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SAMENVATTING

Dit rapport beschrijft de realisatie van twee video interfaces

voor het afbeelden van karakters en figuren op een beeldscherm.

De eerste bezit een karaktergenerator met vas~ karakterset

en beperkte (vaste) tekenmogelijkheden, de tweede is per beeld

punt vrij aanstuur6aar.

De interfaces zijn primair bedoeld als modulaire eenheden voor

het Industrial Microcomputer System van Philips/Elcoma.

Aan de orde komen ontwerpeisen en een beschrijving van de

praktische realisatie daarvan. Tevens wordt ingegaan op de

hardware en besturings-programmatuur.
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VOORWOCIRD

Dit rapport is het afstudeerverslag van ondergetekende in het

kader van de studie voor elektrotechnisch ingenieur aan de

Technische Hogeschool te Eindhoven.

Het afstudeerwerk is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van

prof. ir. A.Heetman van de vakgroep EB. Het werk zelf is ver

richt bij het Centraal Applikatielaboratorium Bouwelementen

( C. A. B.) teE i ndha ven. Hetc amp 1e x haart bij d e ha a f din dus t r i e 

groep Elcoma (Elektronische componenten en materialen) van de

N.V. Philips gloeilampenfabrieken te Eindhoven.

De afstudeeropdracht bestaat uit de ontwikkeling van twee video

interface kaarten (printkaarten in het standaard Eurocard-formaat

(lOx16 cm) voor het Industrial Microcomputer System (I.M.S.):

1. Een tekst interface kaart, gebaseerd op Teletext LSI circuits.

2. Een kleurengraphics interface, met een resolutie van 2,4,8

of 16 .verschillende kleuren.

De kaarten moe ten zowel met een extern video-signaal kunnen

worden gemengd, als met elkaar.

Naast de realisatie in hardware, is software ontwikke1d, welke samen

met de hardware een pretige en gebruikersvriendelijke besturing

van de ka art en m0 gel ij k ma ken.

De tekst interface kaart is in produktie genomen. Bij de graphics

i n t e r fa c e ka art 1 i 9 the twa t moe i 1ij ke r, 0 mda t da a r deon t wi k

keling van een Graphic Display Controller-I.C. (van N.E.C.)

een groat gedeelte van de hardware overbodig is geworden. Frappant

is weI de overeenkomst in de hardware van het I.C. en de kleuren

graphics interface.

BU de tekst interface kaart ligt vooral de nadruk op de prUs,

bij de graphics interface kaart de snelheid waarmee een plaatje

op een TV-scherm kan worden opgebouw~ en de prUs.

Dit rapport beschrijft de realisatie van de kaarten en de bUbe

horende software. In de inleiding wordt ingegaan op de keuze

voor de Teletext IC's en het gebruik van een kleurentelevisie

als weergeefmedium.
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Hoofdstuk I bevat een verhandeling over de fysiologische aspekten

van het zien en verder de toepassing en aansluiting van een

standaard kleuren-TV bij het gebruik van de interface kaarten.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de gebruikte Teletext IC's

en hun toe pas singin hun 0 0 r s pro n ke I ij ke 0 m9e v i ng: he t Tel e t ext

s y s tee m. Da a rna a s t be vat h 0 0 f dstu k 2 e en besc h r ij v i n9 van de

hardware en software van de tekst interface kaart.

Hoofdstuk 3 beschrijft de realisatie van de graphics interface

kaart.

Het zal duidelUk zUn dat dergelUke complexe systemen, zoals de

text interface kaart (27 IC's) en de graphics interface kaart

(62 IC's) in dit rapport slechts globaal worden beschreven.

Bij deze wil ik mijn dank overbrengen aan mijn begeleiders, ir.

N.R.M. Malotaux en ir. D.J.A. Teuling voor het defini~ren van

de afstudeeropdracht en het coachen bij de realisatie ervan.

Dank ook aan de heren H.E. van BrUck (groepsleider) en A.H.J.

Schatorje voor hun waardevolle adviezen en hun opbouwende

commentaar. Vooral met de heer Schatorje, mijn kamergenoot, heb

ik ruim een jaar prettig kunnen samenwerken.

Dank ook aan mUn vrouw Marja voor het verzorgde typewerk van

dit rapport.

J.L.T.M. Vugs
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INLEIDING

Waarom een video interface kaart voor een industrieel micro

computersysteem?

Het antwoord hierop is eenvoudig. Het weergave-apparaat, dat

op de interface wordt aangesloten, is een T.V. met ais voordelen:

goedkoop, betrouwbaar, eenvoudig te repareren, groot verspreidings

gebied. Ook is bij weergave op een beeldscherm het bekijken van

de resultaten door meer dan een persoon tegelijkertijd mogelijk

(in tegenstelling met de uitkomsten via de printer verkregen).

Ook is de schrijfsnelheid op het beeldscherm i.h.a. vee 1 groter

dan de schrijfsnelheid van de printer, zodat de interactie

mens-machine veel direkter kan zijn.

Bij toepassing van een standaard kleurentelevisie voorzien van

een speciale "(in de toekomst standaard) ingang voor het direkt

aansturen van de video-eindversterkers is een scherpe weergave

mogelijk. Er bestaat in het algemeen een behoefte aan het zicht

baar maken (buiten de printer) van teksten, meetresultaten en

de interpretaties daarvan. Omdat er kleuren zijn gebruikt is

oak een funktioneel kleurgebruik bU weergave op het beeldscherm

mogelijk.

Er is gekozen voor het gebruik van Teletext Ie's voor de tekst

interface, waarmee we ook de resolutie (aantal beeIdpunten

waaruit het plaatje maximaal bestaat) vastleggen. Deze oplossing

houdt ook de toepasbaarheid van standaard kleurentelevisie in.

De graphics interface heeft dezelfde resolutie. Door toepassing

van zoveel mogelijk standaard componenten is de kostprijs van

beide kaarten laag.

Het streven is deze prijs in dezeIfde orde van grootte ais de

andere kaarten voor het modulaire Industrial Microcomputer

System te houden.

Hoewel voor dit systeem ontworpen, zijn beide kaarten ook toe

pasbaar in andere ~-computersystemen.
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1. WEERGAVE EN FYSIOLOGISCHE VERWERKING VAN INFORMATIE OP HET
BEELDSCHERM VAN EEN STANDAARD KLEURENTELEVISIE.

1.1. Zien als fysiologisch gebeuren.

fig. 1.1
Zichtbaarheidskromme
voor zwart-wit (staafjes)
en kleur (kegeltjes)
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Analoog met een fototoestel wordt in het oog met behulp van

een lens een beeld op het netvlies gevormd.

Dit netvlies be staat uit een verzameling lichtgevoelige

receptoren, de zogenaamde staafjes en kegeltjes.

De staafjes zijn niet gevoelig voor kleuren, maar zijn al

aktief bij lage helderheden met een drempel van 3 lux.

De kegeltjes zijn weI kleurgevoelig, maar worden pas

volledig aktief bij 30 lux. Tussen 3 en 30 lux neemt de

kleurgewaarwording met toenemende helderheid toe. De kleur

gewaarwording is dus afhankelijk van helderheid. Dit kan

men zelf konstateren bij het donker worden, immers kleuren

worden steeds grijzer en grauwer onder dalende lichtkondities.

De vol ks wi j she i d: '" s na c h t s z iJn all e kat j e s 9 r a uw", be vat

daarom veel waar~eid.De gevoeligheid van het oog is niet

voor het hele zichtbare gebied

Golften(te in millimikronl C>'= he t z elfde. (Z i e fig. 1. 1 ) •

Met de zichtbaarheidskrommen kan

men de lichtgevoeligheid van de

staafjes en de kegeltjes voor de

diverse kleuren vergelijken. Zoals

uit fig. 1.1 blijkt zijn de staafjes

ongeveer 10 x zo gevoelig als de

kegeltjes. De gevoeligheid van de

kegeltjes heeft een top bij 555 nm

(geel-groen). De staafjes hebben hun

grootste gevoeligheid bij 510 nm

(blauw-groen). Bij afnemend licht zal

de zichtbaarheidskromme naar

links schuiven (Purkinje-effekt).

Het oog is ongelofelijk gevoelig.

Uit experimenten is gebleken dat

de staafjes al reageren op 6 quanta

van een blauw-groen lichtsignaal.

Dit licht komt overeen met een ver
-39mogen van 2.10 W.
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Bij de transmissie van het licht door het oog gaat door

reflektie en absorptie ongeveer 90% verloren, de zwakste nog

waar te nemen uitwendige lichtprikkel moet dus een vermogen

hebben wat 10 x zo groot is als 10-39 W•

Naast de intensiteit van de li~htprikkel is ook de duur van

belang. Zwakke lichtflitsen zullen pas b~ een bepaalde duur

van de flits worden gezien. Naarmate de flitsduur groter wordt

zal ook de helderheid tot een bepaalde waarde toenemen.

Verdere vergroting van de flitsduur leidt dan niet tot het

zien met grotere helderheid, aIleen vergroting van de licht

intensiteit geeft dan nog een waarneming met grotere helderheid.

Het oog heeft blijkbaar een zekere tijd nodig om zwakke licht

prikkels te organiseren en samen te voegen tot een voor de

hersenen herkenbare lichtprikkel. Naarmate de prikkel kleiner

is, kost deze lichtgewaarwording meer tijd. Er blUkt een

zekere integratieperiode nodig te zUn voor het gewaarworden

van zwakke lichtprikkels. Het bewijs hiervoor is geleverd door

Carl Pulfrich, een man die vreemd genoeg maar met een oog

kon zien, terwijl zijn experiment de inzet van beide ogen eist.

Procedure: men laat een slinger voor de ogen heen en weer

bewegen. De waarnemer kijkt met beide ogen naar de slinger,

maar heeft een van de ogen met een donker stuk glas bedekt.

Hij zal nu de slinger niet meer recht heen en weer zien gaan,

maar schijnbaar in een ellips zien bewegen.

Dit effekt wordt veroorzaakt door de kleine vertraging in

de gewaarwording van de lichtprikkel in het bedekte oog

ten opzichte van het andere oog.

Er bestaat ook nog een ander integratiemechanisme.

Een sterke lichtprikkel gedurende korte tijd op een klein

gedeelte van het netvlies heeft hetzelfde effekt als een

zwakkere lichtprikkel gedurende dezelfde tijd op een grater

gedeelte van het netvlies.

Buiten de normale lichtprikkels, kunnen de oogzenuwen zonder

invloed van buiten, prikkels uitzenden. Deze vrij konstante

stroom van toevalsprikkels is verantwoordelijk voor de
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eigenruis van het visueel systeem en wordt ook weI achtergrond

ruis genoemd. De hers en en kunnen pas signalen waarnemen, als deze

boven de achtergrondruis uitkomen. De visuele reaktie is ver

schillend ten aanzien van konstant of intermitterend licht.

Intermitterend licht nemen we ~j normale intensiteit en lage

fr~quentie waar als een pulserend lichtverschijnsel of als ge

flikker bij hog ere frequentie. Voeren we de frequentie nog verder

op dan verdwijnt het geflikker en zien we een gelijkmatig grijs.

Het grijsnivo wordt witter als de aan-uit verhouding groter wordt

en andersom. In het gebied waar de flikkering optreedt is de

gezichtsscherpte het kleinst.

1.2. Zien met de hersenen.

Naast de optische en verdere biologische kwaliteiten van het

oog, is ook het proces wat zich afspeelt in de hersenen van

belang voor de gewaarwording zien. Zien of beter visueel

gewaarworden is een subjektief gebeuren. De visuele data welke

in de hersenen aankomen worden daar verwerkt en geinterpreteerd

met als gevolg de gewaarwording "zien". Deze gewaarwording

kan door ervaring en training worden verfijnd en uitgebouwd,

maar blijft toch een proces wat aan psychologische invloeden

onderhevig is. Ons gezichtsapparaat is niet aIleen in staat

het onbelangrijke te elimineren, maar is ook in staat het

ontbrekende in het geziene op te vullen. Een voorbeeld daarvan

vormt fig. 1.2. Bij beschouwing, eventueel op afstand, zal

snel duidelijk worden wat de afbeelding voorstelt.rreze eigenschap

is een bekend gegeven en wordt vooral door kunstenaars uitgebuit,

die bijvoorbeeld met een paar lijnen een voor de toeschouwer

herkenbaar geheel kunnen schetsen.
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fig. 1.2

Het opvullen van hiaten in het
geziene. Voorbeeld van
herkenning ondanks verminkte
informatie.

Bekljken we nu fig. 1.3. U zult niet vreemd opkljken als ik U

vertel dat be ide lljnen niet 100drecht op elkaar staan, dat

had U waarschijnlljk al gezien. Opmerkelljk is weI dat de vertikale

lljn 1 graad uit het 100d staat (naar links).

fig. 1.3
Het oog als meet instrument

Uw oog heeft daarmee een meting verricht van

(1/90) x 100% = 1,1%. Het is dus mogelijk om met het oog nauw

keurig te meten, mits er geen onmogelljke eisen worden gesteld.



- 15 -

Is hetgeen we zien altijd eeneenduidig? Het antwoord hierop kan

kort zijn: nee! Bekijken we fig. 1.4. De afbeelding stelt een

silhouet voor en maakt duidelijk op welke

manier het oog op een herkenbare figuur

reageert. De afbeelding is in feite niets

anders dan een z~art-wit oppervlakte in

een plat vlak, desondanks zien we toch

het silhouet.

Ook suggereren afbeeldingen weI eens dingen

die niet waar of tegenstrijdig zijn. Deze

verschijnselen worden samengevat onder de

noemer gezichtsbedrog.

fig. 1.4
Silhouet in zwart-wit

fig. 1.5
Zien met de hersenen

fig. 1.6

Lopen de lijnen uit fig. 1.5 weI of niet evenwijdig?

In fig. 1.6 wordt de illusie van beweging geschapen. Als we met

onze ogen langs de lijnen glijden, lijkt het net of de lijnen in

beweging komen. Vooral onderaan in het plaatje is deze indruk het

grootst.
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fig. 1.7
GrUze vlekken op de kruisingen?

In fig. 1.7 zien we de kruisingen van de witte balken grUze

vlekken verschijnen. Dit effekt wordt veroorzaakt door de kontrast

overgangen. Het kontrast langs de randen van de zwarte vlakken

is groot, waardoor het wit van de witte balken helder lijkt.

Echter op de punten waar de witte balken elkaar snijden, bevindt

zich in verhouding meer wit, zodat eerder genoemde kontrast

werking minder wordt, met als resultaat de grijze vlekken.

Het kan ook gebeuren dat de hersenen tegenstrijdige aanwUzingen

ontvangen. In fig. 1.8 wordt dit duidelUk gedemonstreerd.

fig. 1.8
WUzen de kopse kanten van deze
balken naar links of naar rechts?

Men kan de kopse kanten van de balken naar links of naar rechts

zien liggen, beide mogelUkheden zUn aanvaardbaar echter samen

strUdig; dit verschUnsel staat bekend onder de naam omkeerbaar

perspektief. De hersenen springen ook telkens van het ene gezichts

punt naar het andere.
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De wetenschap welke zich bezig houdt met het onderzoek naar het

verband tussen de fysische prikkels en de psychische respons

daarop heet de psychofysica.

Van de genoemde regels en wetmatigheden wordt gebruik gemaakt

bU de opbouw van een TV-beeld. We maken daarblj gebruik van de

traagheid van het oog voor snelle lichtwisselingen welke niet

als intermitter end worden ervaren.

I.;. Beeldopbouw en beeldeigenschappen uitgaande van de CCIR-norm*

voor kleurentelevisie.

De nag te bespreken interfaces leveren video-signalen welke

beantwoorden aan de CCIR-norm.

1.3.1.De beeld-en rasterfreguentie.

Men is (in Europa) van een beeldfrequentie van 25 Hz uitgegaan

vanwege twee belangrljke voordelen:

1. Koppeling aan het lichtnet is nu mogelljk, waardoor stoorsignalen

met een enkelvoud of meervoud van de lichtnetfrequentie

minimale hinder veroorzaken, omdat een stilstaande storing

minder hinderlljk is dan een bewegende.

2. De beeldfrequentie is vrljwel gelljk aan de filmfrequentie (24 Hz).

Een nadeel van deze lage frequentie is het flikkeren van het

beeld. Blj de film kan dit worden opgelost door met behulp van

een vlinder elk beeldje twee maal te projekteren. Deze

oplossing kost niet meer film terwljl tach een flikkervrlj

beeld van 48 Hz wordt bereikt.

Blj televisie is het opvoeren van de beeldfrequentie mogelljk,

echter ten koste van meer bandbreedte.Een geniale oplossing

is het niet achtereenvolgens schrljven van het beeld van 625

Iljnen, maar in twee groepen (rasters). Daarblj vallen de even

rasters tussen de Iljnen van de oneven rasters.

~ CCIR = Comite Consultatif International de Radiodiffusion.
Voor onder andere Nederland geldt norm B en G.
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fig. 1.9
Interliniering.
Door gebruik van twee rasters
(5~ lijn) hebben we toch een
beeld van 11 lijnen.
fraster = 2 x fbeeld

---- ........... --- .........---
......------........

Schr~fw~ze b~ een geinter
lini.eerd beeld van 11 lijnen.

E--=:::-J Even raster

F j Oneven raster

Op deze manier is het mogelijk om bij een rasterfrequentie van

50 Hz en een beeldfrequentie van 25 Hz (25 complete beelden

per seconde) toch een flikkervrij beeld te krijgen.

Deze beeldflikker of beeldonrust is echter niet aIleen af

hankelijk van de raster-of herhalingsfrequentie, het blijkt dat
beeldflikker:

1. toeneemt bij groter wordende intensiteit van het licht

2. toeneemt bij kleinere aan/uit verhoudingen

3. groter is voor grotere beeldelementen (bijv. witte vlakken)

4. meer wordt opgemerkt als het beeld niet op het centrum van

het netvlies valt, immers niet centrale gedeelten van het

netvlies zijn gevoeliger voor het registreren van snelle

bewegingen.

5. meer opvalt tijdens het verplaatsen van het blikveld.
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fig. 1.10
Hier is het optreden van beeldonrust als funktie van de helderheid
uitgezet.
De nalichttijd to = 3-5 }Is (voor zwart-wit buizen).

1.3.2.De lijnfrequentie.

CCIR-norm schrijft voor:625 lijnen.

De lijnfrequentie, dit is het aantal lijnen per seconde, wordt

bepaald met het aantal beelden per sec. (25) en het aantal

1ij ne n per bee 1 d (6 25) dus: 25 x 625 = 156 25 Hz (f I' , ) •
lJn

De 625 lijnen zijn niet willekeurig gekozen, maar worden bepaald

door:

1. De beeldscherpte: hoe meer lijnen hoe grater.

2. De bandbreedte van het uit te zenden signaal dat recht even

redig met het aantal lijnen is.

3. He t ~ e enon eve n get a 1 z ij n wi 11 en wet wee r a s t e r stusse n

elkaar kunnen schrijven. Zie fig. 1.9.

4 •. 625 is op een eenvoudige wijze deelbaar door 5 (625 = 54),

met vier 5-delers is nu een vaste koppeling tussen beeld-en

lijnfrequentie mogelijk.
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1 • 3 • 3 •Del ij n t ij d •

A1s IJI e u i t 9a a n van e e n 1ij n f r e que n tie van 156 25 dan i s del ij n t ij d :

1/15625 sec. = 64 ~sec. Hiervan lJIordt voor synchronisatie (lUn

sync.) ongeveer 12 ~sec. in beslag genomen.

l
- 100'lb

i

Sync. IlMlI
s~-~--------------------------

4.7
±0.2!,s

----...,c:==- TIme

".'-- _.~ --~_ ..

fig. 1 • 11 Composiet video gedurende een lijntijd.

In fig. 1.11 zUn de juiste lJIaarden uitgezet voor een monochroom

video-signaal. Het beeldgedeelte ligt tussen 33% en 100%.

Het lJIit-nivo ligt op 100% en het zlJlart-nivo op 33%.

Het gebied onder de 33% lJIordt oak lJIel ultra-zlJlart gebied genoemd,

am da t pu1sen i n d i t 9e b i e dna a i t z i c h t ba a r z ij n •

l.3.4.De rastertijd.

de rasterfrequentie bedraagt 50 Hz, de rastertUd is dus

1/50 sec = 20 m sec.

Voor het onderbrengen van de rastersynchronisatiesignalen lJIordt

hiervan ongeveer 1,6 m sec gereserveerd. (zie fig. 1.12).
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fig. 1.12 Het complete video-signaal
(lijnsync., rastersignaalpulsen, video-signaal).

Op het plaatje wordt het beeld i.p.v. 25 Iljnen (1,6 msec) slechts

20 1ij ne n (1, 28m sec) 1an 9 and e r dr ukt, ma a r vol doe t ve r de r 9e heel

aan de nederlandse CCIR-norm. Het eigenlijke rastersynchronisatie

signaal bestaat uit 5 27,1 ~sec brede pulsen, de rastersynchroni

satie-pulsen. De rastersynchronisatie-pulsreeks wordt gevolgd

door 17,5 lege lijnen.

De vooregalisatie-pulsen dienen am het eigenlijke rastersynchro

nisatie-signaal steeds onder dezelfde omstandigheden te laten

beginnen. De na-egalisatie-pulsen zorgen samen met de 17,5 lege

lijnen dat de rasterterugslag onzichtbaar wordt. De na-egalisa

tie-pulsen dienen voor het opheffen van het effekt van het

rastersynchronisatie-signaal na integratie.
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1.3.5.Synchronisatie.

