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Samenvatting.

Dit rapport beschrijft de realisatie van een grafische module
volgens het rasterscan principe.De module is bedoeld voor de
"THE KUNix" machine.Deze machine is een samenwerkingsverband
tussen de fakulteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de
Universiteit van Nijmegen en de vakgroep Digitale
Systemen,afdeling Elektrotechniek van de Technische Hogeschool
Eindhoven.Er werd tevens samengewerkt met de afdeling
Natuurkunde.
Eerst wordt er een inleiding gegeven op de bij video gebruikte
terminologie.Hierna wordt de werking van de door ens gekozen
grafische kontroller,de NEC 7220,uitvoerig beschreven.Vervolgens
wordt een eerste prototype beschreven, dat voor de aanvang van
mijn projekt al gerealiseerd was bij de afdeling Natuurkunde,door
de H.T.S. afstudeerder C.Kuijpers. Aan de hand van dit prototype
worden een aantal konklusies getrokken, die leiden tot mijn eigen
ontwerp.De hardware van dit eigen ontwerp wordt hierna uitvoerig
besprok~n.Hierop volgend wordt beschreven,wat de implikaties van
dit nieuwe antwerp voor de software zijn.Dit gedeelte is ook
autonoom als gebruikershandleiding voor het software gebruik te
benutten.Ten slotte worden nog een aantal suggesties voor
mogelijke uitbreidingen en verbeteringen in de toekomst gegeven.

Dankbetuiging.

Ik wil hierbij aIle medewerkers van de vakgroep Digitale Systemen
bedanken,die mij meegeholpen hebben,tot de realisatie van mlJn
ontwerp te komen.In het bijzonder wil ik mijn afstudeercoach, de
heer L. van Bokhoven bedanken voor de hulp,die hij mij geboden
heeft.
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1. Inleiding.

Dit is het ~appo~t van mlJn afstudee~p~ojekt,uitgevoe~dbij
vakg~oep Digitale Systemen,afdeling Elekt~otechniek van
Technische Hogeschool Eindhoven.Dit afstudee~p~ojekt

uitgevoe~d van 1-11-1983 tot 18-10-1984.
Het doel van mijn afstudee~p~ojekt was het ~ealise~en van een
g~afische module volgens het ~aste~scan p~incipe.Deze module
moest geschikt zijn,om geb~Llikt te wo~den in de "THE I<UNi>:"
machine. De "THE I<UNil-:" machine, gedefiniee~d op de VME-bLIS. is
een samenwe~kingsve~band tussen de fakulteit Wiskunde en
Natuu~wetenschappen van de Katholieke Unive~siteit van Nijmegen
CKUN) en de vakg~oep Digitale Systemen van de afdeling
Elekt~otechniek,TechnischeHogeschool EindhovenCTHE).
Ve~de~ wo~dt e~ voo~ de g~afische module samengewe~kt met de
afdeling Natuu~kunde van de THE .Aan dez~ afdeling was voo~ de
aanvang van mijn afstudee~p~ojekt al een p~ototype ontwikkeld
doo~ C.Kuijpe~s.Mijn ee~ste taak was dan ook het ope~ationeel

maken van deze kaa~t.Met de hie~mee opgedane e~va~ingen we~d een
eigen ontwe~p gemaakt en ge~ealisee~d.

Dit ~appo~t is in ee~ste instantie gesch~even,om deze ha~dwa~e te
beschrijven.Daa~naast is e~ in hoofdstuk 6 een
geb~uike~shandleiding voo~ de softwa~e geb~uike~ van de module
gegeven.Hie~bij wo~dt dan weI ve~onde~steld,dat de geb~uike~

kennis heeft of kennis neemt van de NEC p~oduct desc~iption van
de 7220 g~afische display cont~olle~ (2).
In hoofdstuk 2 wo~den wat algemene videobeg~ippen

besp~oken.Hoofdstuk 3 zal dan diepe~ ingaan op de we~king van de
NEC 7220,de doo~ mij gekozen g~afische cont~olle~.De e~va~ingen

opgedaan met het ee~ste p~ototype en de daa~aan ve~bonden

konklusies zijn besch~even in hoofdstuk 4.Dit wo~dt gevolgd doo~

hoofdstuk 5, de besch~ijving van het eigen ontwe~p.In hoofdstuk 6
is de al ee~de~ genoemde geb~uike~shandleiding gegeven.Wat e~

voo~ uitb~eidingen op dit ontwe~p mogelijk zijn,is gegeven in
hoofdstuk 7.Hoofdstuk 8 bevat de konklusies.
Tot slot van deze inleiding wil ik nog even W1Jzen op het mijns
inziens niet te ve~mijden geb~uik van dive~se engelstalige
k~eten. De leze~ zal dit voo~ lief moeten aannemen.
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2.Algemene opzet van een bit mapped videosysteem.

De algemene opzet van een bit-mapped videosysteem zal e~uit

zien,zoals getekend is in figuu~ 2.1.Een cont~olle~ zal zo~gen

voo~ de juiste ad~esse~ing van het geheugen,tijdens het ~ef~eshen

van het videosche~m.Tevens zal deze cont~olle~ de signalen voo~

ho~izontale en ve~tikale synch~onisatie gene~e~en.

I

VIDEO 1'.. VIDEO ICONTROLLER BITV
MAP I
~ 7 I R

CONVERTER l' G
- - r-- -- -f- - - - - DAC'S~

LOOK-UP TABLE rv ~

VSYNC

HSYNC

Fig. 2.1. Een algemeen blokschema van een videosyste~m.

De info~matie,die uit het geheugen komt,zal via ~en pa~allel naa~

se~ie conve~te~ omgezet wo~den naa~ s~~ie-pi>:el info~matie.

Waa~om is deze pa~allel naa~ s~rie omzetting nodig?
Ove~ het algemeen zal het geheugen bestaan uit dynamische RAM
bouwstenen,cmdat videogeheugens zee~ uitgeb~eid kunnen zijn.
Ve~k~ijgb~~e dynamische RAM bouwstenen hebben op het moment een
bandb~eedte van maximaal 5 Mhz.Om nu toch hoge~e videof~equenties

te onde~steunen,zal het geheugen een zeke~e woo~db~eedte k~ijgen.

In feite wo~dt hie~mee f~equentieve~menigvuldigingtoegepast.
Een voo~beeld:E~ is een geheugen met een bandb~eedte van 4 Mhz.De
gekozen woo~db~eedte is 8 bit.In dit geval kan een
videof~equentie van 32 Mhz onde~steund wo~den.

Deze f~equentie kan onde~ twee voo~waa~den onde~steund wo~den:

1.E~ bestaat een cont~olle~,die in staat is eens pe~ 250 ns
(4 Mhz) een woo~dad~es te gene~e~en.

2.E~ bestaan pa~allel naa~ se~ie conve~te~s en de bijbeho~ende

ha~dwa~e,snel genoeg om deze conve~sie te onde~steunen (de
ve~antwoo~delijkheid van de cont~olle~ houdt op bij de pa~allel

naa~ se~ie omzette~,dit is de stippellijn in figuu~ 2.1).
Een bijkomend voo~deel van deze opbouw is het feit,dat de meestal
v~ij komplexe cont~olle~ ook niet op de videof~equentie hoeft te
d~aaien (MOS technologie).
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Fig. 2.2. Een voorbeeld van geheugenopbouw.
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In de videotechniek wordt een beeldpunt pixel genoemd.Zeker in
kleurensystemen zal een pixel uit meerdere bits gevormd
worden.Het geheugen zal dan ook uit meerdere vlakken (planes)
ZlJn opgebouwd.Deze opbouw is getekend in figuur 2.2.Tijdens de
adressering door de controller zal er uit elke plane een woord
gehaald worden.De parallel naar serie converter zal dus ook deze
diepte moeten hebben~immers tijdens een videorefreshslag zal de
controller evenveel woorden uit het geheugen aanbieden als er
planes zijn.
Aan de uitgang van de converter zal tel kens de totale
van een pixel staan.Deze kode zal in de meeste systemen
video look-up tabel gestuurd worden.Deze look-up tabel
anders dan een stukje zeer snel geheugen.De kode van
~die uit de converter komt,wordt als adres toegevoerd
tabel.Op deze geadresseerde plaats zal nu de kleurkode
via de DAe's (digitaal analoog converters) omgezet zal
het juiste analoge videosignaal.
Het voordeel van deze tabel is,dat er meer fysische kleuren
kunnen zijn,dan er kleurkodes bestaan.
Een voorbeeld:Stel dat een pixel opgebouwd is uit 4 bits.Er zijn
dan 16 verschillende kleurkodes.De bijbehorende look-up tabel
bestaat uit 16 woorden van 9 bits groot.Er kunnen dus 2 tot de
macht 9 = 512 verschillende kleuren bestaan.Elk beeld kan nu
opgebouwd ZlJn uit 16 verschillende kleuren~die gekozen kunnen
worden uit een pallette van 512.
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Een ander voordeel van deze techniek is~ dat de kleur van een
kleurkode veranderd kan worden~zonder dat de betreffende kode in
het geheugen veranderd hoeft te worden. In de look-up tabel
hoeft aIleen de entry van die kleurkode met de nieuwe kleurwaarde
geladen te worden. In het geheugen zouden~zonder deze techniek~al

die betreffende kodes vervangen moeten worden.
Ook in geheugengebruik is deze techniek zuinig.Het geheugen hoeft
niet even diep te zijn als het aantal kleuren dat gewenst is.

GEHEUGE N VIDEO MONITOR

t

--------
~=----_ J tVENSTER 1

----,~:. :~:-=-J----_-~~~~%t~~ ~
-I ---L.::====:::..:.J

Fig. 2.3. De afbeelding van het geheugen op de monitor.

Het volgende punt van belang is de opbouw van het geheugen en de
afbeelding van het geheugen op de videomonitor.In figuur 2.2. is
aangegeven~hoe vanuit het fysische geheugen het logische geheugen
wordt gevormd.Over het algemeen zal het geheugen uit meer pixels
zijn opgebouwd~dan er in werkelijkheid op de monitor kan worden
afgebeeld.Welk gedeelte van het geheugen op de monitor wordt
afgebeeld~is tevens in deze figuur aangegeven.Aangezien niet het
gehele geheugen ineens op de monitor wordt afgebeeld,zal de
controller dan ook door adresberekenig het juiste adres moeten
bepalen,dat naar de monitor gezonden moet worden.De controller
moet dus tevens weten,hoe het logische geheugen opgebouwd is~dus

hoe breed en hoe hoog dit geheugen verondersteld wordt.
Een beeld op de monitor hoeft geen afbeelding te zijn van een
doorlopend geheugengebied.Deze techniek,windowing (vensters)
geheten is getekend in figuur 2.3.
Nu vanuit de videomonitor bekeken.Een videomonitor moet signalen
aangeboden krijgen,die aan de timing van die specifieke monitor
moeten voldoen.De volgende parameters ZlJn van belang:
Hoeveel frames per seconde verwacht het scherm.Dit geeft aan
hoe vaak een beeld op de videomonitor moet worden afgebeeld~om te
voorkomen dat het beeld gaat flikkeren.
Hoe is een frame opgebouwd?Dit is aangegeven in figuur 2.4.a.
De tijd V is dus gelijk aan 1 seconde gedeeld door het aantal
frames per seconde.Verder is een frame opgebouwd uit een aktief
video gedeelte (tijdsduur 4) en de vertikale retrace.Deze
vertikale retrace is de tijdsduur ,die nodig is om de
elektronenstralen van de monitor van rechts- onder naar links
boven te verplaatsen.Deze tijd is uit drie delen opgebouwd:
De vertikal front porch,V.F.F'. (tijdstip 1).

De eigenlijke vertikal sync,V.S. (tiJdstip 2).
De vertikal back porch~V.B.F'. (tiJdstip 3).
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Fig 2.4.a. De timing van een videobeeld.

5 6 7

HSY N C

VIDEO
OUT

H •

Fig 2.4.b. De timing van een videolijn.

Het aktieve video gedeelte bevat dan weer een aantal horizontale
lijnen.De tijdsindeling binnen deze lijnen is aangegeven in
figuur 2.4.b.De totale tijdsduur van een lijn is H.Deze tijd is
gelijk aan de aktieve videotijd per frame~gedeelt door het aantal
videolijnen per frame.Elke lijn is weer opgebouwd uit een aktief
gedeelte (tijdstip 8) en een gedeelte voor de horizontale
retrace.Deze horizontale retrace is de tijd~die de
elektronenbundels van de monitor nodig hebben~om van de rechter
beeldkant naar de linker beeldkant,de volgende horizontale lijn
te springen.Deze tijd is ook weer uit drie delen opgebouwd:
De horizontal front porch,H.F.P. (tijdstip 5).
De eigenlijke horizontal sync~H.S. (tijdstip 6).
De horizontal back porch,H.B.P. (tijdstip 7).
Een redelijk flexibele controller moet dus in staat zijn~deze

timingen over een vrij groot gebied te varieren.Als de gegevens
van de monitor bekend zijn,dan kan hieruit op vrij eenvoudige
W1JZe de instelling van de controller berekend worden.In het
volgende hoofdstuk,paragraaf 3.2.1., zal deze berekening aan de
hand van een voorbeeld gegeven worden.
Het videobeeld kan verder volgens twee methoden opgebouwd zijn~

interlaced of non-interlaced. Interlaced wil zeggen,dat er tussen
twee VSYNC signalen in,slechts een half beeld getekend wordt. In
het eerste videobeeld worden de oneven lijnen getekend en in het
volgende beeld de even lijnen.Een volledig beeld wordt dus
opgebouwd uit twee videobeelden.Het voordeel van interlacing is,
dat de ~ideofrequentie gehalveerd wordt.Deze techniek is zeer
geschikt voor beelden met een hoge korrelatiefaktor tussen
opvolgende videolijnen en wordt dan ook voor de normale televisie
gebruikt.Voor grafische toepassingen is deze techniek vaak minder
geschikt~omdat de korrelatie tussen de beeldlijnen zeer laag is.
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Er is nu nog niet gesproken over het tekenen in het
videogeheugen. De toegepaste tekenmethode zal door de hardware
vastgelegd worden.Toch even een tweetal punten:
1.Het tekenen kan door de controller verricht worden of er kan

extra hardware voor het tekenen aanwezig zijn.
2.Het tweede verschilpunt is de geheugen access:

a.Er wordt aIleen getekend tijdens inaktieve video(vertikale en
horizontale retrace).

b.Er is om en om (interleaved) gebruik van het videogeheugen
voor videorefresh en tekendata.

c.Tekendata heeft voorrang op de video (flashed mode).Tekenen
zal nu verstoring van het videobeeld veroorzaken.

d.Videodata zal via pagemode(pagemode is een methode,waarop
snel data uit dynamisch ram gehaald kan worden) naar een
extra stuk ram gekopieerd worden,waarna het geheugen vrij is
voor tekenaccess.

8



3.De NEC graphics display controller upd 7220

Als controller in ons systeem is gekozen voor de NEC 7220
graphics display controller,verder GDC te noemen.Deze chip is in
drie modes programmeerbaar,namelijk graphics mode,mixed mode en
character mode. Van deze modes zal aIleen de graphicsmode
besproken worden.
De GDC is in staat 4 megapixels te adresseren,georienteerd als
256 Kwoorden van 16 bit.
De ma>:imale frequentie,waarop de GDC videowoorden kan adresseren
is 2.5 Mhz.De ma>:imale videofrequentie,die ondersteund wordt,is
dus 2.5 * 16 Mhz=40 Mhz.Dit alles tot een videoschermhoogte van
1024 lijnen.

!lM.A 'iInEX) SYNC
a:S"{!iC(K)

mm:::(H) ~C(H)

DACK.(L) CONTROL GENER.U'OR BLAl-tK(H;

LOGIC

~RY ;;;,S\L)
DB 0-1 MICROPROCESSORBUS 7IMDlG D3:N'L)

IllTE:lFACE GE:lEP.ATOR

AC 'WIT!! -
RD(L} STATUS P.E.Gt B ZOOM .urn PAR
1IR(L} :J

DATA R£AD EZG. r COllTrtOLLER- P - I
E NFIFO R DRAWING

T_
3UPTI:R - i: PROCi:SSOR

16%9 R
N .,.,
A DISPLAY JU. ,

CQMMA!,'D L MEMORY Al6

P!lOCESSOR 8 CvNTROLLER AlliS
B Alll<1'JITH 1- 'JITH

CONTROL ROM T REFBESli CNTR, A.Dl)

128xl4 B LINE COUNTER,
11 AIl 0-12
S BMW DATA PATH

PARA."IEm:Il RAM -16x~ LICHTPEN' :'FEN(R)- LOGIC
2x'WCLK -
Fig. 3.1. De funktionele opbouw van de NEC 7220 upd.
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3.1. De funktionele werking.

In figuur 3.1. is de funktionele opbouw van de chip in
blokschemavorm gegeven.Ouidelijk is hierin te zien,dat de GOC een
scheiding vormt tussen bus (systeembus,uprocessorbus) en het
videogebeuren.Oit videogebeuren is de rechtstreekse
verantwoordelijkheid van de GDC.Oe werking van de GDC wordt
bestuurd door commando's en parameters,die hij via de bus
aangeboden krijgt.
De funkties,die de GOe kan verzorgen,ZlJn de volgende:
1.Beeld- en geheugenopbouw.
2.Tekenen in het videogeheugen.
3.0irekt memory access tussen bus en videogeheugen.
4.Refreshen van dynamisch geheugen.

Wat deze funkties exact realiseren zal achtereenvolgens in de
volgende paragraven besproken worden.

3.1.1. Beeld- en geheugenopbouw.

De GOC ondersteund op zeer flexibele W1Jze de beeldopbouw.Via
software kan de videotiming zo nauwkeurig mogelijk aan de video
monitor worden aangepast.Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven
is,zal in een videoframe een aantal parameters gevarieerd moeten
kunnen worden,om de GOC zo nauwkeurig mogelijk te kunnen
aanpassen.
Allereerst de frequentie.Oe benodigde frequentie zal uitgerekend
moeten worden en aan de GOC aangeboden moeten worden.Oeze
frequentie moet dus weI exter~ gegenereerd worden.
Vervolgens zal het beeld als voIgt worden opgebouwd:
Een horizontale lijn,opgebouwd uit
1.0e horizontal front porch (HFP).
2.0e horizontal sync (HS).
3.0e horizontal back porch (HBP).
4.Het aantal aktieve videowoorden per lijn (AW).

Een videoframe,opgebouwd uit
1.0e vertical front porch (VFP).
2.0e vertical sync (VS).
3.De vertical back porch (VBP).
4.Het aantal aktieve videolijnen.

Voor de frequentie is tevens het aantal frames,dat per seconde
naar het videoscherm gezonden wordt.van belang.

Aan de hand van een voorbeeld zal nu de berekenig van de diverse
parameters voor de GOC gegeven worden.

Allereerst moet de timing van het videoscherm bekend zijn.

Horizontale frequentie:22.7 Khz (aantal lijnen per seconde).
Vertikale frequentie 50 hz (aantal beelden per seconde).
Horizontal blank: 12 usec (= HFP+HS+HBP).
Vertikal blank: 2112 usec(= VFP+VS+VBP).
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Deze Hblank en Vblank zijn als voIgt opgebouwd:
HFP = 4 usee.
HS = 2 usee.
HBP = 6 usee.
VFP = 528 usee.
VS = 528 usee.
VBP = 1056 usee.

Allereerst de berekening van het aantal lijnen per frame:
Aantal lijnen per frame= 22700/50 = 454 lijnen.

De tijdsduur van een lijn = 1/22700 = 44.05 usee.

Nu de berekening van het aantal lijnen dat nodig is voor de
vertikale retrace:
VFP = 528/44.05 = 12 lijnen.
VS = 528/44.05 = 12 lijnen.
VBP =1056/44.05 = 24 lijnen.

Hieruit volgt,dat het aantal aktieve lijnen per videoframe gelijk
is aan 454-48=406 lijnen.
Berekening van het aantal pixels per lijn:
Het seherm heeft een breedte/hoogte verhouding van 4/3.
Het aantal pixels per lijn is dus (406*4)/3 = 540 pixels.
De GDC kan sleehts geprogrammeerd worden op basis van video
woorden,en weI sleehts op een even aantal woorden (dus per 32
pixels).Het aantal woorden per lijn is dus 540/16 =33.75.
Dit wordt afgerond op 34 aktieve woorden per horizontale lijn.
Nu de berekening van de horizontale retrace:
De tijd,die gebruikt wordt om een videowoord naar het seherm te
zenden is (44.05-12)usee/34 =0.941 usee.
Het aantal woorden in de horizontal blank periode is 12/0.941 =
12.75 woorden,neem 13 woorden.Dit is als voIgt opgebouwd:
HFP 4 woorden.
HS 3 woorden.
HBP 6 woorden.
Nu de tijd per pixel. Deze tijd is gelijk aan :
tijd per lijn/(16 * aantal woorden per lijn)= 58.6 nsee.
Hieruit voIgt de videofrequentie van 17.070 Mhz.
De frequentie, die aan de GDC aangeboden moet worden is gelijk
aan 2 * de woordfrequentie = 17.07/8 =2.134 Mhz.
Deze parameters kunnen nu na het juiste kommando via de bus naar
de GDC gestuurd worden.Hiermee is de GDC-videotiming aan deze
speeifieke monitor aangepast.

