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Dit verslag behandelt het ontwerp van een cursorbesturing voor een grafische 
tenninal van het type TEK 4107. Deze tenninals zijn standaard uitgerust met 
een 1-toets cursorbesturing. Ter vervanging hiervan is een interface 
ontwikkeld waarop relatieve besturingsorganen aangesloten kunnen worden. 
De besturingsorganen dienen te voldoen aan de Apple Macintosh 
'muis standaard'. 

De interface wordt tussen het toetsenbord en de terminal aangesloten. Door 
Juiste aanpassing van de in-en uitgangen van de interface wordt de werking 
van de hardware van terminal en toetsenbord niet verstoord. 

De software van de interface zorgt er voor dat de communicatie tuss,cn 
toetsenbord en terminal niet verstoord wordt. Tevens zorgt zij ervoor 
dat de signalen van het besturingsorgaan vertaald worden en naar de terminal 
verzonden worden. 

De signalen van het besturingsorgaan worden op zodanige w1Jze vertaald dat 
de terminal het verschil niet ziet tussen gebruik van het relatieve orgaan of 
de standaard cursorbesturing. Het gevolg hiervan is dat de reactie van de 
cursor op het besturingsorgaan enige vertraging ondervindt ten gevolge van 
het optreden van een hold-off time in het auto repeat mechanisme van de 
terminal. 
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1 Voorwoord 

Het 1s nu al weer anderhalf jaar geleden dat ik voor het eerst met het IPO 
kennis maakte. Destijds ging het om een stage periode. De drie maanden stage 
werden uiteindelijk zes maanden, en vonden een vervolg in een afstudeer 
opdracht. Dit verslag behandelt het resultaat van deze opdracht. 

Op dit moment wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te 
bedanken die mij in de afgelopen anderhalf jaar geholpen heeft, op wat voor 
manier dan ook. In het bijzonder wil ik bedanken ing. J. Tiessinga voor zijn 
steun zowel tijdens mijn stage als bij het verwezenlijken van mijn afstudeer 
opdracht. 

Met dit verslag sluit ik de periode bij het IPO af. Een periode waar ik met veel 
plezier op terugkijk. 

Amstelveen/Eindhoven, mei 1986 
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2 Inleiding 

2.1 Iets over het IPO 

Het Instituut voor Perceptie Onderzoek ( IPO) is opgericht in 1957 als een 
samenwerkingsverband van de TB-Eindhoven en N.V. Philips Gloeilampen fabrieken. 
Tegenwoordig maakt ook de stichting Zuiver We tenschappe 1 ijk Onderzoek deel uit 
van het samenwerkingsverband. De doelstelling van het IPO luidt: "De bevordering 
van het zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
perceptie en de daarmee verwante gebieden, zulks in het belang van het hoger 
onderwijs en van die ove rheids, semi-overheids en part ikul iere instel 1 ingen 
welke bij een dergelijk onderzoek gebaat zijn." 

Perceptie betekent waarnemen, in 
Hierbij blijft het echter niet, 
verwerkt. Het onderzoek op het 
draait hierbij om: 

de zin van zien, horen, voelen en ruiken. 
1.mmers alle indrukken .urden in de hersens 

IPO richt zich vooral op dit verwerken. Het 

-hoe legt de mens infonnatie in zijn geheugen vast, 

-zijn er grenzen aan de hoeveelheid informatie die een mens kan opslaan en 

-hoe wordt de infonnatie opgehaald; hoe herkent de mens? 

Een van de gebieden waarop op het IPO onderzoek verricht wrdt, is het horen en 
spreken (het auditief/fonetisch onderzoek). Dit onderzoek .urdt op twee 
deelgebieden verricht. Enerzijds het horen: hoe hoort de mens en wat hoort de 
mens. De hierbij ontwikkelde gehoortheorie wordt onder andere gebruikt voor de 
ontwikkeling van (betere)gehoor apparaten. 

De andere tak van onderzoek is die van de spraak. Hier richt het onderzoek zich 
hoofdzakelijk op de ontwikkeling van apparatuur waarmee kunstmatig spraak kan 
worden opgewekt. De kunstmatige spraak moet natuurlijk klinken en verstaanbaar 
zijn. Op dit moment wordt onderzoek verricht aan het Nederlands, Engels (Brits) 
en Duits. 

Een ander facet van dit onderzoek is het herkennen van spraak door automaten. 
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2.2 Achtergrond van de opdracht 

Op het IPO zijn een aantal terminals van het type TEK 4107 aanwezig. De 
terminals worden hoofdzakelijk gebruikt voor onderzoek op het gebied van 
kunstmatige spraak. Natuurlijke (men se 1 ij ke) spraak wordt bie rvoor 1n de 
computer opgeslagen. Dit gebeurt op ongeveer dezelfde manier als muzitik op een 
compact disc. Qn iets met de spraak te kunnen doen, wordt zij ontleed in een 
aantal signalen. De signalen worden dan op het scherm van de terminal zichtbaar 
gemaakt in de vorm van horizontale • kronkelende' 1 ijnen. De signaal vo nnen worden 
dan aan diverse bewerkingen onderworpen met onder andere de bedoeling om de 
verstaanbaarheid van de (kunstmatige) spraak te verbeteren. 

Bij deze bewerkingen wordt gebruik gemaakt van een cursor. De cursor bestaat uit 
een vertikale en een horizontale lijn op het scherm (dit is te vergelijken met 
de kruisdraden in een vizier.) Het snijpunt van de twee kruisdraden geeft aan 
waar in het signaal een bepaalde bewerking zal worden uitgevoerd. Om de 1 ijnen 
te verplaatsen is op het toetsenbord een cursor besturings toets aangebracht. 
Deze toets bestaat uit een achtkantige 'schijf'. Door op een van de zijden van 
de schijf te drukken beweegt de cursor in de corresponderende richting ( in het 
vervolg zal met de term 'cursor' de kruising van de twee lijnen bedoeld w:,rden). 

In de praktijk bleek deze uitvoering van de cursorbesturing niet geheel te 
voldoen. De verschillende gebruikers hadden allen andere opvattingen over hoe 
een nieuwe cursorbesturing er moest uitzien. Hoewel het hier ging om een aantal 
verschillende systemen voor de besturing van de cursor bleek het toch mogelijk 
een compromis te vinden. Dit komt neer op een losse interface waarop iedere 
gebruiker zijn favoriete besturingsorgaan kan aansluiten. In eerste instantie 
ben ik, confonn mijn afstudeer opdracht, uitgegaan van twee z.g.n. digitale 
potmeters. Voor de gebruiker resulteerde dit in twee duimwielen. (Dit z1Jn 
schijven waarvan slechts een klein stukje door de kast naar buiten steekt. Dit 
soort schijven wordt veel gebruikt 1n kleine transistor radio's als volume 
regelaar of afstemknop.) Het ene duimwiel bedient de verplaatsing van de 
horizontale lijn, de andere regelt de vertikale lijn. Dit bleek echter in de 
praktijk geheel niet aan de gestelde verwachtingen op het gebied van 
gebruiksgemak te voldoen. Om die reden heb ik bij de verdere ontwikkeling en ook 
het testen steeds gebruik gemaakt van een 'muis'. (Een muis is een klein, 
makkelijk in de hand liggend kastje, dat over de tafel bewogen moet 110rden. De 
cursor volgt dan precies de bewegingen van de muis.) 
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2.3 Ontwerp specificaties 

Van het begin af aan stond bij het ontwerp een tweetal eisen voorop: 

voor de nieuwe cursorbesturing mochten geen veranderingen 1n de terminal of 
het toetsenbord aangebracht worden en 

de werking van de terminal mocht door het aansluiten van de nieuwe besturing 
op geen enkele wijze veranderen. 

Uitgaande van deze twee eisen, plus het feit dat de terminal een los toetsenbord 
heeft, is de volgende basisopzet voor het ontwerp tot stand gekomen: 

Een losse interface, welke, in plaats van het toetsenbord, op de terminal 
wordt aangesloten. Het toetsenbord, op zijn beurt, wordt nu op de interface 
aangesloten. 

Op de interface wordt ook het besturingsorgaan aangesloten. Dit kan zowel een 
kastje met twee duimwielen, een muis, een trackball, als iedere andere bron 
zijn welke voldoet aan een bepaalde standaard. 

De interface krijgt als hoofdtaak het doorsturen van de informatie van het 
toetsenbord naar de terminal. Hierbij mag dan geen verstoring optreden door de 
aanwezigheid van de interface. Dit wordt bereikt door er voor te zorgen dat de 
interface er voor het toetsenbord 'uitziet' als terminal en voor de terminal als 
toetsenbord. 

De tweede functie van de interface is het vertalen van de signalen van het 
besturingsorgaan (de muis) en deze door te geven aan de terminal. Dit doorgeven 
moet op zodanige wijze gebeuren, dat het voor de terminal lijkt of niet het 
nieuwe besturings orgaan, maar de oorspronkelijke cursor toets gebruikt v;>rdt. 
Hierdoor wordt voldaan aan de eis dat de werking van de terminal niet mag worden 
veranderd. 