1.LUnsynchronisatie

Het schrijven van elke lijn moet op het juiste moment beginnen.

Dit wordt gerealiseerd m.b.v. de lijnsynchronisatie-puls waar

mee telkens de lijnzaagtandgenerator wordt gestart. De lijn

sync. zelf is 4,7 ~sec.breed en valt in een gebied dat 12

~sec. breed is. (zie oak fig. 1.11).

2.Rastersynchronisatie

Het eigen1ijke rastersynchronisatie-signaal bestaat uit 5 brede

pulsen (27,1 ~sec.) gedurende 2,5 lijntijd. (zie fig. 1.13).

JLuuUuJ-mns-lflJULLL
even raster I Cl start

fig.1.13
Scheiding van de raster
sync (frame-sync) uit de
synchronisatiesignalen
m.b.v. een integrator
netwerk.

t-

framesync

JLJJ'--''-....... '---''---'
oneven r=

R !

-nr~~
!

\oneven __..-......r..... 1

even

De synchronisatie van de rasterzaagtand komt tot stand door

integratie van het rastersynchronisatiesignaal. Na reeds 2 a 3

brede rasterpulsen (in fig. 1.13 a1 na 1) heeft de geintegreerde

puIs reeds de hoogte am de rastertijdbasis te triggeren. Tijdens

de na-egalisatie-pulsen bereikt de synchronisatiespanning

(V c in fig. 1.13) weer zijn beginnivo.
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De vooregalisatiepulsen dienen om de integra tie van de brede

puIs en steeds onder dezelfde voorwaarden te beginnen. lou deze

puIs reeks er niet zijn dan zou de frame-sync voor het oneven

raster iets eerder starten t.o.v. de frame-sync. van het even

raster (zie ook fig. 1.13), hierdoor zullen de rasters niet naast

elkaar maar bijna op elkaar ",allen, waarbij lijnparing optreedt.

Tijdens de rastersynchronisatiepulsen wordt de lijnsynchronisatie

voortgezet. Op deze manier is een stabiele lijnsync. gekoppeld

aan de framesync. Mocht door een storing enkele lijnsync.-signalen

wegvallen, dan zorgt de frame-sync. toch binnen 20 msec. voor

een juiste start van het raster.

1.3.6.Kleurentelevisie (KTV).

Het is mogelijk om met een drietal goed gekozen grondkleuren elke

kleur te maken, door de grondkleuren in de juiste verhouding op

te tellen. Bij K.T.V. heeft men gekozen voor de kleuren rood,

groen en blauw hierbij lettend op de voor beeldbuizen beschikbare

fosforen. We kunnen de helderheidswaarde van kleuren bij recht

streekse beschouwing door het oog vertalen in een monochrome

weergave m.b.v. overeenkomstige grijstinten (denk in dit opzicht

ook aan zwart-wit fotografie). Bij T.V. wordt dan de corresponde

rende helderheidswaarde uitgedrukt in de zgn. "luminantie":

Y = 0, 3 R + 0, 59 G + 0,11 B. (R=rood, G=groen, B=blauw)

De eis die aan het kleursignaal wordt gesteld is dat het

compatibel is met zwart-wit, m.a.w. een zwart-wit T.V. mag geen

verschil zien tussen een kleursignaal en een zwart-wit signaal.

Aan deze eis voldoet het o.a. in Nederland toegepast P.A.L.

(Phase Alternating Line). londer al te veel in detail te treden

ziet het P.A.L.-kleurensignaal er als voIgt uit:

X = Y + Usin2ITf t + Vcos2rrf t
c - c

Y = 0,3R + 0,59G + O,llB de zgn. "luminantie"

U = 0,49(B-Y) }
de zgn."chrominantie"

V = 0,88(R-Y)

f c = 4.433.618,75 + 1 Hz



f is het kleursynchronisatiesignaal ~elke zorgt voor de kleur-c
zuiverheid bij kleur~eergave en ~ordt gedurende 10 perioden

bij elke lijn als een korte stoot ("burst") op de achterstoep

van de lijnsync.-puls uitgezonden. (zie fig. 1.14)

4-1
ClJ
.~

.jJ

~30
G.J
~

I:~,~,@,I bur s t

__ '_ zwart
~ nivo.

o - ---- ------------
Bet signaal van een kleurentest
balk gedurende een l~n.

Weergave van bovenstaande kleu
renbalk in zwart/wit. fig. 1.14 III

Kleurentestbalk gedurende
een lijn met de correspon
derende grijsnivo' s bij z~art

~it ~eergave.

Het P.A.L.-systeem is een modificatie van het NTSC-systeem.*

ten van de grote voordelen van P.A.L. Lo.v. NTSC is de -eliminatie

van de gevoeligheid voor differentiele fasedraaiingen van de

kleurendraaggolf, m.a.~. de kleurzuiverheid is ge~aarborgd.

Bijnaam van het NTSC-systeem is dan ook niet voor niets:

Never The Same Color.

Nadeel: de amplitude-fout ~elke de helderheid van een kleur

beinvloedt, is afhankelijk van de fase-fout bij ontvangst.

In sommige ontvangers ~ordt ook nog hiervoor gecorrigeerd.

III Het video van de kleurenbalk met 75% helderheid en 100% verzadiging.

* NTSC = National Television System Committee.
Het NTSC-systeem is het in Amerika toegepaste kleurensysteem.



- 25 -

Nog een ander nadeel is het verlies aan oplossend vermogen,

waardoor de vertikale resolutie afneemt van 575 lijnen tot de

helft. Maar door de beperkte bandbreedte van het kleursignaal

is de vertikale resolutie toch al ongeveer 100 lijnen, zodat

van een verslechtering bij de huidige bandbreedte van het

chrominantiesignaal (1,3 MHz), geen sprake is.

1.4. Eisen en mogelijkheden bij gebruik van een (eventueel daartoe

omgebouwde) standaard kleurentelevisie als monitor.

1.4.l.Veiligheidseis.

Maak aIleen gebruik van een standaard KTV als monitor, als deze

is voorzien van een scheidingstrafo of wanneer een geschakelde
$

voeding is toegepast. Is dit niet het geval dan kan eventueel

nog gebruik worden gemaakt van de antenne-ingang.

1.4.2.Eisen en mogelijkheden La.v. weer gave 0e het beeldscherm.

§~~!~~~~~Ee~~
Van groat belang voor de leesbaarheid is natuurlijk een goede

beeldscherpte, ook bij weergave van graphics. De VTI-en VGI-inter

face zijn beide voorzien van een RGB-en SYNC-uitgang. Hiermee

is het mogelijk de video. eindversterkers van de KTV direkt te

sturen. De kwaliteit hierdoor bereikt is optimaal. Tevens zijn

beide interfaces voorzien van een composiet video-uitgang voor

zwart-wit. Laten we eerst eens het blokschema van een normale

KTV bekijken. (zie fig. 1.15)

Uit het signaal van de antenne wordt via de kanalenkiezer en

VHF/UHF-tuner het gewenste kanaal ontvangen en omgezet naar

een middenfrequentie (MF) van + 40 MHz. Uit het blok, MF-ver

sterker en detector, komt het komplete videosignaal.

Dit komplete videosignaal bevat een draaggolf van 5,5 MHz met

het in FM gemoduleerde audio-signaal en een draaggolf van

4,43 MHz met de gemoduleerde kleursignalen. Via het 5,5 MHz

banddoorlaatfilter wordt het audio-signaal naar de FM-detector

g.evoerd.

$
Mits van het netgescheiden type
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Sync.sync.

scheider

5,5Mhz sper 4,43Mhz doorlaat

MF-verst.

V A kleur- R
en

detector matrix-

schake- G
4,43Mhz ling

V B

versterker

5,5MhZ doorlaat

A geluids-

detector

fig. 1.15 Blokschema van een standaard kleurentelevisie. (Sync.=composiet Sync.)

Het 5,5 MHz bandsperfilter haalt de geluidsdraaggolf uit het

video-signaal, dat nu geschikt is voor beelddetectie. M.b.v.

een 4,43 MHz banddoorlaatfilter wordt dit signaal geschikt voor

kleurdetectie. Een 4,43 MHz bandsperfilter geeft de mogelijkheid

het helderheidssignaal Y te detecteren. In de matrix-schakeling

wordt het kleursignaal gemengd met het helderheidssignaal. Deze

matrixschakeling levert ook de stuursignalen voor de kleur

kanonnen ~ood, &roen en Blauw. Uit het komplete video-signaal

wordt ook de Iljnsync. en de rastersync. afgeleid in het blok

sync.-scheider.

Welke mogelljkheden biedt een (eventueel omgebouwde) standaard

KTV als monitor?

De beste kwaliteit wordt bereikt door direkt met de R-,G-,B-uitgang

van de VTI, VGI de 3 videoversterkers van de KTV te sturen.

(zie fig. 1.16).Eventueel kan ook geluid direkt worden aange

sloten. (stippellljn in fig. 1.16). Omdat de huidige KTV nog

niet standaard is voorzien van een RGB-ingang, betekent ombouw

toch een forse ingreep.
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1- -+-_.. R

'------j-----.G
'------t--..B
..---~----+-_AHS

r---------o
I
I
I Audio

4,43MhZ doorlaat
~~~~

S,SMhz doorlaat

fig. 1.16 KTV met RGB-ingang. (AHS = composiet sync. ui t de VT I of VG I) •
De donkere blokken worden niet gebruikt.

Met wat extra hardware is een kleinere ingreep in de KTV mogelijk.

Voer de RGB-uitgang naar een PAL-kleurenmodulator en dan naar

een video klemschakeling (uitgang geeft composiet video af).

Wat is het doe 1 van de kleurenmodulator? (zie fig. 1.17).

Uit de R-,G-en B-signalen en de raster- en lijnsynchronisatie

pulsen moet een composiet video-signaal worden gemaakt (zie

fig. 1.14). Dat houdt in dat de kleuren met de juiste helderheid

en kleur kunnen worden weergegeven. De video-klemschakeling

(zie fig. 1.18) heeft aIleen tot doe 1 het composiet video

signaal op het juiste gelijkspanningsnivo te brengen(O,6V) en

een maximale uitsturing van het video-signaal tot 5V mogelijk

te maken.
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fig. 1.17 PAL
kleurenmodulator opge
bouwd rand het PHILIPS'
IC PElX •
-Ingang: R,G,B en

SYNC. (AHS en G[R).
-Uitgang: composiet
video-signaal RGB.composiet

RGB

R7

8,867Mhz

R6

R5

Xtal

R1-R4 pull-up
voor R,G,B,].\HS"
R5: 1, 2k
R6: 1k

D1 PAL R7: 2,2k
R8: 10k
R9 , 10: 10k
R11,12: 1k
R1 3 , 1 4: 4, 7k
C1: 1 OpF ove r de
voeding.
C2: 10JlF
C3: 22pF instel
C4: 470pF
C5,6: 100pF

C6

C5

IC 2 R9

CD4011

+12V C2

0 ~....
R 2 13

G 3 IC 1 4

B 4 PE1X 8
6

AHS

R13 9
+12V \0 co I.J"')N........

R14
GLR +

Be s c h r ij v in 9 :

R,G en B worden op de pennen 2,3 en 4 aangesloten. De synchroni

satie wordt op pen 5 aangesloten. Deze vier ingangen accepteren

signalen op TTL-nivo. In het geval dat men open-collector of

open-drain uitgangen gebruikt, kan men de ingangen voorzien

van pull-up weerstanden (bijv. 4, 7kn.). Op de twee andere ingangen

(pen 12 en 15) worden de tijdsignalen voor PAL aangesloten. Op

pen 12 wordt een signaal aangesloten dat de fase van de R-Y-as

en de colourburst bepaalt. Op pen 15 is de CBF (Colour Burst Flag)

aangesloten, dit signaal bepaalt lengte en moment van de colourburst

GLR (General Line Reset) is een signaal dat 5 psec. na de start-

van iedere lijn begint"en 1 psec. breed is.

- Zoals gedefinieeerd in fig. 1.12



- 29 -

Nand-poort 1 van het CMOS-IC 4011 inverteert GLR, terwijl

C4 en R8 (differentiator) de puIs tot 3 ~sec. verlengen. Met

poort 2 wordt dit verlengde signaal tot een mooie puIs, met een

breedte van 3 ~sec., omgezet en gebruikt als colourburst flag.

Poort 3 en 4 fungeren als tweedeler voor de lijnfrequentie

(evenredig met de frequentie waarmee GLR voorkomt) en leveren

zo het schakelsignaal voor de even en oneven lijnen: het

PAL-fasesignaal. C3 en het kristal vormen met, de schakeling

in het IC PEIX een oscillator waarmee een 8,867 MHz signaal

wordt opgewekt. Door tweedeling van dit signaal worden de voor

de modulator benodigde draagggolffrequenties gemaakt.

Pen 8 tenslotte levert het komplete videosignaal met kleuren

draaggolf. De afregelprocedure houdt in dat men met C3 de

kleurendraaggolffrequentie f precies afregelt, zodat de kleu-c
rendetector van de KTV snel in fase kan komen met de door de

door de modulator opgewekte kleurendraaggolf. Bij ~lechte

afregeling duurt het enige seconden voordat het weergegeven

beeld in kleur overgaat, correct afgeregeld is de overgang

vrijwel momentaan.
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KLEMSCHAKELING DC-nivo O,6V
V

t
=5V

1.Schakeling bij invoer voor video-detector

RGB ..:--1

VIDEO

KLEMSCHAKELING
RF

EN MODULATOR L.e

--t

2.Schakeling bij invoer aan antenne-ingang

Gebruik schakeling 1. indien er geen RGB/Sync
aansluiting aanwezig is, maar weI een Compo
siet Video ingang, zoniet pas dan 2. toe.

fig. 1.18 Schakeling te gebruiken samen met de PAL-kleurenmodulator
indien geen gebruik gemaakt wordt van een R-,G-,B-ingang.

Wat zljn nu de mogelljkheden voor aansluiting van het R-,G-,B

en SYNC.-signaal?

1. R-,G-,B- ingang blj de KTV. (zie fig. 1.16).

Voordeel: optimaal beeld eventueel met geluid

Nadeel forse ingreep in de T.V.

2. Aansluiting na het 5,5 MHz bandsperfilter (zie fig. 1.19).

Voordeel: simpele ingreep in T.V.

Nadelen :-beeld is kwalitatief minder

-extra hardware nodig (PAL-kleurenmodulator + video

klemschakeling).
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3. Aansluiting voor het 5,5 MHz bandsperfilter (zie fig. 1.20).

Voordelen:- simpele ingreep in T.V.

- audio is mogelijk

Nadelen :- beeldkwaliteit als onder 2.

extra hardware zie 2., indien audio wordt gebruikt

ook nog extra audio-modulator (5,5 MHz draaggolf,

F.M.).

4. Aansluiting op de antenne-ingang (zie fig. 1.21).

Voordelen:- iedere KTV is in principe geschikt

- geen ingreep in het inwendige van de T.V.

a udi 0 ism0 gel ij k

Nadelen :- naast de extra hardware genoemd onder 2. en 3. is

ook nog een UHF/VHF-modulator vereist.

- beeldkwaliteit is minder dan onder 2. en 3.

R

B

Sync.

matrix-

schake- G
ling t---""""'--j

versterker

he lderheid

detector

sync.

scheider

VIDEO
KLEMSCH.

S,SMhz sper 4,43Mhz doorlaat,.....---....
kleur-

COMPo VIDEO

S,SMhz doorlaat

fig. 1.19 Schakeling bij aansluiting n~ het 5,5 MHz bandsperfilter van
het tot composiet video-signaal getransformeerde R-,G-,B
signaal + SYNC.
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Sync.sync.

scheider

S,SMhz sper 4,43Mhz doorlaat

V A kleur- R

detector matrix-
schake- G

4,43Mhz sper ling

V
helderheid

B

versterker·

VIDEO A
KLEMSCH.
+eventueel~-'-4~
AUDIO.

geluids-

detector

fig. 1.20 Schakeling bij aansluiting v66r het 5,5 MHz bandsperfilter
van het tot composiet video-signaal getransformeerde R-,G-,B-
signaal + SYNC. .

S,SMhz sper 4,43Mhz doorlaat

MF-verst.

V A kleur- R
en

detector detector matrix-

schake- G
4,43Mhz sper ling

helderheid

V B

versterker

sync.- Sync.

scheider

S,SMhz doorlaat
RCB KLEURENMO- ADULATOR + geluids-

KLEMSCHAK.
+ AUDIO detector

fig. 1.21 Aansluiting in het geval van een H.F. gemoduleerd composiet
video-signaal.
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Beeldkontrast

Niet aIleen de scherpte van het beeld is van belang, ook het

kontrast van de letters en figuren met de ondergrond. Het kontrast

is zelf te bepalen door een juiste keuze van de kleuren.

Bij drukwerk zijn we donkere letters gewend op een lichte achter

grond, dit gee~t een optima Ie oogaanpassing. Bij monitoren

worden vaak lichte letters op een donkere ondergrond weergegeven,

dit geeft i.h.a. een minder goede adaptietoestand van de ogen.

De VTI en VGI maken gebruik van drie verzadigde primaire kleuren

nl. ROOD, GROEN en BLAUW en hun mengkleuren. Hiermee is een

maximaal kontrast mogelijk.

Beeldonrust

Zoals we al in paragraaf 1.3.1 zagen kan de beeldonrust t.g.v. de

(te lage=50 Hz) rasterfrequentie bij toenemende helderheid

duidelijker zichtbaar worden. De onrust neemt ook sterk toe met

het oppervlak van de lichte delen in het beeld. De hinder t.g.v.

beeldonrust is per persoon verschillend.

Wat kunnen we aan de beeldonrust doen?

1. Zorgen dat de gemiddelde beeldhelderheid laag is door bijv.

lichte letters op een donkere achtergrond te schrijven.

(Nadeel minder goede aanpassing van de ogen).

2. Door een niet geinterlinieerd beeld op te wekken (non interlace).

3. Door bewust lijnparing toe te passen d.w.z. bij een geinter

linieerd beeld het even en oneven raster op elkaar te laten

vallen (vereist ingreep in de KTV-monitor).

Kleur

Voor de leesbaarheid is in eerste instantie scherpte (niet

kleur-afhankelijk) en helderheidskontrast van belang.

V.b. Blauwe letters op een gele ondergrond of rode letters op

een gele of witte ondergrond geven een goed helderheids

kontrast.

Kleurkeus is een subjectieve zaak, weI kan bij het afbeelden van

bepaalde uitkomsten, uit bijv. te bewaken processen, afspraken

worden gemaakt.
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Bijv. - Alarm-mededeling: rode letters (eventueel knipperend) op

kontrasterende ondergrond.

- Gebruik van thermometer-schalen met groen, geel en rood.

- Weergave van meetresultaten in wit, interpretaties van

~ de meetresultaten in een andere kleur.

Informatiedichtheid

Er wordt voor beide interfaces gebruik gemaakt van dezelfde

beeldpuntgrootte.

De dot rate·is 6 MHz, iedere punt licht bij aansturing gedurende

1/6.000.000 sec. = 167 nsec. op.

Dit houdt in een horizontaal oplossend vermogen van:

tijd dat de lijn zichtbaar is I tijd per punt = 64-12 ~sec./167 nsec. =
312 punten/lijn.

Een gebruikelijke waarde voor normale TV-beelde is 4-6 x

de beeldhoogte.

Omdat we via de hardware zorg dragen voor een rustig beeld (geen

interlini§ring of bij interlini§ring lijnparing toepassen) en het

zien van de afzonderlijke informatie-dragers (beeldpunten) niet

als storend wordt ervaren, kunnen we als ideale beeldafstand

2-4 x de beeldhoogte aanhouden. WeI dient deze kijkafstand

altijd in relatie te staan tot de leesbaarheid van de afgebeelde

letters en/of de herkenbaarheid van de afgebeelde figuren.

~~~E~~~~~~~

Het beeldscherm van bijv. terminals$is meestal iets gekanteld
oopgesteld, zodat men ongeveer met een hoek van 20 naar beneden

kijkt. (met het schermoppervlak loodrecht op de blikrichting).

Dit kantelen is met een KTV moeilijk te realiseren, maar een

opstelling op ooghoogte of iets lager is meestal weI mogelijk .

• Dot rate = beeldpunt herhalingsfrequentie.

$ Terminal : combinatie van toetsenbord en beeldscherm.
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!~~!~~~-~~~~~!~~~!!~~~

Men kiest de achtergrandverlichting dusdanig dat de helderheid

ervan gelljk tot ca 15% lager is t.a.v. de helderheid van het

beeldscherm.

Oak direkt ap het beeldscherm schijnende lichtbrannen met grate

helderheid, dienen te worden vermeden.
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2. VIDEO TEXT INTERFACE (VTI) GEBASEERD OP GOEDKOPE TELETEXT

LSI"CIRCUITS.

2.1. Algemeen.

Het hart van de VTI wordt gevormd door 2 IC's, uit de Teletext

reeks, nl.: de SAA5020 en de SAA5050/51/52. Hoewel deze IC's

hier niet primair voor zijn bedoeld, blijken ze ook erg bruikbaar

in VDU-toepassingen~ Dit hoofdstuk geeft een voorbeeld van toe

passing van de Teletext-IC's in een Teletext-decoder en in een

Video interface voor het Industrial Microcomputer System van

Philips Elcoma, op basis van de ?processor 2650 van Signetics.