Nu de instelling van het geheugen.
Ais het geheugen even breed is als het seherm,dan hoeft er verder
geen aktie meer ondernomen te worden.Wil men eehter het logisehe
geheugen breder maken,dan het seherm,dan kan men dit ook met
behulp van een kommando en een parameter aan de GDC
doorgeven.Deze breedte zal verder pitch heten.Piteh is het aantal
videowoorden,dat het geheugen breed is.Dit is zeker van belang
als men de mogelijkheid wilt hebben om het beeld,dat op het
seherm is afgebeeld,naar links of naar reehts door het geheugen
te laten lopen (panning).Als het geheugen breder is gemaakt als
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het monitorscherm~dan is het duidelijk,dat ook het startpunt van
het beeld in het geheugen aan de GDC doorgegeven moet worden.Ook
dit kan weer via de bus,met behulp van een kommando en een aantal
parameters aan de GDC doorgegeven worden.
Door nu dit startpunt te veranderen~kan er met het beeld door het
geheugen bewogen worden.Horizontaal door dit startpunt met een
aantal eenheden te verlagen of op te hogen (panning op
woordbasis~ panning op pixelbasis wordt niet
ondersteund)~vertikaal door deze waarde met een aantal malen
aktieve woorden per regel te verhogen of te verlagen (scrolling
op lijnbasis).Indien er ook panning op pixelbasis vereist is~dan

zal er extra hardware toegevoegd moeten worden.
In de grafische mode ondersteund de GDC de mogelijkheid van
windowing (vensters).Er kunnen twee vensters uit een willekeurig
stuk vanhet geheugen als balken onder elkaar op het scherm worden
afgebeeld.Hiervoor moeten aan de GDC 4 parameters worden
opgegeven:Het startpunt van venster l~het aantal horizontale
lijnen~dat venster 1 hoog is~het startpunt van venster 2 en ook
het aantal horizontale lijnen~dat venster 2 hoog is.Deze beide
vensters kunnen onafhankelijk van elkaar door het geheugen
bewogen worden.
Een en ander is nog eens in figuur 3.2. verduidelijkt.

PITCH

l

I I

ST~RTPUWT
\lEoN "UR ,

AANTH
Li:iNe.N
v~tHnp.1

n~RiPUNr
\JENSHR 1

Mt.lTPrl
Li,iNEN
\JE M~TEll 'I.

Fig. "":!' ,..,
,_I • ..:... Afbeelding van het videogeheugen op de monitor
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3.1.2 Het tekenen in het videogeheugen.

De modificatie van data in het bit-mapped geheugen wordt met de
GOC met behulp van een read-modify-write slag uitgevoerd.Tijdens
zo'n slag kunnen er 1 of meerdere bits gemodificeerd worden.
Op hardwarebasisis worden een 3 tal verschillende tekenoperaties
ondersteund:
I.Het tekenen van figuren op pixelbasis.
2.Het gedeeltelijk,helemaal of meerdere malen kopieren van een

stuk RAM van 8 bij 8 bits.Oit stuk RAM bevindt zich in de GOC
en kan met elke willekeurig patroon geladen worden.

3.Het modificeren op woordbasis.
Voordat deze operaties uitvoeriger beschreven worden,allereerst
de opbouw van de hardware in de GOC,die deze operaties
ondersteund.Het blokschema van deze read-modify-write logika is
gegeven in figuur 3.3.

IN

P
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Fig. 3.3. De opbouw van de Read-Modify-Write timing.
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Fig. 3.4. Blokschema van figure drawing en mask registerlogika.
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De diverse blokken uit dit blokschema hebben de
funkties:

Figure drawing logik en mask register.

volgende

uit
het

moet

De hardware,zoals nader uitgetekend in figuur 3.4. bestaat
een aantal optellers,schuifregisters en tellers,nodig voor
bereken van het volgende videoadres,dat gemodificeerd
worden.
Het maskregister selekteert de bit of bits,waarop een logische
operatie moet worden uitgevoerd.In geval van bit voor bit tekenen
selekteerd het maskregister,onder besturing van de figure drawing
logik,dus de bit,die gemodificeerd moet worden.

Fig. 3.5. De acht mogelijke volgende bitposities.

Deze tekenadresering werkt als voIgt:
Vanuit 1 bitpositie kan er naar 8 andere bitposities gesprongen
worden,zoals aangegeven in figuur 3.5.De adresberekening verloopt
als voIgt:
Ais er een vertikale verplaatsing is,dan zal de waarde van de
breedte van het geheugen,pitch genaamd,van de bestaande waarde
worden afgetrokken(richtingen 3,4 en 5) of erbij worden opgeteld
(richtingen 0,1 en 7).
Ais er een verplaatsing in horizontale richting is,dan zal de
inhoudt van het maskregister 1 plaats naar links geschoven worden
(richtingen 5,6 en 7) of 1 plaats naar rechts geschoven worden
(richtingen 1,2 en 3).Dit schuiven gebeurt cirkulair,hetgeen wil
zeggen,dat de bit die uit het maskregister komt er aan de andere
kant weer ingeschoven wordt.Er doen zich nu nog 2 bijzondere
situaties voor.Als er naar links geschoven wordt en de uiterst
linkse bit is een 1,dan wil dit zeggen,dat de volgende te tekenen
bit zich in een ander videowoord bevindt.Dit wordt opgevangen
door een extra 1 van het woordadres af te trekken.Hetzelfde geldt
uiteraard ook voor naar rechts schuiven met het uiterst rechtse
bit 1.Er zal dan een extra 1 bij het woord adres opgeteld worden.
Opgemerkt kan worden,dat in geval van de richtingen 1,3,5 en 7
zowel een verplaatsing in horizontale en vertikale richting is.
Er zal nu ook gebruik gemaakt worden van beide
berekeningsmethoden.

Pattern re~ister + selektielogika.

In het patternregister bevindt zich het patroon,dat in het
geheugen getekend moet worden (linestile,patroon).Met behulp van
de selektielogika wordt hier het juiste bit uit geselekteerd en
aan de logikal units aangeboden.
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De logikal units.

l.0'lical
Operahon
Select

Fig. 3.6. Blokschema van de logikal unit.

In figuur 3.6. is de opbouw van de logische eenheden
getekend.Deze logische eenheid is 16 maal uitgevoerd.Voor elke
bit is er een eenheid aanwezig.Aan aIle 16 logische eenheden
wordt via de patroonselektielogika hetzelfde patroonbit
aangeboden.Daarnaast is iedere logische eenheid met zijn eigen
bit van het maskregister verbonden;logische eenheid 0 is met
maskbit 0 verbonden enzovoorts.Het maskbit enabled dus de
desbetreffende logische eenheid.
De operaties,die door de logische eenheden uitgevoerd kunnen
worden,zijn de volgende:
Replace :In de geactiveerde logische eenheden wordt de gelezen

bit vervangen door de patroonbit.
Set :AIs de patroonbit 1 is,wordt in de geactiveerde

logische eenheden de gelezen bit door een 1 vervangen.
Reset :Zelfde als set,de gelezen bit wordt vervangen door een

0.
Complement:Zelfde als vorige twee operaties,de gelezen bit wordt

gekomplementeerd.
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Achtereenvolgens zal op de drie eerder genoemde tekenwijzen
dieper ingegaan worden.

1.Het tekenen van figuren in het geheugen.

Ondersteund worden,wat betreft het tekenen van figuren in het
geheugen,het tekenen van rechthoeken,cirkelbogen en vectoren.
Gedurende het tekenproces zal tijdens elke read-modify-write slag
1 bit bewerkt worden.Het mask register zal deze bit aanwijzen en
bevat dus samen met het adresregister het adres van de te
modificeren bit.In het patroonregister,dat 16 bits groot
is,bevindt zich het lijntype,dat getekend moet worden
(doorgetrokken lijn, stippellijn enz.).Het tekenproces zal nu als
voigt veri open:
a.Geef het startpunt van de figuur op.
b.Geef op wat voor een figuur er getekend moet worden en geef de

dimensie van de figuur op.
c.Geef opdracht het tekenproces te starten.

Hoe de GDC nu het werkelijke tekenen zal uitvoeren zal aan de
hand van het tekenen van een cirkelboog verklaard worden.
De GDC werkt tijdens het tekenen van een figuur met behulp van
een onafhankelijke as.Tijdens elke volgende tekenslag wordt de
adresteller in deze richting met 1 eenheid opgehoogd.

Fig. 3.7. De 8 mogelijke tekenrichtingen.

De afhankelijke as is een as loodrecht op de onafhankelijke as.
De positie op deze as is een funktie van de positie op de
onafhankelijke as.De afgeleide van deze funktie moet gedurende
het tekenen van 1 cirkelboog positief of negatief zijn.Dit levert
8 tekenrichtingen op,die voor de cirkelboog in figuur 3.7.
getekend zijn.
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1

R

l=Cursorpositie
2=Startpunt van de cirkelboog
3=Eindpunt van de cirkelboog
R=Straal van de cirkelboog

Fig. 3.8. De benodigde parameters voor de cirkelboog.

Nadat aIle parameters voor de cirkelboog gegeven zijn (de
parameters,die nodig zijn zijn in figuur 3.8. aangegeven) en het
tekenproces gestart is,zal dit proces verlopen zoals in figuur
3.9. is aangegeven.Bij elke stap in de onafhankelijke richting
wordt de bitpositie van de afhankelijke richting berekend.De
waarde wordt afgerond naar een hele bitpositie en deze bit wordt
getekend.De maximale fout in het tekenproces zal dus 0.5 pixel
zijn.De fractie van de berekening wordt tel kens bij de volgende
berekening weer meegenomen.Dit proces herhaald zich tot het
eindpunt van de tekening bereikt is.
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Fig. 3.9. Het werkelijke tekenproces.

In figuur 3.10. zijn de tekenrichtingen voor aIle tekenfiguren en
tevens voor het kopieren van het RAM gebied aangegeven.
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Fig. 3.10. AIle tekenrichtingen van de door de GDC ondersteunde
tekenfiguren.

2.Het kopieren van het RAM gebied.

Het kopieerproces van het RAM gebied wordt voor twee
mogelijkheden gebruikt:Het tekenen van grafische karakters in het
geheugen en het kopieren van een steeds herhalend patroon.Het
tekenpraces verlaopt hetzelfde,als het tekenproces voar figuren.
Er zijn echter nog twee extra mogelijkheden:
a.Slanted:De afhankelijke as zal nu niet onder een hoek van 90
graden met de onafhankelijke as staan,maar onder een hoek van 45
graden.Met deze mogelijkheid kan grafische tekst bijvoorbeeld
gecurseerd worden.
b.Bitmultiplicatie tijdens het tekenen:Het kopieerproces kan met
een zoomfaktor van 1 tot 16 uitgevoerd worden.Als bijvoorbeeld
het 8 bij 8 gebied 1 maal gekopieerd wordt met een zoamfactor 2,
dan zal dat gebied in het geheugen een grootte van 16 bij 16 bits
krijgen.
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bits
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3.Tekenen op woo~dbasis.

Het voo~deel van deze techniek~is dat hij snelle~ is dan het
voo~ bit tekenen.E~ kan echte~ maa~ 1 waa~de aan aIle 16
wo~den toegekend.Het geb~uik e~van bepe~kt zich dan ook tot
setten of ~esetten van g~ote geheugengebieden.
De we~king is als voIgt:
a.Geef het sta~tpunt op
b.Geef de dimensies van het te behandelen gebied op.
c.Laad het mask~egiste~ met allemaal enen.
d.Sta~t het tekenp~oces.

Ais uitzonde~ing op hetgeen hie~boven besch~even is~is het ook
mogelijk om in ve~tikale ~ichting gedeeltes van woo~den te
bewe~ken.ln het mask~egiste~ wo~den dan de bits~aangegeven met 1~

bewe~kt.Bits in het mask~egiste~,aangegeven met O,wo~den

onve~ande~d te~uggekopiee~d.Dit we~ken met gedeeltes van woo~den

is in ho~izontale ~ichting mogelijk~omdat in deze ~ichting de
inhoud van het mask~egiste~ niet ve~schoven wo~dt.Hie~doo~ wo~den

in de opeenvolgende woo~den tel kens dezelfde bits bewe~kt.
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3.1.3.Direkt memory access tussen bus en videogeheugen.

- ---iilO ....
..
;0; .......... ..

r----'L-~ .".......

... -J • .a.a 0---

Fig 3.11. Het datapad voor DMA.

In figuur 3.11. is het datapad getekend voor de DMA.
Via deze DMA is het mogelijk data rechtstreeks van de bus het
videogeheugen in te sturen en omgekeerd.De signalen DREQ en DACK
ondersteunen deze DMA.Aangezien de databus slechts 8 bits breed
is,zullen videowoorden van 16 bits in 2 slagen over de databus
gezonden worden.

3.1.4.Refreshen van dynamisch geheugen.

De GDC heeft een interne teller,die bijhoudt welke rlJ er in het
dynamische geheugen gerefreshed moet worden. Via software kan de
GDC opgedragen worden voor het refreshen van het geheugen te
zorgen.- -iiiii --.....-....

iii -....,.. ..

................

Fig 3.12. Het datapad aan de buszijde.
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GDC

3.2. De buszijde van de GDC.
In figuur 3.12. is nogmaals de buszijde van de GDC getekend.
De besturing langs deze kant geschiedt met behulp van de signalen
AO,WR (write) en RD (read).De funktie van deze signalen is
aangegeven in figuur 3.13.

AO R£AO _rn
ITATUI REGIITER PllIlAMETER INTO FIFO

0 I , , 1 I I I , , , , I 1 I I, , 1

FIFO R£AO CO_AND INTO FIFO

1 I , ! 1 , , I I I , , , ! I ! , I,

Fig. 3.13. De funktie van de signalen AO,WR en RD.

Meestal zullen er kommando's en parameters naar de
toegestuurd worden.Deze kommando's en pardmeters zullen in een
stuk first in first out geheugen gebufferd worden.
Dit stuk FIFO is aangebracht,omdat de GDC niet op elk tijdstip in
staat is,deze data van de bus te accepteren.AIs de GDC niet in
staat is,data van de buszijde te accepteren,dan zou er aan de
buszijde een ernstige vertraging kunnen optreden.Door dit stuk
FIFO wordt dit verkeer echter veel flexibeler gemaakt.
Het FIFO bestaat uit 16 woorden van 9 bit.Naast de 8 databits
wordt ook het signaal AO in het FIFO opgeslagen.Met behulp van
deze bit kan de commandprocessor,die verantwoordelijk is voor de
distributie van kommando's en parameters,direkt zien of de
gelezen data een kommando is of een parameter.80vendien kunnen er
na een kommmando een willekeurige hoeveelheid parameters gegeven
worden;zonder dat er een speciale stopkode hoeft te zijn.Zolang
de command processor nog geen nieuw kommando tegen komt weet hij
dat de parameters bij het laatste kommando horen.
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3.3. Arbitratie binnen de GDC.
114
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videoframe over de door de GDC

Door de grote hoeveelheid funkties~die er binnen de GDC aanwezig
zijn~dient er intern een arbitratie te zijn~die de beschikbare
tijd verdeelt.ln figuur 3.14. is deze arbitratie binnen een
videoframe aangegeven.Deze arbitratie zal voor elk frame
hetzelfde zlJn~ tenzij hij softwarematig gewijzigd wordt.Een
videoframe heeft 4 tijdzones:
1.Aktieve video:Tijdens deze periode wordt er data naar het

videoscherm verzonden.ln de normale mode zullen
in deze tijd geen kommando's verwerkt worden en
wordt er niet getekend.Wordt de GDC in de mode
gezet ~dat er toch getekend wordt~dan zal er
misvorming van het beeld optreden (flash mode).

2.Horizontal sync:Deze periode wordt gebruikt~om het geheugen te
refreshen.

3.HFP+HBP :Deze periode is beschikbaar voor tekenen en
kommando verwerking.

4.Vertikal blank:Deze periode is op horizontal sync
na~beschikbaar voor DMA~tekenen en kommando
acceptatie.

22



3.4 Timing

Besproken zullen achtereenvolgens worden de timing aan de buskant
en de timing aan de videokant.

3.4.1.De timing aan de buskant.

De timing van de writeslag is gegeven in figuur 3.15.Deze
is asynchroon.In deze slag wordt een commando (AO=l)
parameter (AO=O) overgestuurd.

timing
of een

WRITE CYCLE

A. =f-T.-W--I"-....-_-_-_-_-TWW-===-=-~~--T-W.J'---------- =:::IUS)
(Wll1TE COHT1IOI.I

DATA IUS DATA DATA
(INPUT) __-=MA::.'..=CH:;:A::;:N:::GE:-._.....I ...... J '- MA;;;;.;;.1r~CHA=NG;;;;;E _

Fig 3.15. De write-timing aan buszijde.

De timing van de readslag is gegeven in figuur 3.16.Via deze
readslag kan de status van de GDC (AO=O) teruggelezen worden,of
er kan data uit het FIFO register worden gelezen.

DATA BUS TIMING
READ CYCLE

A. ='t-T.-.--foo-....---_-_-_-T.-.~~~~~~---TJ----------==MMl

To.

~ ------+---<'.........__D_"'_TA_VA_U_O__...v>----+-----

I-------T••--------I

Fig. 3.16. De read-timing aan de buszijde.
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3.4.2.De timing aan de videokant.

Aan de videokant bestaan 2 principieel verschillende timingen;
namelijk de videorefreshslag en de read-modify-write slag.
De videorefreshslag is gegeven in figuur 3.17.1n 51 wordt het
adres gegenereerd,dat naar buiten gezonden wordt via ADO-AD15 en
A16-A17.Het uitzenden van het adres wordt aangegeven met het laag
gaan van het ALE signaal. Hierna zal in 52 de gelegenheid
zijn,het videowoord uit het geheugen te halen (extra hardware
vereist) en naar de parallel naar serie omzetter te sturen.De
maximale frequentie van de GDC is 5 Mhz,dus een videorefreshslag
duurt minstens 400 ns.

DISPLAY MEMORY TIMING (Continued)
READ CYCLE

11

2xWCU:

"''''''7

=~ ~co
BLANK ---------

~J
CS"'IMAGI ---------'
~eu:

Fig. 3.17. De videorefreshslag.

De read-modify-write slag is gegeven in figuur 3.18.1n 51 wordt
wederom het woordadres gegenereerd.Dit woord moet in 52
uitgelezen worden.Hierna wordt het woord in 53 in de GDC
ingelezen.Dit wordt aangegeven met het signaal DB1N.Hierna vindt
de modificatie in de GDC plaats en kan het woord in het geheugen
teruggeschreven worden.Dit alles in 54.De generatie van de
writepuls van het geheugen zal ook weer door externe hardware
verzorgd moeten worden.Een read-modify-write slag duurt dus 2
maal zo lang als een geheugenrefreshslag.
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DISPLAY MEMORY TIMING
READ/MODIFYIWRITE CYCLE

11

_11-+---<1

• •

Fig 3.18. De Read-Modify-Write timing.

De voorgaande timingen gelden voor video waarbij de zoomfaktor 1
is.In de onderstaande figuur is de timing voor de GDC gegeven van
de videoslag,indien er een beeld met een zoomfaktor 3 gepoduceerd
wordt.Door de GDC worden een aantal wait states
ingevoerd,overeenkomend met de gebruikte zoom faktor.

2 X WCLK
L- ALE

AD 0 -15
:x""--- ---"-x__ A 16-17

l=output van geheugenadres
Fig. 3.19. De timing van videorefreshslagen met zoomfaktor 3.
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4.Het eerste prototype.