Vanuit deze ontwerp gedachte is een eerste blokschema ontstaan ( fig 1.1). 
Uiterst links en rechts z1Jn de ontvangst-en zend blokken te zien, welke de 
cornmun icat ie tussen interface en terminal, respectievelijk toetsenbord en 
interface verzorgen. In het midden bevindt zich de centrale verwerkings eenheid 
(CPU). Hierin komen alle gegevens van de andere blokken bij elkaar. Onder de CPU 
zit een blok met tellers, hier worden de signalen van de muis vertaald in een 
voor de CPU bruikbare vorm. Bovenaan, tenslotte, een klok. Deze zorgt ervoor dat 
de verschillende bewerkingen regelmatig plaatsvinden. 
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fig 1.1 Blokschema 

De vraag ligt nu vooC' de hand waarom er zoveel moeite gedaan moet worden om een 
muis aan te kunnen sluiten. Het antwoord hierop ligt besloten in het wezenlijke 
veC"schil tussen de muis en de cursortoets. Wordt deze toets gebruikt om de 
cursor b.v. naar boven te laten bewegen, dan geeft het toetsenbord aan de 
terminal het commando 'cursoC' omhoog', waaC'op de cursoC' een of meeC' posities 
omhoog beweegt. Evenzo bestaan er commando's voor beweging naaC' beneden, 1 i nks 
en rechts. 

De muis, daarentegen, geeft geen commando's af, maar pulsen. Wordt de muis b.v. 
een millimeteC' naar boven bewogen dan geeft hij een puls af. Door nu het aantal 
pul sen te tellen (vandaar de tellers in het blokschema) die in een bepaalde 
periode door de muis worden afgegeven, kan berekend ~rden hoever de muis 
bewogen is. Aan de hand hiervan bepaalt de inteC"face hoeveel posities de cursoC' 
verplaatst moet worden. On de cursor omhoog te bewegen stuurt de interface 
eenzelfde commando naar de terminal als door het toetsenbord gedaan zou zijn als 
daar de cursor toets 'omhoog' ingedrukt was. Op dezelfde marner '-Orden 
bewegingen van de muis in horizontale richting verwerkt. 
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3 Het ontwerp 

3.1 Keuze van de componenten, globale opbouw 

Uitgaande van het schema uit fig 1.1 is gekozen voor een processor (CPU) van het 
type HD6303. Hierbij hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld: 

Upwards compattible met de 6800 (6803), zodat de aanwezige assembler met een 
kleine wijziging gebruikt kan worden, 

CMOS, dus een laag stroomverbruik, 

on board timer, ACIA en ran geheugen, en 

een 8 bits en een 5 bits I/0 poort aanwezig. 

In principe is, om met deze processor tot een werkend systeem te komen, slechts 
een (EP)ROM met het besturings progamma, de tellers voor de muis, en enige losse 
hardware nodig. Zoals evenwel ook in het schema te zien is gebruik ik daarnaast 
een losse ACIA. Deze vervangt de interne ACIA van de 6303. Aan de keus de 
on-board ACIA niet te gebruiken hebben de volgende overwegingen ten grondslag 
gelegen: 

Om de interne ACIA op 1200 baud te laten werken 1s een kristal van een nogal 
exotische frequentie (4.9152 MHz) nodig, waarvan de levertijd niet vaststond, 

door onduidelijke documentatie was de exacte werking van de ACIA niet bekend, 

op software gebied ontstonden problemen door een te lage prioriteit van de 
ACIA in de interrupt afhandeling, en 

bescherming tegen data over run zou software matig uitgevoerd moeten '"°rden 
wat mogelijkerwijs niet tot 100% bescherming zou kunnen leiden. (Dit komt in 
de volgende paragraaf nog aan de orde) 
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Voor de rest van de hardware (tellers en besturings logica) waren een aantal 
keuzes mogelijk: 

Gebruik van programmeerbare logica. Tegen het voordeel van een zeer compacte 
hardware staat een hoog ( in vergelijking tot de rest van de CM0S componenten) 
stroomverbruik. Daarnaast kunnen deze bouwstenen niet op het IP0 geprogranmeerd 
worden. (De hiervoor benodigde apparatuur en software zijn alleen op het Nat. 
Lab. in Waalre aanwezig). 

Gebruik van losse componenten, met het streven naar een zo hoog mogelijke 
intergratie graad. Dit leverde een valse start op daar een aantal I.c.•s niet te 
verkrijgen waren. 

Gebruik van standaard componenten uit de 7400 LS serie. Hoewel dit beslist geen 
compacte schakeling geeft zijn moeilijkheden met levering, documentatie e.d. 
nauwelijks te verwachtten. 

Gezien bovenstaande argumentatie is het duidelijk, dat tenslotte voo1~ de derde 
mogelijkheid gekozen is. Bij de keuze van de componenten is rekening gehouden 
met de mogelijkheid, dat de I.C.'s later vervangen kunnen worden door types uit 
de HCT serie, welke bij gelijke prestaties een veel lager stroomverbruik hebben. 
Dit laatste 1.s een belangrijk punt, omdat de schakeling uit hetzelfde punt 
gevoed moet worden als het keyboard en het niet bekend is hoeveel vermogen daar 
nog 'over' is. 

In het vorige hoofdstuk is al uiteengezet dat er verschil lende besturings 
organen op de interface aangesloten moeten kunnen worden. Het 1.s daarvoor 
natuurlijk wel noodzakelijk dat deze allen dezelfde signalen afgeven en op 
dezelfde WlJ ze aangesloten kunnen worden. Omdat gedurende vrijwel de gehele 
ontwikkelings periode gebruik gemaakt is van een Apple muis, is de aansluiting 
en signaal afgifte van deze muis als standaard gekozen. Dit heeft als voordeel 
dat alle randapparatuur, voor Macintosh, Lisa, Apple II en Apple III, bedoeld om 
de cursor te besturen, gebruikt kan worden. Op een punt is afgeweken van de 
originele Apple standaard: op poot zes van de connector waar nonnaal niets op is 
aangesloten (sterker nog: de poot is uit de connector verwijderd), is hier als 
standaard een extra drukknop signaal (P2) aangesloten. Dit heeft tot gevolg, dat 
er nu twee, in plaats van een, drukknop lijnen zijn. Hierdoor is het mogelijk in 
totaal drie drukknoppen op het besturings orgaan te gebruiken. Zie bij lage A 
voor de specificaties. 
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3.2 Communicatie tussen keyboard, interface en terminal 

Zoals in het vorige hoofdstuk reeds uiteengezet is, is het van het grootste 
belang dat de interface zich tegenover het keyboard als terminal gedraagt en 
tegenover de terminal als keyboard. Het is dus nood zake 1 ijk om pree ies te weten 
hoe de communicatie tussen keyboard en terminal verloopt, en deze vervolgens 
exact na te bootsen. 

De bij de TEK geleverde documentatie is op dit gebied niet duidelijk. Het enige 
wat daarin over dit onderwerp te vinden is, is dat het hier gaat om een normale 
asynchrone data overdracht: 1200 baud, 8 bits en 2 stopbits. De schema's van de 
betreffende delen van keyboard en terminal leveren echter meer informatie. De 
data wordt overgedragen over twee lijnen: een voor transport van keyboard naar 
terminal en een voor de tegenovergestelde richting. In het laatste geval betreft 
het data welke betrekking heeft op het laten oplichten en weer doven van de 
caps-loek led en dergelijke zaken. Deze data wordt niet gebruikt voor enige vorm 
van controle op de data welke van keyboard naar terminal verzonden wordt. On 
deze reden grijpt de interface niet in, in het datatransport naar het keyboard 
toe. 

Daar er nu dus slechts een lijn ( de KBRD lijn) beschikbaar is voor data 
transport naar de terminal, 1 igt het voor de hand dat deze 1 ijn op de een of 
andere manier tevens gebruikt wordt voor besturing van het transport. Dit is ook 
inderdaad het geval. De betreffende lijn wordt in het keyboard door een open 
collector (0. C.) poort gestuurd. Tevens kan de terminal het niveau op de lijn 
met een O.C. poort beïnvloeden. De lijn zelf is dus het knooppunt van een 
wired-or schakeling. Indien de terminal niet in staat is data te ontvangen, 
trekt deze via de O.C. poort de lijn naar een laag niveau. Ten gevolge van de 
wired-or constructie blijft de lijn op dit niveau, ongeacht wat het keyboard 
doet. Voor het keyboard begint met het zenden van data, test het eerst het 
niveau op de KBRD lijn. Is dit laag dan wordt gewacht tot de terminal de lijn 
vrijgeeft. Figuur 2.1 geeft het principe van de schakeling rond de KBRD lijn. 

KEYBOARD TRftlftAL 

CONTR IN 

~ 
// 

~ 
CONTR OUT .,,,. 

DATA OUT DATA IN 

fig 2.1 principe keyboard lijn 
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3. 3 Het schema 

3 . 3 . 1 de ACIA 

De interface schakeling bestaat eigen! ijk uit drie afzonderlijke delen: 

-De ACIA en bijbehorende besturings logica 

-De tellers 

-De CPU en adres decodeer schakeling. 