Deze interface is door de opzet ook bruikbaar in andere micro

computersystemen. Met de VTI is het mogelijk een TV-beeld te

genereren, bestaande uit maximaal 24 rijen met per rij maximaal

40 karakters in 8 verschillende kleuren. In dit concept zijn

vrijwel aIle mogelijkheden uit het Teletext-systeem bewaard of

uitgebreid.

2.1.1.De SAA5020,TIming Chain (TI.C).

§~~~~~~~~~~:

Voor benoeming en funktie penn en zie 2.1.2.,verder zie fig. 2.1

en fig. 2.2. De basisfrequentie van 6 MHz is afkomstig van een

kristaloscillator en komt via F6 het IC binnen. Het signaal

wordt gebufferd en is ook weer als uitgangssignaal (TR6), de zgn.

dot rate beschikbaar.

SAA 5020

fig. 2. 1 SAA 5020 funktie per pen.

• VDU = Video Display Unit (beeldschermeenheid).
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In hoofdzaak bestaat dit IC uit een serie delers, die uit de

6 MHz (F6), aIle andere stuur-en kloksignalen afleidt. Deling

door 6 levert de character rate (1 MHz) en daarna delen door 64

de lijnfrequentie (line rate = 15,625 KHz). De 312/313 deler

levert de rasterfrequentie en via de uitgang CRS een indicatie

voor even of oneven raster. De lijnfrequentie wordt door 10 ge

deeld en levert het signaal voor de rijteller (0-23) en komt

als rij-adres op de rij adres bus (A O-A 4 ) beschikbaar.

r----------------------,
I
I

TIJDS IGNALEN
NAAR T.R.O.M.
SAA5050

6 l)Js 64 64j.ls 312/313 I
- IDELER r----- DELER

~
DELERr

I

U ~~ U I
I

DEC ODE R
~I

vI

~J I
ES 10 24 COMPOSIET I
- - .. SYNC • I
K) DELER DELER GENERATOR I

I
I

'lII: ". _____ --.J1..- __________

------
RIJ ADRES BUS

o SYNC

oscillato

KClLOM ADR

6 MHZ uit

KLOK (RAC

fig. 2. 2 Blokschema van de SAA 5020
de llming £hain (TI.C.).

Tevens is de mogelijkheid ingebouwd om met behulp van een logisch

nivo op BCS de karakterhoogte te selecteren (normaal of dubbele

hoogte, de breedte blijft ongewijzigd). Het komplete sync.-signaal

AHS is via de composiet sync. generator beschikbaar en voldoet

geheel aan de CCIR-norm. Dit signaal is ook met een extern

video-signaal te synchroniseren. Daartoe is een derde Teletext IC

nodig, dat in dit geval tevens de 6 MHz osc. bevat, nl. de VIP.
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RACK levert een 1 MHz output waarmee via een externe teller de

positie van de characters in de rij en daarmee in het video-RAM

kan worden bepaald. Deze teller wordt telkens m.b.v. GLR gereset

aan het begin van een lijn en telt alleen gedurende de display

periode (zie fig. 2.3).

LINE RATE YuSEC)

60 o 5 10 15 16,5 20 25 30 ~5 50 55 56,S 60

Fl

RAO<

LOSE

.- --Jlrum.n.nn.nrumllJ1JUUliUGmntw- - -L - -~~i- -t- - -

f--J-

1rW1 ruuul-=-' .-t-.-Jy- ---o~rLJlflJl.

A
V

I A

I
I-J r

Ar---, •
A

I
y

II

I I DISPi AV MN (4() ISEc) I
I I I I I I I

fig. 2. 3 Ui tgangssignalen van de SAA 5020

De RACK-output wordt hoog impedant als HIE logisch "1" wordt

gemaakt.

LOSE bepaalt de lengte en start van iedere display-lijn (49-288

en 362-601).



2.1.2.

SAA5020 TELETEXT TIMING CHAIN

39

APPLICATION DATA

The function is quoted against
the correspon~ing pin number.

1. USS
2. F6

3. TR6

4. Fl

5. AHS

6. FLR

7. GLR

8. PL

9. CBB

10. FS

11- CRS

12. UDD
13. LOSE

14. DEW

15. fIT

16. HIE

17. BCS

18. fiB

19 AO-A 4
20,21,22,23

24. RACK

SAA 5020

Ground-O V

This input is the 6MHz master clock aignal and is used to derive the baaic timings for

the Teletext display. It contains an internal diode clamp.

This output is the 6MHz dot rate clock signal for the SAA5050 Teletext character generator.

This output is a 1 MHz character repetition rate clock signal for the SAA5040 Teletext Ac

quisition and Control device and the SAA5050. This output is synchronoua with TR6, with a

positive going edga occuring at time zero of the line.

~fter tlours ~ync. This output signal is an internally genarated TV compound sync signal

which may be used to synchronise tha display.

[aat hine ~eaet. Thia input from the SAA5030 Video Procesaor is used to reset the internal

TV line rate counter. It is a positive going pulsa of approximstely 4.6 ~sec duration, and

occurs during initisl set-up of the phase locked system.

lieneral 1ine ~eset. This output is a TV line frequency signal used for reset and clock

fuctions in the SAA5040 and SAA5050. It is a 1 ~sec negative going pulse commencing ~ ~sec

from the start of each line.

fhase hock. This lina frequency output signal to the SAA5030 Video Processor is used to

phsae lock the 6 MHz display aystem clock to the incoming video signal. It is a 4 ~sec

negative going pulse commencing at 62 ~sec into line.

£olour ~urst ~lanking. This output signal is used to reset internal data processing and

sync circuita within the SAA5030. It is an 8 ~sec negative going pulse starting at time

zero of the line.

[ield ~ync. This input signal from the SAA5030 is used to reset the field rate counter,

to maintain correct sync wih incoming video.

£haracter ~ounding ~elect. This output signal to the SAA5050 is required for correct

character rounding of amall characters within the character generator. The output is high

for even fielda (0-313) and low for odd fields (314-625 lines).

+5 V Supply. This is the power aupply input to the circuit.

hoad Qutput ~hift regiater Inable. Thia output signal to the SAA5050 ia uaed to reaet inter

nal control character flip-flops prior to the start of each display line. This signal also

defines the character diaplay period. It is a positive going pulse of duration 40 ~sec

starting 14.5 ~aac sf tar the atart of the line and occura on lines 49 to 288 and 362 to 601.

Qata Intry ~indow. This output defines the period during which data may be extracted from

the incoming television signal and written into the page memory. This signal is required by

the SAA5040 and the SAA5050. Thia is a positive going pulse commencing at the end of line 5

and finiahing at the end of lina 22 and similary for lines 318 to 335.

lranamitted harge £haracter. Thia input from the SAA5050 is to enable the correct display

of larga characters under broadcaat control. It is high for norms 1 chsracter display and

must be taken low for lsrge character displsy.

tligh Impedsnce Inable. This output when taken high will switch the a·ddress clock (RACK) out

puts to their high impedsnce state. For normal Teletext operation thia input should be con

nected to the DEW output (Pin 14).
~ig £harscter ~elect. This input from the SAA5D40 is used to enable the correct display of

large chsracters. low for normal and high for lsrge chsracter displey.

lop or ~ottem aelect. This input from the SAA5040 controls the ram row sddreas logic for

correct operation of page display when large character display haa been selected by the uaer.

Memory addresses. Theae 3-atste outputs to the Teletxt memory providea the RAM row addressea

during the display period (TV lines 49-288 and 362-601). These outputs switch to the high

impedance atate when HIE (Pin 16) ia taken high. All addresa outputa are low during line 40.

During diaplay period the outputa provide a binary count sequence which is increased every

10 linea character mode (small) and every 20 lines in large character mode. If any row con

taina transmitted large charactera the addreas is incremented by 2 after 20 lines.

~ead ~ddresa £loc~. Thia 3'atate output ia a 1 MHz clock occuring during the diaplay period

of tha line only. Thia output ia uaed to clock the external RAM address counter during the

diaplay period. The output will awitch to the high impedance atate when HIE (Pin 16) is

taken high. The clock atarta with a poaitive edge 14.65 ~sec from the atart of a line and

finishes with a negative going edge at 53.15 ~aec.
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2.1.3.De SAA 5050/51/52, Teletext Read Only Memory (T.R.O.M.).

~~~~~E~~~~g:

Voor benoeming en funktie zie 2.1.4.

Verder zie fig. 2.4 en 2.5.

SAA 5050

fig. 2.4 SAA 5050 (pennen equivalent met SAA 5051/52)
funktie per pen.

De SAA 5050 is een 28 pens device met een ingebouwde 4,3 Kbit

ROM en de verdere logica om afbeeldingen uit het ROM op het scherm

van een (K)TV mogelijk te maken. Het circuit kan 96 alfanumerieke

en 64 grafische karakters genereren. Daarnaast is nog voorzien

in 32 kontrole tekens, die de aard van de afbeelding op het TV

scherm bepalen, zoals bijv.: dubbele hoogte, kleur, knipperen

(zie voor de volledige karakterset fig. 2.8).

De 7-bits code, welke via de data bus DI-D7 (parallel) wordt

aangeboden, komt overeen met de ASCII-code. Deze 7-bits code

wordt omgezet in een afbeelding van de bijbehorende ROM-plaatsen.

Dit resulteert in eeri dotmatrix patroon van 5 x 7, dat m.b.v.

de graphicsgenerator en de tijdsignalen uit de TI.C., de dot rate

(TR 6) van 6 MHz en de character rate (Fl) van 1 MHz, wordt

vertaald in een dot-patroon op het TV-scherm.

Elk karakter wordt afgebeeld binnen een rechthoekige puntmatrix

van 6 x 10. Deze rechthoek is verder nog in 6 blokjes opge

deeld (zie fig. 2.6) die elk afzonderlijk of in een bepaalde

configuratie (64 mogelijkheden) kunnen worden aangestuurd mits
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bit 6 "1" is.

I
I
I .... READ-ONLY .. PARALLEL
I -J '\ SERIEELMEMORY /

KONVERSIE
I ~

I •I (I CHARACTER
I

'l " ~ " ROUNDING
I

V

I CONTROL 10 GRAPHICS
CHARACTER ,. DELER GENERATOR f4<

I DETECTIE
I EN OPSLAG

I
I U
I

DISPLAYI CONTROL
I
L_ -- -- -- -------------JL~~-~-----"---y-----J

TIJDSIGNALEN un
t~ t 4 n DE TI. C. SAA5020

Character
code uit
display
geheugen

~--------------------------I

R G B Y

fig. 2.5 Blokschema van de SAA 5050 de l.eletext B,ead Qnly .t1.emory
(LR.O.M.).

Elk matrix blok van 6 x 10 punten is bij afbeelding 1/52 TV-lijn

br e eden 20 1ij nen (10 v0 0 r he t eve n en 10 v0 0 r he ton eve n r a s t e r )

hoag. Letters en cijfers worden los naast elkaar geschreven

met 1 dot afstand tussen de karakters en 3 dots tussen de rijen.

Uit fig. 2.6 wordt ook duidelijk dat elke ROM-plaats met dot

informatie bij aansturing tweemaal wordt uitgelezen. De eerste

keer bij het schrijven van het oneven ~aster en de tweede keer

bij het schrijven van het even raster. Door de ingebouwde character

r 0 undin 9 w0 r dt bij i e de r d i a 9a na a 1 ve rIo 0 p van de dot s, de

antstane kanteelvorm (zie fig. 2.3) overbrugd met een halve

dot, wat erg fraaie karakters oplevert en in feite resulteert
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in een 10 x 14 dot matrix voor de afbeelding van letters en

cij fer s •

~puntmatrix 5x7.

I,-i"-i-l --
L 1_~~---l_~ ----
I 1_, 1-; I ----
f;;:;:.-l_i -, ----' -- --
1

_

1

-

1
1

-F-ii-, __ __

~- J-..L~ - -liiiiii l II ,_i - -
~ I l-b' - -
I~ ~1_I.-iiI -----_1_,_1_1_1 _
~-l-~II-~I ~ - -
~ +-- -, - -1---1 -, ,..... - -
=!!L_-l._ ......._~~ - -

oneven
lijnen

zonder character
rounding

even
lijnen

met character
rounding

20
lijnen

J

b, b,

b
J

b
4 i----

bs b7

1-..---- l~s ---~..~1

---.

Aileen graphics als
bit 6="1".

Ieder blok heeft direkt betrekking op
de Data-bits b1 tim b7.
Elke logische 1 resulteert in een op
lichten van het b~behorende bloke

fig. 2. 6 Character rounding en graphics.

Wekken we nu een beeld op zonder interliniering dan gaat de

helft van de "afrond-informatie" verloren.

Het is mogelljk de grafische karakters aaneengesloten of ge

separeerd te schrljven (zie fig. 2.7).
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atfonumE'rlek
pn graflsch
spatl£" karakter
00000100

alfonumerlek
korakter
10110101

a I fa numer lek
korakler
00010011

/:;:i?//{
oltanumerlelc.
karckler
11111110 ~acntergrond

~klpur

fig. 2.7 Weergave van alfanumerieke en grafische karakters.

De SAA 5050 bevat vier video-uitgangen, R,G,B-uitgang voor kleur

en een Y-uitgang voor monochrome afbeelding. De Y-uitgang

kan geen achtergrond afbeelden, aIleen letters en tekens in

zwart/wit zonder grUsnivo's.

Enkele bUzonderheden van de SAA 5050:

Het is mogelUk de letters, cUfers en figuren in 7 verschillende

kleuren af te beelden, nl.: rood, groen, geel, blauw, purper,

cyaan, wit.

- De achtergrond waarop de letters en tekens worden geschreven

is ook te kleuren in dezelfde 7 kleuren + zwart.

Er is voorzien in de mogelUkheid tot knipperen van de af

beelding met een aan/uit verhouding van 1:3 en een frequentie

van 0,75 Hz.

- Bij inschakeling van de voedingsspanning werkt een Power-on

reset, die het IC. in een vaste begintoestand brengt.

- Dubbele hoogte: d.m.v. een kontrole-karakter is het mogelUk

letters, cUfers en figuren met dubbele hoogte (breedte blUft

onveranderd) af te beelden.

Nu kunnen echter nog maar max. 12 rUen met 40 karakters worden
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geschreven op het beeldscherm. Bij het schrijven met dubbele

hoogte, wordt de volgende regel niet beschreven met de

informatie welke het display-RAM bevat, maar wordt deze regel

oak gebruikt voor het afbeelden van de karakters op dubbele

hoogte.

_De informatie welke in het display-RAM staat wordt niet

aangetast en verschijnt weer op het scherm, zodra de dubbele

hoogte weer naar enkele hoogte is omgezet. Bij het schrijven

met dubbele hoogte en een niet geinterlinieerd beeld blijft

de character rounding volledig bestaan.

- Elk kontrole-teken wordt op het scherm als een spa tie afge

beeld.

- De werking van het kontrole-teken begint in de rij na het

kontrole-teken en houdt pas op aan het eind van de regel, of

eerder als de werking met een nieuw kontrole-teken wordt

veranderd. Op de vclgende regel geldt het effekt van de

kontrole-tekens niet meer en moet indien gewenst weer,

ten koste van een spatie op het scherm, worden ingevoerd.

- Er bestaan 3 verschillende uitvoeringen voor de character

ROM, nl.:

SAA 5050 Engelse karakterset (zie fig. 2.8)

SAA 5051 Duitse karakterset

SAA 5052 Zweedse karakterset

Andere versies blijven mogelijk door de maskers van de ROM

te veranderen (kosten Z f 40.000,-).
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I-
Relense

0:~ rn:~ lQl [§ ~:" ~:.11 11 ~ Graphics

Black represents display colour.

White represents background.

o Character rectangleED Code.s may be referred
to by their column and
row e.g. 2/5 refers to %

Control characters shown in columns 0 and 1 are normally displayed as spaces.

These control characters
are reserved for compatability
with ottier data codes.

These control characters
are presumed before each
row begins.

fig. 2.8 Karakterset van de SAA 5050
Teletext Read Only Memory.
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2.1.4.

SAA5050 TELETEXT READ ONLY MEMORY

APPLICATION DATA
The function is quoted againat the
corresponding pin number.

SAA 5050

4

D5 D6 D7 DL '" GLR DEW CRS

1. USS
2. SI

4. 01-07

5,6,7,8,9,

10.

11. DUM

12. IT"if

13. DEW

14. CRS

15. i'fES

16. TLC

18. UDD
19. TR6

20. F1

21. Y

22, B,G,R

23,
24.

25. BL

26. LOSE

27. PO

28. DE

Ground-O V

iuper!mpoaa. Thia ia a dual purpoae input/output pin. The output is an open drain transiator

(cspable of ainking current to USS ), which ia in the conducting stste when superimpose

mode is selected. This sllowa contrast reduction of the TV picture in superimpose mode if

required. If the pin is held low, the internal "TV ~ode" flip-flop is held in the "text"

atate. Thia is for VDU applications whem the remote control is not used.
Remote control data. This input sccepts s 7-bit serisl data stream from the SAA5010

remote control receiver decoder. Thie dats contains the teletext and viewdsta remote
control uaer functions.

Character Data 01 to 07. Theae inputs accept a 7-bit parsllel data code from the page

memory. This data selects the alphanumeric characters, the graphics characters and the

control charactera. The alphanumeric addreaaea are ROM column addresaes, the graphics and

control data are decoded internally.

Thia input receivea a clock signal from the SAA5010 remote control raceiver decoder. Thia

aignal ia uaed to clock remote control data from the SAA5010 into the remote control data
input (Pin 3).

~eneral hine ~eaet. This input signal from tha SAA5020 Timing Chain is required for

internal synchroniaation of remote control data signala.

Qata fntry ~indow. This input signal from the SAA5020 Timing Chain ia required to reset

the intarnal ROM row addraas counter prior to the diaplay period. It is also uaed internally
to derive the "flash" period.

£haracter ~ounding ielect. This input signal from the SAA5020 Timing Chain is required

for correct character rounding of displayed characters. (Normal height characters only).

~ig £haracter ielect. Thia input from tha SAA5040 Teletext Acquiaition and Control device

allowa aelection of large characters by remote control.

lranamitted harge £haracters. Thia output to the SAA5020 Timing Chain enablea double

height characters to be diaplayed as a result of control characters stored in the page
memory.

+ 5 V aupply. This ia the power eupply input to the circuit.
Thia input ia a 6 MHz signal from the SAA5020 Timing Chain uaed as a character dot rate

clock.

Thia input is a 1 MHz equal mark/apace ratio aignal from the SAA5020 Ti~ing Chain. It is

uaed to latch the 7-bit parallel character data into the input latchea. It is also uaed

to syncchronise an internal divide-by 6 counter. The Fl signal is internally synchronised

with TR6.

Output (Monochrome). Thia ia a vidao output signal which ia sctiva in the high state

containing character dot information for TV diaplay.

~lue, ~reen, ~ed outputa. Theae are tha 8lua, Green and Red Chsracter video outputs to

the TV diaplay circuits. They are act iva high and contain both ch~racter and background

colour information. The outputa are open drsin tranaiatora capable of sinking current

to USS '
~anking. Thia sctive high output aignsl provides TV picture video blanking. It ia active

for the duration of a box whan Picture on end Diaplay enable are high. It is also activated

parmanently for normal teietaxt display when no TV picture is required (PO low).

hoad ~utput ihift Regiater fnabla. Thia input signal from the SAA5020 Timing Chain resets

the internal control charactar flip-flopa prior to the start of eich display line. The

signal also dsfines tha character display period.
~icture ~n. Thia input aignal from the SAA5040 Teletext Acquisition and Control device is

used to control the character video end blenking outputs. When PO is high, only text in

boxes is displayed unleas in auperimpoae mode. The input is high for TV picture video on,

low for picture off.
Qisplay fnable. Thia input signal from the SAA5040 Teletext Acquisition and Control device

ia uaed to enable the taletext diapley. The input ie high for teletext diaplay enabled,

low for display cencelled.
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2.1.5.Toepassing van de SAA 5020 (TIC) en de SAA 5050 (TROM) in een

Teletext-decoder.

§~~:~E~~~~9_~~_!~9~_~~~:

Teletext (in Nederland Teletekst) is een systeem, waarbij ge

schreven tekst in gecodeerde vorm op een onzichtbare manier

wordt gemengd met het normale TV-beeld. De kijker kan deze tekst

aIleen zichtbaar maken m.b.v. een Teletext-decoder.

Het complete videosignaal komt de decoder binnen op het punt

video-in. Het videosignaal wordt eerst ontdaan van de 5,5 MHz

geluidsdraaggolf door het bandsperfilter gevormd door LI en

C17. Via een koppelcondensator (CI) wordt het videosignaal op

de VIP aangesloten. Het signaal ondergaat in dit IC een aantal

analoge bewerkingen, dit in tegenstelling tot de andere

Teletext IC's, die aIleen digitale operaties uitvoeren. De

videoprocessor (ICI) heeft als taak de inkomende video om te

zetten in een pulstrein die door de TAC kan worden verwerkt.

(Uitgang DATA). Deze omvorming wordt altijd uitgevoerd onge

acht of het video weI of geen teletextdata bevat. De omvormer

genereert een hoog signaal bij signal en groter dan 50% van de

maximale amplitude en een laag signaal voor de overige waarden.

De teletextdata wordt als een NRZ-signaal zonder klok meege

zonden (zie fig. 2.10).

De datastroom heeft een maximale frequentie van 3,47 MHz (zie

B en E in fig. 2.10).

Bij het langer hoog of laag zijn van de data, is de frequentie

evenredig lager. Uit het datasignaal kan weer de klok worden

geregenereerd (6,94 MHz) welke via F7 wordt afgegeven.

Verdere taken van de VIP zijn:

- het afscheiden van de synchronisatiesignalen (lijnsync.,

rastersync.).

- het synchroniseren van de ingebouwde 6 MHz oscillator met

het inkomende videosignaal.

- het testen van de kwaliteit van het binnenkomend videosignaal.

Is deze kwaliteit onvoldoende dan wordt het videosignaal afge

schakeld.

- het opwekken van de komplete sync.-signalen als vervanging

van de geextraheerde sync. uit het videosignaal, indien er

geen binnenkomende video is (bijv. na zendersluiting).
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A

B _n_nJl'---------'n~

c __n--.ll -----'n_
o

E

fig. 2. 10 NRZ-code
A: klok: f = 6,94 MHz
8: datasignaal in Teletextsysteem
C: omzetting datasignaal 8 naar NRZ-signaal
D: maximale datafrequentie in Teletextsysteem (4,47 MHz)
E: datasignaal D omgezet naar NRZ-signaal.

De TAC heeft tot taak uit het gedigitaliseerde videosignaal

uit de VIP (pen 19: DATA) de teletextdata te herkennen en te

bewerken en daarmee de TIC, TROM en geheugen te besturen.

Een belangrljke rol hierblj speelt de 6,94 MHz uit de VIP. De

TAC bezit tevens aansluitingen voor de afstandsbediening. Hier

mee is het mogelijk de gewenste teksten uit de datastroom te

selekteren en om de teletextinformatie weI of niet door te

laten. Van groot belang is de DEW (Qata fntry ~indow) welke

met HIE (~igh Impedance fnable) is doorverbonden. Met deze

configuratie is het mogelljk gedurende Iljn 6 tim 22 en Iljn

319 tim 335 nieuwe teletextdata in het display-geheugen van

lK8 (IC 8,9) te voeren. Dit schrljven wordt mede bepaald door



- 50 -

het WOK-signaal (~rite Q.f.) en het DE (Qisplay Inable)

uit de TAC. De teletextkarakters worden via een 7 bits databus

(DI-D7) naar het geheugen geleid. Deze 7 bits representeren

de ASCII-code (zie ook fig. 2.8) van de karakters. De 5 bits

adresbus (AO-A4) geeft de regel aan 0-23 (een van de 24).

IC 6 en IC 7 zijn twee 4 bits binaire tellers, die worden

gebruikt om de positie van het karakter in een rij bij te

houden. Het kloksignaal is afkomstig bij schrijven, van de

TAC en heet dan WACK (~rite !ddress flock) en bij het lezen

uit de TIC en heet dan RACK (~ead enz.).

Aan het begin van iedere display-lijn worden de tellers met

GLR-puls gereset. De tellers gaan pas tellen als het WACK- of

RACK-signaal verschijnt. We kunnen maximaal 24 regels met 40

karakters afbeelden en daarvoor wordt 24 x 40 x 7 bits = 6720

bits gebruikt. Van het geheugen lK8 blijft dus: (1024 x 8)

6720 bits = 1472 bits onbenut.

Bij het schrijven van data in het geheugen bestuurt de TAC de

adresbus. Wordt er geen data door de TAC geselecteerd dan

neemt de TIC de adresbus over. Dit uitlezen gebeurt synchroon

met de opbouw van het TV-beeld.

De rij 0-23 kan worden bepaald met 5 bits, de karakterpositie

0-39 door 6 bits. Dit vormt samen een 11 bits adres wat een

geheugen betekent van 2 K 8.

Het zal duidelijk zijn dat dit 11 bits adres enige redundantie

vertoont en met een kunstgreep is het mogelijk hier een

10 bits adres van te maken. Deze conversie (11 naar 10 bits)

wordt door de 4 bits adder IC 5 verzorgd.

De mogelijkheid om de tellers IC6 en IC7 extern te laden

wordt in het teletextsysteem niet gebruikt.

De funktie van de TIC e~ TROM zijn al in vorige paragrafen

(2.1.1.- 2.1.4.) beschreven.
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2.2. Realisatie Video Text Interface

2.2.1.Algemeen

~!~~~e~~~~~_~~E~~~E~:

- Maximaal aantal mogelijkheden uit het Teletextsysteem, qua

weergave van karakters en figuren, behouden.

- Eigen display-geheugen.

Aanstuurbaar als een externe kaart via de I.M.S.-bus met

parallel data-tra~sport.

Een zo rustig en scherp mogelijk TV-beeld in kleur en

eventueel zwart/wit.

- De kaart moet met minima Ie externe hardware-aanpassing oak

passen in andere microcomputersystemen.

- Aansluiting voor een extra keyboard, waarmee men direkt

toegang heeft tot de ·I.M.S.-bus.

- De hardware moet passen op een Eurocard (afmetingen: 10x16 em).

- Goedkoop door gebruik" van consumer IC's (TIC, TRaM) en goed-

kope TTL-, LOCMOS IC's.

- Weinig dissipatie, daar waar mogelijk LOCMOS-IC's gebruiken.

- Optimalisatie qua snelhei9 van datatransport van en naar

het display-ram.

~!~~~e~~~~!_~~!~~~E~:

- Gebruikersvriendelijke bediening van de hele VTI-aansturing.

- Ingave van teksten en figuren op schrijfmachine-nivo.

- Opslag en manipulaties van teksten via de micro-computer,

waarbij de teksten zo effici~nt mogelijk moeten worden opge

slagen in het geheugen van de microcomputer.

Als we even de interlini~ring vergeten, dan kunnen we een TV

beeld uit 312 lijnen opgebouwd denken.

Hiervan worden 24 lijnen gereserveerd voor de vertikale syn

chronisatie. Het display zelf be staat uit 240 lijnen (zie fig.

2.11) plus een marge aan de boven-en onderkant van ieder 24

lijnen. De 240 lijnen zijn onderverdeeld in 24 rijen van elk 10

lijnen haag. De karakters zelf zijn 7 lijnen haag, dus voor de
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afstand tussen de rUen zUn 3 lUnen gereserveerd. Het display

is kleiner dan het ~erkelUk (zichtbare) beeldschermoppervlak.

Dit is gedaan om bij projectie met te groot beeld (overscan)

toch het hele display te blUven zien.

r zichtbaar gebied: 52bJ S __

i 6jJs r 40jJs ---"''''6JJS ~-l
24lijnen

240 lijnen

_-====::::========:=:::::::===--..J 24l ijnen
Uj~c; L j 1\----'4,7)Js I -----V.T.I.-display---- I
~12~s~ i
~~~-------64)Js----------....