Het eerste prototype van de grafische module is een ontwerp van
C. Kuypers.Dit ontwerp werd gemaakt in het kader van zijn H.T.S.
afstudeerprojekt,onder begeleiding van F. van Nijmweegen,bij de
afdeling Natuurkunde,vakgroep Deeltjesfysica,aan de T.H.E.
Dit ontwerp werd reeds in samenwerking met de vakgroep Digitale
Systemen,afdeling Elektrotechniek,gemaakt.
Het ontwerp was aan het eind van het projekt van Kuypers
gerealiseerd.Voor de aanvang van mijn afstudeerprojekt was de
kaart aIleen statisch getest.De eerste taak van mlJn
afstudeerprojekt bestond uit het inzicht krijgen in dit ontwerp,
het operationeel maken van dit ontwerp en het evalueren van de
werking van het ontwerp.
De grafische module werd hiertoe aan de VME-bus gekoppeld.Als
aansturende processor werd een Motorola 68000-processor gebruikt.
Ais testsoftware werd een door mij aangepaste en verbeterde
versie gebruikt van een programma,geschreven in C,als stage
gemaakt door A. Westervoort.Deze stage werd verricht bij de
vakgroep Digitale Systemen,onder begeleiding van L.v. Bokhoven.
Dit programma is gekompileerd met een 68000 C kompiler,die
draait onder het UNIX-operating systeem op een PDP-11 aan de
universiteit van Nijmegen.
Het tetale blokschema van de schakeling is gegeven in figuur 4.1.
Ais hart van de schakeling is gekozen voor de NEC upD 7220
Grafische Display Controller,verder te noemen GDC.Deze GDC kan
zowel zorgen voor het afbeelden van het videogeheugen op de
monitor als het tekenen van figuren in het videogeheugen,zoals
beschreven in hoofdstuk 3.
De kaart is in principe ontworpen om de GDC te laten werken in de
mixed-mode.In deze mode kan het geheugen opgedeeld worden in een
gedeelte voor grafische pi>:eldata en een gedeelte voor gekodeerde
karakterdata.Dit zal verder in paragraaf 4.3. verklaard worden.
Dit hoofdstuk zal verder bestaan uit de volgende paragraven:
4.1.De VME-interface.
4.2.De opbouw van het geheugen.
4.3.De videologika.
4.4.De tekenlogika.
4.5.Ervaringen en konklusies.

Veor een meer
verwijs ik naar

gedetailleerde beschrijving van de schakeling
(3),het afstudeerverslag van C.Kuypers.
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Fig. 4.2. Het blokschema van de VME-interface.
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4.1. De VME-inte~face.

Het blokschema van de VME-inte~face is gegeven in figuu~ 4.2.
De kaa~t is in p~incipe ontwo~pen om als I/O slave te funge~en en
weI in de sho~t-supe~iviso~y I/O mode.Deze mode wo~dt

geselektee~d met de ad~esmodifikatielijnen(AM2=1,AM4=0).Voo~ de
DMA-kont~olle~ kan hij echte~ ook als maste~ funktione~en.

In de sho~t-supe~iviso~y I/O mode zullen op de VME-bus slechts de
ad~eslijnen Al-15 geb~uikt wo~den.Met 4 schakelaa~s kunnen de
waa~des ' A11-A15 ingesteld wo~den op de gewenste waa~den,waa~bij

kaa~tselektie moet opt~eden.

Via de VME-inte~face zal het mogelijk zijn,opd~achten en
pa~amete~s naa~ de kaa~t te stu~en,of data en statusinfo~matie

van de kaa~t te~ug te lezen.Doo~ de funktie-selektie zal de data
naa~ het juiste device gestuu~d wo~den of uit het juiste device
gelezen wo~den.De inte~face zal tevens zo~gen voo~ de gene~atie

van het data ac knowl edge si gnaal (DTACI<) ,waa~mee de kaa~t

aangeeft,dat de data is ove~genomen (een w~ite-slag),of dat de
data ge~eed staat op de bus (een ~ead-slag).

De totale selektie op de kaa~t is aangegeven in figuu~ 4.3.

F,UNKTIE
A A A w= i W=:¢¢7 ~6 '2lS'

¢ ¢ c/J
R EAO FRoM lA)",T£ TO
STATU~ RE,"IST£~ STATU~ R~t;I"TIlp'

0 1 ¢ ReRO ~TATUS l.V~ITE

FRoM CO 0<:: AA.FlAHfTER TO ljO'

¢ 1. c/J R£Ro FIFO I.JR ITE'

FAof'1 r, ", c. CoI'1I1RN" TO 1;o,

Fig. 4.3. De selektietabel.

is,maakt de
~echtst~eeks

is 16 bits

In deze selektietabel is de selektie van de DMA-cont~olle~

opgenomen.De ~ede hie~voo~ is besch~even in 4.5.
Het status~egiste~ ,dat in deze inte~face getekend
selektie van een aantal funkties mogelijk,die niet
met de GDC ge~ealisee~d kunnen wo~den.Het ~egiste~

g~oot en bestuu~d de volgende funkties:
Bit 0-3 Panning op pixelbasis.
Bit 4-7 Zooming.
Bit 8-9 Bank selektie.
Bit 10-15 Onde~steuning van de ka~akte~logika.

niet
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4.2.De opbouw van het videogeheugen.

In het blokschema 4.1. is duidelijk te zien,dat het videogeheugen
is opgebouwd uit 4 banken.Deze banken zullen door de GDC aIle 4
parallel aan elkaar geadresseerd worden. Door deze opbouw zal een
pixel uit 4 bit bestaan.De totale geheugengrootte is 1.000.000
pixels van 4 bit.Het geheugen is opgebouwd uit 64 K byte
dynamische RAM-I.C."s.Elke bank komt dus overeen met 16 van deze
bouwstenen.Dit komt zeer goed overeen met de woordbreedte,die
door de GDC wordt ondersteund.Deze woordbreedte is namelijk 16
bit.Elke geheugen I.C. zal dan ook tel kens een vaste plaats in
dit videowoord representeren.
De GDC ondersteund niet rechtstreeks het gebruik van het
dynamische geheugen.Met de schakeling memory timing en control
worden uit de signalen PIXELCLOCK,ALE en DBIN de signalen RAS,CAS
en WE afgeleid.Tevens wordt met het signaal ROW/COL het adres
gemultiplexed,dat gegenereerd is door de GDC en in de
adreslatches is ingeklokt.
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4.3.De videologika

4.3.1.Het grafisch gedeelte.

I
I..

,
I

)JA~

De serieele videodata wordt bestuurd door de ZOOM,DELAY en SHIFT
CLOCK-timing.Op het einde van een S2 video slag van de GDC wordt
er door deze timing voor gezorgd~dat de uit het geheugen gelezen
videodatawoorden in de serializers ingeklokt worden.Hier houdt de
verantwoordelijkheid van de GDC op en zal de bovengenoemde
schakeling de verantwoordelijkheid voor het korrekt uitsturen van
de videodata overnemen.

I 5.1-:..
: 2J:IJCLK'------_---:

DOTCLK

--{C===1A,~DOR~E]5=====J>~-------- AD¢-'7
RAS

L c.oLt
7ROW

l.- ---Ir CAS

-------------------------- SHCL~

Fig. 4.4. De timing voor videobeelden met zoomfaktor 1.

SHIFT"---fl ---Irl LOAD eLl<

'x,...---------------------- lJ~4HC____....._. Hc;~He

BLANK

In figuur 4.4. is de timing van de video aangegeven voor het
geval,dat er een videobeeld wordt afgebeeld met zoomfaktor 1.De
werking is als volgt:De signalen SHIFT LOAD CLK en SHLCK besturen
de serializers.Deze serializers bestaan ieder uit 2 8-bits
schuifregisters. Als zowel SHIFT LOAD CLK als SHCLK hoog zijn~dan

zal er op een opgaande flank van DOTCLK data in het
schuifregister geladen worden.Als aIleen SHCLK hoog is dan zal er
op een opgaande flank van de DOTCLK geschoven worden. In dit geval
zal er dus op elke opgaande flank van DOTCLK geschoven worden.
Met de lijn SHCLK wordt de zooming bestuurd.De GDC zal in geval
van video met zoomfaktor groter dan 1 zorgen~dat de
desbetreffende videolijn het aantal malen~dat de zoomfaktor groot
is~herhaald wordt.Tevens zal er door de GDC voor gezorgd worden,
dat er slechts op het juiste tijdstip data in het schuifregister
wordt geladen.ln figuur 4.5. is dit aangegeven voor een
zoomfaktor 3. De ZOOM~DELAY en SHIFT CLOCK timing zal ervoor
zorgen~dat er in dit geval slechts 1 maal per 3 DOTCLK slagen
geschoven wordt in de serializers.Dit wordt gerealiseerd door de
lijn SHCLK maar eens per drie DOTCLK pulsen hoog te maken.
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Fi De timing voor videobeelden met zoomfaktor 3.

Inlkschema van figuur 4.1. valt de extra logika,die zich
naLalizers bevindt,op.Met deze logika wordt de panning,het
na,nks en rechts schuiven van het videobeeld
on~d.Hiertoe wordt de datastroom,die uit de serializers
kooehulp van SIPO (serial in,parallel out) schuifregisters
,o,in 16 serieele datastromen,die aIleen in fase 1 of
melklokslagen ten opzichte van elkaar verschoven zijn.Door
nu~en 16 naar 1 bit multiplexer een datastroom te
sel,kan het videosignaal ten opzichte van de
sysatiesignalen verschoven worden.Wordt de eerste
da~ van het SIPO-register geselekteerd,welke gelijk is in
fa de uitgang van de serializer,dan zal het beeld op de
moniet verschoven zijn.Wordt de zestiende datastroom van
he-egister geselekteerd als de videodata,dan zal het op de
mOlijken,alsof het beeld met 15 pixels naar links is
ve,.Het op woordbasis pannen wordt rechtstreeks door de
GD~teund,dus samen met deze extra logika is het pannen op
pis zo volledig ondersteund.
In~t blok videotiming tenslotte,worden de
sysatiesignalen op het juiste moment doorgelaten.De
siIHSYNC,VSYNC en BLANK worden aan het begin van een Sl
vi, van de GDC aangemaakt.Dit woord wordt pas op het eind
vae slag in het schuifregister geklokt.Om deze signalering
nUJon aan elkaar te houden,zullen deze signalen ook pas op
he~an de 82 slag doorgeklokt worden naar de videomonitor.

4. karakterkode gedeelte.

Melijn Alb zal de GDC in de mixed mode aangeven,of de
vo regel uit grafische data of uit karakterkode zal
be? GDC zal een karakterregel zo vaak herhalen als een
ka~oog is (dit is programmeerbaar in de GDC).In de externe
kabgika dient een rijteller bij te houden met welke rij de
GD~ns het karakter uitsturen bezig is.Dit gebeurt in de
bl'counter en character control.
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Uit het videogeheugen worden tijdens de karakterkode uitvoer
tel kens karakterkodes aangeboden aan de karakterlatches.Met
behulp van deze data en met behulp van de line counter worden nu
2 karakter ROM's geadresseerd.Uit deze karakter ROM'S zal de
karakterpixeldata komen.Deze parallele karakterpixeldata wordt
hierna door middel van een serializer in serieele videodata
omgezet.Uit de hardware blijkt,dat elk videowoord zal bestaan uit
2 karakterkodes.De karakters zijn 7 pixels breed,met 1 pixel
spatie.
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4.4.De tekenlogika.

~C~A~O~RDE[S~==»-------"'~C£O~P,!T~AJ/~NCJ>--<,--O~A_TA-.,;;.O....;l.I_T__

~..........Ir ,·....---:..._---'1 '2 *weLK
AD¢-/')

061N

De tekenslagen worden in de GDC en in het videogeheugen
uitgevoerd als een Read-Modify-Write slag.Hiertoe leest de GDC de
oude videodata uit het videogeheugen,wijzigt deze en schrijft de
gewijzigde videodata weer terug in het geheugen.Per Read-Modify
Write slag kan er van een pi>:el slechts 1 bit veranderd worden.ln
welke bank deze verandering zal plaatsvinden,wordt geselekteerd
door de bank en memory buffer selektie.Moeten er van een pixel
meerdere bits veranderd worden,dan vergt dit evenzoveel Read
Modify-Write slagen,als er bits van die pixel veranderd moeten
worden.De tekenoperaties,die de GDC kan uitvoeren,zijn zoals
beschreven in hoofdstuk 3.
Van het Read-Modify-Write principe,zoals gegeven in blokschema
4.1.,is de timing gegeven in figuur 4.6.

~I S 1 ~.. S '2. ~~ S ?l ,,:4 sit:
~

Fig. 4.6. De Read-Modify-Write timing.
'---_.....r \J) E.

In deze Read-Modify-Write logika bevindt zich een principieele
fout en weI om 2 redenen.
1.De teruggeschreven data wordt aIleen aan de geselekteerde bank
aangeboden.De uitgangen van de buffers naar de ingangen van de
andere 3 banken bevinden zich alledrie in de hoge
impedantietoestand.Wel wordt aan aIle 4 de geheugenbanken de WE
puIs toegevoerd.Hierdoor wordt in 3 van de 4 banken pixeldata
verminkt.
De selektie van de bank,waarin geschreven moet worden,moet
geschieden met de WE-puls.Alleen van de geselekteerde bank moet
de WE-lijn laag gemaakt worden. Van de andere 3 banken moet deze
WE-lijn hoog gehouden worden.
De buffers aan de ingangen van deze banken zijn geheel
ovebodig,immers de geheugen I.C.·s zullen de data op de ingang
negeren,zolang de WE-lijn van deze bank niet laaggetrokken wordt.
2.Het geheugen wordt veranderd met een echte Read-Modify-Write
slag.Hiervoor is het noodzakelijk,dat de terug te schrijven data
op tijd op de ingangen van de geheugens aanwezig is.Deze data
moet aanwezig zijn voordat de WE-lijn laaggetrokken wordt.Dit zal
in deze schakeling niet het geval zijn.Op het moment,dat de WE
lijn laag gaat moet de buffer aan de ingang van de geheugenbank
nog geselekteerd worden.Verder wordt in de schakeling ook de
bidirektionele buffer in de AD-lijnen van de GDC te laat
opengezet.De oplossing voor dit probleem is gedeeltelijk al in
geval 1 besproken.De buffers aan de ingang van de geheugens
kunnen weggelaten worden.Verder zal de bidirektionele buffer
altijd open staan in richting van het geheugen,behalve als de GDC
de oude videodata terugleest.Hierdoor zal de gemodificeerde data,
ruim voordat de WE-lijn van de geselekteerde bank wordt laag
gemaakt,aanwezig zijn.
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is een DMA kanaal dus
de noodzaak van de bus
eenvoudiger opgebouwd

4.5.Ervaringen en konklusies.

De ervaringen~die opgedaan zijn en met het prototype~zullen in
een aantal punten besproken worden.Meteen zal hier dan een
konklusie uitgetrokken worden.

4.5.1.De DMA-controller.
De werking van de DMA-controller en de daarbij behorende
busrequester is niet getest.De reden hiervoor is~dat een DMA
kanaal vanuit software-kant niet nodig is en weI om de volgende 2
redenen.
1.Een pure grafische pixeldatafile zal erg veel data in beslag
nemen.Een gekodeerde grafische file, met daarin kommando's en
parameters om het beeld op te bouwen,zal over het algemeen veel
kompakter zijn.
2.Bij, beeld bewerking (schuiven van afzonderlijke stukken~

uitvergroten enz) zal het veel eenvoudiger zijn,uit te gaan van
een gekodeerde file~dan van een pixeldatafile.Een grafische
standaard als G.K.S. (Grafical Kore System) maakt dan ook gebruik
van gekodeerde files.
Voor het laten funktioneren van de kaart
niet noodzakelijk.Hierdoor vervalt tevens
requester en zal de businterface veel
kunnen worden.

4.5.2.De karakterkode ondersteuning.
Ook deze hardware is niet getest.Deze extra hardware ondersteund
alleen karakters in een apart karakterveld.Het wordt door deze
hardware niet eenvoudiger gemaakt, karakters in het grafische
gedeelte van het beeld te tekenen.Het is mijns inziens veel
eenvoudiger een totaal grafisch systeem te maken,waarin ook aIle
karakters als pixel data getekend worden.De extra karakterhardware
kan dan gebruikt worden,om dit karaktertekenen te
ondersteunen.Het voordeel hiervan is tevens,dat de karakters niet
meer op een bepaalde plaats van het scherm hoeven te staan.Tevens
wordt het dan mogelijk,karakters van verschillende
orientatie~kleur en grootte te tekenen.

4.5.3.Mechanisch.
Voor het prototype was gebruik gemaakt van wirewrap-voetjes van
vrij slechte kwaliteit.Dit leidde af en toe tot zeer
onbetrouwbare kontakten tussen voetje en I.C.
Betere voetjes zijn gewenst.
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4.5.4.Serializers en panning.
De logika,die hiervoor verantwoordelijk is,is recht toe recht aan
gebouwd.De serializers,die opgebouwd ZlJn met 8 bit
schuifregisters, werken op volle videosnelheid.Dit maakte het
noodzakelijk Shottky logika gebruiken.Alleen de serializers en
panning logika dissiperen al 15 Watt (Dit is bij 5 Volt voeding
al 3 Ampere!).
In het eigen ontwerp zullen deze serializers dan ook zodanig
opgebouwd worden,dat er van low power Shotky gebruik gemaakt kan
worden.
Het nadeel van de in het eerste prototype gebruikte vorm van
panning is,dat voor elke bitplane de extra schakeling aanwezig
moet zijn.Er wordt met de videostroom geschoven ten opzichte van
de synchronisatiesignalen.Het omgekeerde moet ook mogelijk zijn.
Het voordeel van het schuiven van de synchronisatiesignalen ten
opzicht van de videostroom,is dat deze schakeling maar een maal
aanwezig hoeft te zijn en dan bruikbaar is voor zoveel
pixelplanes als dat er noodzakelijk geacht worden.

4.5.5.De videouitgang.
De videouitgang is slecht doordacht.Een veel
betere oplossing is het plaatsen van een look-up
2) aan de uitgang.

flexibelere en
tabel (hoofdstuk

4.5.6.Buffers
Het aantal buffers,dat gebruikt wordt,is weI erg groot.Met een
wat meer doordachte opzet zal het aantal buffers zeker verminderd
kunnen worden.

4.5.7.RAS-CAS buffer.
De RAS en CAS signalen worden in het zelfde buffer I.C.
gebufferd.Op het moment,dat CAS laag gaat,ontstaat er op de RAS
lijn storing.Deze storing is zo erg,dat er zelfs
geheugenverminking optreed.Door RAS en CAS in aparte I.C.'s te
bufferen,kan dit probleem verholpen worden.

4.5.8.Het statusregister.
Zoals uit de VME inteface van blokschema 4.2. blijkt,is er een
datapad om dit statusregister uit te lezen.Het aansturende
systeem bepaald de waarde,die in dit statLlsregister geschreven
wordt en kan er dus net zo goed voor zorg dragen,dat deze waarde
ergens bewaard blijft.Hiermee vervalt dit datapad en de
hardware,die hiervoor nodig is.
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5. Het eigen ontwerp

Algemeen.

Aan de hand van de ervaringen, opgedaan met het eerste prototype,
is er door mij een eigen ontwerp gemaakt.De werking van dit
ontwerp is op enkele punten essentieel anders.De werking zal in
dit hoofdstuk verklaard worden.
De ontwerpeisen,die gesteld zijn:
1.Videofrequenties ondersteunen tot 40 MhzCmet een 5 Mhz 7220

versie) .
2.Geheugengrootte 1.000.000 pixels van 4 bit.
3.Zo hoog mogelijke tekensnelheid.
4.Karakterondersteuning in het grafisch gedeelte.
5.Vermindering van het stroomgebruik ten opzichte van het eerste

prototype.

De totale werking van de schakeling zal in vier aparte paragraven
verklaard worden~namelijk:

5.1.De VME interface.
5.2.De geheugenopbouw en het geheugen gebruik.
5.3.De videologika.
5.4.De tekenlogika.
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Fig. 5.1. De VME-interface.
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5.1. De VME-inte~face.

In figuu~ 5.1. is de opbouw van de VME inte~face gegeven. De
kaa~t heeft naa~ de VME-kant de status van I/O slave kaa~t.Het

voo~deel van deze status is,dat de opbouw van deze inte~face zee~

eenvoudig gehouden kan wo~den.De kaa~tselektie kan met een 4 bit
schakelaa~ ingesteld wo~den.Hie~mee kunnen de waa~des,die de
ad~eslijnen AII-A15 moeten hebben,wo~den ingesteld.Ve~de~ geven
de ad~esmodifie~lijnen AM2 en AM4 aan,wannee~ e~ doo~ de VME-bus
een I/O slave geselektee~d wil wo~den (AM2=O;AM4=1).Indien op de
VME-bus een slave I/O aktie gepleegd wo~dt,dan zal e~ slechts
geb~uik gemaakt wo~den van de ad~eslijnen A1-A15.

x X AM.
A

A~

DEVHL

WR

( DB~ -1

O\'TR

I"UNHL

PTACk

Fig. 5.2. De VME-bus inte~facetiming.