Conform de architektuur van een computer z1Jn deze drie delen onderling door 
data, adres en control signalen verbonden. Figuur 2.2 geeft het schema van de 
schakeling rond de ACIA. Het klok signaal voor de ACIA loOrdt afgeleid van het 
E-signaal door dit door 13 te delen. Dit gebeurt in !.C.a. Na interne deling in 
de ACIA door 64 (dit maakt deel uit van de instelling van de ACIA), geeft dit 
een kloksignaal van 1201.9 Hz. Dit is nauwkeurig genoeg voor de gebruikte 
toepassing. De aansturing van de lijn naar de terminal is vrijwel identiek aan 
het principe zoals geschetst in de vorige paragraaf. Het uitgangs signaal van de 
ACIA (TDX) wordt via een O.C. poort op de lijn gezet. Op punt A kan de processor 
testen of de lijn vrij is en er data verzonden mag \oOrden. Het ingangs cirquit 
wijkt echter af van de principe schakeling. Dit heeft te maken met de data 
overrun protectie. 

Wanneer de ACIA een data byte ontvangen heeft wordt dit intern naar een buffer 
verplaatst en wordt een signaal naar de processor afgegeven. De processor leest 
het byte nu uit deze buffer en verwerkt het. Zolang dit uitlezen gebeurt voor de 
ACIA het volgende byte ontvangen heeft gaat, alles goed. De problemen ontstaan 
wanneer er een nieuw data byte ontvangen is voor de processor het vorige uit de 
buffer gelezen heeft. De ACIA zal nu het nieuwe byte in de buffer schrijven, 
waarbij het vorige byte verloren gaat. Er is dan een data overrun opgetreden. 
Dergelijke problemen kunnen optreden wanneer de terminal niet in staat is om 
data van de interface te ontvangen. 

Wat er nu gebeurt als de ACIA een byte ontvangen heeft is het volgende: Zodra 
het byte naar de buffer getransporteerd is, geeft de ACIA een interrupt af naar 
de processor. Deze reageert hierop door, indien mogelijk, z1Jn progranma te 
onderbreken en het byte uit te lezen. Zodra het byte uitgelezen is, maakt de 
ACIA de interrupt 1 ijn weer hoog. Op het moment nu dat de ACIA de interrupt 
afgeeft (INT wordt L) wordt via poort Al de O.C. poort A6 aangestuurd, zodat de 
lijn geblokkerd wordt. Omdat dit blokkeren een H/L overgang op de ingang van de 
ACIA tot gevolg zou hebben, wat dan valselijk als het begin van een nieuw byte 
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'C,lt. 

gedetecteerd zou worden, wordt tevens via A3 en A2 de ingang van de ACIA hoog 
gehouden. Desgewenst kan de processor deze geblokkeerde toestand continue ren 
door ingang Blaag te maken. 

csz ..,_ __ __, • 
TIID fl7 r--T""--,--------• 

OUT no TIK) 

·s· 

ltQ 1 lt/W flO 

Fl6 Z.S 

fig 2.2 Schakeling rond de ACIA 

3.3.2 de tellers 

De signalen die door de muis gegenereerd worden bestaan uit twee groepen: een 
voor beweging in de vertikale en een voor beweging in de horizontale richting. 
Per richting worden twee blokgolven, 90 graden uit fase, gegenereerd. ( zie fig 
2.3). Een van de twee wordt aangewezen als klok signaal voor de tellers, de 
andere wordt daarmee automatisch het richtings signaal. Dit is eenvoudig te zien 
in de figuur. Stel, we doorlopen de figuur van links naar rechts. Bij alle 
neergaande flanken van het A signaal is het B signaal nu hoog. Doorlopen we de 
{ig~ur echter van rechts naar 1 inks dan is B laag op de neergaande flanken van 
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A. Op deze wij ze kunnen we dus aan B zien wat de richting is waarin de muis 
beweegt. Het maakt hierbij dus niets uit op welke flank de teller reageert en 
welk van de twee signalen de klok is. 

fig 2.3 Twee blokgolven 90 graden uit fase 

In de hier gebruikte tellers worden 74LS 191 tel l. C. • s gebruikt. Dit Zl.Jn vier 
bits up down (U/D) counters. Per teller worden vier van deze I.C 's gebruikt wat 
een 16-bits teller oplevert. De tellers zijn ieder via twee 8-bits tree state 
buffers op de databus aangesloten. Een nadeel van de gebruikte counters is dat 
de door de muis gegenereerde pulsen niet zonder meer gebruikt mogen "°rden. Het 
U/D besturings signaal mag namelijk niet veranderen wanneer het klok signaal 
hoog is. Qn een stabiel U/D signaal te maken is aan iedere teller een flip flop 
toegevoegd die op iedere neergaande flank van de A pulsen het B signaal inklokt. 
Dit geeft het stabiele signaal, nodig om de tellers goed te laten werken. Figuur 
2.4 geeft het schema van een teller (de tweede is identiek). De signalen van de 
muis worden, alvorens zij naar de teller gaan, eerst gebufferd met twee schmitt 
triggers om eventuele ruis en storingen te vermijden. Uit het schema blijkt dat 
de teller twee select 1 ijnen heeft. Dit is logisch omdat het hier gaat om 
16-bits tellers in een 8-bits systeem. De uitgang van de tellers moet dus in 
twee bytes verdeeld worden. In het vervolg spreken we van het Most Significant 
Byte (MSB) en het Least Significant Byte (LSB) als we het hebben over de acht 
hoogst, respectievelijk de acht laagst waardige uitgangen. (Het is nu al in te 
zien dat dit in twee stappen uitlezen van de tellers de nodige problemen met 
zich mee kan brengen. Hoe dit software matig is opgelost komt in het volgende 
hoofdstuk aan de orde.) 
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flt01'1 MOUSI 

fig 2.4 teller plus u/d logica. 

3.3.3 de CPU en adres decodeer logica 

Het laatste deel van het schema bevat de adresdecodeer schakeling en het CPU 
deel. Over de laatste is niet veel bijzonders te melden. Het betreft hier de CPU 
plus een 4K EPROM. Vanwege de gemultiplexte adres/data bus is een 47LS373 als 
latch voor de adres lijnen A0-A7 gebruikt. 

Met de adres decodeer logica is wel wat bijzonders aan de hand. Omdat, op de 
ACIA na, uit alle op de bus aangesloten delen alleen gelezen kan worden, is het 
r/w' signaal in de adres decodering meegenomen. Het geheugen is verdeeld in 8 
blokken van 8K, zodat de lijnen A13-A15 uitmaken welk deel geadresseerd wordt. 
Figuur 2.5 geeft de onderverdeling van het geheugen. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt kan via de decodeer schakeling alleen gelezen 
worden uit bepaalde locaties. Dit heeft tot gevolg dat voor de ACIA een andere 
decodeer methode gebruikt moet worden. Gelukkigerwijs beschikt de ACIA niet over 
een maar over drie select ingangen. Door een slimme keuze van het adres van de 
ACIA is het mogelijk om de drie bepalende adres lijnen direkt op de drie 
selectingangen aan te sluiten. Hierdoor zijn er drie adresbereiken waar een ACIA 
geplaatst kan wrden: 6000-7FFF (011); AO00-BFFF (101) en C000-DFFF (110). 
Hiervan zijn de laatste twee gereserveerd voor een ACIA. (De locatie ACIA2 maakt 
het mogelijk in een later stadium de schakeling uit te breiden met een tweede 
ACIA voor ingrijpen in de connnunicatie tussen terminal en keyboard, mocht dit 
nodig of zinvol blij ken.) 
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fig 2.5 CPU en adres decodeer schakeling 

Het complete schema, tenslotte, vindt U in fig 2.6 . Dit is een sanenstelsel van 
de drie hiervoor reeds behandelde deelschema' s. Op sommige punten wijkt dit 
schema een beetje af van de voorgaanden, dit komt doordat hier en daar de 
schakeling iets is gewijzigd om een efficienter gebruik van de losse logica te 
maken. In de practische uitvoering van de interface zijn de muisconnector en de 
in-en uitgangs connector samen met de voeding op de achterwand van de kast 
aangebracht (het deel binnen het gestippelde kader). Dit gehele blok is met 
behulp van een 16-pol ige connector aan de print bevestigd. Bij 1 age B geeft de 
aansluitingen van de connector. 
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4 De software 

4.1 Opzet van de besturing 

In het vorige hoofdstuk was sprake van bepaalde 
uitgevoerd moeten worden. Cm dat te kunnen doen 
hardware alleen. Het besturings progranma, de 
belangrijke plaats in het ontwerp in. 

taken die door de schakeling 
is natuurlijk meer nodig dan 
software, neemt dan ook een 

De verschillende taken van de interface vinden onder besturing van het progranma 
plaats. Het is dan ook te verwachten dat voor iedere taak een afgebakend deel 
van het programma verantwoordelijk is. Bekijken~ het progranma (listing in 
bijlage D) dan zijn hierin de verschillende taken duidelijk te herkennen. 
Allereerst het opvangen en doorsturen van data, afkomstig van het keyboard. 
Hiervoor is het programmablok KEYCALL verantwoordelijk. Het uitlezen en 
verwerken van de gegevens uit de mouse tellers wordt door het blok COUNTER in 
samenwerking met de routines VERT en HORZ verzorgd. 

De rest van het programma kan in drie stukken verdeeld worden. Ten eerste het 
initialisatie deel, PWRUP. Aan het eind van het programma staan een aantal 
subroutines (TEK-OUT, OUTV & OUTH, CURSV & CURSH) die bepaalde, veel gebruikte, 
taken vervullen. Tot slot is er de hoofd lus van het programma: MAIN. 