fig. 2.11 VTI-display. (De eerste 24 lijnen zijn niet getekend).
De marge rond het display laat "overscan=te groot beeld" toe.
Het plaatje toont tevens de mogelijkheden met de grafische
karakters. Rondom het display is de rand van een normale
TV-ontvanger getekend.

Een andere reden voor de marge is, dat men karakters en figuren

weghoudt uit die gebieden ~aar de tolerantie van de beeId-

buis het grootst is. Eike afwijking komt bij projectie van de

Teletextkarakters duideIijk naar voren en dat is dan in tegen-
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stelling met normale TV-beelden erg storend. Deze niet

lineariteit aan de randen van een beeldbuis kan voor de selektie

van een standaard KTV als monitor een reden zijn voor afwijzing.

Horizontaal wordt de lijn opgedeeld in partjes van 1 ~sec., dit

is de lengte (+ 1 dot) van de karakters.· Er zijn 40 karakters

in een rij mogelijk. We schrijven het display in 20 maec. Elke

beeldpunt wordt geschreven in 167 nsec. Het oplossend vermogen

van het display is 240 x 240 beeldpunten.

2.2.2.Hardware beschrijving.

~~~:~E~~!~~_~~_~Il:~!~~~:~~~~_!!~~_~~!~

De hardware van de VTI kan in twee delen worden gesplitst.

Deze stukken werken voor het grootste deel van de tijd onaf

hankelijk van elkaar, maar op bepaalde tijden worden ze aan

elkaar gekoppeld am onderlinge uitwisseling mogelijk te maken.

De twee delen zijn: het data acquisitie-gedeelte (aan-en afvoer

van data) en het data display gedeelte. Een overeenkomst is

dat beide delen gebruik maken van hetzelfde display-geheugen

van lK8. Tijdens de display-periode wordt het geheugen kontinu

gebruikt en kan dan niet door het acquisitie-gedeelte worden

aangesproken. In het Teletext-systeem wordt gebruik gemaakt

van het Data Entry Window (DEW), het tijdvenster voor data

invoer, van lijn 6 tim 22 en lijn 319 tim 335. Er kan d.m.v.

DEW am de 20 msec. (per raster) slechts 1 msec. data worden

ingevoerd. Bij de VTI maken we gebruik van een data-venster

aan het begin van iedere lijn (am de 64 ~sec) en eindigend

voor de GLR-puls (zie fig. 2.13).

~~~_~!~e!~~:~~~~~!~~

Dit deel van de VTI is opgebouwd rand 2 Teletext IC's nl.:

de TIC (SAA 5020) en de TROM (SAA 5050/51/52), die zorgen

voor de tijdsignalen en de vorming van de karakters en tekens

voor het schrijven op het beeldscherm van de aan te sluiten

monitor.
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fig. 2.12 B10kschema van de VIDEO TEXT INTERFACE.
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• De Timing Chain (TIC), de SAA 5020, in de VTI.

De TIC verzorgt de tijdsignalen voor de display-opbou~ en

levert tevens de signalen ~aarmee de tijd bepaald ~ordt, ~aar

binnen het data acquisitie-gedeelte, kan lezen en schrUven

in het display-geheugen. Deze tUd ~ordt bepaald door het

blok data-venster en besturing. De TIC bestuurt, tUdens de

display-periode, de adressering van het display-geheugen

en voorziet de karaktergenerator in de TROM van de benodigde

t ij d s i 9nale n. FIe n PC ~ 0 r den 9e br u i k tom he t da t a - vens t e r t e

kunnen realiseren. Deze Fl (1 MHz uitgang) ~ordt zo~el in het

display- als in het data acquisitie-gedeelte als systeemklok

gebruikt, ~aardoor beide systemen met elkaar in de pas lopeno

Een logisch nivo op de HIE (High Impedance Enable) resulteert

in het hoog impedant zijn van de rij-adreslijnen AO-A 4 en RACK;

hierdoor kan buiten de display-periode, de besturing van het

display-geheugen ~orden overgenomen door het data-acquisitie

gedeelte van de VTI. AIle tijdsignalen ~orden door de TIC

afgeleid m.b.v. een externe 6 MHz-oscillator. De enige eis

die aan dit 6 MHz-signaal ~ordt gesteld is dat de hoog-laag

verhouding ongeveer gelUk moet zUn, met als uiterste grens

56:44. Dit is zo belangrijk omdat anders de k~aliteit van de

karakter-afronding zichtbaar minder ~ordt •

• De Teletext Read Only Memory (TRaM, de SAA 5050/51/52,

in de VTI.

D.m.v. tUdsignalen uit de TIC, ~orden in de TRaM na aanbieding

van een 7-bits ASCII-code uit het display-geheugen op de

data-bus van de TRaM, de bij behorende karakters opge~ekt.

D~ze karakters ~orden in de vorm van hoog-laag signalen door

de RGB-uitgangen in kleur- en de Y-uitgang in z~art~it

informatie voor aansluiting op een (kleuren)-monitor vertaald.

BU de VTI passeren de RGB, Y-uitgangen eerst een buffer

~ a arm e e he t m0 gel ij k i s 0 m met e en log i s c he" 0" 0 pD. E. (D i s pIa y

Enable) de uitgang van het buffer naar ~ens hoog impedant te

maken en daarmee de RGB, Y-informatie te blokkeren. Op deze

manier is menging met een andere video interface mogelijk.

De procedure verloopt als voIgt. TUdens de display-periode

~ordt de informatie van het andere video-systeem geblokkeerd

via de BL-(Blank) uitgang daarna kan het beeld opge~ekt met

het andere systeem ~el ~orden doorgelaten.
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fig. 2. 13 Belangrijkste signalen bij het ui tlezen van het geheugen
tijdens de display-periode.

Er is hier spr~ke van een meester-slaaf verhouding, waarbij

de VTI de baas (meester) is. De gebufferde RGB-uitgangen

gaan naar een emittorvolgertrap, die voor een juiste aan

passing (75 Ohm) en grootte van het video-signaal (1 Vtt )

moet zorgen. Het gebufferde Y-signaal wordt in de juiste ver

houding met het composiet SYNC.-signaal gemengd, zodat een

composiet zwartwit videosignaal ontstaat. De Y-uitgang geeft

overigens aIleen informatie over karakters en figuren en werkt

aIleen met logische nivo's. Gekleurde karakters en figuren

worden daarbij aIleen in wit vertaald, de achtergrondkleur

wordt niet vertaald. Achtergrondkleuren geven derhalve geen

informatie voor het Y-signaal. Dit heeft natuurlijk weI

gevolgen voor de onderdrukking van de RGB-uitgangen van andere

systemen, immers de Blank-uitgang is afgeleid van het Y-signaal.
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De Display Enable (DE) uitgang ligt met een optrek-weerstand

(R) aan een hoog nivo (+ 5V) en maakt zo weergave van de kleur

i n for mat i e u i t de TRaM m0 gel ij k. A11 e e nee n log i s c he" a " 0 p DE

onderdrukt deze weergave. De TRaM gebruikt slechts een 7-bits

data-bus, terwijl aIle informatie 8-bits groot wordt opgeslagen.

Dit extra bit kan worden gebruikt voor opslag van extra

informatie bijv. een zichtbare figuur als aanwijzer (cursor)

op he t s c her m. A11 e m0 gel ij khe den van he t Tel e t ext s ys t e em, wa t

aard en inhoud van het display betreft, zijn in de VTI behouden •

• Geheugenbesturing tijdens de display-periode. In principe

is de geheugenbesturing tijdens de display-periode hetzelfde

als in het Teletext-systeem (zie 2.1.5.). Het rij-adres komt

uit de TIC en de positie in de rij (kolom) wordt opgewekt

m.b.v. een teller en een klokpuls (RACK) welke synchroon

met de display-periode 39 pulsen op de klokpuls-ingang (CP)

van de teller zet (zie fig. 2.12). Voor het begin van elke

dis pIa y- 1ij n w0 r d t de tell e rd. m• v. de GLR- pu1sin deb e gin 

stand (stand 0) teruggezet en begint pas verder te tellen

(1,2 enz.) zodra het RACK-signaal verschijnt. We zien in het

blokschema (fig. 2.12) dat de teller is uitgerust met een

(asynchrone) laadmogelijkheid van een kolomadres uit het

acquisitie-gedee~te. Dit laden gebeurt door een logische

o 0 p de La - i n9a n9 t e z e t ten. He t r ij - a d res u i the t a c qui sit i e

gedeelte kan worden geladen door eerst de rij-adres bus van

de TIC (A a -A 4 ) hoog impedant te maken en daarna een logische

o op de [-ingang van het buffer te geven. ap deze manier is

het mogelijk om uitwendig (via het acquisitie-gedeelte) elke

positie op het scherm binnen het display te kunnen adresseren.

Het 5 bits rij-adres en het 6 bits kolomadres worden via een

konversieschakeling omgezet naar een 10 bits adres, waardoor

het mogelijk wordt toch een standaard geheugen van lK8 te

gebruiken •

• Konversie-schakeling voor een 11~10 bits adres, van het

(kolom + rij)-adres naar het geheugenadres.

Bij het VTI display hebben we te maken met 24 rijen (5 bits adres)

en 40 kolommen (6 bits adres).
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Een 5 bits adres kan van 0 tim 31 adresseren, een 6 bits adres

van 0 tim 63. Het zal dan duidelUk zUn dat de adressen enige

redundantie bezitten. Een 11 bits adres kan een 2K8-geheugen

adresseren; we hebben maar een geheugen van 40 x 24 bytes=

960 bytes (1 byte=8 bits) nodig. Om dit op te lassen is de

schake ling volgens fig. 2.14 gebruikt.

AO
Al
A2

DISPLAY-GEHEU-
ADDER GEN lK8

A2 A3

I IA3 ,--- A4l.1"1 \0 r--CXlO\
«« «««

A4 rl

t"0" Al £2
ADRES ~ Bl I3

B2 14
B3

~ B4

I
I

fig. 2 • 14 Konversie schake ling 11..... 10 bits

Hierin wordt een 24 x 40 matrix afgebeeld op een 32 x 32

mat r i x van he t 9e he u9en. De 64 bYt e s die n i e t z ij n 9e b r u i kt

kunnen worden aangeroepen door te adresseren rij 24 tim 31

kolom 0 tim 7. Het display kan worden geadresseerd rU 0 tim 23

kolom 0 tim 39. Er kan slechts een geheugencel (8 bits)

tegelUkertUd worden aangewezen. In de schakeling van fig. 2.14

worden de twee meest significante bits van het rU-adres (Y 3 ,4)

en de drie meest significante bits van het kolomadres ge

combineerd in de full adder (optel-schakeling) waarmee dan

vier adresbits worden gevormd.
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• Interlinieringsopheffer.

Teletext is voor weer gave van een geinterlinieerd TV-beeld

ontworpen. Omdat we va or V.D.U.-toepassingen graag een zo

rustig (flikkervrij) mogelijk beeld willen hebben, is inter

liniering eigenlijk niet gewenst. Het is mogelijk am m.b.v. een

Johnson-teller (zie fig. 2.15) een niet geinterlinieerd beeld

op te wekken. Met deze schake ling (fig. 2.15) wordt voortdurend

een even raster weergegeven.

Werking:

Aan het einde van het even raster lijn 313 wordt de uitgang

CRS van de TIC, welke aangeeft of het raster even (CRS haag)

of on even (CRS laag) is, laag. Met dit negatieve signaal gaat

de Johnson-teller lopen en worden de laag-hoog overgangen in AHS

geteld. Bij de vierde overgang (na 2 lijntijden) wordt 04 haag.

04 is met FS doorverbonden, dus als 04 haag is, dan wordt

de lijnteller in de TIC (via FS) teruggezet.

De TIC begint nu weer tijdsignalen voor een even raster te

gener~ren. Op deze manier wordt een 314 lijnenbeeld opgebouwd,

met als konsekwentie dat in het composiet Sync.-signaal

na de brede puls-reeks 3 extra egalisatie-pulsen worden toe

gevoegd. Deze toevoeging heeft geen gevolgen voor de stabiele

werking van een standaard (K)TV.

Wel worden nu bij normale karakterhoogte de karakters met halve

karakterafronding weergegeven (immers het oneven raster

ontbreekt). Bij dubbele karakterhoogte werkt de volledige

karakterafronding.
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JOHNSON' TELLER
_-4 04 HEF4022

CP MR

+--__+- TRaM

FS AHS CRS

CRS

FS

.,.....---------- EVEN

. - - .-- CHVEN

3 4 5 6 7 8 9 10

fig. 2.15 Interlinieringsopheffer.
A: Composiet sync. (AHS) na het even raster
B: Composiet sync. (AHS) bij gebruik van de interlinierings

opheffer.
Schakelaar naar links geeft weI een geinterlinieerd beeld.
Lijn 1 tim 313 even raster, lijn 314 tim 625 oneven raster.
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~~~_~~~~_~~9~~~~~~~:~~~~~~~~

We hebben gezien dat het display-gedeelte een volkomen autonoom

~erkend deel van de VTI is. AIleen bepaalde tUden buiten de

display-periode is het VTI-geheugen voor data-acquisitie toe-

9a nke 1 ij k. He t e i 9e n1ij ke a c qui sit i e - 9e dee 1t e van de VTI best a a t u i t

3 blokken (zie fig. 2.12), nl.: een programmeerbaar poorten

stelsel, de P.P.I. (Programmable Peripheral Interface) 2655 van

Signetics, een t~eetal buffers, ~~n voor de databus en ~~n

voor aansluiting van een extra keyboard (toetsenbord) en een

blok voor de selektie van de VTI zelf en de afzonderlUke

funkties op de VTI. Ook ~ordt nog gebruik gemaakt van signalen

~elke ~orden gegenereerd in het blok data-venster + besturing •

• De PPI 2655 van Signetics. BeschrUving bU fig. 2.16

DATA BUS

RESET

Al

AD

~IW

~

DATA BUS BUFFER PORT A

f II INPUT LATCH ~

- I OUTPUT LATCH I
Cl
~
:.:

...J e(
0 ~e(a:
l- e( 01-- OPERATION CONTROL Z I- Za: PORTB0 e( e(o- U 0 :E:a.-- liN/OUTPUT LATCH I- I MODE REGISTER I fC:>=:::>--e I SHIFT REGISTER I

:.-
- - I TIMER HIGH B BITS I

CD I TIMER LOW B BITS II-
a:
0
a. I SERITIMER STATUS ICl
Z
~
e(
:E:
Cil
0
Z
e(
:E:

~ PORTC

I~I OUTPUT LATCH

'--

PNJ·PA7

PBO·PB7

SCLK

PCO·PC7

fig. 2. 16 Blokdiagram van de PPI 2655

De databus wordt aangesloten op 8 bits bidirectioneel buffer.