Alle~ee~st de w~ite-timing.T~eedt e~ een kaa~tselektie op,dan zal
e~ via de device selektielogika een device geselektee~d

wo~den.Wo~dt als device OTHERS geselektee~d,dan zullen via de
inve~te~ende buffe~ met behulp van de ad~eslijnen A2-A5 een van
de devices line-style,look-up tabel,status latch of cha~acte~ en
funktie latch geselektee~d kunnen wo~den.De kaa~t zal met ZlJn
data acknowledge lijn (DTACK) aangeven wannee~ de data we~kelijk

ove~ genomen is.Uit deze acknowledge lijn wo~dt ook een klokpuls
afgeleid,die e~voo~ zo~gt,dat de data in de devices ka~akte~ en
funktie,lijnstijl of status wo~dt ingeklokt.De timing naa~ de
beide GDC's ve~eist geen kloksignalen.Bij de modify table en de
look-up table bevindt zich nog wat ext~a logika,die e~voo~

zo~gt,dat de aangeboden data voo~ de acknowledgepulse in deze
tabellen is ingesch~even.Deze twee timingen zullen bij de
behandeling van de tekenlogika ~espektievelijk de videologika
nade~ besp~oken wo~den.De totale inte~face-timing voo~ deze
w~ite-slag is wee~gegeven in figuu~ 5.2.
Nu even ko~t de leesslag.De timing is p~ecies gelijk aan de
sch~ijfslag,echte~ het w~-signaal in de timing van figuu~ 5.2.
zal nu 1 blijven.Ve~de~ heeft het aIleen zin,de beide GDC's te
selekte~en,alleen hie~uit zal zinvolle data te lezen
zijn(status,fifo).
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De totale selektie is weergegeven in ~iguur 5.3.

FUNKTIE
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:Beide wa.rdes zijn O.
:Dez~ waarde is don't care.
:Moet gelijk aan 0 zijn.

Fig. co .,.
...J. "_'. De totale selektietabel.

Even een korte opmerking over de funktie van de lijn Ai,die de
deviceselektie enabled.Als aansturende processor voor de
grafische kaart wordt momenteel een 68000 gebruikt.De
testsoftware is geschreven in de taal C.Hierbij werd gebruik
gemaakt van de 68000 C-compiler,die onder UNIX op de PDP-ii van
de universiteit van Nijmegen draait.Deze compiler stuurt integers
als longword uit.Dit wil met de huidige VME-bus konfiguratie
zeggen,dat er twee busaccessen voor elk te transporteren woord
worden gepleegd.Alleen het minst signifikante woord bevat
informatie.Tijdens dit woord zal Ai gelijk aan 0 zijn.Echter voor
de tweede access zal weI een DTACK puIs gegenereerd moeten
worden.Gedurende deze tweede busaccess mag er echter geen device
geselekteerd worden,aangezien er dan bij een schrijfslag
verminking van informatie zal optreden.
Gebleken is inmiddels,dat dit probleem met shorts verholpen kan
worden. Shorts worden als enkel woord over de bus getransporteerd.
Indien de juiste adressering gebruikt wordt,zal dit geen enkel
probleem opleveren.
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5.2.0e geheug~ het geheugengebruik.

In figuur 5.4Jladzijde) is het blokschema weergegeven
~an de totaling~exclusief de al eerder besproken VME
Interface.Het is opgebouwd uit 4 banken~bank A-O.Oe
gebruikte geh's zijn 64k byte dynamische RAM I.C.'s met
een cyclustijdnS.Uit de ontwerpeis van 1.000.000 pixels
van 4 bit, dat elke bank is opgebouwd uit 16
geheugenchips.al 16 is nu precies gelijk aan de
woordbreedte upO 7220 GOC.Het geheugen is nu zo
opgebouwd.dat bouwsteen tel kens 1 bit van zo'n woord
bevat.Dus· doordadressering door een GOC zullen er 4
woorden van It het geheugen komen~oftewel 16 pixels van
4 bit.Oit g~l zowel door de videologika als door de
tekenlogika g~an worden.
Oe reden~dat dynamische RAM chips zijn gebruikt~zijn de
volgende:
1.0e eis van)O. pixels vereist per bank dus evenveel
bits.Aangezien~rdbreedte 16 bits is komt dit precies
overeen met 16::ln 64k bits.
2.0e 64k chimakkelijk leverbaar.ln de toekomst~als de
256k geheugen de markt komen~kunnen er 2 zaken overwogen
worden.Allereereiding naar 4.000.000. pixels.Aangezien de
GOC's dit reks kunnen ondersteunen~zal dit slechts
minieme wijzin de hardware vereisen.ln de tweede plaats
kan het gebr~4k * 4 bits chips overwogen worden.Oit zal
leiden tot ee~lijke besparing aan oppervlak op de module.

Nu het geheu~ik.ln het blokschema viel al op~dat er 2
GOC's aanweziga taken zijn over deze GOC's verdeeld.Oe ene
GOC zal he~en(drawing control) voor zijn rekening
nemen~terwijl dere GOC het videogedeelte(video control)
voor zijn rek~emt.Aan deze GDC's zal om en om toegang tot
het geheugen vt worden. Wanneer welke GOC toegang tot het
geheugen heeftlgegeven in figuur 5.5.

ORAWlN" ~DC st- ..ie
\l.OEII fooc: s"~e

1.*"l.:'cLk.

Fig. 5.5. Verdi va~e geheugentoegang.

OLlidelijk i~ de indeling vereist~dat de GOC's
gesynchroniseet ten opzichte van elkaar werken.Oeze
synchronisatie~dt g?aliseerd door het blokje SYNC LOGIC in
het bl okschem,. 4. gebrui kte schakel i ng is getekend in
f i gLILILlr 5.6. a. ' werk eze schakel i ng?Nadat bei de GOC's
geinitialiseerGijn~m ervaor gezorgd worden,dat van beide
GOC's de ALE~sen S1 vallen.Na initialisatie geven beide
GOC's namelijku:.e 2:PLllsen een ALE-pLlls af.Oeze ALE-pulsen
moeten samenvaln. Na h~itialiseren van de beide GOC's kunnen
deze ALE-pulseechte~ versprongen ten opzichte van elkaar
zijn.Het synch~nisat~~oces wordt opgestart. door bit 14

1 .
(sw14) in het s~t\...\sreg haog te maken.
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In figuur 5.6.b. is de synchronisatie gegeven voor het geval,dat
beide pulsen niet samenvielen.Er wordt in dit geval een klokpuls
naar de te synchroniseren GDC weggelaten.Deze synchronisatie
hoeft slechts eenmalig,na de initialisatie van de GDC's te
gebeuren.Nadat de beide GDC's ten opzichte van elkaar
gesynchroniseerd zijn,moet bit 14 van het statusregister weer
laag gemaakt worden.

11 2.WCLK0
2.\KL!'I:-1....;.3....,......--....

VCC

~Lt0 02 04
\ 86. J-.-=-03:::.-- .....;0;.;;;2'-1 0 P~H 05

~LEI ~ Ie 74
lC2

8.oOT CL K 03 CK QL 0:::-°6=--- ....;.1..,::2--'-_
CL

01
SW14

Fig. 5.6.a. De synchronisatieschakeling.
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Fig. 5.6.b. De synchronisatietiming.

Na deze synchronisatieschakeling nu de werking van de memory
logic.Het gebruik van het geheugen is verdeeld,zoals aangegeven
is in figuur 5.5.Verder wordt deze memory logik gesynchroniseerd
door de ALE-puIs van de teken GDC.AIs deze ALE-puIs 1 is,weten we
namelijk zeker,dat deze GDC in de Sl toestand is.
De memory logika levert verder aIle signalen,die nodig zijn voor
de korrekte aansturing van het geheugen.De timing van de
schakeling is getekend in figuur 5.7. De signalen Hiz ••
selekteren de adreslatches.Zijn deze latches niet
geselekteerd,dan is hun uitgang in de hoge impedantie
toestand.Het adres,dat zich in de latches bevindt,is eerder
gegenereerd door een der GDC's en in deze latches geklokt.Tijdens
de ene geheugentoegang wordt het rij en kolom adres van de teken
GDC op de adresbus van het geheugen gezet,samen met de RAS-CAS
pulsen.Het geheugen zal dan voor de tekenlogika beschikbaar
zijn.In het andere geval zal er videodata uit het geheugen
gelezen worden.
Aangezien de adreslatches niet sterk genoeg zijn om rechtstreeks
de adressen van het geheugen aan te sturen,is er een buffer in
deze lijn opgenomen.Het zelfde geld voor de RAS en de CAS pulsen,
deze zijn per bank apart gebufferd.In het eerste prototype werden
deze RAS en CAS puIs door het zelfde buffer I.C. gestuurd.Dit
leverde bij het laag gaan van de CAS puIs storing op de RAS puIs
op,die zelfs leidd·~ tot geheugenverminking.Daarom zijn deze RAS
en CAS puIs nu in 2 aparte I.C.'s gebufferd.
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5.3.De videologika.

Het aanleve~en van de juiste videodata zal geschieden doo~ de
video GDC.Met behulp van deze p~ocesso~ kan dus het geheugen op
het videosche~m wo~den afgebeeld.Hie~voo~ heeft deze p~ocesso~

,zoals al ee~de~ besp~oken is,op het juiste moment toegang tot
het videogeheugen.Op het moment,dat deze data ingeklokt is in de
se~ialize~s,houdt de ve~antwoo~delijkheid van de video GDC op en
zal ext~a ha~dwa~e voo~ het op het juiste tijdstip uitschuiven
van deze videodata zo~gen.Het blokschema van deze logika is
gegeven in figuu~ 5.8.
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Fig. 5.8.De videologika.

Opvallend in dit schema is de look-up tabel.In deze tabel wo~dt

de pixeldata,die uit de se~ialize~ komt,geb~uikt als ad~esse~ing.

Op deze gead~essee~de plaats staat nu de kleu~,die deze bepaalde
pixelkode op het sche~m zal k~ijgen.De look-up tabel zet de
logische kleu~,die uit het geheugen komt,dus om in de fysische
kleu~,die we~kelijk op het sche~m zichtbaa~ wo~dt.

Ve~de~ is e~ ook ha~dwa~e ingebouwd,om panning op pixelbasis te
onde~steunen.Alle~ee~st zal de we~king van de schakeling zonde~

deze panning besp~oken wo~den.

In het ee~ste p~ototype wa~en de twee se~ialize~s(8 bit
schuif~egiste~s) gewoon in se~ie met elkaa~ geplaatst.Dit
betekende,dat de se~ialize~s op videosnelheid moesten schuiven.
In dit ontwe~p staan de se~ialize~s pa~allel aan elkaa~.In de
bovenste se~ialize~ wo~den de even pixels (pixel 0,2 14)
ingeklokt.In de onde~ste se~ialize~s wo~den de on even pi:{els van
het videowoo~d ingeklokt(pixel 1,3 15).Deze pa~allele

pixelst~oom wo~dt gehandhaafd tot vlak voo~ de echte
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videouitgang.Hier wordt de uitgaande data met een 2 to 1
multiplexer omgezet tot 1 serieele pixelstroom.
Wat is het voordeel van dit principe?
1.De serializers hoeven nog slechts op halve videosnelheid te

schuiven.Dit betekende in het ontwerp,dat de serializers,
bestaande uit 8 bit schuifregisters,van het low power skotky
type konden zijn.In het eerste prototype waren de serializers
uitgevoerd als 8 schuifregisters van het gewone skotky type.De
bereikte vermindering in het stroomverbruik is 800 mAo

2.De video look-up tabel mag ook een faktor 2 langzamer zijn.Het
nadeel is wel,dat deze tabel dubbel uitgevoerd moet zijn.Dit is
opgelost met het dual-ported geheugen.

Opvallend is,dat er na de serializers 2 latches zijn opgenomen.De
reden hiervan is,dat de serializers niet snel genoeg zijn om te
kunnen garanderen,dat de data ook nog op tijd door het geheugen
en de multiplexers heen gaat.Hiervoor zijn de snellere latches
opgenomen.
De logische werking van de pi>:elstroom zal bestuurd worden door
de shift-load timing.In deze timing is ook de zooming
ondersteund.

5i ~ 2 I
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L S Ql S~
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odd

OUT c.L ",l<

Fig. 5.9. De videotiming voor video met zoomfaktor 1.

Allereerst de timing voor de video met zoomfaktor 1.De timing van
de shift-load logika is aangegeven in figuur 5.9. De signalen
SlSR en SOSR besturen de werking van de serializers.Is SlSR hoag,
wat in geval van zoomfaktor 1 altijd zo is,dan wordt er op een
opgaande klokflank geschoven in de serializer.De serializer voor
de even pixeldata schuift op 2*DOTCLK,dit is de halve
videofrequentie.De serializer voor de oneven pixeldata schuift op
de inverse van deze 2*dotclk.Als zowel SOSR als SlSR hoog zijn,
dan zullen de serializers op een opgaande flank van hun klok
geladen worden met nieuwe videodata.Deze shiftload zal altijd aan
het einde van de S2 van de videoprocessor plaatsvinden.De data,
die in de serializers aanwezig was,is naar het scherm gestuurd en
de nieuwe data wordt uit het geheugen aan de serializers
aangeboden.
De twee signalen even/odd en outclock zorgen voor het korrekt
samenvoegen en uitsturen van de kleurwaarde,die uit de video
look-up tabel komt.
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Fig 5.10. De videatiming vaar video met zoomfaktor 3.

In figuur 5.10 is de timing weergegeven voor het geval de video
processor ingesteld is met eem zoomfaktor 3.Dit zoomen gebeurt op
basis van pixelstretching.De videoprocessor zal ervoor zorgen,
dat een videolijn 3 maal uitgezonden wordt,en tevens,dat er
slechts 1 maal per 3 geheugentoegangen nieuwe data in de
serializers wordt ingeklokt.In feite zal de videoprocessor na
zijn 81 en 82 slag nog 4 wait-slagen inplementeren.De shift-load
logika zal er nu voor moeten zorgen,dat de schuifsnelheid ook met
een faktor 3 wordt verminderd.Dit wordt gedaan door besturing van
818R.Deze zal slechts eens per 3 klokslagen per serializer
toestaan,dat er geschaven wordt.De signalen even/odd en outclock
zullen wederom zorgen voor het korrekt samenvoegen van beide
bitstromen.De werkelijke schakeling is te vinden in de
bijlage,schema's 3,7 en 8.
Voordat er nu verder wordt gegaan met de panning logika,eerst nog
even iets over de verblijftijd van de pixels in de videostroom.De
videostroom is in feite een pipeline-mechanisme. Tussen het
uitschuiven van de pixelkode uit de serializers en het beshikbaar
komen van de echte videodata,zit een looptijd van 4
dotclk's.Hiermee moet rekening gehouden worden met het doorlaten
van de synchronisatiesignalen,die uit de videoprocessor
komen.Tevens zal van deze eigenschap gebruik gemaakt worden in de
panning lagika.
Nu de beschrijving van de panning logika.Deze logika ondersteund
de panning op pixelbasis.De panning op woordbasis wordt
rechtstreeks door de videoprocessor ondersteund (nog even:pannen
is het naar links of naar rechts verschuiven van het beeld).In
het eerste prototype werd er gebruik gemaakt van extra
schuifregisters en multiplexers om dit pannen te ondersteunen.In
feite wordt dan met het af te beelden bit patroon geschoven over
de synchronisatie signalen heen (zie hoofdstuk 4). In het nieuwe
antwerp wordt nu juist de omgekeerde weg bewandeld.Met de
synchronisatiesignalen wordt ov~r het bitpatroon geschoven om te
pannen.In figuur 5.11 is een verder gedetailleerd blokschema van
deze logika gegeven. Aan de hand van dit blokschema en aan de
hand van de timing gegeven in figuur 5.12. zal de werking
verklaard worden.
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Fig. 5. 11. Gedetailleerd blokschema van de pan-logika.
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Fig. 5.12. De timing van de panlogika.

De aansturende processor zal met de bits 8-11 van het
statusregister,te programmeren via de VME bus,door kunnen geven
met hoeveel bits er gepanned dient te worden.Het signaal SHLD
wordt aangemaakt in de shift-load logika,en zal aangeven op welk
moment de videodata van het nieuw ingeklokte videowoord op de
werkelijke videouitgang staat.Op dit moment staat op de lijnen
VSYNC,HSYNC en BLANK de status van het volgende videowoord.Deze
synchronisatiesignalen ZlJn rechtstreeks afkomstig van de
videoprocessor.Is het signaal BLANK O,dan zal het volgende woord
geldige videoinformatie bevatten.Is het signaal BLANK 1,dan zal
er aan een vertikale of horizontale retrace gewerkt worden.Er
zijn nu twee plaatsen van belang:
1.Het begin van de videolijn.

Allereerst zal BLANK afvallen.Deze waarde wordt met behulp van
SHLD ingeklokt als BLANK'.Na DELAY zal deze waarde doorgeklokt
worden als BLANK".Wat weten we nu? Na de volgende SHLD staat
er op de uitgang echte videoinformatie.Door DELAY wordt er
nu zoveel dotclocks gewacht met het doorgeven van
VIDEOBLANK,als met de bits 8-11 in het statusregister is
aangegeven.Dit signaal staat nu toe, dat er videodata naar de
monitor doorgelaten wordt.

2.Het einde van de videolijn.
BLANK zal op een gegeven moment 1 worden.Dit wordt door SHLD
weer ingeklokt als BLANK'.We weten nu,dat het volgende
videowoord geen videodata meer zal bevatten.Na DELAY zal nu
meteen VIDEOBLANK opkomen,waardoor de videouitgang gecleared
wordt.
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Er wordt door dit mechanisme in het totaal 1 videowoord meer in
de serializers geklokt,dan er aan de videouitgang gebruikt
wordt.Als er bijvoorbeeld aangegeven is,dat er met 5 bits
gepanned moet worden,dan zLIllen er van het eerste videowoord 5
bits niet gebruikt worden,terwijl er van het laatste videowoord
nu juist 5 bits weI gebruikt worden.
Aangezien er door de puIs DELAY geschoven gaat worden met het
BLANK signaal,zal er ook met de signalen HSYNC en VSYNC over deze
DELAY geschoven worden.Het werkelijke schema van deze PAN-Iogika
is te vinden in de bijlage,schema 11.

Fig. 5.13. De look-up table write-timing.

Tenslotte nag de schrijflogika voor de video look-up tabel.Het
adresseren voor de schrijfaktie dient te gebeuren langs de kant
van de oneven pixeldata.De timing is gegeven in figuur 5.12.
Via de VME-bus zal er een opdracht komen om in de tabel te
schrijven.DBO-3 zullen de te schrijven data bevatten,terwijl DB8
11 het adres zullen bevatten.De schrijf-Iogika zal nu de uitgang
van de oneven pixelstroom onderbreken en DB8-11 via een tri-state
buffer op deze adreslijnen zetten.Hierna zal even gewacht worden
om deze lijnen lang genoeg stabiel te maken,als door de timing
van dit device vereist is.Na het optreden van een DTACK-pLIIs naar
de VME-bus zal de on even pixelstroom weer geactiveerd worden en
het tri-state buffer weer in de hoge impedantie toestand gezet
worden.
Dit schrijven in de video look-up tabel is niet gesynchroniseerd
met de video.Als er geschreven wordt in de look-up tabel,dan zal
er even een misvorming van het beeld zijn.Dit is op te
vangen,door eerst het statuswoord Llit de video GDC in te lezen.
Hierin kan gezien worden,of de GDC met een vertikale retrace
bezig is. Door nu in de look-up tabel te schrijven tijdens
vertikale retrace,kan er voorkomen worden,dat er video misvorming
optreedt.
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5.4.De tekenlogika.