4.2 Globale werking 

Het programma is opgezet op interrupt basis. Dit heeft tot gevolg dat het 
programma niet zelfstandig van het ene naar het andere deel kan springen, maar 
slechts onder invloed van 'externe' factoren. Direkt na het opstarten en 
uitvoeren van het initialisatie deel komt het programma terecht in het MAIN-deel 
waar het dan ook in blijft hangen. 
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Het aanroepen van de teller afhandeling gebeurt onder invloed van de klok ( zie 
ook het blokschema fig. 1.1). Twintig maal per seconde geeft de klok een 
interrupt af, waarna of de ene, of de andere teller afgehandeld WJrdt. Voor de 
merkwaardige om en om methode is gekozen omdat, bij een gebruikte busfrequentie 
van 1 MHz, voor het verkrijgen van een 10 Hz interrupt signaal een deelfactor 
van 100000 nodig is. De maximale deelfactor bedraagt slechts 65536 (2-16), zodat 
20 Hz de laagst bereikbare 'mooie' frequentie 1s. De deelfactor bedraagt dan 
50000 (=C350 hex.). 

Het doorsturen van data van keyboard naar terminal hoeft alleen te gebeuren als 
de ACIA een byte van het keyboard ontvangen heeft. Zoals 1n 2.3.1 reeds 
beschreven is, geeft de ACIA dan een interrupt af aan de processor. Het 
programma reageert hierop met een sprong naar de KEYCALL routine. Opgemerkt moet 
hierbij wrden dat de ACIA-interrupt een hogere prioriteit heeft dan die van de 
muis tellers. De reden hiervoor 1 igt in de manier waarop het keyboard met de 
terminal communiceert. Dit gebeurt niet met de gewone ASCII codes, maar met 
speciale pressen release (rel.) codes. Het voordeel hiervan is, dat de terminal 
veel direkter met het keyboard verbonden is. De terminal krijgt nu immers direkt 
informatie over welke toetsen ingedrukt z1Jn. Dit brengt alleen wel bepaalde 
concequenties met zich mee voor het auto-repeat mechanisme. 

Verloopt na het ontvangen van een press code meer dan een bepaalde tijd (de 
hold-off time) zonder dat de bijbehorende rel. code ontvangen is, dan gaat de 
terminal zelf het betreffende karakter herhalen. (Dit geldt uiteraard niet voor 
alle toetsen, maar het hier beschreven mechanisme gaat voor 100% op voor de 
cursor toetsen.) Het al dan niet starten van de auto-repeat is dus al leen 
afhankelijk van de tijd tussen het ontvangen van de pressen rel. codes, en niet 
van de tijd dat een toets werkelijk ingedrukt is. Normaal gesproken treedt er in 
de overdracht van de codes geen vertraging op en is er dus geen verschil tussen 
de ze twee tijdsduren. Bij gebruik van de interface, wordt in het kanaal tussen 
toetsenbord en terminal een extra vertraging geintroduceerd. Met het oog op dit 
probleem is het dus van het grootste belang dat deze vertraging tot een absoluut 
miniml..Dll gereduceerd wrdt. Daarom is het dan ook noodzakelijk, dat de interrupt 
van de ACIA de hoogste prioriteit van alle processen in het besturingsprogramma 
heeft. 

Het auto-repeat mechanisme opent overigens we 1 extra moge 1 ij kheden voor de 
besturing van de cursor. Dit kan dus op twee manieren gebeuren: 

door het sturen van losse pressen rel. code, en 

door het versturen van een press code, en daarna de cursor een bepaalde tijd 
te laten lopen (auto-repeat ! ) . Dit wordt dan beeindigd door het versturen 
van de rel. code. 

Deze twee verschil lende manieren van aansturen zijn in het programma terug te 
vinden onder de namen slow, en fast mode. 
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4.3 Gedetailleerde beschouwing 

4.3.1 vlaggen en registers 

Voor de verschillende delen van 
onderworpen kunnen worden, 1s het 
vlaggen en registers. 

het progranma aan 
noodzakelijk eerst 

een 
iets 

nadere beschouwing 
te weten over de 

De gebruikte vlaggen ZlJn opgeslagen in het FLAGS-register. Bit Oen l hiervan 
zijn de bewegings richting vlaggen. Zij geven aan of de beweging naar boven of 
beneden is (bij vertikale verplaatsings richting), danwel naar links of rechts 
(bij horizontale verplaatsing). De bits op positie 6 en 7 geven aan of de 
beweging snel of langzaam plaats vindt ( fast mode =l). Cmdat dit voor de twee 
verschillende verplaatsings richtingen onafhankelijk van elkaar kan gebeuren 
zijn hiervoor twee vlaggen noodzakelijk. Verder -wordt bit 4 gebruikt als vlag 
die aangeeft of bij de eerst volgende interrupt de horizontale teller (C=O) 
danwel de vertikale (C=l) afgehandeld moet -worden. Tot slot staat op positie 5 
een vlag die intern in de teller routines gebruikt -wordt. Op deze vlag \«lrdt 
straks nog uitgebreider ingegaan. 

Naast het FLAGS register 1s er een soortgelijk register: het IODlC rgister. In 
dit register staat een copie van de output lijnen van poort 1. Dit register 
maakt het mogelijk terug te lezen wat de toestand van een bepaalde lijn is. 
Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel, dat dit register steeds ververst -wordt 
wanneer nieuwe data in het output register IODl geschreven \«lrdt. (Door dit op 
strategische momenten na te laten kan een bepaalde toestand gecreeerd ~,rden die 
later weer ongedaan gemaakt kan worden door het niet ververste IODlC register in 
het IODl register te copieeren.) 

De registers z1Jn in twee groepen te verdelen. Allereerst de verschillende 
registers voor de teller routines, zij z1Jn te herkennen aan de begin letter V 
of H voor resp. de vertikale en de horizontale routine. De t-weede groep \«lrdt 
gevormd door de besturings registers, waarin we naast FLAGS en IODlC, het 
TEMPR-register, voor tijdelijk opslag van een 16-bits getal, vinden. Los van 
deze twee groepen staat het 'register' TESTPOS. Dit is geen register in de zin 
van het woord, maar een locatie in een niet toegewezen deel van het geheugen. 
Het wordt gebruikt om bepaalde interne waarden, via een logic analyser, 
zichtbaar te maken. 

18 



4.3.2 KEYCALL 

Als eerste de K.EYCALL routine. Deze routine verzorgt het doorsturen van data van 
toetsenbord naar terminal. Direkt nadat de interrupt ontvangen is, start de 
routine met het aanzetten van led 2. Daarna wordt getest of de tenninal in staat 
is het data byte te ontvangen. Is dit niet het geval dan wordt een I/0 lijn laag 
gemaakt zodat, ook nadat de ACIA buffer gelezen is, het keyboard geblokkerd 
blijft. (Zie ook 2.3.1) Daarna wordt de buffer van de ACIA gelezen. In de 
routine TEK-OUT wordt het gelezen byte doorgestuurd naar de tenninal. Tot slot 
wordt led 2 weer gedoofd en de eventuele blokkade van het toetsenbord ongedaan 
gemaakt. (Dit is een voorbeeld van het gericht niet verversen van het IODlC 
register, zoals in de vorige paragraaf vermeldt.) 

Led 2 dient in deze routine als controle voor de gebruiker. Het kan nanelijk 
gebeuren dat de terminal niet direkt in staat is om het byte te ontvangen. In 
dat geval blijft het progranma in de routine TEK-OUT lopen tot dit wel het geval 
is. Wanneer dit gebeurt, zal, omdat KEYCALL nu eenmaal de hoogste prioriteit 
heeft, de muis niet afgevraagd wrden en zal dus de cursor niet op de muis 
reageren. Het aan zijn van led 2 signaleert het optreden van deze toestand. 
Zolang led 2 aan is, is de interface dus niet actief en is het beter de muis 
niet te bewegen om storingen te voorkomen. Ook bij PWRUP licht led 2 enige tijd 
op. Ook daar mag de muis dan niet gebruikt wrden. 

Het eigenlijke versturen van de data gebeurt in de TEK-OUT routine. De routine 
test eerst of de transmit buffer van de ACIA leeg is. Zo niet dan wordt gewacht 
tot dit wel het geval is. Daarna wordt getest of de terminal de data kan 
ontvangen. Is aan beide voorwaarden voldaan, dan wrdt de data in de transmit 
buffer van de ACIA geplaatst, en de routine beeindigd. 

4.3.3 de teller routines 

Aangezien de twee teller routines, plus bijbehorende subroutines, op de 
gebruikte vlaggen en registers na, identiek aan elkaar zijn, wrdt hier volstaan 
met het bespreken van slechts een routine: de vertikale. 

Als eerste actie wordt de teller gelezen. De vorige waarde van de teller staat 
nog in het VPVAL-register (Vertical Previous VALue). Door aftrekken wordt de 
afgelegde afstand en de bewegings richting berekend. Is dit verschil negatief 
(beweging naar boven) dan wordt volgens de 2-complement methode in een positieve 
waarde omgezet. Tevens wordt nu de bewegings richting vlag (U/D) geïnverteerd en 
de INV-vlag geset (dit laatste gebeurt eveneens door inverteren, omdat de 
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INV-vlag altijd O is bij binnengaan van de teller routine). Door deze bewerking 
heeft de bewegings richting vlag een nieuwe betekenis gekregen. Indien de 
bewegings richting van de muis veranderd is dan is de vlag geset, is zij 
onveranderd gebleven dan 1s de vlag gereset. 

