correspondente, é capaz de gerar e apresentar figuras e textos em 

um monitor de vídeo de modo rápido, a partir de informaçÕes 

(comandos) enviadas por um sistema de arquivos. 

A implementação do protótipo foi realizada sobre um 

microcomputador, e a interface projetada apresenta uma resolução 

de 1024 x 416 "pixels" de três bits de informação. 



ABSTRACT 

This 	text describe 	the. design of a Graphic Display_ 

Interface for generation and drawing of graphics in a cathodic 

ray deVice. 

The designed interface is based on EF9367 Graphic Controller 

from Thomson Semiconductors. The interface and its t;asic 

graphical programming provide fast generation and visualization 

of pictures and texts, in a video monitor, using informations 

(commands) from a file system. 

The implementation of the prototype was consummated using a 

microcomputer. The designed interface presents a three bits pixel 

information and 1024 x 416 resolution. 
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