Het grootste verschil in de werking van het eerste prototype en
mijn antwerp is in deze tekenlogika te vinden.In het eerste
prototype wordt pixeldata bit voor bit veranderd.Dit veranderen
gebeurd in de GDC.In het nieuwe ontwerp wordt de GDC aIleen nog
als pointer naar de te veranderen pixel (s) gebruikt.Het
eigenlijke veranderen gebeurt nu op pixelbasis in de
modifikatielogika.Zie hiervoor het blokschema 5.4. voor de totale
opbouw van de schakeling.In het prototype werd in het geheugen
nog een echte Read-Modify-Write cyclus gebruikt.In het nieuwe
ontwerp is deze cyclus voor het geheugen opgesplitst in een echte
lees slag en een echte schrijf slag.
Het veranderen is als voIgt over de states verdeeld(zie oak
figuur 5.14):Aan het einde van 51 wordt het woordadres~dat door
de GDC is gegenereerd ingeklokt in zijn adreslatches.Gedurende 52
gebeurt er niets.In 53 wordt de oude pixeldata~die door dit
woordadres is geselekteerd,uitgelezen en in het 16*4 latcharray
ingeklokt.Tevens zal de GDC,die immers aan een Read-Modify-Write
slag bezig is~nu data inlezen.Dit datawoord zal uit allemaal
enen bestaan(blokschema 5.4. ~de ingangen van de GDC wordt door
16 pull-up weerstanden naar logisch 1 getrokken).De GDC zal maar
in een operatiemode~namelijkde reset-mode gebruikt worden. In 54
zal de GDC de logische enen~die hij binnen gelezen heeft gaan
modificeren.De bit of de bits,die veranderd worden,zullen nu in
het geselekteerde videowoord aanwijzen welke pixel of pixels er
gemodificeerd moeten worden.Dit modificeren gebeurd in de
modifikatielogika.Hoe deze logika werkt~zal hierna uitgelegd
worden.

GDC
5TATE FUNKTIE GDC AD 0-15 lijne~ Inhoud pixel

51 Genereer Videowoordadres 1001
woordadres

52 Latch adres * 1001

53 Lees GDC data 1 1 111 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1001
Lees videodata

54 5elekteer pixel 1111011111111111 1001
Modificeer pixel

51 5chrijf informatie Valgende 1010
terug in geheugen videowoordeadres

Fig. 5.14. Funkties verdeeld over de GDC-states~inklusief

voorbeeld.

Zoals al aangegeven is kunnen er 1 of meerdere pixels
veranderd worden. In het geval dat er meerdere pixels
veranderd worden.zal er slechts 1 bepaalde vaste kode
geheugen geschreven kunnen worden.Er zal dan geen gebruik
16*4 latcharray~dus van de teruggelezen videodata~gemaakt
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In het geval,dat e~ slechts 1 bit binnen het ingelezen woo~d doo~

de GDC in een logische 0 ve~ande~d is,dan zal deze 0 de pixel uit
het 16*4 latcha~~ay selekte~en.Deze oude videokode zal dan
te~uggevoe~d wo~den naa~ de modifikatielogika.Hie~ kan dan een
funktie op deze oude videodata uitgevoe~d wo~den,die afhankelijk
is van deze oude videodata.Dit selekte~en en ve~ande~en gebeu~t

in 84 van de teken GDC.
Het te~ugsch~ijven van de nieuwe videodata zal geschieden in de
51-slag van de volgende Read-Modify-W~ite slag van de teken GDC.
De plaatsen,die besch~even moeten wo~den,wo~den wee~ aangewezen
doo~ de logische nullen uit het doo~ de GDC gemodificee~de woo~d

van allemaal logische enen.Deze logische waa~den zullen nu als
w~ite-signalen naa~ de geheugen I.C.'s wo~den doo~gestuu~d.Alleen

op plaatsen,waa~ het w~ite-signaal een logische nul is zal
gesch~even wo~den.Op het eind van 51 zal nu wee~ het nieuw
gegene~ee~de woo~d van de teken GDC in ZlJn ad~eslatches

ingeklokt wo~den.Hie~na he~haald het hie~boven besch~even

p~incipe zich.De totale timing van dit mechanisme is gegeven in
f i guu~ 5. 15.

51 S2
1__ 1_-

54

1'---_
S1
1_- 2tt.JcLk

DBIN

______r
'f\
'--- 1
_______1

- .....x==
Fig.5.15. De totale timing van een modifikatieslag.

5.4.1.De modifikatielogika.

LRTCH
OAUI

LRiCH
SE'L. to
/#,J1f

!lYllaL£
-.~L

sfL
¢./!l

DIN
A-O

eN RlJlE
\olE

WE
¢J - ,"0

CM"'. D"""
L INf "liT'"

figuL.l~inHet blokschema van de modifikatielogika is gegeven
5.16. De modifikatie wo~dt bestuu~d doo~ 2 elementen:
1.De modifikatieta.bel
2.Een van de d~ie lijnen TAB, LINE DATA en CHAR DATA.
Met behulp van de bits 12 en 13 van het status~egiste~

geselktee~d wo~den welk tweede element invloed heeft op
modifikatie. Ee~st zal de we~king ve~klaa~d wo~den met
geselektee~d element de vaste waa~de TAB.

kan
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Fig.5.16. Blokschema van de totale modifikatietabel.

De modifikatietabel bestaat uit een stuk geheugen van 256 woorden
van 4 bits.Om deze 256 woorden te adresseren zijn 8 lijnen
nodig.4 lijnen worden gevormd door de data,die afkomstig is van
het 16*4 latcharray.In het geval,dat er door de GDe op de eerder
verklaarde methode meer dan 1 pixel gemodificeerd wordt~dan zorgt
het signaal multipixel ervoor,dat de 16 latches, die allen een
tri-state uitgang hebben,niet op de bus gezet kunnen worden. Door
de vier pull-up weerstanden worden deze lijnen dan hoog
getrokken.Deze lijn multipixel is bit 7 van het karakter en
funktie register.Wordt er echter pixel voor pixel
geadresseerd,dan zal op deze bus de oude pixeldata komen te
staan.Met deze 4 bits kunnen dus 16 woorden in het modifikatie
geheugen worden geadresseerd.Via vier andere lijnen wordt de
overige adressering verzorgd(bits 8-11 uit het karakter en
funktie register).In feite is het modifikatiegeheugen dus
opgebouwd uit 16 tabellen van 16 woorden van 4 bit.
Hoe werkt nu deze tabel? Op de plaats,die geadresseerd wordt door
de oude videodata,zal de nieuwe pixeldata gezet worden,die naar
het geheugen terug gestuurd wordt.In 1 modifikatieslag kunnen dus
aIle 4 de bits van een pixel veranderd worden. In tabel 5.17. zijn
een aantal voorbeelden gegeven van funkties,die met
deze tabel verricht kunnen worden.
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Adres
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1 1 1 1

Adres
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Inhoud
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
OO':~'·1

'-1000
0000
0000
0000

A.RESETTEN

Inhoud
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
111 1
1111

D.OFFSETTEN
MET 0010

Inhoud
0010
0010
0010
0010
0010
0010
0010
0010
0010
(it) 1 0
0010
0010
0010
0010
0010
0010

B.PRESETTEN

I nhoLld
0100
0100
0100
0100
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

E.UNDERLAYED
TEI<ENEN

InhoLld
1111
1110
1101
1100
1011
1010
::'001
1000
0111
0110
0101
0100
0011
0010
0001
0000

C.COMPLEMENTEREN

I nhoLld
0000
0001
0010
0011
0000
0000
0000
0000
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
111 1

F.F'ARTIEEL
RESETTEN

Tabel 5.17. Een aantal voorbeelden van mogelijke funktietabellen.

Even een korte beschrijving van de getoonde funkties.Bij deze
bespreking wordt ervan uitgegaan,dat de pixelkode 0000 de
achtergrondkleur van het scherm representeert.Tabel A en B worden
gebruikt,als er een simpele reset of preset operatie op het
geheugen wordt uitgevoerd.Oe teruggelezen pixeldata wordt in
feite niet gebruikt.Om de hoeveelheid tabel,die gevuld moet
worden te verminderen kan nu ook de volgende taktiek toegepast
worden. Doe net of de operatie op meerdere pixels uitgevoerd moet
worden,dus maak bit 7 van het karakter en funktie register
hoog.Van de tabel hoeft nu aIleen de paats met adres 1111 gevuld
te worden.
De tabel C maakt weI gebruik van de teruggelezen pixeldata en
inverteert aIle vier de bits van deze pixel.
De tabellen 0 tot en met F maken ook weer gebruik van de
teruggelezen data.Tabel 0 offset de teruggelezen kode met binair
0010.Tabel E geeft bij het tekenen aan bepaalde kodes een
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bepaalde prioriteit.Tijdens het tekenen zullen kodes Kleiner dan
0100 vervangen worden door deze kode.Op het scherm zal dit te
zien zijn als een tekening,die boven op deze kleuren getekend
wordt.Kodes groter dan 0100 zullen niet overschreven worden.Op
het scherm zal dit eruitzien alsof tekeningen in kode 0100 onder
de tekeningen van de de kodes met waarde groter dan 0100 wordt
gelegd.Tabel F tenslotte zal slechts bepaalde kodes resetten.
Bij schrijven op multipixel basis hoeft in de geselekteerde tabel
aIleen op de plaats,hexadecimaal aangewezen met F,de terug te
schrijven waarde geplaatst te worden.
Bij de upD 7220 bestond er al een methode om de lijnstijl
(dotted,dashed enz) te beschrijven.Tevens bestond er de
mogelijkheid om grafische karakters te tekenen.Deze mogelijkhied
is hier ook ondersteund.Via het statusregister kan de juiste
funktie geselekteerd worden.
Allereerst lijn stijl.In dit 16 bit schuifregister kan
VME-bus de lijn-stijl geprogrammeerd worden.Na
schrijfaktie,die uitgevoerd is in het geheugen,wordt de
van het schuifregister 1 plaats verschoven.
Aan de karakter-generatielogika kan door middel van de bits 0-6
van het karakter en funktie register doorgegeven worden welk
karakter er in het geheugen getekend moet worden.Deze logika
bestaat uit een karakter-ROM en een aantal timers,die tesamen
zorgen,dat de juiste karakter data op de uitgang van deze logika
komt te staan.De grootte van de karakters,die ondersteund
worden,is 7 bij 9 pixels.Via de bits 0-3 van het status register
kunnen deze karakters op pixelmultiplikatiebasis vergroot worden
met een faktor van 1 tot 16.Na elke schrijfaktie in het geheugen
zal ook hier automatisch de volgende karakterdata op de uitgaande
lijn gezet worden.
De voor deze lijn stijl en karakter teken-aktie gebruikte
techniek kan tabelswitching genoemd worden.De lijn FUN4 zal geen
vaste waarde meer hebben maar zal bestuurd worden door de
geselekteerde 10gika.In de tabel met FUN4=1 zal de funktie tabel
komen te staan voor de voorgrondkleur.In de tabel met FUN4=0 zal
de funktietabel komen te staan voor de achtergrond kleur.Met deze
techniek is het dus mogelijk lijnen en karakters rechtstreeks in
2 kleuren te tekenen.
Het laatste wat hier nog besproken moet worden is de tabel
schrijf 10gika.Deze logika zal ervoor zorgen,dat er altijd in de
tabel geschreven kan worden.Is de tabel in gebruik voor de
modifikatie,dan is er nog altijd genoeg tijd vrij on in de tabel
te kunnen schrijven.Via de VME-bus is het dus ook mogelijk in de
tabel te schrijven,als er pi>:els gemodificeerd worden. WeI moet er
dan door de ondersteunende software in de gaten worden gehouden,
dat er niet in de tabellen geschreven worden,die op dat moment in
gebruik zijn voor de modifikatie.
De schakeling werkt als voIgt:
In de hardware wordt vastgesteld,of er voldoende tijd is,om de
volledige schrijfaktie uit te voeren.
Is er voldoende tijd beschikbaar (indien er niet getekend
wordt,dan zal dit altijd het geval zijn) dan wordt de schrijfslag
gelijk uitgevoerd.
Is de tabel echter nodig voor de modifikatie,dan zal de write
timing de schrijfslag ophouden, tot er voldoende tijd is om de
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sch~ijfslag weI uit te voe~en.

De eigenlijke sch~ijfslag wo~dt als voIgt uitgevoe~d.

De ha~dwa~e sluit het tabelselektiebuffe~.Eveneens wo~dt de
selektielatch in de hoge impedantie-toestand gezet.Gelijktijdig
stuu~t de ha~dwa~e de buffe~ van het te besch~ijven ad~es open.
Dit ad~es wo~dt bepaald doo~ de VME datalijnen 8-15.Hie~na wacht
de ha~wa~e tot het ad~es en de data (VME datalijnen 0-3) lang
genoeg stabiel zijn,voo~dat de w~ite-puls van de modifikatie
tabel laag gemaakt wo~dt.Deze w~ite-puls wo~dt hie~na lang genoeg
laag gehouden.De modifikatie tabel neemt de data ove~.Hie~na

wo~dt de sch~ijfslag beeindigd,en komt de tabel wee~ beschikbaa~

voo~ de modifikatie.De ha~dwa~e sluit het buffe~ van het
sch~ijfad~es en opent de tabelselektie buffe~.Tevens wo~dt de
latch-a~~ay wee~ geenabled.
Dit hele p~oces wo~dt in de ha~dwa~e ge~ealisee~d en wo~dt

t~anspa~ant voo~ de geb~uike~ afgehandeld.Een waa~schuwing

voo~af:E~ moet voo~ gewaakt wo~den,dat e~ niet op plaatsen in de
tabel gesch~even wo~dt,die op dat moment voo~ de modifikatie
geb~uikt wo~dt.Dit moet in de softwa~e bijgehouden wo~den welke
plaatsen dit zijn.Het tekenp~oces zal niet ko~~ekt

ve~lopen,indien e~ toch op geb~uikte plaatsen gesch~even wo~dt.
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6.Gebruikers handleiding ten behoeve van de software aansturing.

De kaart wordt in de slave I/O mode van de VME bus aangesproken.
Dit betekent~dat aIleen de adreslijnen Al-A15 geldig zijn.
Van deze lijnen worden A12-A15 gebruikt als moduleselektie.Deze
waardes zijn met een schakelaar instelbaar.Voordat de module in
het systeem gestoken wordt,moet deze schakelaar in de door u
gewenste stand gezet worden.ln de rest van dit verhaal zal
aangenomen worden,dat A12-A15 allemaal 1 gekozen zijn.

De bespreking van deze module zal verder in de volgende
paragraven gebeuren:
6.1.De funktie van de diverse te lezen en schrijven woorden.
6.2.De initialisatie van de kaart.
6.3.De softwareaansturing ten behoeve van de video.
6.4.De softwareaansturing ten behoeve van het tekenen.

De adressering,die verder in het verhaal gegeven wordt,is de
hexadecimale representatie van het te gebruiken adres.
De adressering,die aangegeven wordt,is volledig voor de 6800
kaart van de KUNIX machine.Deze 68000 kaart heeft de I/O mode van
de VME bus in zijn eigen geheugenbereik gemapped.De adres
modifiers zLlllen automatisch de voor I/O mode vereiste waarde
aannemen,als A16-A23 van deze processor hoog gemaakt worden
(hexadecimaal FF).
In de door de afdeling Natuurkunde ontwikkelde kaart is deze
mode op een andere plaats in het geheugen bereik gemapped.
vereist dus een andere adressering van A16-A23.

R£Bn: o I 0 I 0 I a I0 I 0 I 0 o 1 WDAT: I0 I 0 1CilGJ

SYNC: 0 0 0 0 ~>, 1 El MASK: [ 0 I 1 0 0
1

1 0 0 II 1

'/SYNC: 0 1 I 1 J 0 11 t t 0 FIQlI: 0 1 0 0 1
1 0 I, I ! I

CCHAR: 0 1 0 0 1 I 1'lQI): 0 1 o 11 o I
I o 11

START: 0 1 1 OCHRD: 0 1 0 0 0 I,
BCTRL: 0 0 I 0 I 0 °B _T: 1 0

1EIEJ

ZOOM: 0 1 0 0 0 1 o I CURD: 1 1 0 I 0 0 0 0,
t ! I

( o! 1 I I0 0 0 0
CURS: 0 0 1 UIIIO: 0I 0

I I !_: I0 I 1 SA I -: 1El:EJ,
PITCH: I0 1 0 1 1 I OM.: 0 0 1~I

Fig. 6.1. De GDC kommando's



6.1.0e funktie van de dive~se te lezen en sch~ijven woo~den.

VIDEO CONTIlOL COMMANDS
1. IIESET' IlESET'll THE GOC TO ITS lOLl STATE.
2. SYNC: IIPl!CIFIES THE YIOEO DISPLAY ~IIMAT.
2. YSYNC, SELlCTS MASTEII 011 SLAYE VIDEO

SYNCHIlONIZATION MOllE
•. CCHAII, SPECIFIES THE CUIlSOII ANa CH""ACTEII _

HIIGHTS.
OlSPLAY CONTIlOL CO_ANOS

1. STAItT, ENOS 10LE MOOE ANa UNIIUNKS THE OIlPLAY.
2. IICTIIL, CONTIlOLS THE IILANIUNG AND UNIILANIUNG OF

THE OlSPLAY.
2. ZOOM, SPECIFIES ZOOM FACTOIlll FOil THE DISPLAY AND

GIIAPHICS CHARACTEIIS .... ITINQ.
•. CUllS, SETS THE POSITION OF THE CUIISOIIIN DIIPLAY

MEMOIIY.
L PIlAM, OEFINES STAItTING AIlOIIEISES ANa LENGTHS OF

THE OISPLAY AIlEAS AND SPECIFIES THE EIGHT
linES ~II THE GIIAPHICS CHAIIACTEII.

L PITCH' SPECIFIES THE WIOTH OF THE X DIMENS'ON OF
DISPLAY MEMOIlY.

D_ING CONTIlOL COMMANDS
,. WDAT, WIIITES OATA WOIIDS 011 IIYTESINTO DISPLAY

IIIEMOIIY.
2. IlASI<, lETS THE IIIASI< IlEGIITEIl CONTENTS.
2. FIGS, SPECIFIES THE PIlIlAIIIETlIlII'OII THE DIlAWlNG

PIlOCESSOII.
•. FIGD, DIlAWS THE FIGUIIE AS SPECIFIED A_E.
L OCHAD: O_S THE GIlAPMICI CHAIlACTIIlINTO OlSPLAY

IllIMOIlY. DATA IIEAD COIIIIIIANDS
1. IlOAT, IllADS DATA WOIIDS OIlIlYTl!S FIlOIII DUPUY

1III11101lY.
2. CUIIO, IIIADS THE CUIlSOIl POSITION.
S. LPIlD, IIIAOS THE UGMT PEN AOOIlISl.

DMA CONTllOL COMIIIANDS
1. DIIIAII, 1I10UESTS A DIlIA ilIAD TItANSFEII.
2. DIlAW, IIIQUESTS A DIlIA WIIITE TIIANSFEII.

Fig. 6.2. Oe indeling van de kommando's in funktionele g~oepen.

6.1.1.Het lezen uit en het sch~ijven naa~ de GOC's.

In figuu~ 6.1. ZlJn aIle kommando's wee~gegeven~die naa~ de GDC's
gestuu~d kunnen wo~den.Oeze kommando's kunnen in 4 g~oepen wo~den

ingedeeld.Oit is aangegeven in figuu~ 6.2.Bij deze kommandc's
kunnen een aantal pa~amete~s gevoegd zijn. Oe betekenis van de
pa~amete~s,die doo~gegeven moeten wo~den~zal besp~oken wo~den als
het bet~effende kommando aan de o~de komt.Een uitvoe~ige

besch~ijving van de betekenis van de kommando's en pa~amete~s is
te vi nden in <1) en (2).
Oe ad~esse~ing is als voIgt:
Video GOC:Kommandoad~es FFFOBO.

Pa~amete~ad~es FFFOOO.
Teken GOC:Kommandoad~es FFF180.

Pa~amete~ad~es FFF100.

doo~ een
hie~boven

met een

Uit de GOC's kan de status gelezen wo~den~of kan via
data gelezen wo~den met de memo~y data ~ead kommando's.
De data~ die uit het fifo gelezen wo~dt,zal ee~st

kommando voo~af gegaan wo~den.Dit kommando moet zoals
is besch~even~wo~den ve~stuu~d.Hie~na kan de data
leesaktie uit de desbet~effende GOC wo~den te~uggelezen.

De te~uglees ad~essen zijn:
Video GOC: FFFOBO.
Teken GOC: FFF1BO.

het fifo

Fig. 6.3. Het GOC status woo~d.
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De status van de GDC's kan met de volgende adressen teruggelezen
worden:
Video GDC: FFFOOO.
Teken GDC: FFF100.

In f i gLILlr

getekend.De
FIFO FULL

EMPTY

6.3. ZlJn de diverse bits van dit statuswoord
belangrijkste bits zijn:

:Het fifo buffer is vol,invoeren van nog
meer kommando's of parameters zal lijden
tot dataverminking.

:Er kunnen zonder meer 16 kommando's en
parameters naar het fifo buffer gestuurd
worden.

DRAWING IN PROGRESS:Deze bit geeft aan,dat de GDC bezig is,met
het uitvoeren van eerder gegeven teken
opdrachten.

VERTICAL SYNC AKTIVE :De videomonitor is bezig met een vertikale
retrace (De elektronenbundel gaat van
rechts-onder naar links-boven).