Vervolgens wordt getest of de afgelegde afstand een bepaalde waarde overschreden 
heeft. Aangezien de tellerroutine regelmatig aangeroepen wordt, houdt dit dus 1n 
dat gekeken wordt of de snelheid waarmee de muis bewogen '-Urdt (in de 
betreffende verplaatsings richting !) een bepaalde waarde overschreden heeft. Is 
dit het geval dan wordt gesprongen naar het fast deel (VFAST) van de routine. 

Ligt de snelheid onder de fast grens dan wordt daarna getest of de cursor soms 
al in fast mode bewoog. In dat geval is de snelheid namelijk voor het eerst '-1eer 
onder de fast grens gekomen en wordt de fast mode ge stopt in de routine VS TOP. 

Valt geen van de bovenstaande tests positief uit dan is de volgende stap het 
berekenen van het aantal posities, dat de cursor verplaatst moet worden. In de 
hier gepresenteerde versie is dat een positie per vier pulsen verschil tussen 
huidige en vorige tellerstand. De uitkomst van deze berekening is het aantal 
malen dat een pressen rel. code verstuurd moet '1«>rden. Aangezien het versturen 
van de codes nogal veel tijd in beslag neemt (16 ms per code paar), gebeurt dit 
niet in de teller routine maar in de hoofd-routine MAIN. Het aantal posities 
wordt aan MAIN doorgegeven via de variabele VSTACK. Hierbij treedt een 
complicatie op, omdat het niet zeker is wat de waarde van VSTACK is. Is deze 
niet nul, dan zou bij eenvoudig laden van de variabele, een aantal posities 
verloren gaan en daarmee de evenredigheid tussen muis en cursor. 

Om dit probleem te omzeilen '1«>rdt gebruik gemaakt van de gemodificeerde 
bewegings richting vlag. Geeft de vlag aan dat de richting niet veranderd is, 
dan kan volstaan '1«>rden met het eenvoudig optellen van de nieuwe waarde bij 
VSTACK. Het probleem is hierdoor verschoven naar de situatie dat de richting wel 
veranderd is. In dat geval moet namelijk het berekend aantal posities van de 
waarde van VSTACK afgetrokken '1«>rden. Afhanke 1 ijk van de waarde van VSATCK en 
het berekend aantal posities kan dit een positieve of negatieve uitkomst 
opleveren. Is het resultaat positief dan wil dat zeggen dat er nog meer 
verplaatsingen in de ene bewegings richting moesten plaats vinden dan er nu in 
de andere ( tegengestelde) richting berekend z1Jn. Een aantal van de nog niet 
uitgevoerde verplaatsingen '1«>rdt dus gecompenseerd door de verplaatsing van de 
muis in tegengestelde richting. Netto levert dit een kleinere verplaatsing in de 
oude bewegings richting op. Het gevolg hiervan is dat de bewegings richting niet 
veranderd hoeft te worden. 

Bij negatief resultaat daarentegen, was het aantal nog uit te voeren 
verplaatsingen kleiner dan het aantal nu berekende in de tegengestelde bewegings 
richting. In dat geval moeten er twee dingen gebeuren: 1) de waarde van VSTACK 
moet positief gemaakt worden via de 2-complement bewerking, en 2) de bewegings 
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richting moet geinverteerd worden. Dit laatste gebeurt door de bewegings 
richting vlag te inverteren. 

Tot slot moet nog een correctie op de bewegings richting vlag uitgevoerd worden 
om de modificatie aan het begin van de routine ongedaan te maken. Dit gebeurt 
door te testen of de INV vlag geset is. Is dit het geval dan moet de bewegings 
richting vlag geinverteerd worden zodat hij zijn juiste betekenis terugkrijgt. 

Een aantal punten ZlJn in deze bespreking niet geheel uitgediept. In de eerste 
plaats het uitlezen van de teller zelf. Daar deze tellers 16 bits breed zijn 
moet het 1n twee stappen gebeuren. Het kan hierbij gebeuren dat tussen het 
uitlezen van de twee teller-delen een carry van het LSB naar het MSB plaats 
heeft. In dat geval wijkt de ingelezen waarde sterk af van de eigenlijke waarde. 
Cm dit te voorkomen wordt het MSB tweemaal gelezen. Geeft dit tweemaal dezelfde 
waarde dan is tussen deze tweemaal lezen in ieder geval geen carry opgetreden. 
Door na het lezen van MSB en LSB (in die volgorde) opnieuw het MSB te lezen kan 
getest worden of de in eerste instantie gelezen waarde correct geweest is, of 
niet. Is er niet correct gelezen, dan wordt het gehele proces opnieuw doorlopen. 

Verder is niet ingegaan op wat er gebeurt wanneer de muis weinig of niet bewogen 
wordt. In dat geval is er slechts een klein verschil tussen de vorige en de 
nieuwe tellerstand. Na deling, om hieruit de verplaatsing van de cursor te 
berekenen, resulteert dit in een verschil van nul posities (het gaat hier om een 
integer deling). Dit heeft tot gevolg dat de cursor niet verplaatst wordt. Er 
treedt nu een probleem op. Wordt de muis zo langzaan bewogen dat bij iedere 
afhandeling de verplaatsing onder de kritische waarde blijft, dan zal de cursor 
in het geheel niet reageren op de muis. Dit probleem treedt vooral op bij 
nauwkeurig werk. 

Om dit te ondervangen is het progranma zo aangepast dat wanneer de deling als 
resultaan nul oplevert, de cursor toch een positie verplaatst w:>rdt. Deze 
aanpassing heeft als consequentie, dat wanneer de muis helemaal niet bewogen 
wordt, de cursor ook verplaatst wordt. Qn dit te ondervangen wordt direkt na het 
bepalen van het verschil al getest of het resultaat nul is. In dat geval wordt 
direkt naar VSTOP gesprongen. 

Dan rest alleen nog de bespreking van VFAST en VSTOP. De FAST routine doet niets 
anders dan het bepalen van de richting aan de hand van de INV-vlag en een 
bijbehorende press code verzenden (met behulp van TEK-OUT). De verzonden code 
wordt ook opgeslagen in het VCVAL (Vertical Code VALue) register voor gebruik in 
de STOP routine. Uiteraard wordt als eerste in de FAST routine getest of de 
fast-mode al actief is. In dat geval wordt geen verdere actie ondernomen. 

De STOP routine, tenslotte, doet niets anders dan testen of de cursor 1n 
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fast-mode beweegt en als dat het geval is de Juiste rel. code uitzenden. Voor 
het bepalen van de rel. code wordt het VCVAL register gebruikt. Ook 1Nardt de 
bijbehorende fast-vlag gereset. 

4.3.4 MAIN en de overige routines 

De MAIN lus bestaat uit twee vrijwel identieke delen voor het uitzenden van de 
cursor codes voor horizontale en vertikale verplaatsing. Eerst 1Nardt hierbij 
getest of de STACK nul is. Als dit niet zo is, 1Nardt de STACK met een ( 1) 
verminderd en in de subroutine OlIT een pressen rel. code verzonden. 

De OlIT subroutines halen eerst via CURS de juiste cursor code op, om deze 
vervolgens als pressen daarna als rel. code uit te zenden. 

Zowel van MAIN, OlIT als CURS bestaat een versie voor horizontaal en een voor 
vertikaal bewegen. 

Tenslotte de werking van de PWRUP routine. De enige functie van PWRUP is het 
initialiseren van het systeem. Daarbij worden de volgende acties ondernomen (in 
volgorde van uitvoering): 

-Toewijzen I/0 lijnen van poorten 1 en 2 
-Laden output lijnen poorten 1 en 2 (led 1 & 2 aan) 
-Resetten VSTACK en HSTACK registers plus resetten alle vlaggen 
-Resetten en initialiseren van de ACIA 
-Laden VPVAL en HPVAL met huidige stand van de tellers 
-Initialiseren en starten van de interne klok 
-Toetsenbord en interrupt vrijgeven 
-Led 2 doven 

De interface is nu klaar voor gebruik. 
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5 Bespreking 

5.1 Mogelijke verbeteringen en opmerkingen achteraf 

Het hier gepresenteerde prototype van een algemene cursorbesturings interface 
moet beslist niet gezien worden als een definitief ontwerp. Op een aantal punten 
zijn zeker nog uitbreidingen c.q. verbeteringen mogelijk. Tevens bevat de 
software nog een aantal onvolkomenheden welke eerst bij het gebruik in de 
praktijk naar voren gekomen zijn. 

In de eerste plaats bezitten vrijwel alle besturings organen zoals muis en 
trackball een of meer drukknop functies. Door een kleine aanpassing van de 
standaard aansluiting volgens Apple, kunnen op de interface 1n totaal drie 
drukknoppen aangesloten worden. In het prototype ZlJn de twee hiervoor 
toegewezen lijnen wel tot op de print doorgetrokken, maar ontbreekt nog de 
aansluiting op de processor. Waarschijnlijk kunnen de twee lijnen, eventueel met 
pull-up weerstanden, zonder problemen op twee input lijnen van de processor 
aangesloten worden. 

De software, nodig om de drukknoppen te kunnen gebruiken, zal in ieder geval een 
regelmatig aftasten van de 1 ijnen moeten inhouden. Indien dit aftasten gebeurt 
in de COUNTER routine (het begin van de afhandeling van de tellers) zal, naar 
alle waarschijnlijkheid, door het relatief lage tempo van aftasten (20 maal per 
seconde), geen softwarematige debounce nodig zijn. 