AIle commando's en data-transport tussen de PPI en het ~-computer-
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systeem verloopt via dit buffer.

De PPI wordt pas aktief als de chip enable (CE) laag wordt

gemaakt ("0"). Een keuze uit de registers en poorten kan met

de adreslijnen AO en Al worden gemaakt in kombinatie met

s i 9nale nap de rea d/ wr i t e eR/W) -1 ij n. (z i e fig. 2. 17 ) •

CE At AO R/W FUNCTION

0 0 0 0 Read port A register
0 0 0 1 Write port A register
0 0 1 0 Read port B register
0 0 1 1 Write port B register
0 1 0 0 Read port C register
0 1 0 1 Write port C register
0 t 1 0 Read serial/timer status
0 1 1 1 Write mode register or bit set / reset
1 X X X Data bus 3-state

fig. 2.17 Adresseermogelijkheden binnen de PPI

De 1e e s / s c hr ij f .or/W)-1 ij n be pa a 1 t a ok de ric htin 9 van de da t a

stroom. Door een bepaalde code naar het Mode register te schrijven

(zie fig. 2.16) is het mogelijk de funktie van de poorten A,S en C

te bepalen. De mogelijkheden staan in de fig. 2.18 en fig. 2.19.

MR7
I

MR6 MR5
I

MR4 I MR3 MR2 I MAt
I

MRO

REGISTER SELECT PORT B MODE PORT A MODE

000 - Static I/O 000 - Static 1/ a
001 - Undefined 001 - Undefined
010 - Strobed output 010 - Strobed output

1 0 011 - Strobed input 011 - Strobed input
100 - Serial output 100 - Bidirectional
101 - Serial input

10]110 - Serial out + timer 110 Undefined
111 - Serial in + timer 111

fig. 2. 18 Mogelijke codes am het Mode register mee aan te sturen.

We gebruiken de PPI dusdanig, dat poort A bidirectioneel is

en via poort S en C statische Input/Output (I/O) mogelijk is.

Als we nu in de tabel van fig. 2.19 kijken en letten op de

voorwaarden: poort A bidirectioneel, poort S en C statische

I/O, dan komen we uit op code 84. We zien dan dat van poort C

de eerste 3 pennen voor statische I/O kunnen worden gebruikt.

De overige 5 pennen van poort C kunnen voor besturingsdoeleinden

t.b.v. poort A worden aangewend.
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NOTE ,

Port C plnsuaedtor contlol{staauadunct~l.r.~.Cttv..,Owt

MODE, REGlSTER'CDNTENTS POAT'A MODE POIIT'BMOOE POlITiC PiH,FUHCTlOHS' POlIT'C:IleGISTI!R FUNCTIONS,

IINARY HEX PC1 !'¢B PCS PC4 PC3; pcz' PC' PCB CT as cs C4 C3 cz C1 CO

'0 000 000 80 SI.t~,cdFO Static-I>" 0 1,0 1.0 I/O 1:0 1'0 1/,0' 1'0 110 1/0 1/0 flO 110, 1,0 110 1/0 1'0
'0 010 000 90 5tatiO'IIO Sr,obed'fOUIQut 110 1'0 I-fa 'Ia 110 ACKB' 08ESt INTRS 1'0 IIQ 1/0 110 110 'Kl'EB OSEs INTRB
'0 011 000 9B SlliUc"IIO' Stro,bed<input IrO "0 t/O_ '/0 IfQ STBs ISFS IHTIIB 1/0 !to lIa lIa 1/0 INTEB IBFB INTRB
'0 100 000 NJ St-.eIlQ S-el'iaboutput IrO 1/0 ItO 1:1.0 IrO 110 1/0 110 110 ''0 110 11,0 1/0, 110 11(\ 110
10 10,1 000 AS Sta.tc,ljO" ~';'l\lnptil' 1'0 liO~ 1;/0 I/O I~O· 1/0 "'0 110 1/0 NO 1/,0 11,0, JtO ItO 1-/0 hi,C

'0 119, 000 1I1!l, St-etie;IJ:Q,~ +tim~, 11.0' IrQ 1/,0;' Ila' ItO}.. 1/0' 1/,0 1/0 11,0 1'10, 17,0" Ila, 1/0 11:,9 1/0 I/Q
'0 lfT' OOG alb:, s," it~int.' 10 ';'0' ,~fO{ IIO'\'- 1(9it itO 1/0' 110' 110 ":'01, ttO'; PciJ' U~~ 1-'1·0 l-fO '/,01

'0 000 O~O 82r' 'O~AI A41tA lio'i~- ,'tOy' ;!H~~~ "/10e' VQ' ItO oiIeA lM1T!A iio;, IiO\
;,::~, Ill) 1'0 ',l;o

'0 0:'0 i£to 92" aBE'" AGKA t),00 1/0' :~~'A~ ;ASKs. OBI. INTRB" OB8'A IIRE"A 110; 110 I~B' OBEB INTRB
'0 04J 0:10, 9A-~ d'OUlpUf'; OBEA ACKA If0 110' 'IHiRA, STaB' 181'8' INTRB OBEA INTEA 1/0 rio It:ml'", IKl'EB' IBFB INllrB
10 100 0:10 AZ -output g' OBe~ AllKA, IJO~ I/Q I",TR.. 110 I/(;;r- 1/0' O8lfA' 'NnA Iia 110- IttTR;,., 1/0 110 1/0

'0 101 0'0 AA Serl8lienpul, OSE" AllKA' 110"" HO- INTRA 1/0 110 110 OBEA INTE" 1r0 110 INTR" 1/0 110 1/0
10 110 010 H ;$trobedioutpuh Serial"ollt..+-t'imet· OSE" AllK.. 1/0 1'0 INTRA 1i0 itO 1/0 OBEA INTEt. 1i0 110 INTRA 1'10 110 110
'0 111 010 BA ·$.•tobed'oulput s.r.tal:ln +,t1lft,ef'" OBEA ACKA 1'0 '/0 INTRA, 110 110 1i0 OSEA INTE.. 110 1/0 INTR.. /10 1/0 "0

'0 000 on ea Strobed'IAputl Stllle'liO "0 irQ IBF-:.: STBA INTRA 1/0 '/0 110 "0 1/0 ISF-A INTEA INTRA 1/0 1/0 '/0
10 010 011 93 StraJ)~,d Input Strobed-output 110 1/0 I8fA ,STBA INTR'" -'CKB OlEa INTRB 1/0 1/0 IBFA INTEA INTRA INTEs OBEB INTRa
'0 01'1 Oil 9B Strobed Input Stroeecitinput HO 1.0 IB!!,,, Stll", INTR'A STBs 'BFB INTRa 110 1/0 IBFA INTEl. INfRA IHTEB 'SFB INTRa
'0 100 011 A3 St,Dbed:mp\lt S.,i.loulput 1.0 "0 IBE'Ar STa:A INTRA. 1/0 110 110 110 110 IBFA, INTE.. I~A 110 110 110
'0 10' 011 AS ~tt':Db.d.omPi:lt, Serial,inpvl 110 "0 IBFA' STBA' INT"" 110 110 110 110 1I0 IIWA IN\I'llA' INTRA 110 1/0 1/.0

'0 nO On sa, ~~~:i~put· SfH:i.kout'..... ltmer' 1'0 1/0 '~A(' 'SJl!'A. INTRA, 110 110 110 1,0 110. I81;A INT.e" tN:T~A bO 1/0 liO
'0 "' 0", se' ~;t~~ect!'!_P.ut: S"iatin-+,- 1,0 "0 ,;I~F'", 'ST~, IM~A> 11.0 1-/0 110 J/~ 110 IBFA' IN_T~". 'INTRA' 1/0 1/0 I'io
10 000' tOO, R.

I g,p,;:, Stattc.-ilO OBE'A' iAGKA, JB~A ~f!i:'" INTR" 1/0 ,.,6 110 aB&A INTEAQUT IIlF'A· INTEAIN, IHelRA 11:0 I/O 110
10 010, 100 ~,,' StrOb:ed;output ()BeA· ACKA IB,I!'A, S~"', IN~~A "ACKB ,OSEe INTRB OBEA INT&AOUT' IBF'A II+Tf;A!N' INTRA INTES OBES, INTRB
'0 01-1 100 1lG' StrOC.cNl)put OB&A, ACKA IBPrA StSAL IN;r~A, STBB' 'BFB I...TRB OBEA IHTE'AOUT IBFA' iNTe'Al':l: 1~~~A, INrES IBFB INr~B

'0 '00 100 -"".,< ,BKttr"ubonal.i SerialioulP'ut OSSA AGKA· I8F'A ST.IlA IN;r~A~:' 119 1/,0 1/0 OSEcA' lNTe",qtJT' IBF-JA,f- INlT~A!~~ ,INTRA' lIe Ita 110
'0 10:'1 100 ,AG, ( ~~.Gtion,aL ~J;i;nput, OBEA, ACKA "1li;'A', ST&A, l.ttF:i'Ao 11'0 110 110 OBeA' 'NTEAPUT IBFA, INrE'A!N INTRA 1/0 '/0 '"0
'0 110 100 B4' *"~O!'~ti; < S,~~oul;;,+-tim«· OBe" AGK'A' IBF",: STsi", INT,~" 1/0 1/0 110 OBeA INT&AllUT' I.BFA.. 1NtE1,.iN, INTR." 110 11,0 /:'0
'0 1-11 ,OOa BG. B,kIf~~;~~:; :: ~)~,f~:,';+:tim~ 08&", ACI<:A ,}~A't ;::,STBA1_ ,IN,TRA" 1/0 1-10 IlO OBeA INTE'"OU:r: IBF", INT&AI.N" INTR...., 1/'9 1i0 1,'0

, ,,,

fig. 2.19 OverziGht van de mogelijkheden te realiseren door het weg
schrijven naar de PPI van het mode woord in de eerste kolom.

Statische I/O wil

poort in kwestie

(Zie fig. 2.20)

overigens zeggen

als een input of

dat iedere pen, van de

output kan worden gebruikt.

+5V

STATIC 110

PIN

LATCH

fig. 2.20 Schematische voorstelling van een statische Input/Output-pen.
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Het is dus moge1ijk de bidirectione1e poort A met signa1en van

en naar poort C te besturen.

In fig. 2.21 is een en ander duide1ijk weergegeven.

B/DIR9TIONAL I/O

DATA TO/F ROM
MICROPROCESSOR

(C41

(all,..---- --------,
: INTEA OUT :L._____ _ ~

PA7-

PAc

DATA TO/FROM
PERIPHERAL
DEVICE

fig. 2.21 Overzicht van de contro1e-signa1en uit poort C bij gebruik
van de bidirectione1e poort A.

Voor een verklaring van de gebruikte afkortingen in fig. 2.21

kan verwezen worden naar de tabe1 in fig. 2.22.

INTEA IN

INTEA OUT

Interrupt Request: (PC3) Active low output that can be used to
interrupt the CPU lor both input or output operations.

Strobe Input: (PC4) An active low input used by the peripheral de
vice to load data into Port A.

Input Buffer Full: (PC5) An active low output which indicates that
data has been loaded into Port A by the peripheral device.

Interrupt Enable: A latch controlled by bit set I reset of C4. It is reset
by a RESET signal.

Output Buffer Empty: (PCn An active low output that indicates that
the CPU may write data out to Port A. It goes low initially when the
bidirectional mode is programmed.

Acknowledge: (PC6) An active low input that enables the tri-state
output buffers 01 Port A and indicates that the data has been accept
ed by the peripheral device.

Interrupt Enable: A latch controlled by bit set I reset 01 C6. " is reset
by a RESET signal.

fig. 2.22
Overzicht van de be
namingen van de
contro1e-signa1en uit
fig. 2.21.
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Elke bit van de poorten A, 8 of C kan "0" of "1" llIorden gemaakt.

Dit is mogelijk door naar de PPI een set/reset control byte te

schrijven. In het geval van de VTI llIordt aIleen gebruik gemaakt

van poort C voor dit doel.

In fig. 2.23 llIordt een overzicht van de mogelijkheden gegeven.

SR7 SR6 SR5 I SR4 SR3 I SR2 SR1 SRO

PORT/ REGISTER
BIT SELECT

SET OR
SELECT RESET

00 = Port A 000 = Bit 0
001 = Bit 1 0= Reset

01 = Port B 010 = Bit 2
011 = Bit 3 1 = Set

0 0 10 = Port C 100 = Bit 4
101 = Bit 5

11 = Serial/Timer 110 = Bit 6
Status Register 111 = Bit 7

fig. 2.23 Defini tie van het set/reset control byte •

• Data-transport van/naar het display-geheugen naar/van het

(externe) ~-computersysteem.

Wat is nu de procedure bij het llIegschrijven van data naar het

display geheugen uit het ~-computersysteem?

1. M.b.v. een code (84
16

) zetten llIe de PPI in de juiste toestand:

poort 8 en de eerste 3 bits van poort C statische I/O,

poort A bidirectionele I/O en de rest van poort C gebruiken

llIe voor heen-en llIeersignalering t.b.v. poort A.

2. We schrijven het gecomprimeerde ad res llIeg naar poort 8 en C.

Poort B, 6 bits kolom-adres bit 7 en 8 bestaan uit de eerste

2 bits van het rij-adres. De eerste 3 bits van poort C

bevatten de resterende bits van het rij-adres.

We hebben nu het rij-en kolom-adres klaar staan en zodra
*er kan llIorden geschreven is: HIE hoog zodat de adres bus

van de TIC kan llIorden overgenomen voor het rij-en kolom-adres

afkomstig (via de PPI) uit het ~-computersysteem. Vlak

daarna llIorden ook de LO-ingang van de teller en de E-ingang

van het buffer laag: met als gevolg dat het rij-en kolom-adres

via de konversie schake ling (11 bits-'-lO bits adres)

op de ad res lijnen van het display-geheugen llIordt gezet.

Te gel ij ke r t ij d met h e t 1a a 9 III 0 r den van de L0- e n E- i n9a n9

is ook de CE van het geheugen laag gelllorden.

* Dit kan aIleen tijdens het data-venster i zie oak fig. 2.13.
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Het geheugen is hiermee aktief gewarden. Via het geheugenadres

wardt nu ~~n plaats in het geheugen aangewezen.

3. Nu kunnen we de weg te schrijven data in paart A zetten. Deze

data maet net za lang blijven staan tot hij in het geheugen is

geschreven. We maeten daarvaar minstens wachten tot het

valgende data-venster (am de 64 ~sec). Het data-venster is

5 jJsec groat en verschijnt aan het begin van iedere lijn (tijdens

de lijnsynchranisatie-puls). Bekijken we nu fig. 2.24.

DATA FROM
MICROPROCESSOR "'"'--_.......'

LATCH
DATA TOr----'----", PE RIPH ERAL

I--'-"'-""r"';";";';;""....-""" DEVICE

fE FOR WRITE FROM MICROPROCESSOR

INTR TO MICROPROCESSOR ....._..J

OBE TO PERIPHERAL DEVICE ------I
ACK FROM PERIPHERAL DEVICE --------~

fig. 2.24 Data-uitvaer (jJ-camp.- display-geheugen) d.m.v. test en
terugmelding (handshake-principe) via de bidirectianele
paart A van de PPI.

Zadra de data in paart A van de PPI is geschreven wardt de

oBE- 1ij n ha a g. Di the eft tot 9e vol g, da t z a dr a he t da t a - vens t e r

i s 9e ka men de WE- 1ij n (e n da arm e e de ACK- 1ij n) 1a a 9 war d t ,

waarna de data ap de aangewezen plaats in het geheugen wardt

geschreven.
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De aBE -1 ij n i s dan III e e rIa a 9 9e III a r den e n eve n 1ate r III a r d t de

ACK-lijnhoog. Hiermee is de schrijfcyclus rand.

Zoals uit het verhaal blijkt gebeurt de besturing tijdens het

schrijven d.m.v. controle-lijnen. De gehele cyclus verloopt via

de hardlllare; Belangrijk is lIIel dat de data lang genoeg (tot een

data-venster is gepasseerd) in poort A blijft staan.

Het lezen verloopt vrijlllel analoog met het schrijven.

Nadat het geheugen-adres op dezelfde manier als onder schrijven

is lIIeggezet moe ten lIIe oak hier lIIachten tot het data-venster

langskomt (am de 64 ~sec).

Zie fig. 2.25.

OATATO

MICROPROCESSOR v-r----1

~~~~ DATA FROM
__...,.._~ PERIPHERAL

DEVICE

m FROM PERIPHERAL DEVICE

iiF TO PERIPHERAL DEVICE ~--d

INTR TO MICROPROCESSOR -------"J

CE FOR READ FROM MICROPROCESSOR --------"'"'\

fig. 2. 25 Data-invaer (display-geheugen -- )-I-camp.) d. m. v. testen (STB-Iijn) •

Zadra de STB-lijn tijdens het data-venster laag is, neemt paart A

de data uit de aangelllezen plaats van het display-geheugen over.
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Dit is aIleen mogelijk indien poort A voldoende lang (tot er

minstens een data-venster is langsgekomen) ter beschikking

staat. Gedurende de hele leescyclus welke verder automatisch

ve rIo opt b1ij f t de 0BE- 1ij n 1a a 9 •

DeI NTRA-I ij n na a r de I MS- bus ka n war den 9e br ui ktom de }J

processor te interrumperen (de normale uitvoer van zijn programma

te onderbreken) voor zowel in- als uitvoer van data via de PPI.

Door vanuit het ~-computersysteem een leesoperatie met tevens

de adressen AO en Al logisch "1", wordt het buffer van het ('extra)

aan te sluiten keyboard geaktiveerd. Men kan nu ASCII-code

of elke andere code via het buffer naar de IMS-data bus voeren.

De geldigheid van de code wordt d.m.v. een testlUn (bUv. de

a c ht s t e bit 1ij n) and e r z a c ht. Bij i e dere cod e die e e n key ba a r d

afgeeft wordt d.m.v. een puIs (strobe) op de testlUn te kennen

gegeven, dat de data die dan op de databus staat geldig is

en kan worden overgenomen door het }J-computersysteem. Testen

en verwerken gebeurt d.m.v. een programma in het }J-computersysteem.

Met de z e can fig urat i e ish e t dan mag e 1ij k am met e e n k1e i n

~-computersysteem en een programma voor de besturing van de VTI

(software) een intelligent VDU-systeem te maken. Op deze manier

is de bouw van een terminal te realiseren, die kan worden ge

bruikt voor het zichtbaar maken van data-invoer en (eventueel)

van data-uitvoer bij grote(re) computersystemen.

De (mogelUke) aansluiting naar de VIP SAA 5030 is bedoeld am

de 6 MHz-klok van de VTI met een extern video-signaal te

synchroniseren, zodat menging van het externe met het uit de

VTI afkomstige video-signaal mogelUk is.
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2.2.3.Software

~~~~~~~~

De software voor de VTI is geschreven m.b.v. een ontwikkelpro

gramma voor het schrijven van programma's op mnemonic-nivo. Onder

mnemonics verstaan we computerinstrukties, dusdanig geschreven

dat een programmeur ze gemakkelijk kan onthouden.

V.b. ADD IMMEDIATE wordt dan ADDI. De mnemonics worden in de

assembleerfase (vertaling van mnemonics) naar direkt door de

~-processor te begrijpen code (machine-code) omgezet in machine

instrukties. De vertaling is een op een en wordt binair weggezet.

AIle VTI-programma's zijn geschreven op basis van de ~-processor

2650 van Signetics. Het uitgangspunt voor elk programma is de

gebruikersvriendelijkheid qua bediening. De gebruiker krijgt een

doos met electronica (de ~-computer + VTI) en moet daarmee op

simpele wijze teksten en (ruwe) grafische voorstellingen kunnen

maken. Hij hoeft dus niet te weten hoe het VTI-programma en de

VTI zelf werken, maar weI hoe hij teksten kan opstellen, uitwissen,

corrigeren enz •• We zullen alvorens de programma's uit te diepen,

eerst eens kijken wat de meest kale software is om de VTI mee

aan te sturen •

• Minimale software voor de besturing van de VTI

We moeten bij het schrijven van tekst en figuren naar de VTI een

kolom-adres (voor de juiste positie binnen een rij) en een rij

adres voor de juiste afbeelding binnen het display meezenden.

Dit versturen van de adressen moet op een speciale manier

gebeuren, omdat het display-geheugen (zie fig. 2.12 en fig. 2.14)

met 11 adres-lijnen werkt. Via de data bus en de poor ten B en C

van de PPI, welke een geheugen-funktie bezitten, worden de

adressen in de vorm van bytes aangevoerd (Zie fig. 2.26).

Poort B heeft 8 adreslijnen naar het geheugen, poort C slechts 3.

AIleen de eerste 3 bits van een naar poort C geschreven byte

dragen bij tot het geheugen-adressering. Het rij-adres (5 bits)

komt op de PPI-uitgangen van poort B: 86 en 87 en van poort C:

Co - C2 • Het kolom-adres (6 bits) komt op de 8-uitgangen:

80 - 85 • Het is dus nodig de in de vorm van 2 bytes aangevoerde

adressen zo te organiseren dat het juiste adres op de juiste

adreslijnen van het geheugen verschijnt.
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byte 1 byte 2

2 x roteren naar

naar poort B van de PPI naar poort C van de PPI

fig. 2.26 SoftlUare konversie 16 bits -11 bits adres (rij + kolom).