FIFO

6.1.2.Het externe statusregister.

De betekenis van de diverse bits is aangegeven in figuur 6.4.
Een nadere verklaring van de gegeven namen:
DRAW ZOOM :Hiermee wordt de faktor, waarmee karakters

vergroot naar het geheugen geschreven worden,
ingesteld van 1 tot 16.

VIDEO ZOOM :Hiermee wordt de vergrotingsfaktor, waarmee het
geheugengebied op het scherm afgebeeld wordt,
ingesteld van 1 tot 16.

PIXEL PAN :bestuurt de panning op pixelbasis.Het beeld kan
van 0 tot 15 pixels naar links verschoven worden.

SELECT :Selekteert de uit te voeren tekenfunktie.
Deze tekenakties zijn:
01:Vaste tabel.
10:Karakter kopieren.
11:Lijn stijl.

GDC SYNC :AIs deze bit 1 gemaakt wordt,dan worden de beide
GDC's met elkaar gesynchroniseerd.

Het is aIleen mogelijk in dit register te schrijven.Teruglezen
via de VME-bus is niet mogelijk.Het adres is FFF220.

f DRAW ZOOM
L VIDEO ZOOM

--------- PIXEL PAN

L-------------SELECT
""""-------------- GDC SYNC

Fig. 6.4. Het externe statusregister.
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6.1.3.Het karakter en funktie register.

De betekenis van de diverse bits is aangegeven in figuur 6.5.

CHAR CODE
MULTI PI XEL

TABLE SELECT

Fig. 6.5. Het karakter en funktie register.

kode wordt het karakter geselekteerd,dat
geheugen getekend gaat worden.Dit zal
de ascii-kode zijn.Voor de exacte

van aIle kodes verwijs ik naar de

MULTI PIXEL

TABLE SELECT

Een nadere uitleg:
CHAR CODE :Met deze

in het
meestal
betekenis
bijlage.

:Deze bit geeft aan,wanneer er binnen een woord
meerdere pixels veranderd worden.Deze bit moet
dan geset zijn.

:Met deze 4 bits wordt de tabel gekozen,waarin de
modifikatiefunktie is opgeslagen.

Ook in dit register kan,evenals in het externe status register,
aIleen geschreven worden. Indien de waarde,die naar deze registers
gestuurd wordt,bewaard moet worden,dan is het een zaak van de
software om deze waarde te bewaren.
Het adres,waarmee dit register beschreven kan worden,is FFF210.

6.1.4.Het lijn type register.

cyclisch
met de
figuren

In dit schuifregister kan het lijn type,dat getekend gaat worden,
opgeslagen worden (bijv gestreept,puntlijn enz).
Het lijn type register is een 16 bits schuifregister,dat
is opgebouwd.Als we het register bijvoorbeeld vullen
waarde FOFO, dan zullen tijdens het tekenen van
streeplijnen getekend worden.
Het adres,waarmee dit register gevuld kan worden,is FFF204.

6.1.5.De look-up tabel.

bevat de omzetting van kleurkode naar fysische kleur.
op het moment 16 woorden van 4 bits groot.Tijdens het

van de tabel dienen databits 0-3 van de VME-bus als
de tabel.De datalijnen 8-11 dienen als adressering in

Deze tabel
De tabel is
beschrijven
waarde van
de tabel.
De bits van een woord zijn op het moment als voIgt met de kleuren
doorgekoppeld:
Bit O:Rood.
Bit 1:Blauw.
Bit 2:Groen.
Bit 3:0p het moment niet aangesloten.
Het adres,om de tabel te beschrijven,is FFF208.
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Een waarschuwing.AIs er op willekeurige tijdstippen- in de
look-up tabel geschreven wordt,dan zal dit kortstondige
videovervorming opleveren.Met de bits uit het status woord is dit
in software te synchroniseren met de video.Het bit vertical sync
uit dit status woord zal immers aangeven, wanneer de video GDC
niet bezig is met aktieve video. Door nu op deze momenten in de
tabel te schrijven,zal er geen vervorming van het videobeeld
optreden.

6.1.6.De modifikatie tabel.

De tabel bestaat op het moment uit 16 tabellen van 16 woorden van
4 bits.De datalijnen 0-3 van de VME-bus zullen bij een
schrijfaktie naar deze tabel dienst doen als tabeldata.De
datalijnen 12-15 zullen de tabel selekteren en de lijnen 8-11
zullen de plaats binnen deze tabel selekteren.
In software zal een boekhouding bijgehouden moeten worden,welke
tabel waarvoor gebruikt moet worden.Het is zeer belangrijk te
onthouden, welke tabel de modifikatielogika op een gegeven moment
aan het gebrLliken is.Wordt er immers tijdens het tekenproces in
zo'n gebruikte tabel data geschreven,dan zal het tekenproces van
dat moment niet korrekt worden uitgevoerd.
Het adres,om in deze tabel te schrijven,is FFF300.

6.1.7.Samenvatting van de adressen.

Vaak is het I/O gebied gewoon in het standaard VME-geheugen
gebied gemapped.
Bij de huidige gebruikte 68000 processorkaart worden de adres
modifiers, noodzakelijk voor de I/O mode, automatisch aangemaakt
als A16-A23 aIle hoog gekozen worden (hexadecimaal FF).

A12-A15 worden met schakelaars gekozen.

All-AO
000
080
100
180
204
208
210
220
300

Lezen
Video GDC status
Video GDC fifo
Teken GDC status
Teken GDC fifo
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Schrijven
Video GDC parameter
Video GDC kommando
Teken GDC parameter
Teken GDC kommando
Lijn stijl
Video look-up tabel
Karakter en funktie register
Externe status register
Modifikatie tabel



6.2.De initialisatie van de module.

De initialisatie van de module doo~loopt de volgende punten:

-Laad het exte~ne status~egiste~ met logische nullen.
-Laad de video look-up tabel met logische nullen (sc~een blank).
-Initialisee~ de video GDC.
-Initialisee~ de teken GDC.
-Synch~onisee~ de beide GDC"s.
-Reset het geheugen.

Het initialise~en van de beide GDC"s wo~dt ge~ealisee~d doo~ de
volgende kommando"s met bijbeho~ende pa~amete~s ove~ te zenden:
RESET GDC komt in gedefiniee~de toestand.
SYNC De GDC wo~dt in de juiste ope~atiemode gezet.
VSYNC De GDC wo~dt in de maste~ mode gezet.
PITCH De b~eedte van het geheugen wo~dt ingesteld.
ZOOM De video- en d~awzoomfakto~ wo~dt ingesteld.
START De GDC wo~dt ope~ationeel.

De initialisatie van beide GDC"s ve~schilt aIleen in het SYNC
kommando en de daa~op volgende pa~amete~s.

In het kommando en in de ee~ste pa~amete~ na het SYNC kommando
wo~den een aantal modes voo~ de GDC geselektee~d.Beide GDC"s
wo~den in de g~afische mode gezet.
Het SYNC-kommando zal e~ ve~de~ voo~ moeten zo~gen,dat de video
GDC in de volgende modes komt te staan:
-Ref~eshen van het dynamische geheugen.
-Beeld het geheugen af op monito~ (sc~een enabled).
-Monito~beeld is weI of niet inte~laced.

Voo~ de teken GDC:
-Teken altijd (d~aw always).
-beeld het geheugen niet af op monito~ (sc~een blanked).

Hie~na voIgt de ~est van de SYNC-pa~amete~s,dievoo~ beide GDC"s
wee~ hetzelfde kunnen zijn.Ze wo~den aIleen doo~ de video GDC
we~kelijk geb~uikt en geven aan,hoe de gewenste videotiming van
de geb~uikte monito~ is (hoe is een videolijn opgebouwd;hoe is
een videof~ame opgebouwd).
Voo~ het synch~onise~en van de GDC"s wo~dt bit 14 van het exte~ne

status~egiste~ even 1 gemaakt,hie~na wo~dt deze bit wee~ 0
gemaakt en 0 gehouden.
Het ~esetten van het geheugen is een sch~ijfope~atie,hoe

sch~ijfope~aties Llitgevoe~d moeten wo~den,wo~dt in pa~ag~aaf 6.3.
besch~even.

Na het initialise~en kan e~ gesta~t wo~den met de opbouw van
tekeningen.De video look-up tabel moet echte~ nog weI met de
gewenste kleu~waa~des geladen wo~den.
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6.3.De softwareaansturing ten behoeve van de video.

Met enkele kommando's en parameters kan de afbeelding van het
geheugen op de videomonitor bestuurd worden.

-Ten behoeve van de zooming,op basis van pixelstretching.

Dit wordt gerealiseerd door het ZOOM kommando aan de video GDC
door te geven.Na het kommando wordt een parameter doorgegeven met
daarin opgegeven de gewenste zoomfaktor.Deze zoomfaktor moet
tevens in het externe statusregister,in de bits 4 tm. 7
geschreven worden.

-Ten behoeve van scrolling,panning en windowing.

De panning op pixelbasis wordt gerealiseerd in het externe
statusregister met de bits 8 tot 11.Het beeld kan met 0 - 15
pixels naar links geschoven worden.De panning op pixelbasis werkt
voor het hele videobeeld.
De GDC is in staat 2 afzonderlijke windows (vensters) op het
scherm af te beelden.Dit zijn twee willekeurige gebieden uit het
geheugen.Deze twee gebieden worden als 2 banden onder elkaar op
de videomonitor afgebeeld.Deze gebieden worden in de GDC
geprogrammeerd met de parameters na het PRAM-kommando.Deze
parameters bevatten de startadressen en de lengtes van de twee
gebieden.Door nu deze startwaardes van de gebieden te manipuleren
kan er uit het geheugen een ander gebied afgebeeld worden. Tevens
is het mogelijk,deze startwaardes zo te manipuleren,dat er
onafhankelijke scrolling(vertikale beweging van het beeld) en
panning (horizontale beweging van het beeld) mogelijk is (Dit
laatste alleeen op woordbasis).
Hierbij dient nog opgemerkt te worden,dat de software het
geheugengebruik tijdens het pannen in de breedte en tijdens het
scrollen in de hoogte in de gaten moet houden.Als namelijk de
grenzen aan de zijden van het geheugen gepasseerd wordt,dan zal
er een vrij willekeurig gebied uit het geheugen op de monitor
worden afgebeeld.De opgebouwde tekening in het geheugen zal niet
verminkt worden. Echter het beeld op de monitor zal weinig
samenhang meer vertonen.
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6.4.De softwareaansturing ten behoeve van het tekenen.

De softwareaansturing ten behoeve van de tekenakties zal bestaan
uit de volgende 4 blokken:
1.Het zenden van kommando's en parameters naar de teken GDC.Met

deze gegevens wordt het juiste type tekenen gedefinieerd.Tevens
wordt de grootte~plaats en richting van de tekening vastgelegd.
De volgende kommando's worden gebruikt:
-CURS De parameters~hierop volgend geven de plaats in het

geheugen aan~waar de tekening begonnen wordt.
-FIGS Samen met de hierop volgende parameters wordt het type

tekening~de dimensie en de tekenrichting vastgelegd.
-MASK Fakultatief. Indien er per Read-Modify-Write slag

meerdere pixels veranderd moeten worden~dan geven de 2
parameters na het kommando aan~welke pixels er
veranderd moeten worden.

2.Het vullen van de tabellen.
In geval er gebruik gemaakt wordt van de karakter of lijn-type
mogelijkheid,moeten er twee tabellen gevuld worden. In aIle andere
gevallen slechts 1 tabel of slechts 1 plaats (multipixel).
Vul in geen geval de tabel of de tabellen,die op dat moment voor
de modifikatie gebruikt worden.

3.Het doorgeven van tijdkritische informatie.
Onder tijdkritische informatie wordt in dit geval verstaan~

informatie die pas doorgegeven mag worden~nadat de voorgaande
tekenoperatie helemaal is beeindigd.Zou deze informatie eerder
doorgegeven worden,dan zou de voorgaande tekenoperatie niet
korrekt uitgevoerd worden.
De volgende informatie moet als tijdkritisch beschouwd worden.
-De tekenfunktie selektie in het status register.
-De lijn-type informatie in het line-style register.
-De karakterkode~de multipixelbit en de tabelselektie in het

karakterkode en funktie register.

4.Het opstarten van het tekenproces.
Het opstarten van het tekenproces gebeurt met een van de volgende
tekenstartkommando's:
-FIGD Starten van het tekenen van rechthoeken,lijnen en cirkel

bogen.
-GCHRD Starten van het tekenen van een karakter~of het vullen

van het geheugen met een patroon.
-WDAT Starten van een tekenproces, waarmee meer dan 1 bit per

Read-Modify-Write slag veranderd wordt.
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l=O~awing in p~og~ess.

2=Fifo empty.
3=Fifo full.
4=Kommando en pa~amete~ove~d~acht naa~ de GOC.
5=Vullen van modifikatie tabel.
6=Ove~stu~en van k~itische info~matie.

Fig. 6.6. Oe softwa~e tijdindeling.

In figuu~ 6.6. is een ve~deling ove~ de tijd van het besch~even

tekenp~oces gegeven.Oeze tijd is ve~deeld in 3 fasen:

Fase 1. Het voo~gaande tekenp~oces is nog in uitvoe~ing.

Uit het statuswoo~d van de GOC kan met behulp van de bit d~awing

in p~og~ess vastgesteld wo~den~of het voo~gaande tekenp~oces nog
in uitvoe~ing is.Oeze tijd wo~dt benut~om de tekenkommando's en
pa~amete~s doo~ te geven aan de teken GOC.Tevens wo~den

tabelwaa~des~die nodig zijn voo~ dit tekenp~oces~doo~gegeven.Is

hie~na het voo~gaande tekenp~oces nog niet beeindigd~dan kunnen
alvast tabelwaa~des voo~ volgende tekeningen doo~gegeven wo~den.

Het doo~geven van de kommando's en pa~amete~s gaat als voIgt:
Lees het GOC statuswoo~d.Test of het fifo buffe~ leeg is.Is dit
het geval~dan kunnen e~ zonde~ mee~ 16 kommando's en pa~amte~s

doo~gegeven wo~den aan de GOC.Is dit niet het geval~test dan of
het fifo buffe~ niet vol is.Is het fifo buffe~ niet vol~dan kan
e~ een kommando of een pa~amete~ doo~gegeven wo~den.E~ moet nu
telkens getest wo~den,of het fifo buffe~ nog niet vol is.Is het
fifo buffe~ van de GOC vol,ga dan ve~de~ met het vullen van de
tabellen.Test hie~na wee~ of e~ plaats is in het fifo buffe~.Is

e~ plaats~stuu~ dan wee~ een kommando of pa~amete~ naa~ de GOC.Ga
met dit testen en vullen doo~~totdat aIle kommando's en
pa~amete~s zijn doo~gegeven.Is dit het geval en zijn ook aIle
tabelwaa~den voo~ het tekenp~oces doo~gegeven~test dan of het
voo~gaande tekenp~oces nog in uitvoe~ing is.Is dit het geval,dan
kunnen e~ alvast beschikba~e tabelwaa~des voo~ volgende
tekenope~aties doo~geven wo~den.Test tel kens of de voo~gaande

tekenope~atie al beeindigd is.Is dit p~oces beeindigd,dan gaan we
doo~ naa~ fase 2.
Wat bet~eft het vullen van het fifo nog het volgende:Volgens de
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timing van de GDC mag er in het fifo register hoogstens eens per
4 klokslagen van de GDC een data woord geschreven worden.Op het
moment wordt ervan uit gegaan,dat de aansturende software zo
traag is,dat er automatisch aan deze voorwaarde wordt voldaan. Op
het moment,dat de software te snel wordt,moet er of in software
of in de hardware maatregelen genomen worden om aan deze timing
te blijven voldoen.

Fas~ 2.Het doorgeven van tijdkritische informatie.

In deze fase wordt het volgende verricht:
-Selekteer de tekenfunktie,die uitgevoerd moet worden.
-Selekteer de te gebruiken tabel.
-Geef met de multipixel bit aan,of de volgende tekenoperatie 1 of

meer pixels per Read-Modify-Write slag veranderd.
-Stuur indien nodig,de karakterkode of het lijntype over.
-Geef tot slot de juiste startkode door aan de teken GDC.

Fase 3.het uitvoeren van de tekenoperaties.

Hiermee is de cyclus rond en kan fase 1 van een volgend figuur
gestart worden.

Er is al gesproken over de multipixelbit.Deze bit geeft aan,dat
er per Read-Modify-Write slag meer dan 1 pixel veranderd wordt.
Deze bit moet dan geset zijn.Van de geselekteerde tabel wordt dan
aIleen de hoogste plaats,geadresseerd met hexadecimaal F,
gebruikt.Er hoeft dan van de tabel ook maar 1 waarde gevuld te
worden.Dit kan in nog een situatie gebruikt worden,namelijk als
er pixel voor pixel veranderd wordt en de tabel met 16 dezelfde
waardes gevuld zou moeten worden. Door nu ook de multipixelwaarde
te setten,hoeft er ook van die tabel maar 1 waarde gevuld te
worden.

Het opzetten van het tekengebeuren zal nu aan de hand van 2
voorbeelden duidelijk gemaakt worden. In deze voorbeelden ZlJn de
parameters hexadecimaal aangegeven,terwijl de GDC kommando"s
symbolisch zijn weergegeven.

Voorbeeld 1. Het resetten van het geheugen.

Allereerst wordt de cursor vooraan in het geheugen gezet,dit
gebeurt met het CURS-kommando en 3 parameters:

CURS
00
00
00

Hierna wordt in het mask register aangegeven,welke pixels in een
woord bewerkt moeten worden.Een logische 1 geeft aan,dat een
pixel gemodificeerd wordt.Aangezien aIle 16 pixels in het woord
gereset moeten worden,zal dit gedeelte er als voIgt uitzien:

MASK
FF
FF
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;type en initieele tekenrichting.
;minst signifikante gedeelte van de woord teller.
;meest signifikante gedeelte van de woord teller.

Nu wordt met het figuur specifikatie-kommando
woorden er bewerkt moeten worden~het maximum
het gehele geheugen te resetten~moet dit spel
worden.

FIGS
00
FF
3F

aangegeven~hoeveel

is 16 K woorden.Om
dus 4 maal herhaald

;woord adres,minst signifikante byte.
;woord adres,middelste byte.
;bits 4-7 van deze parameter selekteren pixel 4 in het
woord.8its 0 en 1 zijn de meest signifikante bits van
het woordadres.

Vervolgens wordt de tabel opgezet.Aangezien er in multipixel mode
gewerkt wordt~hoeft er maar 1 plaats gevuld te worden.Stel~dat we
tabel 0 gaan gebruiken.

OFOO ;stuur dit over naar modifikatietabel~plaatsF van tabel
o wordt nu met 0 gel aden.

Verder meet nog de juiste tabel en de juiste tekenfunktie
geselekteerd worden.

0100 ;stuur over naar extern statusregister~de vaste
tabelfunktie wordt geselekteerd.

0080 ;naar karakter en funktie selektie.Selekteerd tabel 0
en geeft aan~dat we met een multi pixel operatie te
maken hebben.

Nu is de hele tekenfunktie opgezet~en kan met het eigenlijke
tekenen beg onnen worden.Het tekenproces wordt opgestart met het
WDAT kommando.ln dit kommando wordt extra informatie meegegeven~

namelijk welke funktie de GDC uit moet voeren.Hier wordt altijd
de reset mode gebruikt.

WDAT ;hexadecimaal in dit geval 12.
00
00 ;geeft aan~dat het woord geheel gereset moet worden.

Ais dit proces beeindigd is~zijn er 16 K woorden va~ het geheugen
gereset.Door nu nog 3 maal het FIGS kL~mando met parameters te
geven~wederom gevolgd door h.t WDAT kommando~kan het gehele
geheugen gereset worden.~~t CURS kommando hoeft niet herhaald te
worden~omdat de cursor op het eind van het teken-proces op het
volgende i~ veranderen woord adres is blijven staan.

Voorbeeld 2.Het tekenen van een lijn.

De lijn zal getekend worden in de kleurkode 0101.Deze lijn zal op
het scherm worden afgebeeld als streeplijn.De lijn zal aIle
kleurkodes~die hij tegenkomt aytomatisch overschrijven.
Allereerst wordt weer met het CURS kommando doorgegeven~op welke
geheugenplaats het tekenproces start.

CURS
08
00
40
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exacte funktie hiervan
parameters geven de

;lijn in richting O.
;hierna volgen 8 parameters;de
;is gegeven in de bijlage.Deze
;dimensie van de lijn aan.

3F

De tekenselektie.
FIGS

08
66
00
DD

BB
3F
44
00

2
;naar extern status register;lijn type tekenfunktie.
;naar karakter en funktie register.Selekteert tabel
en 3.Tekenen is in de multipixel mode.