Een van de mogelijkheden voor het gebruik van de toetsen is het laten uitzenden 
van een of meer karakters. Een andere mogeljkheid is het blokkeren van een van 
de bewegings richtingen van de cursor. Dit is vooral gewenst bij gebruik van een 
trackball omdat het daarbij vr1J moeilijk is de cursor alleen horizontaal of 
alleen vertikaal te laten bewegen. 

Een ander punt waar verbetering mogelijk is, is de verwerking van een richtings 
verandering tijdens de fast mode. Ideaal gesproken zou in dat geval de cursor 
eerst gestopt moeten worden, en daarna in fast mode weer de andere kant op 
gestuurd worden. Hiervoor is in de STOP-routines reeds een speciale ingang 
gecreeerd: STOPX. In de praktijk treedt er een vreemd verschijnsel op bij het op 
bov~nstaande manier verwerken van een richtings verandering. De cursor gaat in 
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fast mode 'schokkerig' bewegen. De oorzaak hiervan heb ik niet kunnen 
achterhalen. Daarom is van stoppen bij richtings verandering afgezien zodat een 
plotselinge verandering (waarbij de cursor niet eerst in slow-mode komt) niet 
opgemerkt wrdt. Gelukkig komt de cursor vrijwel altijd eerst i.n slow-mode, 
zodat dit probleem maar zelden optreedt. 

Tijdens de ontwikkeling van de software is het een aantal malen voorgekomen dat 
na het versturen van een verkeerde code naar de terminal, de hold-off vertraging 
voor de cursor toetsen uitgeschakeld was (De overige toetsen ftmctioneerden wel 
normaal). Wat dit veroorzaakte is m1J niet geheel duidelijk. De mogelijkheid 
bestaat dat het hier gaat om een combinatie van een ongedefinieerde code en een 
'bug' in de besturings software van de terminal. Indien het hier echter gaat om 
een code die bedoeld is om dit effect te bewerkstelligen, opent dit zeer 
interessante mogelijkheden met betrekking tot de fast mode van de cursor. Verder 
onderzoek op dit punt lijkt mij dan ook gewenst. 

Tot slot een opmerking met betrekking tot de instelling van de terminnal. Door 
middel van commando's (in de local mode van de terminal) zijn een aantal zaken 
zoals snelheid en stapgrootte van de cursor in te stellen. Deze instelling kan 
zowel tijdelijk als (semi)permanent zijn. Dit laatste door een inwendig geheugen 
met back-up. Het zou mogelijk zijn de interface zelf de commando's te laten 
geven om de terminal in de juiste instelling voor gebruik met de interface te 
krijgen. De instelling is dan tijdelijk en wrdt weer ongedaan gemaakt bij het 
resetten van de terminal. 

Om dit te bereiken moet de interface zelf na de PWRUP procedure de nodige 
key-codes genereren om de instelling aan te passen. 

5.2 Minimalisatie van de hardware 

Wanneer aan de hand van dit prototype een aantal exemplaren gemaakt moet ~rden, 
verdient het misschien de aanbeveling hardware eerst nog eens te bekijken. Zo is 
het bij nader inzien toch wel mogelijk om de interne ACIA te gebruiken. Hierbij 
moet dan wel een ander kristal gebruikt worden, en de deelfactor van de klok 
moet aangepast worden. 

Dat de interne ACIA toch gebruikt kan worden komt omdat, zoals achteraf gebleken 
is, het bezwaar van de overrun protectie vervalt. De hardware beveiligingen 
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worden namelijk alleen bij de self test van de terminal aangesproken. Aangezien 
de interface veel eerder bedrijfsklaar is dan de terminal 
procedure van het toetsenbord begint, moet het mogelijk zijn 
daarbij optreden softwarematig te ondervangen. Het bezwaar 
volgorde is als volgt softwarematig op te lossen: 

aan de selftest 
de prob 1 emen die 
van de interrupt 

Tijdens de afhandeling van de tellers (dan de hoogste prioriteit), wordt de 
interrupt vrij gehouden. 

In de routine KEYCALL wordt de interrupt van de tellers geblokkeerd. 

Iets anders dat naar m1Jn menig het overwegen waard 1s, 1s het gebruik van een 
processor van het type HD63703. Deze processor is functioneel gezien identiek 
aan de 6303, maar heeft tevens een 4K EPR01 aan boord. Dit spaart dan een 
externe EPROM plus adres decodeer latch uit. 

Een andere mogelijkheid van hardware reductie is het terugbrengen van de breedte 
van de tellers. Een reductie tot 12-bits is naar mijn menig zonder meer 
mogelijk. Verdere reductie, b.v. naar 8-bits, heeft als consequentie dat de 
tellers veel vaker uitgelezen moeten worden. Er moet dan een buffer (wel 
16-bits) gemaakt worden die regelmatig bijgesteld wordt aan de hand van de stand 
van de tellers. Dit bij stellen zal dan b.v. 1000 maal per seconde moeten 
gebeuren. 

5.3 Beoordeling door de gebruiker 

Nadat het prototype enige weken in de praktijk gebruikt is, heb ik de gebruiker 
gevraagd zijn bevindingen en eventuele commentaar op papier te zetten. Het gaat 
hier om de interface in combinatie met een trackball. 

Vergelijking van de track-bal! met de achtkant, 
Jan van Hemert. 

Het eerste en belangrijkste aspect 
functioneert. Door de bal heen en weer 
scherm van de TEK4107-terminal. Op een 

van het systeem is natuurlijk dat het 
te bewegen beweegt ook de cursor over het 
aantal punten wil ik wat dieper ingaan. 
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1) Robuustheid: 
De achtkant die op de terminal zit is een kleine knop die in een hoek op 
het toetsenbord gemonteerd zit en lastig te bedienen is. De trackball is 
groter, meer robuust en gemakkelijker bereikbaar. 

2) Beweegrichting: 
Bij de achtkant wordt de beweegrichting van de cursor bepaald door de 
zijde van de achtkant waarop wordt gedrukt. Bij de trackbal wrdt deze 
richting bepaald door de richting waarin de bal draait. Doordat deze 
nooit 'zuiver' heen en weer wordt gedraait is het moeilijk cm met de 
track-hall zuiver horizontale en zuiver verticale lijnen te trekken. Er 
zitten op het kastje van de bal nog knoppen die misschien gebruikt 
kunnen worden om x- of y-richting selectief aan en uit te schakelen. 

3) Beweegsnelheid: 
De beweegsnelheid in de langzame mode is naar mijn smaak wat te 
langzaam. Er moet ergens in het programma een getal staan dat deze 
snelheid regelt. De meest 'sjieke' oplossing zou zijn als de hal een 
'setup'-mode had waarin dit getal aangepast zou kunnen wrden, maar ook 
door telkens een ander progranma in EPRcx,f te zetten en zo een aantal 
waarden van dit getal uit te proberen kan waarschijnlijk een redelijke 
oplossing gevonden worden. De beweegsnelheid in de snelle mode is 
instelbaar in de 'setup'-mode van de terminal. 

4) Schakelen tussen snelle en langzame mode: De snelle en langzame mode voor 
cursorbewegingen zoals die door de fabrikant van de terminal is 
geïmplementeerd, is typisch ontwikkeld voor de achtkant. Als de 
gebruiker een tijd op een zijde van de achtkant blijft duwen dan gaat de 
cursor snel bewegen. In dit project is gekozen voor een opzet waarbij 
niets aan de terminal veranderd wordt en dus deze aspecten ook bij 
track-hall gebruikt moeten worden. Als je de bal een flinke zet geeft 
dan gaat de cursor na een zekere tijd snel bewegen en bij langzame 
verdraaiingen van de bal blijft de cursor in de langzame mode. Het viel 
mij erg mee hoe snel ik leerde bij welke verdraaiingssnelheid het 
schakelpunt zat. De dode tijd na het geven van een flinke draai aan de 
bal blijft echter vervelend en zorgt ervoor dat het moeilijk schatten is 
waar de cursor uiteindelijk terecht zal komen. 

5) Het dialoog gebied: 
Bij grafische toepassingen dient de achtkant voor het heen en weer 
bewegen van de cursor en bij alfanumerieke toepassingen kunnen met de 
achtkant regels in het tekst geheugen van de terminal heen en weer 
ge-' se rolled' worden. De track-hall verstuurt exact dezelfde karakters 
naar de terminal als de achtkant en beweegt dus ook de tekst in het 
dialoog-gebied heen en weer. Doordat de gevoeligheid van de bal nogal 
groot is verdwijnt de tekst soms van het scherm als je tegen di:? ta fe 1 
stoot. Dit probleem kan verholpen worden door een aan/uit-knop op het 
kastje te zetten. 
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Samenvattend kan gezegd worden dat de bal handiger werkt dan het achtkantje op 
de terminal. Er blijven echter een paar punten van onvrede. De punten 2, 3 en 5 
zijn waarschijnlijk wel oplosbaar. Punt 4 hangt echter samen met het feit dat 
uitgegaan is van een bestaande tenninal die niet veranderd is. We moeten ons 
realiseren dat dit de mogelijkheden om tot andere oplossingen te komen beperkt. 
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A Aansluitgegevens connectoren op achterwand 

A.l ~use connector 

1 Ground 
2 +5 Volt 
3 Ground 
4 Xl 
5 X2 

A.2 Lijn pluggen 

5 
0 

4 

1 

0 

9 

4 
0 

0 

1 TEK --> KEYB 
2 KEYB --> TEK 
3 Ground 
4 Reset 
5 + 12V 

0 

0 

8 

3 
0 

2 
0 

0 

7 

2 
0 

6 
7 
8 
9 

0 

6 

1 
0 

0 5 

0 3 

Switch 
Switch 
Y2 
Yl 

2 (P2) 
1 (Pl) 

N.B. Bij verwisseling van de line-in en line-out pluggen kan 
geen schade aan de interface ontstaan. 