Opmerking: Naar rechts roteren betekent in de figuur naar links

roteren. Dit komt omdat men bij de begrippen links

en rechts roteren uitgaat van het meest significante

bit links (vertegenlUoordigt de hoogste macht van 2)

en het minst significante bit rechts.

De konversie-subroutine ziet er als voIgt uit:

Register Rl bevat het kolom-adres
Register R2 bevat het rij-adres

Roteer 2 x naar rechts zonder carry.

Laad resultaat tevens in de accumulator.
Laat aIleen de 2 hoogste bits staan, maak de rest O.
Maak de 2 laatste bits van het kolom-adresbyte O.
Voeg de eerste 2 bits van het rij-adres bij het kolom-adres.
Neem aIleen de eerste 3 bits mee, rest is O.
Rl bevat nu kolom-adres + de eerste 2 bits van het rij-adres.
Keer onvoorlUaardelijk terug naar het ~oofdprogramma.

Subroutine voor adresconversie:
"CONVERT"

RRR , R2
RRR , R2
LODl, R2
ANDI, RO CO:
ANDI, Rl FC:
ADDl, Rl
ANDI, R2 08:
STRl, Rl
RETC, UN

Registers Rl en R2 bevatten nu het gecomprimeerde adres van 11 bits.

We kunnen het geheugen op deze manier van het juiste adres

(via de PPI) voorzien.

Bij he t s c hr i iveng a a n IU e e r van u i t da the t j ui s tea dres (r ij +

kolom) in de registers Rl en R2 staat, RO bevat de lUeg te schrijven

data.



5ubroutine voor
"WRITE"

WRTE, Rl 01
WRTE, R2 02
WRTE, RO 00

LODI, R3 OE
L BIRR, R3:J

RETC, UN
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schrijven:

SchrUf inhoud van Rl naar poort B van de PPI
Schrijf inhoud van R2 naar poort C van de PPI
Schrijf de inhoud uit de accumulator (RO) naar poort A,
de OBE-lijn lIIordt hoog.
BoulII tUdvertraging* in van meer dan 64 ~sec zodat de
adressen en data keurig zijn overgenomen (minstens eenmaal)

Terug naar hoofdprogramma.

Bij he t 1e zen (0 BE- 1ij n i s dan 1a a g) III 0 r dtee r s the t j ui s tea dres

lIIeggeschreven (Rl, R2) en de uitgelezen data lIIordt in RO

geladen. De uitleesprocedure start zodra het data-venster verschijnt.

Het is dus belangrUk om na het lIIegschrUven van het adres,

minstens ~~n data-venster voor 1ezen te hebben gehad. Zou na

het lIIegschrUven direkt lIIorden teruggelezen, dan is de kans groot

dat de uitgelezen data onjuist is. Het lezen zelf lIIordt door

de PPI (zodra er een data-venster verschUnt) automatisch met

handshake verzorgd.

Subroutine voor
"READ"

WRTE, Rl 01
WRTE, R2 02
LODI, R3 DE

r- BIRR, R3 =:J

REDE, RO 00
RETC, UN

lezen:

SchrUf adres uit Rl naar poort B en adres uit R2 naar poort
C van de PPI
BoulII tijdvertraging in (minstens een lijntijd = 64 )Jsec) ,
omdat er maar eens in de 64 )Jsec lIIordt uitgelezen.

Lees data uit poort A naar de IMS-bus
Terug naar hoofdprogramma •

• Gerealiseerde VTI-programma's.

We kunnen de bestaande programma's opsplitsen in:

1. Edit-programma's: lIIaarbij invoer van teksten mogelUk is op

typemachine-nivo, met de mogelUkheid van corrigeren.

2. Opslaan van de op het display geschreven tekst in een geheugen.

3. Het lIIeer zichtbaar maken van de in het geheugen opgeslagen

plaatjes.

Onder geheugen verstaan lIIe hier: cassette, floppy disc,

EPROM of het geheugen van de ).I-computer.

* TUdvertraging is afhankelUk van de )J-processor-klok: hier bedraagt deze
2 MHz, bij een langzamere klok kan de lIIaarde in R3 (register 3) evenredig
lIIorden verkleind.
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ad.l.Editprogramma.

Met dit programma is het mogelijk teksten snel in te tikken, die

dan direkt op het scherm zichtbaar zijn. Aan het einde van de

regel in het display wordt automatisch naar de volgende regel

gesprongen. Bij gebruik van dubbele hoogte wordt zodra men aan

het einde van de regel naar een nieuwe regel gaat, een regel

overgeslagen. Tevens is het mogelijk om met de toets RUB OUT

terug te springen en fouten te corrigeren. Gebruik van het toetsen

b0 r d z 0 a 1s bij e en t ypem a chi ne ism 0 gel ij k, maare r z ij n t 0 chen ke 1e

verschillen.

De code die voor de karakterset van Teletext wordt gebruikt,

komt in grote lijnen overeen met de ASCII-code. AIleen t.a.v. de

codes die de aard van het weergegeven beeld bepalen (bijv. kleur,

knipperen, dubbele hoogte) is de Teletext-code afwijkend. Dubbele

hoogte bijv. wordt binnen de TROM opgewekt met de code die ont

staat door achtereenvolgens op het keyboard de toetsan CTRL

(Control) en M in te drukken. De teksten die we dan naar het

scherm schrijven verschijnen in dubbele hoogte. Deze code betekent

inA SCI I - cod e CR (C a r ria 9eRe t urn ). He t b1ij kt da t bin nend e Tel e 

text karakterset (zie fig. 2.8) aIle codes (op 5 na) die met een

control-toets worden opgewekt afwijken van de ASCII-code.

Nu zij n e r t wee m0 gel ij khe den :

A. We maken gebruik van de oorspronkelijke betekenis van de

ASCII-code.

B. We gebruiken de code van Teletext (zie fig. 2.8) die voor een

groot deel met de ASCII-code overeenkomt.

Be ide m0 gel ij khe den zij n ui t 9ewe r kt, wa arb ij i n de pr a kt ij k met hod e

A de v0 0 r ke u r he eft i. v • m. he t :3 C h r ij ve n van t e ks ten 0 p he t bee 1d

scherm op schrijfmachine-nivo.

Bij methode A wordt de toetskombinatie CTRL A (rode letters en

cijfers) ingegeven als ft A, en via een programma vertaald in

CTRL A. We kunnen op deze manier de funkties van de toetsen

conform de ASCII-code blijven gebruiken.

Bij met hod e B w0 r den a f s p r a ken gem a a kt i. v •m. dee end u i dig he i d

van elke control code (CTRL + letter).
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Ee n best uur bar e cur s 0 r \II 0 r d tin 9e v0 e r d door e e r s t de (v r ij e) cod e

CTRL N in te toetsen en daarna: L voor cursor naar links

R voor cursor naar rechts

o voor cursor dO\lln

U voor cursor up

H voor cursor home (positie 0,0)

X cursor begin laatste regel

B cursor begin van een regel

E cursor eind van een regel

Het schrijven na eerst de cursor op de ge\llenste plaats gezet te

hebben, is mogelijk door de ESC-toets in te drukken, waarna met

schrijven kan verder \IIorden gegaan.

Voordeel: Snelle cursor-be\llegingen

Nadeel Er moet apart een cursor \IIorden opgeroepen en \IIeer

\IIorden afgezet (via de ESC) bij verder schrijven.

De mogelijkheid van het invoegen van letters en regels in be~taande

teksten is nog niet uitge\llerkt. Met de huidige programmatuur

is een bevredigende tekstver\llerking mogelijk, aIleen het maken van

(ru\lle) tekeningen mob.v. de graphics vereist enige ervaringo

ad.2.Het maken van een plaatje met tekst en figuren vereist toch

enige tijd. Er is een behoefte om de gemaakte teksten in de vorm

van complete plaatjes, \IIelke m.b.v. commando's kunnen \IIorden

bestuurd, op te bergen en in een bepaalde valgorde te laten

zien.

Hoe is dit gerealiseerd?

We moeten ons allereerst realiseren dat een kompleet plaatje

opbergen 960 bytes aan geheugen kost. Een efficiente opslag

van teksten in het " pl aa tjes-geheugen" is daarom ge\llenst. We

nemen daarom aIleen die tekst mee uit het display-geheugen die

van belang is,de rest slaan \lie over.

Hoe weten \lie straks \IIat \IIaar moet staan?

Via een plaatjesinschrijfprogramma is het mogelijk met een be\lleeg

bare cursor langs de teksten te gaan, die \lie \IIillen overschrijven

naar het plaatjes-geheugen. Aan het begin van de zin die \lie

\IIillen overnemen toetsen \lie de 0 (van Data) in \IIaarna de plaats

van de zin, in het display, \IIordt overgenomeno
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Daarna toetsen we T (van Text) waarna het inschrijven van de zin kan

gaan beginnen. Hebben we genoeg ingeschreven, dan beeindigen we

m.b.v. de RETURN-toets. Een zin voorafgegaan door de juiste

positie staat nu in het plaatjesgeheugen. We kunnen bij de D (van

Data) ook nog andere dingen extra invoeren zoals bijv.: een

timer die zegt hoe lang de zin moet blijven staan voordat de

volgende wordt geschreven.

Hoe wordt deze data en tekst in het geheugen opgeborgen?

Er is gebruik gemaakt van de pseudo-opcode's die door het

ontwikkelprogramma MODEST (MicrOcomputer DEvelopment SysTem)

worden begrepen nl. C6 voor tekst en C5 voor data. Dit is gedaan

om met het ontwikkelprogramma gemakkelijk de teksten en data te

herkennen en eventueel te bewerken.

Hoe ziet een text-string en data-string eruit?

I C"6 I --I T_EK_S_T__---.:.;.... _

pseu~opco~st-lengte eig~e tekst

I C5 I -- I\ ~-------:-,----
pseudo opcode data-lengte eigenlijke data

Een data-string begint dus eerst met C5, dan de data-lengte

(OO-FF) en dan de data. Bijv.

rij
~ ~ ,~

kolom timer seconden maak scherm schoon

Wat betekent in ons inschrijfprogramma deze opbouw. We beginnen

altijd automatisch met rij en kolom als we na de ingave D in de

overschrijftoestand direkt afsluiten met RETURN. We kunnen ook

extra data ingeven zoals:
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00 Timer gevolgd door het aantal seconden in hexadecimale

code (OO-FF)

00 00 0,1 seconde timer (voor tekenfilmachtige toepassingen)

10 Maak scherm schoon

OF Restart i~structie; eerst wordt het scherm schoongemaakt

waarna weer begonnen wordt met de uitlezing van de eerste

aangewezen geheugenlokatie.

OE Restart zonder scherm eerst schoon te maken.

AIleen deze codes worden herkend, andere worden overgeslagen

behalve natuurlijk C5 en C6.

We hebben bij de mogelijke codes al gezien dat er een RE5TART

instruktie bestaat waarmee het mogelijk is, om aan het einde van

een plaatjes-reeks weer terug te verwijzen naar het eerste plaatje.

Op deze manier is een kontinue afbeelding van de plaatjes op het

beeldscherm mogelijk. Er zijn reeds komplete voorstellingen van

+ 5 minuten op deze manier gerealiseerd.

ad.3.Voor het laten zien van de opgeslagen plaatjes zijn twee voorwaarden

van belang:

We moeten weten waar (op welk geheugen-adres) het eerste plaatje

begint en het laatste plaatje moet met een terugkeer-instruktie

(OF of OE) zijn afgesloten (in de laatste data-string).

We kunnen nu de plaatjes (of stukken daarvan) achtereenvolgens

laten zien. Er wordt bij iedere timer volgens de daarbij geprogrammeer·

de tijd gestopt met data-aanvoer naar het display-geheugen (het

plaatje staat stil). Er is ook een mogelijkheid ingebouwd om

d.m.v. een toetsindruk (5) het programma te onderbreken en dan

met elke keer dat de E-toets wordt ingedrukt het programma uit

te voeren tot weer een timer is geprogrammeerd in een data-string

waar dan wordt gestopt. Op deze manier is een dia-achtige show

mogelijk (men kan zelf de tijd dat een plaatje staat bepalen).

Men kan de geprogrammeerde timers weer aktiveren door de RETURN

toets in te drukken.
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• Nawoord:

Hoewel de software op vele punten nog kan worden verbeterd, meet

toch in de gaten worden gehouden dat:

- Het VTI-programma liefst in 4K8 EPROM moet passena

- De gebruiker van de VTI vaak slechts gebrui~ zal maken van

bepaalde programma-onderdelen.

- De VTI een onderdeel is voor een ~-computersysteem voor

industrieel gebruik op maat gesneden (geen behoefte of ruimte

voor een word processor).

- De gebruiker zal de VTI·veel als VDU gebruiken voor het zicht

baar maken van bijv. meetgegevens, meetresultaten enz.

• Hier is bedoeld VTI + TV-monitor
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3. VIDEO GRAPHICS INTERFACE (VGI).

3.1. Algemeen

Naast de goedkope en eenvoudig aan te sturen VTI. met een vaste

karakterset en beperkte (grove) grafische mogelijkheden (zie

fig. 2.8). is er oak behoefte aan een hardware oplossing, waarbij

elke beeldpunt naar keuze in 8 verschillende kleuren, aanstuur

baar is: de VGI.

Sij het antwerp van de VGI is gekeken naar de VTI voor de grootte

van de beeldpunten en afmetingen van het display. Het maken van

grafische voorstellingen is nu een stuk verbeterd wat fijnheid

van afbeelding betreft, maar kost heel wat besturing (hardware

en software) omdat elke punt naar keuze kan worden aangestuurd.

Sij de VTI kan met een code (ASCII) een blok met een aantal

beeldpunten worden opgewekt. De VGI heeft bestaansrecht daar

waar fijne grafische voorstellingen met weinig tekst nodig zUn.

Het is oak mogelUk de VTI en de VGI te kombineren: de VTI wordt

dan gebruikt voor teksten en grove afbeeldingen terwijl de VGI voor

de afbeelding van gedetailleerde figuren wordt ingezet.

Met deze mogelijkheid is oak in de hardware rekening gehouden.

De VGI kan natuurlUk oak zander VTI werken.

We kunnen de hardware van de VGI opdelen in 2 stukken (Zie oak

blokschema fig. 3.1).

Het ene gedeelte zorgt voor de beeldgeneratie en is volledig

autonoom. Het bestaat uit tellers die de positie van de beeld

punten synchroon met het TV-beeld bijhouden, een display-geheugen

en een stuk waar de uitgelezen beeldpunten tot video-signalen

worden verwerkt. Suiten de tUd die wordt ingenomen door deze

aktiviteiten is het andere gedeelte van de kaart, het data

acquisitie-deel, aktief. Het acquisitiegedeelte zorgt ervoor dat bij

aansturing van de VGI-kaart data in en uit het display-geheugen

kan worden geschreven en dat de gegeven commando's worden uit

gevoerd. Dit deel is dus aIleen bij aansturing aktief. Het bestaat

uit de DATA-interface (kaart + funktie-selektie) het besturings

blok de FIFO (First In First Out) voor tUdelUke data-opslag

tijdens de display-peri ode en het adres + data + tekstlengte

register.
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fig. 3. I Blokschema van de Video Graphics Interface

3.2. Realisatie Video Graphics Interface

3.2.I.AIgemeen

~~~~~E~~~~~_~~E~~~E~

- Eenvoudige aansturing

- Eigen display-geheugen

Aanstuurbaar als een externe kaart via de IMS-bus met parallel

data-transport

- Een zo rustig en scherp mogelljk TV-beeld in 7 kleuren + zwart

en (eventueel) ook geschikt voor zwart/wit monitoren

Kaart moet met minimale hardware-aanpassing ook passen in

andere ~-computersystemen.
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- De hardware moet liefst op een Eurocard (afmeting: 10 x 16 cm)

passen.

- Goedkoop door gebruik van goedkope TTL-Ie's en dynamische

geheugens.

- Optimalisatie qua snelheid van datatransport van en naar het

display-geheugen.

- Optimalisatie van de beeldopbouw bij inhoudsverandering van het

display-geheugen.

~~~:~e~~~:!_~~!!~~E:

- Simpele, gebruikersvriendelijke bediening van de hele VGI

aansturing.

- Ingave van tekst op typemachine-nivo, het maken van grafische

voorstellingen met eenvoudige commando's en manipulaties.

- Opslag van teksten en data voor het maken van figuren zo

effici~nt mogelljk.

Q~~e!~~:~e~~~~

Als we even afzien van de interlini~ring dan kunnen we een TV

beeld uit 312 Iljnen opgebouwd denken. Hiervan worden 24 Iljnen

gereserveerd voor de vertikale synchronisatie. Het display zelf

bestaat uit 256 Iljnen (zie fig. 3.2)

In de figuur is met een kader aangegeven wat een gemiddeld TV

toestel zichtbaar laat. Het display heeft aan de zljkanten een

marge am blj overscan tach het hele display te blljven zien.

Een andere reden voor de marge is, dat men aIleen afbeeldt op

de plaatsen waar de tolerantie van de beeldbuis klein is, zodat

nauwkeurige afbeelding zander storende kleurfouten mogelijk is

op een standaard KTV.

Het oplossend vermogen van het dis~lay is 256 x 256 beeldpunten.

Omdat dezelfde beeldpuntherhalingsfrequentie (6MHz) als blj de

VTI is gebruikt zljn de beeldpunten even groat. Elke beeldpunt

wordt in 167 nsec. geschreven. We schrljven het display in

20 msec.
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256 LIJN.

40 LIJN.

l

ZICHTBAAR GEBIED : 52 ~s

L_
16 LIJN.

LIJN~C. I I J-'-~-.... 4,7}Js -..----- VGI-DISPLAY ------<-1 I
l2}Js

to------64}Js---

GLRl
----.I- l:;.) IS+i-

I ,J~ I

I ,

fig. 3.2 VGI-display
Het grijze gedeelte is niet zichtbaar. In het VGI-display
is met de streep-lijn het formaat van het VTI-display aangegeven.
Het plaatje toont tevens hetgeen op een gemiddelde TV zichtbaar
is (aangegeven met het TV-kader).

3.2.2.Hardware beschrijving

§~~~~E~~~~~_~~_~~~_~~!:~~~~~~~~~~_!!~~_~~~~

Zoals we al hebben gezien kan de VGI in twee gedeelten worden

gesplitst nl.: het display-gedeelte en het data-acguisitiegedeelte

(aan-en afvoer van data).
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Een punt van overeenkomst is dat beide delen gebruik maken van

hetzelfde display-geheugen.

TUdens de display-periode wordt het· geheugen kontinu bezet door

het display-gedeelte en is dan niet toegankelUk voor data

acquisitie, daarbuiten natuurlUk weI. De tUd voor data-acquisitie

valt erg mee nl.: 20 msec.-display-tUd = 20.10-3_(256)2x167.10-9sec=

9,077 msec. iets minder dan de halve frame-tUde

~:~_~~~e~~~:~:~::!~:

Dit deel van de VGI werkt autonoom en bestaat uit het display

geheugen en de geheugenadrestellers, een schuifregister en

video-eindtrappen (emittorvolgers en een meng-trap voor composiet

video (zwart/wit)). Er is oak hier voor het gemak en de kosten

gebruik gemaakt van een Teletext Timing Chain (TIC) het IC:

SAA 5020. De TIC levert de komplete sync.-puls-reeks, terwUl

oak dankbaar gebruik is gemaakt van de GLR-puls.welke 5 psec.

na de start van iedere lUn verschUnt. Tevens wordt oak hier

de interlinieringsopheffer zoals beschreven onder 2.2.2. toege

past (zie voor schema fig. 2.15). We krUgen op deze manier een

rustig beeld, terwUl we tach eventueel kunnen kiezen voor een

geinterlinieerd beeld als we bUv. willen mengen met normale

TV-beelden.

Omdat we de tellers die de geheugenuitlezing moeten starten

aan het begin van een nieuw raster, een nauwkeurig startmoment

moeten geven, is er behoefte aan een nauwkeurige frame-sync.

afscheider (zie fig. 3.3).

In deze schakeling is gebruik gemaakt van LOCMOS-IC's in het

uiteindelUk antwerp is TTL toegepast, maar de werking van de

schakeling geldt onveranderd.

Werking:

We kiezen de uitgangspulsen van de monostabiele multivibrator

zo dat deze langer is dan de lUnsynchronisatie-puls (4,66 ~sec.)

maar kleiner dan de brede synchronisatie-pulsen (27,33 ~sec.)

tUdens de rasterovergang. BU iedere neergaande synchronisatie

puIs uit het AHS-signaal wordt de multivibrator gedurende

een door de RC-combinatie bepaalde tUd haag, waarna hU weer

teruggaat naar zUn begintoestand.
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FRAME-SYNC SEPARATOR
C R

1 2
+5V

HEF 4013
6 8

AHS "0"HEF 4528 7
0

C --I'l..-

3
FRAME-SYNC

"1"

"0"
4 10

1/6 HEF 4069

x:f--------..L--- AHS

4,66< -z; <27,33J./SEC.

013 (FRAME SYNC.)

