
MONITORJI
(katodni)



KAJ JE MONITOR 

 prikazovalna enota 
 Generira ga grafična kartica
 Omogoča sporazumevanje z 

računalnikom 
 Je tisti del kjer nastaja slika



ZGODOVINA 

 govorico luknjanih kartic 
 Terminali-omogočali prikazovanje besedil 

in izris risb 
 namesto pravega monitorja uporabljali 

kar televizor 



Pregled standardov 

 CGA                                640 x 200
 EGA                                640 x 350
 VGA                                640 x 480
 VESA 640                       640 x 480
 SVGA                              800 x 600
 VESA 800                        800 x 600
 XGA                                1.024 x 768



GLAVNI DELI 
 ZASLONSKA MASKA 
 GENERIRANJE BARV

 PREMAZ PROTI 
ODBLESKU SVETLOBE 

  NASTAVITVE 

 ELEKTRONSKI TOP 



15-palčni modeli 

 razlike so v vrsti katodne cevi 
 izboljšajo jih z lepljenjem posebnih 

magnetkov na katodno cev. Pri tem imajo prednost 
velika podjetja



17-palčni modeli

 dovolj velika delovna površina
 ločljivost 1024x7668 pik 
 tehnološka novost je kratka katodna cev 

"shortneck" –Sony,
 Slaba stran te rešitve je, da je 

elektronske curke pod takim kotom zelo 
težko natančno usmerjati v vogale in na 
robove zaslona.



Osveževalne frekvence

 Osveževalna frekvenca je hitrost s 
katero se zaslon osveži. 

 HORIZONTALNA med 30 in 120 kHz
 VERTIKALNA frekvenca v hertzih (Hz) 
 priporočljiva osveževalna frekvenca 85 

Hz in višje 



Resolucija 

 izražena s številom pik (pixel) 



Monitor in grafična kartica

 priporočljiv isti tip kartice in monitorja 
 treba paziti da obe komponenti 

zadoščata potrebam uporabnika glede 
grafične zmogljivosti računalnika.



Zdravje 

 Elektromagnetno sevanje
 Preobremenitev oči



SKLEP 

 Ko se odločamo za nakup se je 
priporočljivo posvetovati s strokovnjaki in 
se pozanimati glede nakupa, saj se na 
tržišču prodaja veliko vrst tako da je 
izbira težka. Priporočljiv je preizkus 
monitorja.

 Monitor in grafična kartica morata biti 
usklajena.



Hvala za ogled
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