Voor de verbinding Interface<--> Tenninal kan een normale 
5-polige DIN kabel gebruikt worden (male-male) 
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B Connector voor aansluiten achterwand op print 

l 3 5 7 9 11 13 15 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 4 6 8 10 12 14 16 

1 Yl 2 Y2 
3 X2 4 Xl 
5 Din ( van keyb) 6 Dout (naar terminal) 
7 Pl 8 P2 
9 RES 10 NC 

11 Ground 12 Ground 
13 NC 14 NC 
15 + 12V 16 + 12V 
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C Gegevens met betrekking tot de communicatie 

Data transport: 8-bits/l start/2 stop 

1 2 00 Ba ud ( NRZ) 

Pressen Rel codes van de cursor: 

press rel 

right 56 
up 57 
left 58 
down 59 

Instelling van de ACIA: 

clock : /64 
mode 8+2 
Tx int: disabled 
Rx int: enabled 

D6 
D7 
D8 
D9 
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D Prograama listing 

* 
* PROGRAMMA VOOR MOUSE CONTROLLER 1.1 
* 
DUMMY EQU 
EORAM EQU 
ACIAC EQU 
ACIAD EQU 
IOCl EQU 
IOC2 EQU 
IODl EQU 
IOD2 EQU 
TCSR EQU 
OCR EQU 
CNTR EQU 
CNTVL EQU 
CNTVH EQU 
CNTHL EQU 
CNTHH EQU 
* 
* CODES 

* 

$0000 
$00FF 
$COOO 
$C001 
$0000 
$0001 
$0002 
$0003 
$0008 
$000B 
$0009 
$2000 
$4000 
$6000 
$8000 

CURSU EQU $57 
CURSD EQU $59 
CURSL EQU $58 
CURSR EQU $56 

* 
* REGISTERS 

* 
IODlC EQU $0080 
FLAGS EQU $0081 
VPVAL EQU $0082 
HPVAL EQU $0084 
VCVAL EQU $0086 
HCVAL EQU $0088 
TEMPR EQU $008A 
VSTACK EQU $008C 
HSTACK EQU $008D 
TESTPOS EQU $AOOO 

* 
* SYSTEM VECTORS 

* 
ORG $FFEE 

TRPVEC FDB PWRUP 
DCIVEC FDB DUMMY 
TOFVEC FDB DUMMY 
OCFVEC FDB COUNTER 
ICFVEC FDB DUMMY 
IRQVEC FDB KEYCALL 
SWIVEC FDB DUMMY 
NMIVEC FDB DUMMY 
RESVEC FDB PWRUP 

*LINI*LINO*LEDl*LED2*-*-*-*-* 

cursor omhoog press code 
cursor omlaag press code 
cursor links press code 
cursor rechts press code 

COPY VAN HET IODATA 1 REGISTER 
FLAGS:*FU/D*FL/R*INV*C*-*-*L/R*U/D* 
VORIGE WAARDE VAN COUNTER V 
idem H 
V cursor code register 
idem H 
TEMP REGISTER 16-BITS 
positie counter V 
idem H 
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* * PROGRAMM 

* 
ORG $FOOO 

* 
PWRUP 

TVERT 

LDAA $70 
STAA IOCl 
LDAA $18 
STAA IOC2 
LDAA $30 
STAA 1001 
LDAA $00 
STAA 1002 
STAA VSTACK 
STAA HSTACK 
STAA FLAGS 
LOS $00FF 
LDAA $03 
STAA ACIAC 
LDAA $92 
STAA ACIAC 
LDAA CNTVH 
LDAB CNTVL 
STD VPVAL 
LDAB CNTVH 
CBA 
BNE TVERT 
LDAA %00001000 
STAA TCSR 
LDD $C350 
STD OCR 
LDD $FFFF 
STD CNTR 
LDX $FFFF 

LED-LOOP DEX 
BNE LED-LOOP 
LDAA $50 
STAA 10Dl 
STAA lODlC 
CLI 

control code I/0 1 poort 

control code I/0 2 poort 

led 1 & 2 aan, keyb. geb lokke rd 

laad A met 00 en reset: 
I/0 2 register 
VSTACK register 
HSTACK register 
FLAGS register 
stack naar eind interne RAM 
reset code in A 
... en reset acia 
92:= /64;8+2;Txl dis. ;Rxl en. 
sla op in ACIA control register 
MS byte in A 
LS byte in B 
sla op in temp register 
MS byte in B 
vergelijk B met A 
indien B<>A: fout en begin opnieuw 
EOCI=l 
sla op in timer control 

laadt juiste waarde in OCR 

... en start de klok 
\ 
wacht lus 

/ 
led 1 aan, en keyb vrij 
sla op in I/0 register ... 

en I/0 copy register 
geef interrupt vrij 
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* * MAIN 

* 
* 
MAINV 

* 
MAINH 

* 

in deze lus worden de eigenlijke cursor control karakters verzonden 
en de stack bijgehouden. Verder: WAI 

LDAA FLAGS 
BITA %10000000 
BNE MAINH 
LDAB VSTACK 
BEQ MAINH 
DEC VSTACK 
JSR OUTV 
BRA MAINH 

LDAA FLAGS 
BITA %01000000 
BNE MAINV 
LDAB HSTACK 
BEQ MAINV 
DEC HSTACK 
JSR OUTH 
BRA MAINV 

vertin fast mode? 
ja: naar MAINH 
laadt stack teller 
teller nul? dan naar MAINH 
verlaag teller ... 
... verstuur cursor codes 

horz in fast mode 
ja: naar MAINV 
laadt stack teller 
teller nul? dan naar MAINV 
verlaag teller ... 
... en verstuur cursor codes 

* Bij een interrupt door de counter wrdt getest of het om de 
* eerste interrupt gaat (C=O) of om de tweede (C=l). In het 
* eerste geval wrdt C geset en de HORZ routine gestart. 
* In het tweede geval wrdt de C flag gereset en start de 
* VERT routine. 

* 
COUNTER 

* 

LDAA TCSR 
LDD $C350 
STD OCR 
LDAA FLAGS 
BITA %00010000 
BNE CSTART 
ORAA %00010000 
STAA FLAGS 
JMP HORZ 

\ 
nodig om int vlag van teller te resetten 

/ 

test C geset 
nee: dan via CSTART naar HORZ 
ja : reset C-vlag ... 
... en sla op 
start HORZ 

* het c bit wordt gereset en de afhandeling van de counters gestart 

* 
CSTART ANDA %11101111 

STAA FLAGS 
set C-vlag ... 

en sla op 
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* * vertikaal 

* 
VERT LDD VPVAL 

STD TESTPOS 
LDAA CNTVH 
LDAB CNTVL 
STD TEMPR 
STD TESTPOS 
LDAB CNTVH 
CBA 
BNE VERT 
LDD TEMPR 
STD TESTPOS 
SUBD VPVAL 
STD TESTPOS 
BEQ VSTOP 
BPL VPOS 
CCJ,tA 
CCJ,tB 
ADDD $0001 
STD TESTPOS 
PSHA 
LDAA FLAGS 
EORA %00100001 
STAA FLAGS 
PULA 

MS byte in A 
LS byte in B 
sla op in temp register 

MS byte in B 
vergelijk B met A 
indien B<>A: fout en begin opnieuw 
herstel waarde in A:B 

trek oude tellerwaarde af 

resultaat positief: dan sprong 
resultaat negatief: inverteer 

en tel 1 bij op 

A op stack 
\ 
set INV flag en interteer U/D flag 

/ 
A van stack 

VPOS * vanaf hier 

* 
U/D bit heeft betekenis: 0 geen verandering 

VNUND 

VNCDIR 

VSKIP 

VNADJ 

CMPA $00 
BNE VFAST 
CMPB $20 
BCC VFAST 
LDAA FLAGS 
BITA %10000000 
BNE VSTOP 
LSRB 
LSRB 
BNE VNUND 
INCB 
BITA %00000001 
BEQ VNCDIR 
NEGB 
ADDB VSTACK 
BPL VSKIP 
NEGB 
EORA %00000001 
STAB VSTACK 
BITA %00100000 
BEQ VNADJ 
EORA %00100001 
STAA FLAGS 
LDD TEMPR 
STD VPVAL 
RTI 

1 verandering 
verandering> 256 => naar fast routine 

verandering> 20 => naar fast routine 

laad A met flags 
en test op fast mode 
ja: stop fast mode 
deel waarde in B (0< B < 20) door 4 

resultaat niet nul: skip 
B/4=0 => B=l 
test op verandering richting 
geen verandering: sprong 
verandering: inverteer B (opt>aftr) 
tel B op bij stack (bij verandering: aftr) 
res >O geen probleem 
res <0 inverteer Ben 
verander de richting flag 
sla nieuwe stack waarde op 
test op inv mode 
geen inv => skip 
res INV flag en inverteer U/D flag 

laad nieuwe tellers tand uit temp r 
en sla op in VPVAL 
klaar 
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* * VSTOP indien geen verandering heeft plaatsgevonden wordt hier getest 
* of de cursor in fast mode aan het bewegen was. Is dit het geval 
* dan wordt deze beweging beeindigd door het zenden van een rel code 