Het tekenproces kan nu opgestart worden.
FIGD ;start tekenproces op.

Hierna
worden.
3000
0280

Hiermee is de tekening opgezet~nu moet de tabel aangemaakt
worden.Aangezien we in dit geval aIleen maar waardes
gaanvervangen~zullen we gebruik maken van de
multipixelmode.Stel~dat de kleurkode~die we willen tekenen~0101

is en dat we de tabellen 2 en 3 gebruiken.
2FOO ;In tabel 2 staat de waarde van de achtergrondkleur.
3F05 ;In tabel 3 staat de te tekenen kleurkode.

Deze beide waardes worden naar de modifikatietabel gestLlurd.
Nu het laden van het lijn type:

FOFO ; naar het lijn type register.Er zullen nu 4 pixels in
kleurkode getekend worden~gevolgd door 4 pixels in de
achtergrondkleur.

kan de juiste tekenfunktie en tabellen geselekteerd

Hiermee ZlJn de 2 voorbeelden beeindigd.Een zeer uitgebreide
beschrijving van het gebruik van de 7220 kommando's is te vinden
in (2).De GDC zal altijd in de reset mode gebruikt worden.Verder
zal er op toegezien moeten worden~dat het parameter RAM bytes 8
15 in de teken GDC gevuld zijn met hexadecimaal FF,tenzij dit
gebied voor een zelfgedefinieerde speciale funktie gebruikt
wordt.Het invoegen van het vullen van de tabellen en de plaats
waarop het startkommando van het tekenproces gegeven moet worden~

is zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven.
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7.Aanbevelingen voor mogelijke uitbreidingen.

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens een aantal uitbreidingen
besproken worden,die nog aangebracht kunnen worden.

7.1.Een andere indeling van de geheugentijd.

Op het moment wordt de videofrequentie van mlJn eigen ontwerp
principieel beperkt door het geheugen en de GDC.De maximaal te
bereiken videofrequentie op het moment is 32 Mhz.De GDC kan
echter ook in een andere mode gebruikt worden,de zogenaamde wide
display mode.Nu zal het videowoordadres elke displaycycle niet
met 1 maar met 2 verhoogd worden. Extra hardware zal er voor
moeten zorgen, dat het tussenliggende woord ook uit het geheugen
gehaald wordt. Als nu het geheugengebruik zo geregeld wordt,dat
het row-adres van deze 2 woorden dezelfde waarde heeft,dan zal
het geheugen in de veeI snellere pagemode gebruikt kunnen
worden.Nu wordt de videofrequentie door de gebruikte 4 Mhz GDC's
niet meer beperkt tot 32 maar tot 64 Mhz.Dit is uiteraard ook
afhankelijk van het gebruikte geheugen.
Met het nu gebruikte geheugen met een cycletijd van 270 ns en een
pagemode accesstijd van 150 ns zou een videofrequentie van 46 Mhz
ondersteund kunnen worden.Het geheugen zal op deze methode ook
effektiever gebruikt worden.
De geheugentiming,die vereist is,is gegeven in figuur 7.1.
terwijl de mogelijke hardware set-up gegeven is in blokschema in
figuur 7.2.
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Fig. 7.1. De timing van het alternatieve geheugengebruik.
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Fig. 7.2. Blokschema van de hardware.

Het principe werkt als volgt:De bit 0 (minst signifikante bit)
uit het door de GDC geproduceerde woordadres zal niet meer voor
de adressering worden gebruikt.Door extra logika (niet aangegeven
in het blokschema) zal dit adres gemaakt worden. In de eerste
videogeheugenaccesssiag (In state 2 van de video GDC) is deze
adresbit O.Tijdens het hoog gaan van de CAS-puIs zal deze bit 1
gemaakt worden~zodat in de tweede access het volgende woord uit
het geheugen gehaald wordt.Hierna is het geheugen vrij om oude
pixeldata te lezen (state 3 van de teken GDC) of om
gemodificeerde pixeldata terug te schrijven (state 1 van de teken
GDC) .
De totale timing werkt dus als voIgt:
Allereerst wordt het rij-adres van het te lezen videowoord
uitgestuurd.Hierna worden met 2 CAS-pulsen 2 opvolgende woorden
uit het geheugen gehaald voor de videorefresh.Het eerste woord
wordt door de latch heengelaten en rechtstreeks in het
schuifregister ingeklokt.Het tweede woord wordt in de latch
gebufferd~tot het eerste videowoord helemaal is uitgeschoven.
Hierna wordt het tweede videowoord in het schuifregister
ingeklokt.Na deze geheugenaccessen voor de videorefresh wordt een
rij en kolomadres doorgegeven,dat gegenereerd is door de teken
GDC.In S3 van deze GDC wordt de oude pixel data gelezen,waarna
deze gemodificeerd wordt en in S1 van de teken GDC weer
teruggeschreven wordt.
De rest van de schakeling zal wat timing betreft natuurlijk ook
herzien moeten worden!
Het enige nadeel~van het hier genoemde principe,is dat het de
tekenfrequentie in feite halveerd.Immers in de originele opbouw
van het prototype wordt er per 2 videowoorden 1 tekenaktie
gepleegd. Met het hier genoemde principe zal dit echter nog maar
1 tekenaktie per 4 videowoorden zijn.Dit principe zal dus aIleen
voor de hogere videofrequenties~welkeniet meer in de normale
mode van de GDC of van het geheugen ondersteund worden~gebruikt

moeten worden.
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7.2.Het koppelen van meerdere kaarten aan elkaar.

Bij het bespreken van de redenen,waarom er diverse kaarten aan
elkaar gekoppeld zullen worden,zal er van uit worden gegaan,dat
aile kaarten met volledige video en teken logika zijn uitgerust.
Dit zal niet altijd noodzakelijk zijn.lndien de logika niet
volledig aanwezig is,zal dit gevolgen hebben voor de prive
bus,die noodzakelijk is,om de kaarten aan elkaar te koppelen.
Indien aile logika aanwezig is,dan zal deze bus de volgende
signalen bevatten:
-De benodigde kloksignalen.
-Een VSYNC signaal.
-De uitgaande videodatastroom van elke kaart.

De kloksignalen zijn nodig,om de diverse kaarten gesynchroniseerd
met elkaar te laten werken.
Het VSYNC signaal wordt gedistribueerd,om de diverse GDC's aan
elkaar te synchroniseren,wat betreft het geproduceerde
videobeeld.De GDC's kunnen namelijk met het VSYNC kommando in de
master mode (VSYNC is outputsignaal) of in de slave mode (VSYNC
is een inputsignaal) gezet worden.Als de GDC in de slave mode
gezet wordt,dan zal hij zijn video output met het hem opgelegde
VSYNC signaal synchroniseren.
De uitgaande videodatastromen zullen naar een stuk logika
gestuurd worden,dat maar eenmalig aanwezig is.De funktie van dit
stuk logika zal later besproken worden.
De op de kaarten aanwezige VME-interfacing zal ook het zelfde
zijn.Op het moment worden de VME-adreslijnen Al0-All nog niet
gebruikt.Deze kunnen gebruikt worden als moduleselektie.Het is
dus zondermeer mogelijk 4 modulen met de huidige interface aan de
VME-bus te hangen.

Het koppelen van meerdere modules aan elkaar kan om 3 redenen
gebeuren:

7.2.1. Het videogeheugen is niet groot genoeg.

Dit kan in twee gevallen mogelijk zijn:
1.We willen kunnen scrollen en pannen door een geheugen, dat
groter is dan de 1.000.000. pixels, die er nu op de kaart
ondersteund worden.
2.0p een monitor kunnen meer dan 1.000.000.pixels afgebeeld
worden.Van belang is dan wel,dat de vereiste videofrequentie door
de afzonderlijke kaarten ondersteund kan worden.

De modules zullen nu in de konfiguratie geschakeld worden,zoals
in figuur 7.3.a is aangegeven.Het geheugen wordt met het PITCH
kommando ingesteld op een breedte van 2048 pixels (dit
betekend,dat er per horizontale videolijn 128 videowoorden naar
het scherm gestuurd worden).De selektie van de modules geschiedt
met de videowoordadreslijnen A7 en A17.AIs A7 nul is,zal module 1
of module 3 geselekteerd zijn.Is A7 een,dan zal een van de beide
andere modules geselekteerd zijn.A17 zal dan bepalen welke van
de twee door A7 geselekteerde modules aktief is.
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De doo~koppeling van de modules geschiedt,zoals is aangegeven in
figuu~ 7.4.Met de ext~a aanwezige logika zal geselektee~d wo~den,

welke module aktieve videodata naa~ het sche~m mag doo~stu~en.

.1 2

7.3.a. 7.3.b.
Fig. 7.3. Mogelijke konfigu~aties van mee~de~e modules.

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

G

Fig. 7.4. Het doo~koppelen van de ve~schillende modules.

7.2.2.Het aanb~engen van mee~de~e tekenvlakken.

Het kan wenselijk zijn,mee~de~e tekenvlakken te hebben,die
onafhankelijk van elkaa~ opgebouwd zijn.De konfigu~atie,die

hie~voo~ gekozen wo~dt,is aangegeven in figuu~ 7.3.b.De
doo~koppeling van de beelden gebeu~t wee~,zoals aangegeven is in
figuu~ 7.4.Met deze logika kan dan gekozen wo~den,of op de
videodata een logische o~ funktie wo~dt uitgevoe~d (tekeningen
doo~ elkaa~),of dat e~ een bepaalde p~io~iteit tussen de dive~se

tekenvlakken hee~st (ove~layed).

Het bijzonde~e van de hie~ gekozen konfigu~atie is, dat de
dive~se tekenvlakken onafhankelijk van elkaa~ in ve~tikale en in
ho~izontale ~ichting bewogen kunnen wo~den.
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7.2.3.Meerdere bits per pixel.

Indien er meer dan 16 kleurkodes nodig zijn,dan dient het aantal
bits per pixel uitgebreidt te worden.
Dit uitbreiden kan op de kaart gebeuren,met aIle extra
konsequenties voor de rest van de logika.
Er kunnen echter ook meerdere kaarten parallel worden gehangen.
Er dient nu een konfiguratie,zoals aangegeven in figuur 7.5. is
aangegeven,opgezet te worden.

o

I
I

~

I.~ J

Look-
---, uF

L:§§l C:====f::~RA t1

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

r------
I
I

--.,
I
I

I
I... - - - --~

Fig. 7.5. de doorkoppelig van de modules.

element
geplaatste

bepaald.Bij
al 256 per

De look-up tabel wordt nu als centraal
aangebracht.Afhankelijk van het aantal parrallel
kaarten,is nu het aantal mogelijke kleuren
bijvoorbeeld 2 kaarten met 4 bits per pixel,kunnen er
beeld worden afgebeeld.
Het nadeel van deze oplossing,is dat de direkte logische
koppeling binnen een pixel,zoals die in 1 kaart is opgebouwd,nu
weer gedeeltelijk te niet wordt gedaan.
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8:Konklusies.

Aan de hand van het eerste prototype~zijn

verbeteringen aangebracht.Deze verbeteringen zijn:
-Betere mechanisch uitvoering.
-Sterk verlaagd stroomverbruik van de module.
-Verbeterde tekensnelheid.

een aantal

Vooral de tekensnelheid is erg vergroot door de inzet van 2
controllers,waarvan 1 de hele tijd ter beschikking is van het
tekenproces.lndien 1 GDC ingezet wordt,dan is deze niet aIleen
verantwoordelijk voor het refreshen van het videoscherm,maar ook
voor het tekenproces.Dit tekenen zal dan aIleen kunnen gebeuren
in de inaktieve videoperiodes,als er tenminste een storingsvrij
beeld gewenst wordt.Deze inaktieve videoperiode (horizontale
retrace,vertikale retrace van de elektronenstraalbundel van de
videomonitor) is afhankelijk van de gebruikte videomonitor.
Gemiddeld kan deze beschikbare inaktieve videotijd op 20 %
gesteld worden. Met de tweede GDC is de tekensnelheid dus een
faktor 5 op te voeren.

Tevens is het gebruikte tekenprincipe veranderd.Door de
tabelmodifikatie te gebruiken,is het mogelijk aIle 4 de bits van
een pixel in 1 maal van waarde te doen veranderen.ln het eerdere
prototype moest dit bit voor bit gebeuren.Dit levert in het
gunstigste geval (bijv resetten van het geheugen) nog eens een
faktor 4 winst op in tekensnelheid.Het ongunstige geval zal
zijn,als er slechts 1 bit van een pixel veranderd zal moeten
worden.De snelheidswinst gaat dan verloren en wordt door de extra
overhead (tabel vullen~software synchronisatie van het
tekenproces) weer teniet gedaan.
Al met al zal de faktor in snelheidswinst van het tekenproces
ergens slingeren tussen de 4 en de 20.
Aangezien er geen ervaring met software is,kan er geen faktor
aangegeven worden voor een bepaald proces.
Door het gewijzigde tekenprincipe zijn de bits van 1 pixel
logisch met elkaar verbonden.Met behulp van de modifikatietabel
is het nu mogelijk rechtstreeks logische funkties op een pixel
uit te voeren.Dnderzocht zal moeten worden wat de kracht hiervan
is,vanuit software kant bekeken.Tevens zal onderzocht moeten
worden ,wat voor mogelijkheden dit principe nog meer biedt.

De videofrequentie,die op het moment op het prototype ondersteund
wordt,is mede door de 4 Mhz GDC en de mode waarin deze gebruikt
wordt,beperkt tot 32 Mhz.Dit zal voor vrijwel aIle videomonitoren
met hoog oplossend vermogen te weinig zijn!
Het loont daarom de moeite de in hoofdstuk 7 aangegeven andere
indeling van het geheugen in te bouwen,waardoor videofrequenties,
met de 4 Mhz GDC in de wide display mode,tot 64 Mhz ondersteund
kunnen worden.

De hardware is op het moment geheel uit TTL logika opgebouwd.
Door het gebruik van PAL's zal hier en daar zeker nog ruimte op
de module bespaart kunnen worden.
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Op het moment is de hardwareontwikkeling op raster scan video
gebied nog druk gaande.Daarom wil ik aan het eind van dit
hoofdstuk nog even ingaan op wat hardware,die binnen afzienbare
tijd op de markt zal verschijnen.Met deze hier gegeven hardware
worden een aantal funkties ondersteund,die op mijn kaart met
diverse TTL bouwstenen zijn opgebouwd,of nog helemaal niet
ondersteund worden.Deze bouwstenen zijn gegeven in figuur B.l. en
B.2. en worden ontwikkeld door de firma AMD.

Am8157 Video Shift Register

DDo_1'

03856A 2-10

Fig. B.l. Het AMB157 schuifregister.

In figuur B.l. is het B157 schuifregister getekend.Dit
schuifregister werkt aan de videozijde (Serial out) met een
E.C.L. uitgang, terwijl de rest van de signalen normaal TTL
niveau's aanbieden of accepteren.Het schuifregister is tot 20 bit
lang en werkt tot 125 Mhz.Tevens zijn in dezelfde chip 2 latches
aangebracht.De latch aan videozijde kan gebruikt worden,om data
uit het videogeheugen te bufferen,totdat het gesynchroniseerd in
het schuifregister geklokt kan worden. Via de andere latch kan de
oude pi>:eldata teruggelezen worden. Met deze Ene chip kan de hele
geheugentiming,gegeven in hoofdstuk 7,paragraaf 1,ondersteund
worden. Met 4 chips is het gehele videoschuifgedeelte en het terug
lezen van oude pixeldata in mijn schakeling te realiseren.
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Am8151 Graphics Color Palefte

ADO

8

CD
8

VSYNC

HSYNC

BLANK

CLK

0vwIey

038561' 2-10

Fig. 8.2. De AM8151 look-up tabel met line drivers.

In figuur 8.2. is de 8151 graphics color palette gegeven.Deze
chip bevat de look-up tabel en tevens meteen de digitaal naar
analoog omzetting van deze kode.Via zijn uitgang is hij direkt in
staat een 75 ohm lijn aan te sturen.De look-up tabel heeft een
adresbus van 8 bit breed.De tabel bestaat uit 256 woorden van 8
bit breed.Zouden we een videosysteem maken met een pixeldiepte
van 8 bits en zouden we voor elke kleurlijn rood~groen en blauw
een 8151 installeren,dan zou er op 1 scherm 256 verschillende
kleuren tegelijk afgebeeld kunnen worden,gekozen uit een palette
van 16.000.000 kleuren.

Op het moment komen bovendien de eerste 256k geheugen chips op de
markt.Met geheugenchips van 64k*4 zal waarschijnlijk erg veel
oppervlakte gespaard kunnen worden.Dit gespaarde oppervlak kan
voor 2 doeleinden gebruikt worden:
I.Plaats op de module een processor,die voor de verwerking van
kommando's op hoog niveau naar het niveau van de GDC zorg draagt.
Het voordeel hiervan zal een veel lagere busbelasting van de VME
bus voor het aansturen van de grafische module zijn.
2.Breidt het aantal bits per pixel uit.
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LIJST VAN GEBRUIKTE I<OMPONENTEN
EN SCHEMA'S VAN DE SCHAI<EL I NG.

ICl LS 74 IC51 LS 169
IC2 LS 74 IC52 LS 161
IC3 LS 08 IC53 LS 161
IC4 LS 164 IC54
IC5 S "'"' IC55 S 163'-''':''

IC6 LS 02 IC56 S 04
IC7 LS 374 IC57 S 169
IC8 LS 374 IC58 S 74
IC9 LS 373 IC59 S 08
IC10 LS 373 IC60 LS 74
ICll LS :.74 IC61 LS 157
IC12 LS 374 IC62 LS 175
IC13 AM 2906 IC63 LS 175
IC14 LS 173 IC64 LS 374
IC15 LS 173 IC65 AM 29705
IC16 LS 173 IC66 LS 299
IC17 LS 173 IC67 LS 299
IC18 LS 173 IC68 LS 299
IC19 LS 173 IC69 LS 299
IC20 LS 173 IC70 LS 299
IC21 LS 173 IC71 LS 299
IC22 LS 173 IC72 LS 299
IC23 LS 173 IC73 LS 299
IC24 LS 173 IC74 LS 175
IC25 LS 173 IC75 LS 74
IC26 LS 173 IC76 S 11
IC27 LS 173 IC77 LS 77
IC28 LS 173 IC78 LS 78
IC29 LS 173 IC79 LS 244
IC30 LS 194 IC80 AM 9122-L6
IC31 LS 244 IC81 LS 173
IC32 LS 244 IC82 GDC 7220
IC33 IC83 GDC 7220
IC34 LS 139 IC84 LS 374
IC35 LS c,45 IC85 LS 374
IC36 LS 244 IC86
IC37 LS 244 IC87
IC38 LS 521 ICS8 MCM 66714
IC39 ZIE SCHEMA IC89
IC40 LS 138 IC90 PULL-UP WEERSTANDEN
IC41 LS 04 IC91 BOURNS
IC42 LS 377 IC92 4116R-002-103
IC43 LS 377 IC93 15* 101< OHMS
IC44 LS 377 IC94 LS 1 1
IC45 LS 86 IC95 LS 169
IC46 ZIE SCHEMA IC4A S 32
IC47 LS 153 ICB2 ZIE SCHEMA
IC48 LS 165 ICA7 ZIE SCHEMA
IC49 LS 165

IAOO-IA15~IBOO-IB15~IOCO-I1C5~IDOO-ID15 Allemaal HM 4864 P-2

Als er achter een nummer geen type staat~is het IC niet aanwezig.
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CL 7'1175 IC77

01 IC7'1
VCC

VCC 10
0'1

HSYNC0 02
PR 135 OLD 090 QH HH 13

7'1 16'1 GH 12
IC75 lC78 11

3+SHLOL 03 CK 06 FH
QL VCC 139 CL EH 10

CL
PIXCLK 08 CK OH 06

OQ 1
C<:) VCC CH 05 3+SHLO

VCC 02 B SH 0'1 3+SHLOL
VCC SHLO 01 A AH 03

10

VSYNC0 12
PR 1390 QH

7'1
IC75

3+SHLDL 11 CK QL 138
CL

13
VCC

GRAFISCHE KAART PAN CONTROL PR



21 ROWC3
23_ROWC2

22 ROWCI
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ADR0A ~::l A0 ADR0A A0 ADR0A .,'" A0 ADR0A

ADR' A 07 1 ADRIA 1 ADRIA 07 I ADRIA

ADR2A 06 2 ADR2A 2 ADR2A 06 2 ADR2A

ADR3A fl 3 DIN 0 DINB ADR3A 3 DIN 02 DINB ADR3A 12 3 DIN 02 DINB ADR3A DIN 02 DINB

ADR~A
1\

~ ADR~A ~ ADR~A
1 1

~ ADR~A

ADRSA 10 5 ADRSA S ADRSA 10 5 ADRSA

ADR6A \3 6 ADR6A 6 ADR6A \3 6 ADR6A

ADR7A 09 7 DDUT \ ~ DM00B ADR7A 7 DOUT I~DM01B ADR7A 09 7 DDUT 1 ~ DM02B ADR7A DOUT 1~ DM03B

RASBL 0~ RAS RASBL RAS RASBL 0~ RAS RASBL

CASBL ...!2 CAS CASBL CAS CASBL 15 CAS CASBL

WE0 03 WE WEI WE WE2 03 WE WE3
216~ 2'6~ 216~

IB00 IB01 IB02

ADR0A 05 A0 ADR0A 05 A0 ADR0A 05 A0 ADR0A 05 A0

ADRIA 07 1 ADRIA 07 1 ADRIA 07 1 ADRIA 07 I

ADR2A 06 2 ADR2A 06 2 ADR2A 06 2 ADR2A 06 2

ADR3A 12 3 DIN 02 DINB ADR3A 12 3 DIN 02 DINB ADR3A 12 3 DIN 02 DINB ADR3A 12 3 DIN 02 DINB

ADR~A
1 ,

~ ADR~A
1 1

~ ADR~A
11

~ ADR~A
1 \

~

ADR5A 10 5 ADRSA 10 5 ADRSA 10 5 ADRSA 10 5

ADRGA 13 6 ADR6A 13 6 ADR6A 13 6 ADR6A 13 6

ADR7A 09 7 DDUT ,~ DMO~B ADR7A 09 7 DOUT 1~ DMOSB ADR7A 09 7 DOUT 1~ OMOSB ADR7A 09 7 OOUT 1 ~ DM07B

RASaL 0" RAS RASBL 0~ RAS RASBL 0~ RAS RASBL 0~ RAS

CAsBL IS CAS CASBL 15 CAS CASBL 15 CAS CASBL 15 CAS

WE~
03 WE WES 03 WE WE6 03 WE WE7 03 WE

21S~ 216~ 216~ 216~

IB0 .. IB05 IS0S I 07

ADR0A 05 A0 ADR0A 05 A0 ADR0A 0S A0 ADR0A 05 A0

ADRIA 07 1 ADRIA 07 1 ADRIA 07 1 ADRIA 07 1

ADR2A 06 2 ADR2A 06 2 ADR2A 06 2 ADR2A 06 2
ADR3A 12 3 DIN 02 DINS 12 DIN 02 DINS 12 3 DIN 02 DINS AOR3A 12 3 DIN 02 DINS

II ADR3A 3 ADR3A 1 1
ADR ... ", ..