160J./SEC

-LUNPULS: 4,66J./SEC.

fig. 3.3 Frame-sync. afscheider
Kies de RC-combinatie voor de monostabiele multivibrator zo
dat voor de uitgangspulstijd geldt: 4,66 )Jsec. < t < 27, 33}Jsec.
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We maken gebruik van de geinverteerde uitgang en gebruiken die

a 1skI 0k v00r e enD - f 1i Pflo p. A1s nu AHS 1a a 9 i s bij he tin k10k ken

( 0p9a and e fl a nk) d00r °7 , dan III 0r dt 02 log i s c h "1" en b1ij f t

da t z 01a n9 de v00r III a a r de (4, 66 < 'l: < 27 , 33 use c .) b1ij f t best a an.

We gebruiken in de tllleede D-flipflop de geinverteerde lIIaarde

van het AHS-signaal als klok en de uitgang O2 gaat naar de

D-ingang. We hebben nu een signaal van 160 ~sec. gekregen lIIat

op een vast tijdstip begint ~n ophoudt.

Gedurende de frame-sync. lIIorden de tellers op een vaste teller

stand (instelbaar) teruggezet. Zodra de frame-sync. lIIeg is gaat

de teller bij de eerstvolgende puIs op zijn klokingang met ~~n

omhoog •

• Adrestellers geheugen.

Het display loopt van lijn 41 tim lijn 296. En per lijn vanaf

16,6 ~sec. na de start van de lijn tot 4,7 ~sec. voor het begin

van e e n ni e u III e 1ij n. Del ij ntell e r tel t de GLR- Pu1sen die a a n

het begin (na 5 ~sec.) van iedere lijn verschijnen. De positie

teller (kolom-teller) lIIordt gevoed met de dot rate klok van

6 MHz.

De lijnteller lIIordt tijdens de frame-sync. geladen met een bepaalde

III a a r de. z 0dan i 9 da top 1ij n 41 tim 1ij n 296 e e n log i s che" 1 "

door de lijnteller lIIordt opgelllekt. Deze uitgang de Display Enable

vertikaal (DEV)-uitgang lIIordt gebruikt om het display vertikaal

af te bakenen.

De kolom-teller mag pas na zekere tijd gerekend vanaf het ver

s c hij ne n van de GLR- Pu1s 9aanI 0pen. Web 0u IIIend aart 0e e e n ve r 

tragings-schakeling*in die er voor zorgt dat op 16,6 ~sec. na

de start van een lijn de uitgang Display Enable horizontaal (DE H)

logisch "1" lIIordt. Met de DEH-signalen lIIordt het display horizon

taal afgebakend. De signalen DE H en DE V geven samen het totale

display aan.

We maken gebruik, bij het genereren van de Display Enable-pulsen,

van het feit dat aan het begin van het display de tellers de

stand 0 hebben en aan het eind de stand 255. De tellers blijven

voor beide signalen gedurende een raster doortellen. AIleen de

rij-teller moet in een bepaalde beginstand lIIorden teruggezet.

*uitgevoerd met tellers.
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De kolom-teller wordt, door de versehuiving met een extra teller,

een zekere tijd na het versehijnen van de GLR-puls gestart. (11,6

~see. na GLR). We kunnen nu door de DE-signalen en de teller

uitgangen te gebruiken het display-geheugen tUdens de display-

peri ode synehroon met de display-opbouw op het beeldseherm f
uitlezen •

• Display-geheugen.

We moeten 256 x 256 : 65.536 beeldpunten kunnen aansturen. Tevens

kennen we per beeldpunt nog bepaalde kleurkenmerken toe. Ook

moeten we een beeldpunt aan of uit kunnen zetten. Er is gekozen

voor hetzelfde aantal kleuren (7) als bU de VTI-kaart + zwart.

We kunnen deze informatie opslaan met 3 bits nl.:

biteonfiguratie:
000
001
010
011
100
101
110
III

kleureode:
zwart:niet aan
rood
groen
geel
blauw
magenta
eyaan
wit

We hebben dus een geheugen van: 256x256x3 bits: 196.608 bits of

192 Kbit.

De eis dat de kaart zo klein mogelUk en de geheugendissipatie

minimaal moet zUn, dwingen ons (ook door de prUs) te kiezen

voor dynamisehe geheugens. Er is gekozen voor het 16Kl dynamiseh

geheugen van Intel, de 2118 -7. We hebben er weI 12 stuks van

nodig. Daarmee is al een derde deel van het oppervlak van een

printplaat van het Euroeardformaat (10 x 16 em) in beslag ge-

nomen.

Dit Ie heeft een lage dissipatie en geeft weinig stoorpulsen op

de voedingslUn. Als voedingsspanning is aIleen 5V nodig. AIle

dynamisehe geheugens hebben een vervelende eigensehap, de inhoud

van het geheugen moet binnen een zekere tUd (2 msee.) worden

opgefrist (refresh). Omdat we een display opbouwen waarbU de

geheugen-inhoud sekwentieel wordt uitgelezen hoeven we ons

tUdens de display-periode geen zorgen te maken over de refresh.
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Een ander probleem is de tUd, no dig am data in en uit het ge

heugen te halen. Deze tUd is voor een lees-of schrUfcyclus

410 nsec., terwUl we per beeldpunt slechts 167 nsec. ter be

schikking hebben.

De oplossing is simpel. We sturen het geheugen dusdanig aan

dat er 4 dats-woorden (3 bit per woord) tegelUkertUd worden

uitgelezen en voeren de uitgangen van het geheugen naar een

schuifregister. We lezen nu telkens 4 data-woorden, die uit

eindelUk resulteren in 4 beeldpunten, tegelUk uit en hebben

dan 4 x 167 nsec.= 668 nsec. de tUd am de leescyclus te vol

tooien. Deze 4 data-woorden gaan naar een schuifregister en

am de 4 x 167 nsec.= 668 nsec. worden ze in het schuifregister

parallel geladen en vervolgens serieel met een frequentie van

6MHz uitgelezen en in de video-trappen verwerkt tot R-,G-,B

signalen. We kunnen pas 668 nsec. later dan bU parallelle uit

lezing data verwachten aan de seriele uitgang van het schuif

register. We moeten hiermee rekening houden door de DE H 4 klok

pulsen (6MHz-klok) eerder te genereren. Op deze manier begint

het display tach op de juiste plaats horizontaal gezien. Voor

de vertikale positionering van het display maakt deze parallel

~ serieomzetting niets uit. Door op deze manier uit te lezen

wordt oak de refresh van het display-geheugen gewaarborgd.

Buiten het display-gedeelte gaat het parallel laden en schuiven

in het schuifregister gewoon door maar d.m.v. de DE-IUnen (die

nul a a 9 zij n) war d t e rcantin u " 0" gel a den en e r ui t 9esc ha ven,

zodat op het scherm buiten het display niets zichtbaar is, wat

oak de bedoeling is. We moeten am de tUd voor data-acquisitie

zo groat mogelUk te maken; buiten de display-tUd zo weinig

mogelUk tUd voor refresh van het display-geheugen (eis: volledige

refresh binnen 2 msec.) opeisen.

Buiten de display-periode blijft de kolomteller doortellen en

genereert daarmee DE-signalen. Dit kunnen we gebruiken am dan

tach (als DE H haag is) het display uit te lezen, terwUl we door

het laden van "0" buiten de display-periode in het schuifregister

op het scherm niets afbeelden. We hebben nu vrU ter beschikking

het gebied in fig. 3.4 dat niet is grUs gemaakt.
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256 LI...IN.

40 LIJN.

I

--.L
16 LIJN.

1

42,6 JJS---l l-lZICHTBAAR GEBIED : 52 JJsr
I

LIJNITC. I I
~---4,7J.1s --1----- VG I-DI SPLAY --'------..,

l2jJS-
t----------64JJs -----l..,

fig. 3.4 Refresh-gebied voor gegarandeerde refresh.
Het grijze gebied geeft de inbeslagname door het geheugen llIeer
(uitleesstand). De bovenste rand llIordt veroorzaakt door de frame
sync. van 160 ..usee. De rest van het gebied is vrij voor data
acquisitie.

We hebben als llIe uitgaan van een raster dat door de inter

liniHringsopheffer 314 lijnen groat is ter beschikking voor

data-acquisitie:

314 lijnen-(refresh-venster)-(frame-sync.)=

314 x 64 ~sec.-312 x 42,6 ~sec.-160 ~sec.= 6,64 msec.

- Bij een 314 lijnen TV-beeld: 18 Lp.v. 16 lijnen
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Later zal blijken waarom dit data-acquisitiegebied zo groat

mogelijk moet zijn.

We kunnen nag wat extra gebied winnen door de refresh-voorwaarde

strikt toe te passen. Va or ee~ volledige refresh zijn 2 lijnen

( i n we z en t erg r aott e van 2 dis pIa y-1 ij nen) va 1 doe nde va a r wa a r de.

In tijd uitgedrukt 2 x 42,6 ~sec. = 93,2 ~sec. Het moet mogelijk zijn

door het aanbrengen van een refresh-venster buiten de display

periode de geheugeninhoud te bewaren. (Zie fig. 3.5).

ZICHTBAAR GEBIED : 52~s

40 LIJN.

256 LIJN.

16 LIJN.

LI.JNrr
C

• I I J----'~--+-4,7}Js 1------- VGI-DISPLAY -----.., I
l2}JS
~-64JJS~~

fig. 3.5 Refresh-venster (lijn 12 en 13), zie pijl.
Het grijze gebied is niet voor data-acquisi tie toegankelijk
De bovenste grijze lijn wordt ingenomen door de frame-sync. puIs.
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Een kleine berekening laat zien:

refresh om de 2 msec

refresh-tljd: (2 lljntljden) = 128 ~sec.

Het refresh-venster moet buiten het display-gebied om de: (2000

128)/64 = 29,5 lUnen verschljnen, dus om de 29 lljnen.

Lljn 296 is de laatste display-lljn. Er worden totaal 314 lljnen

geschreven. Tot aan het einde van het raster zljn er nog 314 

296 = 18 lljnen. We kunnen 29 lljnen totaal wachten, voordat

nieuwe refresh van het geheugen noodzakelljk is.

Conclusie: Op lijn 12 moeten we een refresh-venster starten. Na

lljn 13 heeft het geheugen weer een volledige refresh gehad.

Na 29 lljnen komen we uit, in het display-gebied (lljn 42) zodat

een tweede refresh-venster niet nodig is.

We hebben nu voor data-acquisitie ter beschikking:

314 lljnen (display-tljd) (refresh-venster) - (frame-sync.) in

seconden: 314 x 64 ~sec - (256 x 42,6 ~sec.) - (2 x 42,6 ~sec.)

160 ~sec. = 8,95 msec.

Tljdens het uitlezen van het display-geheugen, in de display

periode, worden de adreslijnen uit het data-acquisitiegedeelte

naar het geheugen hoog impedant.

Als op zijn beurt het acquisitie-gedeelte toegang heeft tot het

display-geheugen, wordt de adresbus van het geheugen overgenomen

en zljn de adreslljnen uit het display-gedeelte naar het geheugen

hoog impedant •

• Video eindtrappen en mengtrap voor composiet video (zwart/wit).

De video-trappen zorgen voor een juiste aanpassing (75 Ohm) naar

buiten en bepalen de grootte van het uitgaande video-signaal: 1 Vtt •

rn tegenstelling tot de composiet video-uitgang van de VTr

geeft de VGr een composiet video-signaal, waarin de kleuren

als grljstinten worden weergegeven (zie ook fig. 1.14).

Dit signaal wordt m.b.v. de RGB-uitgangen afgeleid. Zie schema

in fig. 3.6.

Voor het helderheidssignaal Y dat gemengd met de komplete sync.

het composiet video-signaal oplevert geldt:

Y = 0, 3R + 0, 59G + 0, lIB. (R=rood, G=groen, B=blauw).
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BL .
• Ult

4k7 I

10 Composiet Video uit
1-----1--e:==J---Q)

lk

Composiet Video mengtrap

Y:O,3R+O,S9G+O,llB

- - - - ------......-- OV

BCS48

SYNC. e-c~:
~n

l...(==:::J--o(!) Roo d (n a a r

VIDEO-TRAP (Jx)

+ SV

BL.
In

100

BCS48

lk 47

lkS lk
Groen. ---
BlauIII7 n

~n

lk
2k7

680

6k8

fig. 3.6 Eindtrap en mengtrap voor composiet video

We moeten het R, G en B-signaal in een bepaalde verhouding met

elkaar optellen. Dit is gerealiseerd met de schakeling volgens

fig. 3.6. De dioden dienen om kortsluiting te voorkomen.

Voordat de R, G, B-signalen uit het schuifregister de video

eindtrappen bereiken , worden ze eerst nog gebufferd. De

uitgangen van deze buffers kunnen worden gecontroleerd door de

Blank-ingang (BL. ). Dit is gedaan om rechtstreekse menging
~n

van de RGB-uitgangen op de VGI met de ingangen van de emittor-

volgers van de VTI mogelljk te maken. De schake ling is verder

identiek met die op de VTI. De Blank-uitgang (BL .t) wordt
u~

afgeleid uit het Y-signaal. Zodra een of meer kleuren worden

aangestuurd, wordt de Blank-uitgang aktief ("0").

Het is nu mogelijk op plaatsen waar het VGI-beeld zou samen vallen

met het VTI-beeld (blj mengen van de VGI-uitgangen op de VTI)

de VGI- of de VTI-informatie te onderdrukken. (naar keuze).
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• Systeemklok.

Het hele display-gedeelte wordt geklokt met 6 MHz (de hoogste

frequentie in het systeem), afkomstig van een interne (of

externe) kristaloscillator. Hierdoor wordt een starre koppeling

verkregen tussen de tellers, geheugen en schuifregisters.