* 
VSTOP 

VSTOPX 

VCONT 

VSDONE 

* * VFAST 

* 
* 
VFAST 

VFASTC 

VFASTD 

LDAB FLAGS 
BITB %10000000 test of fast flag geset is 
BEQ VSDONE niet geset dan sprong 
BRA VCONT 
BITB %00100000 test op inv mode 
BEQ VCONT geen inv: doe niets 
EORB %00100001 zet terug 
ANDB %01111111 reset flag 
STAB FLAGS zet weg 
LDAA VCVAL laad A met juiste c u r so r code 
ORAA %10000000 zet om in rel code 
JSR TEK-OlIT zendt uit 
LDD TEMPR 
STD VPVAL 
RTI klaar 

zet fast flag en start fast mode door het uitzenden van een 
press code 

LDAB FLAGS 
BITB %10000000 
BNE VFASTD 
ANDB %11111110 
BITB %00100000 
BEQ VFASTC 
ORAB %00000001 
ANDB %11 0 11111 
ORAB %10000000 
STAB FLAGS 
JSR VCURS 
STAA VCVAL 
JSR TEK-OlIT 
LDD TEMPR 
STD VPVAL 
RTI 

test fast mode al gestart 
ja: doe niets 
reset U/D flag 
test op inv mode 
geen inv: ga door 
set U/D flag 
res inv flag 
zet fast flag 

haal curs code op 

zendt uit 
haal nieuwe waarde op 
en sla op in vpval register 
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* * horizontaal 

* 
HORZ 

HPOS 

HNUND 

HNCDIR 

HSKIP 

HNADJ 

LDAA CNTHH 
LDAB CNTHL 
STD TEMPR 
LDAB CNTHH 
CBA 
BNE HORZ 
LDD TEMPR 
SUBD HPVAL 
BEQ HSTOP 
BPL HPOS 
C01A 
C01B 
ADDD $0001 
PSHA 
LDAA FLAGS 
EORA %00100010 
STAA FLAGS 

MS byte in A 
LS byte in B 
sla op in temp register 
MS byte in B 
vergelijk B met A 
indien B<>A: fout en begin opnieuw 
herstel waarde in A:B 
trek oude tellerwaarde af 

resultaat positief dan sprong 
resultaat negatief: inverteer 

en tel 1 bij op 
A op stack 
\ 
set INV flag en interteer U/D flag 

/ 
PULA A van stack 
* vanaf hier L/R bit heeft betekenis: 0 geen verandering 
* 1 verandering 
CMPA $00 verandering> 256 => naar fast routine 
BNE HFAST 
CMPB $20 
BCC HFAST 
LDAA FLAGS 
BITA %01000000 
BNE HSTOP 
LSRB 
LSRB 
BNE HNUND 
INCB 
BITA %00000010 
BEQ HNCDIR 
NEGB 
ADDB HSTACK 
BPL HSKIP 
NEGB 
EORA %00000010 
STAB HSTACK 
BITA %00100000 
BEQ HNADJ 
EORA %00100010 
STAA FLAGS 
LDD TEMPR 
STD HPVAL 
RTI 

verandering> 20 => 

laad A met fl ags 
en test op fast mode 
ja: stop fast mode 
deel waarde in B (0< 

naar fast routine 

B < 20) door 4 

resultaat niet nul: skip 
B/4=0 => B=l 
test op verandering richting 
geen verandering: sprong 
verandering: inverteer B (opt>aftr) 
tel Bop bij stack (bij verandering: aftr) 
res >0 geen probleem 
res <O inverteer Ben 
verander de richting flag 
sla nieuwe stack waarde op 
test op inv mode 
geen inv => skip 
res INV flag en inverteer L/R flag 

laad nieuwe tellers tand uit temp r 
en sla op in HPVAL 
klaar 
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* * HSTOP indien geen verandering heeft plaatsgevonden wordt hier getest 
* of de cursor in fast mode aan het bewegen was. Is dit het geval 
* dan wordt deze beweging beeindigd door het zenden van een rel code 

* 
HSTOP 

HSTOPX 

HSTOPC 

HSTOPO 

* 
* HFAST 
* 
* 
HFAST 

HFASTC 

HFASTO 

LOAB FLAGS 
BITB %01000000 
BEQ HSTOPO 
BRA HSTOPC 
BITB %00100000 
BEQ HSTOPC 
EORB %00100010 
ANOB %10111111 
STAB FLAGS 
LOAA HCVAL 
ORAA %10000000 
JSR TEK-OUT 
RTI 

test of fast flag geset 1s 
niet geset dan sprong 

test op inv mode 
geen inv: doe niets 
zet terug 
reset f1 ag 
zet weg 
laad A met juiste cursor code 
zet om in rel code 
zendt uit 
klaar 

zet fast flag en start fast mode door het uitzenden van een 
press code 

LDAB FLAGS 
BITB %01000000 
BNE HFASTO 
ANDB %11111101 
BITB %00100000 
BEQ HFASTC 
ORAB %00000010 
ANDB %11011111 
ORAB %01000000 
STAB FLAGS 
JSR HCURS 
STAA HCVAL 
JSR TEK-OUT 
LOO TEMPR 
STD HPVAL 
RTI 

test fast mode al gestart 
ja: doe niets 
reset L/R flag 
test op inv mode 
geen inv: ga door 
set L/R flag 
res inv flag 
ze t fa s t fl ag 

haal curs code op 

zendt uit 
haal nieuwe waarde op 
en sla op in vpval register 
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* * TRANSPORT ASCII CHAR VAN KEYBOARD NAAR TEK 

* 
KEYCALL 

LINE-FREE 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

LDAA IODl haal line status binnen 
LDAB IODlC \ 
ORAB %00110000 LED 1 en 2 aan 
STAB IODl / 
BITA %10000000 test of out line vrij 1S 

BEQ LINE-FREE 
LDAA IODlC \ 
ANDA %10111111 zo niet: blokker verdere inkomende signalen 
STAA IODl / 
LDAA ACIAD lees data byte 

Met het lezen van het databyte uit de acia wordt de interrupt 
toestand opgeheven en, indien niet in de voorgaande drie regels 
geblokkeerd, ook de inkomende lijn van het toetsenbord vrijgegeven. 

JSR TEK-OUT 
LDAA IODlC 
STAA IODl 
RTI 

zendt de ontvangen code door naar de TEK 
herstel 10 toestand (doet de LEDS uit) 

eind van de interrupt routine 

* TEK-OUT ROUTINE VOOR HET VERSTUREN VAN EEN CHAR (A) NAAR DE TEK 

* 
TEK-OUT PSHB plaats Bop stack 
WAIT-ACIA LDAB ACIAC \ 

BITB %00000010 wacht tot transmi t register v/d acia leeg 1S 

BEQ WAIT-ACIA / 
WAIT-LINE LDAB IODl \ 

BITB %10000000 wacht tot TEK het karacter kan ontvangen 
BNE WAIT-LINE / 
STAA ACIAD verzend karakter 
PULB haal B van de stack 
RTS einde routine 
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* * OUT 
* 
* 
* 
OUTV 

* 
* 
* 
VCURS 

VCURSE 

* 
* 
* 
OUTH 

* 
* 
* 
HCURS 

HCURSE 

* 

ROUTINES VOOR HET VERSTUREN VAN DE CURSOR CODES NAAR DE TEK 

vertikaal 

PSHA 
PSHB 
LDAB FLAGS 
JSR VCURS 
JSR TEK-OUT 
ORAA %10000000 
JSR TEK-OUT 
PULB 
PULA 
RTS 

plaats A en Bop de stack 

test of U/D flsg geset is 
laadt A met code 
zendt press code naar TEK 
zet press code om in rel code 
en zendt naar TEK 
haal A en B van de stack 

einde routine 

laad A met CURSU of CURSD afh. van U/D flag 

LDAA 
BITB 

CURSU 
%00000001 

BNE VCURSE 
LDAA CURSD 
RTS 

horizont aal 

PSHA 
PSHB 
LDAB FLAGS 
JSR HCURS 
JSR TEK-OUT 
ORAA %10000000 
JSR TEK-OUT 
PULB 
PULA 
RTS 

UP code in A 
U/D flag is O ••• 
... dan klaar 
DOWN code in A 
einde routine 

plaats A en Bop de stack 

test of R/L flag geset is 
laad A met code 
zendt press code naar TEK 
zet press code om in rel code 
en zendt naar TEK 
haal A en B van de stack 

einde routine 

laad A met CURSL of CURSR afh. van L/R flag 

LDAA 
BITB 

CURSL 
%00000010 

BNE HCURSE 
LDAA CURSR 
RTS 

LEFT code in A 
L/ R fl ag is O •.. 
... dan klaar 
RIGHT code in A 
einde routine 

N.B. Bij de pijlen(<===) is aangegeven waar de omschakel factor slow/fast 
staat (1) en waar de verhouding pulsen/posities staat (2) 
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