ADR~A
11 .. ADR~A

11
~ ADR~A ~

10ADRSA 5 ADRSA 10 S ADRSA 10 5 ADRSA 10 5
13ADR6A 6 ADR6A 13 6 13 13 6

c.9 09 1~ DMD8B 09 1 ~ DMOS8
ADR6A 6 ADR6A

ADR7A 7 DOUT ADR7A 7 DOUT ADR7A 0S 7 DOUT 1 ~ DM010B ADR7A 09 7 DOUT 1 .. DMOllB
RASSL 0 .. RAS RASBL 0" RAS 0~ 0~

15 15
RASSL RAS RASSL RAS

CASBL CAS CASBL CAS 15 IS
03 03

CAS8L CAS CASBL CAS
WEB WE WE9 WE WE10 03 WE WEll 03 WE

216~ 216~ 216~ 216~

IB08 IB09 IS10 IB 1 I

ADR0A 05 A0 ADR0A 0S A0 0SADR0A A0 ADR0A
ADRIA 07 1 ADRIA 07 071 ADRIA 1 ADRIA

06 06ADR2A 2 ADR2A 2 ADR2A 06 2 ADR2A
12 02 DINB 12 02 0 I NBADR3A 3 DIN ADR3A 3 DIN ADR3A 12 3 DIN 02 DINB ADR3A DIN 02 DINS
II 1\ADR"A ~ ADR~A ~ ADR~A

11
~ ADR~A

ADRSA -.lJ:! 5 ADRSA 10 :5 ADRSA 10 :5 ADRSA
ADR6A 13 6 ADR6A 13 6 ADR6A 13 6 ADR6A
ADR7A 09 7 DOUT I~ DMD12S ADR7A 09 7 DOUT 1~ DM013B ADR7A 09 7 DOUT 1 ~ I)MO 1~B 1 ~ DM015SADR7A DOUT
RASSL 0 .. RAS RASBL 0~ RAS 0 ..
CASBL 15 \5

RASBL RAS RASBL
CAS CASBL CAS CASSL 15 CAS

WEI2 03 03
CASSL

WE WE13 WE WE1~
03 WE WE15

216~ 216~ 216~

IB12 IB13 IBI~
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"'01'<1i'''' "'II'

"'DRIA '0' 1 ADRIA 07 1 ADRIA 07 I "'DRIA 07 I

ADR2A 06 2 !'.DR2A 06 2 ADR2A 06 2 "'DR2A 11'6 2

ADR3A 12 3 DIN 02 DINC ADR3A 12 3 DIN 11'2 DINC ADR3A 12 3 DIN 02 DINC !'.DR3!'. 12 3 DIN 02 0 I NC

ADR4A 11 4 ADR4A 11 4 ADR4A 11 4 ADR4A 1 1 4

ADRSA 10 5 ADR5A 10 5 AOR5A 10 :5 ADR5A 10 5

ADR6A 13 6 ADR6A 13 6 !'.DR6A 13 6 ADR6A 13 6

!'.DR7A 09 7 DOUT 14DM00C ADR7A 09 7 DDUT 14 DMDIC ADR7A 09 7 DOUT 14 DM02C ADR7A 09 7 DOUT 14 DMD3C

RASCL 11'4 RAS RASCL 04 RAS RASCL 04 RAS RASCL 04 RAS

CASCL IS CAS CASCL IS CAS CASCL IS CAS CASCL 15 CAS

WE0 03 WE WEI ~3 WE WE2 03 WE WE3 03 WE
2164 2164 2164 2164
10C0 10Cl 10C2 10C3

ADR0A 05 A0 ADR0A 0:5 A0 ADR0A 05 A0 ADRII'A 05 A0

AOR'A 07 1 ADR1" 07 1 ADRIA 07 1 ADR1!'. 07 I

ADR2A 06 2 AoR2" 06 2 ADR2A 06 2 ADR2A 11'6 2

ADR3A ' 2 3 DIN 02 DINC ADR3" 12 3 DIN 02 DINC ADR3A 12 3 DIN 02 0 I NC ADR3A 12 3 DIN 02 DINC

ADR4A 11 4 "DR4A 1 1 4 ADR4!'. 11 4 ADR4A 1 1 4

ADRS" 10 S AORSA 10 5 ADRSA III' S ADRSA 10 S

ADR6A 13 6 ADR6A 13 6 ADR6A 13 6 ADR6A 13 6

ADR?A 09 7 DOUT 14DM04C ADR7A 09 7 DDUT 14 DMDSC ADR7A 09 7 DDUT 14 OM06C ADR7A 09 7 DDUT 14 DM07C

RA5CL 04 RAS RASCL 04 RAS RASCL 04 RAS RASCL 04 R"S
CASCL 15 CAS C"SCL 15 C"S CASCL 15 CAS CASCL 15 CAS

WE4 03 WE WES 03 WE WE6 03 WE WE7 03 WE
2164 2164 2164 2164
10C4 10CS 10C6 10C7

ADR0A 05 All' ADR0A 05 A0 ADR0A 0S
"0 ADRII'A :5 A0

-AORIA 07 1 ADRIA 07 I ADRIA 0? 1 ADRIA 07 1

ADR2A 06 2 ADR2" 06 2 ADR2A 06 2 ADR2" 06 2

19 ADR3A 12 3 DIN 02 DINC ADR3A 12 3 DIN 02 DINC AOR3A 12 3 DIN 02 DINC ADR3A 12 3 DIN 02 0 I NC

AOR4A 11 4 ADR4A 1 1 4 ADR4A 1 1 4 "DR4A 11 4
~ ADRSA 10 5 ADRSA III' :5 "DRSA 10 5 ADRSA 10 S

"DR6A 13 6 ADR6A 13 6 ADR6A 13 6 ADR6A 13 6
ADR?A 09 7 OOUT l"t DMOBC ADR7A 09 7 DOUT 14 DMOSC ADR7A 09 7 DDUT 14DMD10C ADR7A 0S 7 DDUT 14 DMOllC

RASCL 04 RAS R"SCL 04 RAS RASCL 04 RAS RASCL 04 RAS

CASCL 15 CAS CASCL 15 CAS CASCL 15 C"S CASCL 15 CAS
WEB 11'3 WE WE9 03 WE WE10 03 WE WEll 03 WE

2164 2164 2164 2164
10CB 10C9 IIC0 II C 1

ADR0A 05
"0 ADR0A 05 A0 ADR0A !'.0 "DR0A 05 A0

ADRIA 07 1 ADRIA II'? 1 ADRIA I "DRIA 11'7 I
ADR2A 06 2 ADR2A 0G 2 ADR2A 2 "DR2!'. 11'6 2
ADR3A 12 3 DIN 02 DINC ADR3A 12 3 DIN 02 DINC ADR3A 3 DIN 02 0 I NC "DR3A 12 3 DIN 11'2 01 NC

ADR4A 1 I 4 ADR4A 1 1 4 AOR4A 4 !'.DR4A 1 1 4
ADRSA III' 5 ADRSA 10 S "DRSA :5 "DR5A 10 5

"DR6A 13 6 ADR6A 13 6 ADRGA 6 "DR6A 13 6
ADR?A 09 ? DOUT 14DMOl2C ADR7A 11'9 7 ODUT l1DMD13C ADR7A 7 DDUT 14DMD14C "DR7" 09 7 DOUT 14DMOISC

RASCL 04 RAS R"SCL 11'4 RAS RASCL RAS RASCL 01 RAS
CASCL 15 CAS C"SCL IS CAS CASCL C"S CASCL 15 CAS

WE 12 03 WE WE13 03 WE WE14 WE WEIS 03 WE
2164 2164 2164 2164
11 C2 11C3 11 C4 IIC5
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"OR0"
05

"0 "OR0"
05

"0 "OR0" 05 "0 "OR0" 05 "0

"ORI"
07 1 "ORI"

07 I "OR1" 07 I "ORI"
07 I

"OR2" 06 2 "OR2"
06 2 "OR2" 06 2 "OR2" 06 2

"OR3" 12 3 DIN 02 OINO "OR3" 12 3 DIN 02 OINO "OR3" 12 3 DIN 02 OINO "OR3"
1 2 3 DIN 02 0 I NO

"OR~"
1 I

~ "OR~"
11

~ "OR~"
1 1

~ "OR~"
11

~

"OR5" 10 5 "DRS" 10 5 "OR5" 10 5 "OR5" 10 5

"OR6"
13 6 "OR6"

13 6 "OR6" 13 6 "OR6"
13 6

"OR7" 09 7 OOUT 1~ OM000 "OR7"
09 7 OOUT 1~ OM010 "OR7" 09 7 OOUT I~ OM020 "OR7" 09 7 OOUT I ~ OM03D

R"SOL 0~ R"S R"SOL 0~ R"S R"SOL 0~ R"S R"SOL 0~ R"S

c"sDL 15 e"s e"SDL 15 e"s e"SOL IS e"s e"SOL IS e"s
WE0 03 WE WEI 03 WE WE2 03 WE WE3 03 WE

216~ 216~ 216~ 216~

1000 1001 1002 1003

"OR0" 05 "0 "OR0"
05

"0 "OR0" 05 "0 "OR0" 05 "0

"ORI" 07 I "ORI" 07 I "ORI" 07 I "ORI"
07 1

"OR2" 06 2 "OR2" 06 2 "OR2" 06 2 "OR2" 06 2

"OR3"
12 3 DIN 02 OINO "OR3"

12 3 DIN 02 OINO "OR3"
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12 3 DIN 0L oIND

"OR~"
II

~ "OR~"
II

~ "OR~"
1 1

~ "OR~"
1 I

~

"DRS" 10 5 "DRS"
10 5 "DR5" 10 5 "DR5" 10 5

"OR6" 13 6 "OR6" 13 6 "OR6" 13 6 "OR6" 13 6

"OR7" 09 7 OOUT 1 ~ OMO~O "OR7"
09 7 OOUT 1 ~ OMOSO "OR7" 09 7 OOUT I ~ OM060 "OR7" 09 7 OOUT I ~ OM070

R"SOL 0~ R"S R"SOL 0 ... R"S R"SOL 0~ R"S R"SOL 0~ R"S
e"sOL ...!..? e"s e"SOL 15 e"s e"SOL 15 e"s e"SOL 15 e"s

WE~ 03 WE WES 03 WE WE6 03 WE WE7 03 WE
21S~ 21S~ 21S ... 21S~

100 ... 1005 [ 06 1007

"OR0" 05 "0 "OR0" 05 "0 "OR0" 05 "0 "OR0"
05 "0

"DR'"
07 1 "OR1"

07 I "ORI"
07 I "ORI" 07 I

"OR2" 06 2 "OR2" 06 2 "OR2"
06 2 "OR2" 06 2

"DR3"
12 3 DIN 02 DINO "OR3"

12 3 DIN 02 OINO "OR3" 12 3 DIN 02 OINO "OR3"
12 3 DIN 02 0 I NO

L5) "DR"'''
11

~ "OR~"
11

~ "OR~"
II ... "OR~"

1 1
~

v::J "DRS"
10 5 "OR5"

10 5 "DRS"
10 5 "DRS"

10 5

"OR6" 13 S "DRS"
13 S "DRS"

13 S "DRS" 13 S

"OR7" 09 7 OOUT I ~ OM080 "OR7" 09 7 OOUT 1 ~ OM090 "OR7" 09 7 ODUT I'" OMOl00 "OR7" 09 7 ODUT I~ OMOll0

R"SOL 0~ R"S R"SOL 0~ R"S R"SOL 0'" R"S R"SOL 0~ R"S

e"SOL 15 e"s e"SOL IS e"s e"SOL IS e"s e"SOL IS e"s
WE8 03 WE WE9 03 WE WEI0 03 WE WEll 03 WE

216~ 216'" 21S~ 216~

1008 1009 [010 [011
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0S
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00 2 "OR2"
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11

~ "OR~"
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~ "OR~"
II
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1 I

~
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10 5

"OR6" 13 S "DRS" 13 S "DRS"
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13 S

"OR7" 09 7 OoUT I~ OMOl20 "OR7" 09 7 OOuT 11 OMOl30 "OR7" 09 7 ODUT , ... OMOI ~O "OR7" 09 7 OOUT I~ OM01S0

R"SOL 0~ R"S R"SOL 0~ R"S R"SOL 0~ R"S R"SOL 0 ... R"S

e"SOL IS e"s e"SOL IS e"s e"SOL 15 e"s e"SOL 15 e"s
WEI2 03 WE WE13 03 WE WEI~

03 WE WEIS 03 WE
216~ 21S~ 21S ... 216~

1012 1013 IOI~ [DIS
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"Ofo(0"~ -"o
--o-~-

A0
~-~-~-7-~0?-"-~

AOR0A

ADRIA
07- I AOR I A 07 1 ADRIA 07 I

AOR2A 06 2 AOR2A 06 2 AOR2A 06 2 AOR2A 06 2

AOR3A 12 3 DIN 02 0 I NC AOR3A 1 Z 3 DIN 02 OINC AOR3A 12 3 DIN 02 OINC AOR3A 12 3 DIN 02 0 I NC

AOR"A _1_1_ " AOR1A II 1 AOR1A II 1 AOR1A I 1 1

AORSA 10 S "ORS" 10 S "DRS" 10 S AORSA 10 S

AORSA 13 6 AOR6A 13 6 AORSA 13 6 "OR6A 13 6

AOR7A 09 7 DOUT 11 DM00C "OR7A 09 7 OOUT 110MOIC "OR7A 09 7 DOUT 11DM02C ADR7A 09 7 DOUT 11 DM03C

R"SCL 01 RAS RASCL 01 RAS RASCL 01 RAS RI\SCL 01 RAS

CASCL IS CI\S CASCL IS CAS CASCL 15 CAS ·CASCL 15 CAS

WE0 03 WE WEI 03 WE WE2 03 WE WE3 03 WE

2161 2161 2161 2161

10C0 10CI 10C2 10C3

AOR0A 05 A0 AOR0A 05 A0 AOR0A 05 A0 AOR0A 05 A0

ADR'A 07 I ADRIA 07 1 ADRIA 07 I ADRIA 07 I

ADR2A 06 2 ADR2A 06 2 AOR2A 06 2 AOR2A 06 2

I\OR3A 12 3 DIN 02 0lNC AOR3A ...!.L 3 DIN 02 DINC AOR3A 12 3 DIN 02 OINC AOR3A 12 3 DIN 02 OINC

AOR1A 1 I 1 ADR1A 11 1 ADR1A 1 I 1 AOR1A 1 1 1

ADRSA 10 5 AORSA 10 S ADRSA 10 S AORSA 10 S

ADRSI\ 13 S ADRSA 13 S ADRSA 13 S ADRSA 13 S

ADR?I\ 09 7 DOUT 11 DM01C ADR7A 09 7 OOUT 11 DMOSC ADR7A 09 7 OOUT 11 OMOSC AOR7A 09 7 OOUT 11 OM07C

RAC;CL 01 RAS RASCL 01 RAS RASCL 01 RAS RASCL 01 RAS

CASCL 15 CAS CASCL 15 CAS CASCL 15 CAS CASCL 15 CAS

WE1 03 WE WES 03 WE WES 03 WE WE7 03 WE
21S1 2161 21S1 2161
10C1 10 S 10C6 10C7

AOR01\ 05 A0 ADR0A :5 A0 AOR0A 0S A0 ADR0A 0'5 A0

-I\OR 1 A 07 1 ADRIA 07 1 ADRIA 07 1 ADRIA 07 I

ADR2A 0S 2 AOR2A 0S 2 AOR21\ 06 2 ADR2A 6 2

..9 "DR3A 12 3 DIN 02 OINC AOR3A 12 3 DIN 02 OINC ADR3A 12 3 DIN 02 OINC AOR3A 12 3 DIN 02 DJNC

ADR1A 11 1 ADR1A 1 I 1 AOR1A 11 1 AOR1A 1 1 1
~ ADRSI\ 10 S ADRSA 10 S ADRSA 10 S AORSA 10 S

ADRSA 13 S ADRSA 13 S AORSA 13 S AORSA 13 S

ADR7A 09 7 DOUT 11 DMDec ADR7A 09 7 OOUT 11 OM09C ADR71\ 09 7 DOUT 11 DM010C ADR7A 09 7 DOUT 11 DMOI lC

RASCL 01 RAS RASCL 0" RAS RASCL 01 RAS RASCL 0" RAS

CASCL 15 CAS CASCL 15 CAS CASCL 15 CAS CASCL 15 CAS

WEe 03 WE WE9 03 WE WE10 03 WE WEll 03 WE
21S1 21S1 21S1 21S1
10ca t0C9 11 C0 I lei

ADR0A 0S "0 ADR0A 05 1\0 AOR0A 0S A0 AOR0A 0S A0

"DRIA 07 1 ADRIA 07 1 ADRIA 07 1 ADRIA 07 1

AOR2A 06 2 ADR2A 06 2 ADR2A 0S 2 ADR2A 0S 2
ADR3A 12 3 DIN 02 0 J NC AOR3A 12 3 DIN 02 DINC AOR3A 12 3 DIN 02 OJNC AOR3A 12 3 DJN 02 DINC

"OR1A I I 1 ADR1A 1 1 1 AOR1A 1 I 1 AOR1A 1 1 1

"DRSA 10 5 ADRSA 10 S AORSA 10 S AORSA 10 S

AORSA 13 S AORSA 13 S ADR6A 13 S ADRSA 13 S

AOR7A 09 7 DOUT 110M012C ADR7A 09 7 ODUT , .. DM013C AOR?A 09 7 OOUT 1" DMOl1C ADR?A 09 ? DDUT I 1 DMOISC

RASCL 01 RAS RASCL 01 RAS RASCL 01 RAS RASCL 01 RAS

CASCL 15 CAS CASCL 15 CAS CASCL 15 CAS CASCL 15 CAS
WEI2 03 WE WEI3 03 WE WEI1 03 WE WEIS 03 WE

21S1 21S'I 21S'I 21S1
11 C2 l1C3 11 C'I IIC5
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