AIleen op deze manier is een betrouwbaar display-gedeelte mogelijk.

~~~-~~~~-~~g~~~~~~~:~~~~~!~~

We hebben gezien dat het display-gedeelte een volkomen autonoom

werkend deel van de VGI is. AIleen op bepaalde tijden buiten het

display-en refresh-venster is hetVGI-geheugen voor data-acquisitie

toegankelijk. Het eigenlijke acquisitie-gedeelte bestaat uit 6

blokken (zie fig. 3.1), nl.: een data-interface, buffers voor de

geheugenadres bus en de geheugendata bus een FIFO en een blok

besturing welke oak een FPLA (Field Programmable Logical Array)

_bevat. Alvorens de blokken nader te bekijken is het nuttig eerst

een korte beschouwing te wijden aan de snelheid van display

opbouw, bij het schrijven van data naar de VGI •

• Opbouwsnelheid van het display bij het schrijven van data naar

de VGI.

We gaan nu kijken hoe snel een display met punten in ~~n kleur

kan worden gevuld en op welke manieren dit kan worden gedaan.

We weten dat elke punt op het display een kolom-adres (X) en

rij-adres (V) bezit. We gaan er vanuit dat we data naar het

scherm kunnen schrijven door de data met het juiste adres (voor

X en V) vanuit het ~-computersysteem naar de VGI te schrijven.

De adressen X en V schrijven we naar het X-register (X-REG) resp.

V-register (V-REG) en de data naar een data-register (DATA~REG)

op de VGI.

Een programma bestaande uit 2650-instrukties am het gehele

display met punten in ~~n kleur te vullen kan als voIgt zijn

opgebouwd:
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initialisatie kolom-teller (X)
initialisatie rij-teller (Y)
schrUfkolom-adres
schrijf rij-adres weg
schrUf data naar VGI
hoog X een op
regel af, dan Y een ophogen
aIle regels gehad, dan terug naar hoofd
programma.

- SUBROUTINE "FILLER" 
DATA
o
o
X-REG
Y-REG
DATA-REG

LODI, RO
LODI, Rl
LODI, R2

IT-~~i~: ~~
WRTE, RO
BIRR, Rl
BIRR, R2
RETC, UN

BU een 2 MHz klokfrequentie van de 2650 ~-processor geldt voor

de executie-tUd van de instrukties:

LODI, R - 3 }Jsec.

WRTE, R - 4,5 j.Jsec.

BIRR, R - 4,5 ~sec.

RETC, UN 4,5 j.Jsec.

Indien we er vanuit gaan dat het programma zonder belemmeringen

kan worden uitgevoerd, dan gebeurt dit in:

Initialisatie 3 x 3 )Jsec. :: 9 j.Jsec.

Regels sch rijven 256 x 256 x 13,5 J.Jsec. :: 884,74 msec.

Ophogen X 255 x 4,5 }Jsec. :: 1,15 msec.

Ophogen Y 255 x 4,5 J.lsec. :: 1,15 msec.

Terugkeerinstruktie 4,5 J.lsec. :: 4,5 J.Jsec.

Totaal 887,05 msec.

TUd per dot 887,05 msec./256 2 :: 13,54 )Jsec/dot

Oat va It tegen, per kompleet display bUna een seconde nodig

om in een kleur te vullenl

Maken we de hardware nu zodanig dat we in het data-byte naast

de 3 bits nog andere instrukties kunnen verpakken, dan is bU

een 8-bits data-woord de volgende afspraak mogelUk (zie. fig. 3.7).

Display

y
kleurcode
beeldpunt

bit 0 I bit 1 l_b_i_t_2---,_b_i_t_3---,I_b~it_4_1 bit 51 bit 6 I bit 7

Enlable X I Enlable Y I
, increment/decr.X incr./decr.Y I

Inhibit r
display-+adrescode beeldpunt

fig. 3.7 Opbouw van het data woord voor toepassing bij de VGI.
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Verklaring:

bit 0 - 2 : Kleurcode overeenkomend met de code in fig. 2.8

(000 = zlJIart)

Indien hoog: data lJIoord lJIordt aIleen gebruikt voor

adres-informatie, de eventuele kleurcode lJIordt niet

zichtbaar gemaakt. (Display Inhibit = display ver

bieden, de kleurcode lJIordt ~ in het display

geheugen opgeslagen).

Indien hoog: automatische increment of decrement van

de X-teller is mogelijk

bit 5

bit 6

bit 7

"0" = aftellen

"1" = optellen

Indien hoog: automatische increment of decrement

van de V-teller.

"0" = aft ellen

"1" = optellen

A1s bij v. bit 5 "1" is, dan z a 1 na ve r IJI e r kin 9 van de da tad e

X-teller met een lJIorden verhoogd.

Nu kunnen lJIe de vulsubroutine anders schrijven:

De subroutine voor het vullen van het display met punten in een

kleur:

- SUBROUTINE "FILLER" -

LODI, RO DATA (kleur) + code voor increment. X
LODI, Rl Code voor increment. Y
LODI, R2 0 Ini tialisatie dotteller (X)
WRTE, R2 X-REG
LClDI, R3 0 Ini tialisatie regelteller (Y)
WRTE, R3 Y-REGC=WRTE, RO DATA-REG Schrijf data lJIeg, hoog X een op
BDRR, R2 e Test volledige regel geschreven?
WRTE, Rl DATA-REG Hoog regelteller (Y) een op
BIRR, R3 Test aIle regels gehad
RETC, UN Klaar, dan terug naar hoofdprogramma.

Voor dit programma komen lJIe uit op een tijd van 592,14 msec om

een display met punt en in een kleur te vullen.

Tijd per dot: 592,14 msec.!256 2 = 9,04 ~sec!dot.
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Een snellere manier, welke wat meer programmaruimte eist is de

toepassing van tabellen.

Bij v. :

lODI, RO
BSTA, UN

DATA + INCR/DECR
TABEl (Adres afhankelijk van het gewenste aantal)

TABEl
WRTE, RO

"
"
"
"

WRTE, Ro
RETC, UN

DATA-REG

DATA-REG

bijv. 25 x

De benodigde tijd per dot is nu iets meer dan 4,5 usee.

De minimale tijd om een seherm te vullen wordt nu (zonder hardware

beperkingen): (11 x 3) + (255 x 9) + (10 x 25 x 4,5) x 256 +

(6 x 4,5) x 256 ~8ee = 297,24 msee.

Willen we de vulsnelheid opvoeren, dan moet het vullen vanuit

de hardware worden gedaan, waarbij de software voornamelijk een

regelende taak zal hebben.

Een mogelijke oplossing hiervoor is:

A

I
I
I

61--1------'-I-__..LI --i

A B

Teken eerst een figuur

(1 dot dik), ga daarna door

het vergelijken van de ge

heugeneellen met een opge

geven referentie-kleur

(kleur van de getekende

figuur) bepalen of er weI of

niet moet worden gesehreven.

Doe di t per 1ij n .

v•B.: 1ij n d 0 0 rAe n B. I n pun tAo verg a n9 van 0 - 1, da a rna

van 1 - a begin te vu11en tot nieuwe overgang a ----1

punt B.
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Op deze manier kan elke lijn van willekeurige lengte in max.

42 , 67 ,lJ sec, z ij n 9e vu1d •

De getekende figuur kan (na het relatief langzaam tekenen

van het kader) in 20 msec. (een frame) worden gekleurd.

Nadeel is dat de figuur d.m.v. software dusdanif moet worden

getekend, dat de hardware de opdracht eenduidig uitvoert d.w.z

bestaande dot-konflguraties niet aantast.

Er zijn voorbeelden te bedenken waarop dit zonder meer

fout gaat.

bestaand

I----gewenste figuur welke in kleur

moet worden opgevuld.

r
1 dot dik

door de hardware gekleurde figuur.

niet ingekleurd

of:



- 95 -

We hebben tot nu nog geen rekening gehouden met de beperkingen

opgelegd door de hardware. We kunnen aIleen data naar het display

geheugen schrijven in de tijd dat het display-gedeelte niet aktief

is. Als we nu voor vergelijking uitgaan van een data-inschrijf

snelheid van 9 ~sec/dot dan kunnen we de tijd bepalen om een

.display met punten van dezelfde kleur te vullen.

Hoeveel tijd kost dit nu?

Aantal punten mog el ijk per vrije 1ijn 9

Aantal punten mogel ijk op een display-

1ijn of tijden s refresh-venster 3

Aantal punten per frame (20,096 mse~) :

(aantal vrije 1ijn en . (314 - 256 - 2 ) = 56).
258 x 3 = 774

56 x 6 = 336

totaal TTIO punten

We schrijven een volledig beeld nu in (256 x 256)/1110 x

20,096 msec = 1,186 sec.

Het geheugen werkt met een verlengde schrijf/leescyclus van

667 nsec. De data wordt in feite aIleen door de traagheid van de

~-processor opgehouden, de inschrijf- en geheugenlogica is veel

sneller. We voeren ook tijdens de tijd dat het display-gedeelte

aktief is geen data in. We kunnen dit voorkomen door tijdens de

display-periode de naar de VGI geschreven data tijdelijk op te

slaan en deze buiten het display-gebied met een snelheid van

667 nsec./dot te verwerken.

We hebben een geheugenelement nodig vergelijkbaar met een schuif

register echter met ~~n groot verschil, inschrijven en uitlezen

vinden volkomen asynchroon van elkaar plaats: de FIFO (First In

First Out). We kunnen de FIFO tijdens de display-periode blijven

vullen met de data uit de langzame ~-computer (9 ~sec./dot).

*frame-tijd bij een 314 lijnen display, normale tijd 20 msec.
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Buiten het display wordt de data versneld uit de FIFO gehaald

(667 nsec./dot) tot deze leeg is en weer op het langzamere

tempo van de ~-computer moet worden overgegaan. Het is met deze

oplossing mogelijk de processor zander vertraging te laten werken.

He t dis pIa y kann u i n d e kart s t mag e 1ij ke t ij d (b e per kt da a r de

software) worden gevuld. Met de subroutine lUaar gebruik wordt

gemaakt van de incrementeer-mogelijkheid voor X en Y komen we op

592 msec. voor het vullen van het display in een kleur. Een

extra voordeel is dat de synchronisatie van het display-geheugen

met de FIFO en de FIFO met de buitenwereld (~-computer) eenvoudig

is.

Een andere mogelijkheid (zander FIFO) is een dubbel uitgevoerd

geheugen. Gebruik daarbij het ene geheugen voor lezen of schrijven

van data naar buiten en voer aIleen een refresh uit als dat

s t r i k t na adz a ke 1ij k is.

Als we uitgaan van:

Ref res hom de 29 1ij neng e du r end e 2 1 ij nen, per f ram e: 3141 ( 29+2 ) =

10,13 dus 11 keer minimaal.

Er b1ij vend a n 29 2 vr ij e 1 ij nen besc h i kba a r •

Het aantal punt en per frame wordt nu:

(292x6)+(22x3)= 1818 punten/frame.

Een volledig plaatje (in een kleur) kan in:

(256x256) I 1818x20,096 msec.= 724,43 msec. worden ingeschreven.

We gebruiken het andere geheugen als VIDEO uitleesgeheugen.

D.m.v. eee software opdracht worden de geheugens (tijdens de

frame-sync.) van funktie veranderd. Het VIDEO-geheugen wordt

s c h r ij f 11 e e s - 9e he u 9e n en vic eve r sa.

Voordeel: elke verandering van beeld is momentaan, ondanks dat

de uitvoering max. 724 msec. aan voorbereiding kost.

Nadeel dubbel geheugen (12 blokjes extra)

+ extra logica voor omschakeling van VIDEO- naar

werkgeheugen en v.v ••

Een andere mogelijkheid am de hardware-snelheid uit te buiten

is het invoeren van een TEKST-LENGTE-REGISTER.
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Dit register wordt d.m.v. een schrUfopdracht na een data-woord

(met increment en/of decrement) gev~ld met de lengte van de te

schrijven lijn (max. 256 punten).

Des oftwar e va a r he t s c hr ij ven van e e n 1ij n 1ui d t nu :

LODI, RO
LODI, Rl
WRTE, Rl
WRTE, RO

DATA + INCR/DECR X/V
lengte van de schrijven lijn
TEKSTLENGTE-REG
DATA-REG

Met deze 4 instrukties (2x3+2x4,5 ~sec. = 15 ~sec. instruktietUd)

kunnen max. 256 punten wordengeschreven.

Als we de data-verwerking door de hardware op 1 punt/geheugen

eye 1us (6 68 tl sec .) s tell end a n s c h r ij ven we:

64 • 10- 6/ 668 • 10- 9 =. 9 5 pun ten / v r ij e 1ij n a f

1/3.(64.10- 6/668.10- 9 ) = 31 punten/display-lUn.

BU het schrUven van de eerste 256 dots moeten we rekening houden

met 15 ~sec. processor-tUd, daarna am de 256 dots met 10,5 ~sec.

processor-tUd (van het vrUe gedeelte van het display moeten

de z e t ij den war den a f get r a kken). Ge dur end e de t ij d da t de pun ten

worden geschreven moet OPACK worden vertraagd, omdat er geen

andere instrukties kunnen warden ingevoerd.

(OPACK betekent Operation ACKnowledge waarmee een geheugen

of I/O-device te kennen geeft aan de ~-processor dat de opge

dragen operatie is beeindigd).

Deze tUden zUn noodzakelUk am de data en instrukties via soft

ware opdrachten naar de VGI te transporteren.

De vrije tijd per frame bedraagt:

(314 lUntUden)-(display-tUd)-(refresh-venstertUd) =
( -6) ( -5) ( -9314. 64.10 - 256x256x167.10 - 2x256x167.10 sec. = 9,088

msec./frame.

Als we nu ononderbroken zouden kunnen schrUven, dan schrUven we

een plaatje gevuld met punten in ~~n kleur in: (software-tUd)+

(hardware-verwerkingstijd) = (15.10- 6+255xl0,5.10- 6 )+(256 2x668.10- 9 )

sec. = 46,47 msec.

We zUn in staat §§n beeld met pauze's (display/refresh) te

schrUven in: (46,47/9,088).20,096 msec.=102,76 msec.
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Resume:

Bij de vergelijking tussen de verschillende hardware-oplossingen,

is uiteindelijk de keus gevallen op de configuratie FIFO, tekst

lengte register. De FIFO vangt de snelheidsverschillen op tussen

de langzame ~-processor en het relatief snelle geheugen-deel,

maar maakt tevens de interface tussen de ~-processor en de

geheugen-hardware een stuk eenvoudiger. Ook kan met de FIFO

het tekstlengte-register eenvoudig worden aangestuurd.

Door toepassing van FIFO en tekstlengte-register wordt de vul

tijd voor een volledig in een kleur gevuld scherm voornamelijk

bepaald door de hardware rond het geheugen. We kunnen nu de

instrukties vast klaar zetten in de FIFO, de ~-processor moet

aIleen nog wachten als de FIFO vol is.

De vultijd wordt nu:

(256x256x668.10- 9 ) sec. = 109,23 msec.

We gaan er hierbij vanuit dat de ~-processor de instrukties snel

genoeg krijgt aangesleept.

Voor het schrijven van 256 punten met het tekstlengte-register
> 9

heeft de hardware: 256x668.10- sec = 171 ~sec. nodig. De ~-

processor heeft tijd genoeg om de data (tekstlengte 256 punten)

met instrukties voor het tekstlengte-register naar de VGI te sturen.

Als we elke punt gaan aansturen wordt de ~-processor natuurlijk vee 1

te traag en wordt de VGI opgehouden door de ~-processor. Tussen

deze twee uitersten is een skala van mogelijkheden •

• Data-interface.

Dit gedeelte zorgt voor de selektie van de VGI-kaart in het

u-computersysteem en de funktie-selektie op de VGI-kaart.

Elk data-woord wordt voorzien van een code d.m.v. de adreslijnen

AD en AI' Het data-woord en de code wordt in de FIFO weggezet

(10 bit breed 16 bit diep, 10x16 bit met 2 FIFO's parallel).

Met deze code wordt het register aangewezen waarvoor de data is

bestemd (zie fig. 3.8).
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AO Al DATA VOOR:

0 0 DATA-register

0 I X-register

I 0 V-register

I I TEKST-LENGTE-register

fig. 3.8 Data geadresseerd met de adreslijnen AO en AI'

schrijf data naar DATA-register

oT' : (AOAI)Hex.=O
afhankelijk van het ad res

van de kaart.

Doe hetzelfde maar nu naar het TEKST-LENGTE-register:

WRTE, RO -~(A A) = 3o I Hex.

De data-interface genereert ook de DPACK. AIleen wanneer de FIFO

vol is, wordt de OPACK vertraagd, net zo lang tot er weer plaats

in de FIFO is.

In de data-interface zitten ook de schakelaars waarmee het adres

van de kaart kan worden ingesteld. (via de adreslijnen A4-A 7
wordt de kaart geadresseerd) •

• FIFO

Dit gedeelte vervult een belangrijke taak in het data-acquisitie

gedeelte. Het dient om de snelheidsverschillen tussen de

~-computer en de geheugen-hardware op te vragen. De in-en uitgang

van de FIFO's (2 parallel) zijn volkomen asynchroon. De FIFO

bezit de testlijnen Output Ready en Input Ready.

Output Ready geeft aan dat het eerste woord in de FIFO geldige

data bevat, we moeten nl. weten of we het laatst ingekomen woord

hebben uitgelezen, het woord wat dan wordt gelezen is niet geldig.

Input Ready geeft aan dat er data naar de FIFO kan worden geschreven.

De lijn geeft tevens aan of we moe ten stoppen met vullen (FIFO vol).

Via het blok besturing wordt de data uit de FIFO gehaald en

worden de testlijnen bewaakt.
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Na de FIFO gaat het data-woord naar het register (X,Y,data,tekst

lengte) aangewezen via een multiplexer welke wordt gevoed met de

waarde van AO en Al welke samen met het data-woord uit de FIFO

komen .

• Besturingsblok

Het hart van dit blok wordt gevormd door een FPLA (Field Pro

grammable Logical Array) de 82 5 100 van Signetics.

Het IC heeft ruimte voor 16 ingangsvariabelen 10-1 15 en 8 uit

gangsfunkties. FO-F 7 • Met deze in-en uitgangsparameters zijn

konstrukties als bijv.:

FO=I OI I I 2 + 1 312 + 1710 enz. mogelijk.

We kunnen maximaal 48 produkt termen (AND termen) maken en 8

somtermen (OR termen).

Omdat deze funkties programmeerbaar zijn, is met een blokje een

besparing op hardware mogelijk, terwijl het hardware-concept door

de mogelijkheid van programmering toch flexibel (=aanpasbaar)

blijft. Dit blokje is in de hardware realisatie als een sequencer

gebruikt d.w.z. als een blokje waarmee een vooraf ingestelde

reeks handelingen in een bepaalde volgorde wordt uitgevoerd.

In dit IC zijn als ingangen gebruikt:

- de gegevens uit het data-woord (zie fig. 3.7)

- Output Ready van de FIFO

- de lijnen van de X,Y,TEKSTLENGTE-teller die aangeven of de

hoogste tellerstand is bereikt

- een teruggekoppelde lijn waarmee de data uit de geheugens wordt

geklokt naar de schuifregisters

de lijn die aangeeft of we in het display/refresh-gedeelte zitten.

Als uitgangslijnen krijgen we:

- de lijn die als terugkoppeling naar de ingang werd gebruikt en

die dient voor het uit de geheugens klokken_ van de data

- de klokpulsen voor de X-teller, V-teller en de FIFO

- het signaal waarmee de data uit het data-acquisitie-gedeelte

op de data-bus van het geheugen wordt gezet

- de lijn waarmee de multiplexer gestuurd door AOA I uit het data

woord (8 bits data + AO en Al=lO bits) kan worden ingeschakeld.
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Uit deze korte opsomming blijkt dat er veel wordt geregeld met dit

Ie. Diskrete realisatie vergt minstens 5 TTL-blokjes en heel wat

interconnecties.

Het grote voordeel is dat de funkties via de FPLA verkregen op

een simpele manier zUn te wUzigen (programmeerbaar) zonder dat de

hardware hoeft te worden aangepast •

• Data- en X,Y-en TEKST-LENGTE-register.

Zoals we al hebben gezien is uitcodering van een van deze 4 registers

mogelijk via de adreslUnen AO en Al die samen met het data-woord

een samengesteld data-woord van 10 bits vormen.

De instrukties die via het data-woord zUn bUgevoegd (bUv. X

increment) worden d.m.v. pulsen uit het blok besturing gereali

seerd.

De uitgang van het DATA-register gaat naar een buffer waarmee

toegang tot de data-bus van het geheugen kan worden verkregen.

Wat is nu de procedure bU het wegschrUven van data?

We nemen aan dat de data in de FIFO (gestapeld) is opgeslagen.

BUv.: data-woord 1 bevat X-adres + X-teller

een ophogen v66r volgend data-woord

data-woord 2 bevat Y-adres

data-woord 3 bevat een tekstlengte

data-woord 4 bevat data

Pas als data-woord 4 is uitgelezen, wordt de data buiten de

display /refresh-periode in het geheugen geschreven op het adres

X,Y. Als nu data-woord 5 aIleen data bevat dan wordt dat wegge

zet op adres X + 1, Y.

We hebben het geheugen opgedeeld in 4 blokken, die we bU lezen

gelUktUdig aansturen, waarbU we de uitgelezen data parallel

toevoeren aan een schui~register en serieel aan de video-trappen

afgeven. BU inschrUven moeten we kiezen in welk blok we willen

schrUven bUv. punten 1,5,9,13 enz. komen in blok 1. De punten

2,6,10,14 enz. in blok 2, de punten 3,7,11 enz. in blok 3 en

in blok 4: 4,8,12,16 enz. Het kiezen van het blok doen we m.b.v.

Xo ,en xl uit het X-adres. (op deze manier wordt ook de refresh

tUdens display gegarandeerd~)

De data- en ad res-bus van het geheugen worden pas van het display

gedeelte overgenomen buiten de display/refresh-periode.
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Het uitlezen van data uit het display-geheugen geschiedt door

het wegschrijven van een adres (X,Y) gevolgd door een uitlees

instruktie •

• Nawoord.

De toepassing van een data-woord met de mogelijkheid van extra

instrukties in het data-woord bleek in het gebruik erg handig.

Door de toepassing van het TEKST-LENGTE-register samen met de

FIFO wordt een zee~ snelle display-opbouw mogelijk (in een kleur

vullen met punten in 102,76 msec.).

Ook de eenvoudige aansturing van de adressen X en Y welke direkt

(zonder moeilijke converteer-subroutines) de juiste plaats in het

display aanwijzen, dit in tegenstelling tot de VTI, maken de

snelle display-opbouw mogelijk,(immers er is weinig software nodig

die voor een langzame ~-processor wordt uitgevoerd).
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3.2.3.Softlllare

~!~~~~~~

De hardlllare van de VGI is gericht op een eenvoudige en snelle

(korte programma's) aansturing, opdat de softlllare erg eenvoudig

kan blijven. Er zijn ook geen meeilijke adresomzettingen in soft

lIIare nodig. Deze eenvoudige aansturing is betaald in de vorm

van extra hardlllare, maar lIIordt terugverdiend met de minimale

besturingssoftlllare. Met simpele programma's kunnen lijnen, figuren

en teksten lIIorden geschreven. We zullen de meest elementaire

programma's behandelen •

• Minimale softlllare voor de besturing van de VGI.

We moe ten bij het laten oplichten van een punt op het scherm

III e 9s c hr ij ven:

- kolom-adres: X

r ij - a dres: Y

- kleurinformatie

(Neem voer het gemak het VGI-adres = 0).

Subroutine voor schrijven:

"WRITE"

LODI, Rl
LODI, R2
LODI, RO
WRTE, Rl
WRTE, R2
WRTE, RO
RETC, UN

X
Y

DATA
01
02
00

Laad kolom-adres in Rl
Laad rij-adres in R2
Laad kleurinformatie in RO
Schrijf X lIIeg naar X-reg.
Schrijf Y lIIeg naar V-reg.
Schrijf DATA naar DATA-reg.
Terug naar hoofdprogramma

Bij het gebruik van het tekstlengte-register (aIleen bij schrijven)

Iuidt de Subroutine "WRITE".

"WRITE"
LODI, RO
LODI, Rl
LODI, R2
LODI, R3
WRTE, RI
WRTE, R2
WRTE, R3
WRTE, RO
RETC, UN

DATA
X
Y

Tekstlengte16 : Getal O-FF in R3
01
02
03 Schrijf tekstlengte naar tekstlengte-register
00
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Blj gebruik van de mogelljkheid voor increment van X of Y geldt

dezelfde Subroutine maar nu:

LODl, RO DATA + 3016 : Data + lncrementeer X
ook: LODl, RO DATA + C016 : Data + lncrementeer Y

Voor decrement (van X of Y) geldt:

LCiD I , RO DATA + 1016 : Data + Decrementeer X
of: LODl, RO DATA + 8016 : Data + Decrementeer Y

Ook incrementeer X en Y is moge 1ijk:

LClDl, RO DATA + FF16

Voor het vullen van het scherm m.b.v. het tekstlengte-register

in een kleur of ~wart (00) geldt:

Vul scherm in kleur (of zwart).

Subroutine "FILLER"

LODl, RO DATA Kleur 01-07 of 00
LODl, Rl 00 Beginadres X
LODl. R2 00 Beginadres Y[LOD[' R3 FF 256 punten inschrijven
WRTE, Rl 01
WRTE, R2 02
WRTE, R3 03
WRTE, RO 00
BIRR, R2 AIle regels gehad dan door, anders nieuwe

regel beginnen
RETe, UN Klaar, dan terug.

Het schrljven van lljnen onder 45 0 is geen probleem; anders wordt

het als we tussen 2 willekeurige punten in de matrix van 256 x

256 bee 1dpun ten ee n 1ij n moe ten t r e kken •

Het programma zal bij deze interpolaties wat extra software eisen,

hierdoor zal de lljn langzamer worden geschreven op het scherm

dan in het geval van een rechte lljn of een lljn onder een hoek

van 45 0 of 135 0
• Zie ook fig. 3.9.
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FIG. 3.9 Interpolatie van lijnen
+ beeldpunten

te interpoleren lijn
interpolatie

Het sch rijv en van een cirkel vereist ook heel wat software en

daardoor pro c e s s 0 r - t ij d • In het algemeen kan men stellen zodra

er moet worden gerekend, wordt het genereren van de punten traag.

Een oplossing hiervoor is of een snelle ,u-processor of een

rekenkaart, die via hardware kan vermenigvuldigen, del en enz.

Het lezen gebeurt door het testen of we weI of niet in het display

r e fr e s h- 9e dee 1 t e zit ten. 0 e z e t est 1ij n is a 1s 4e bit (n a a s t d.e

3 uit te lezen data-bits) via een buffer met de I.M.S. data bus

verbonden.

Het testen geschiedt door afvragen (pollen) of aan de voorwaarde

om te lezen is voldaan.

De subroutine voor lezen luidt:

Subroutine "READ"

LClDI, Rl
LODI, R2
WRTE, Rl
WRTE, R2

C REDE, RO
TMI , RO
BCTR, FA
ANDI, RO
RETC, UN

x
y
01
02
00
08

07

Laad X
Laad Y
Schrijf X naar X-reg.
Schrijf Y naar Y-reg.
Lees data uit
Test op bit 4 hoog
Test is negatief (bit 4 laag) dan opnieuw
Neem aIleen de data-bits (eerste 3 bits) over
Klaar dan terug.
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Met deze subroutine is elke gewenste beeldopbouw mogelijk •

• Nawoord

Hoewel er nog geen echte grote programma's zijn gerealiseerd, is

de VGI toch in een paar opstellingen erg bruikbaar gebleken.

M.b.v. een camera-kaart met bijbehorende TV-camera waarmee een

beeld in digitale vorm in een matrix van 256x256 punten wordt

opgeslagen, waarbij elke punt onder een bepaald nivo (Clip nivo)

als zwart wordt weggezet en daarboven als wit. Het clip-nivo

is instelbaar. (Ook via software). Door de camera-kaart monsters

te laten nemen met 8 verschillende clip-nivo's welke dan weer

in 8 kleuren worden vertaald (per nivo een kleur), door i.p.v.

de kleurweergave de zwart/wit-weergave te kiezen kan een goede

zwart/wit-weergave van het oorspronkelijke beeld in 8 grijsnivo's

worden verkregen.

Een andere toepassing is het testen van geheugens. Een blijvend

wit veld betekent dat de geheugens goed zijn, vallen er bits uit

dan is dat zichtbaar als dotjes op het scherm in een kontrasterende

kleur, afhankelijk van die kleur kan ook nog worden gezegd welk

bit van het byte is uitgevallen.

Vooral de toepassing van de VGI in combinatie met de camerakaart

biedt veel perspectieven, omdat nu zonder software tekeningen,

grafieken en teksten, door de gebruiker geschreven, direkt op

het scherm kunnen worden gebracht.
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