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SMIENVATTING

Dit afstudeerverslag beschrijft het ontwerp en de bouw van

twee onderdelen voor een geautomatiseerd visueel

produktinspectiesysteem. Een dergelijk systeem kan worden

opgenomen in een produktielijn ter visuele controle van

produkten op fabricagefouten en voor het verrichten van

kontaktloze metingen.

Na een inleiding over automatische visuele inspektie en

aanverwante gebieden in hoofdstuk 1, voIgt in hoofdstuk 2 de

beschrijving van het geplande modulaire systeem, het

MCSL-Vision Systeem.

De hoofdstukken 3 en 4 behandelen respectievelijk de opbouw

van het Video Acquisitie en Display ~odule (VADM) en het

beeldgeheugen (Image ~emory; 1M).

Het menu-georganiseerde besturingsprogramma wordt behandeld

in hoofdstuk 5, terwijl in hoofdstuk 6 enkele conclusies

worden gegeven en aanbevelingen worden gedaan voor verdere

ontwikkeling van het systeem.

Op een gering aantal punt en na funktioneren de gerealiseerde

onderdelen en besturingssoftware naar wens.
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VOORWOORD

Dit verslag is het schriftelijke deel van mijn afstudeerwerk

ter verkrijging van het ingenieursdiploma aan de Technische

Hogeschool Eindhoven, vakgroep Digitalen Systemen.

Het afstudeerproject is verricht bij de

Voorontwikkeling Meet- en Regeltechniek

hoofdindustriegroep Licht van de Nederlandse

Bedrijven in Eindhoven.

In het verslag worden twee modules beschreven van een

geautomatiseerd visueel produkt-inspectiesysteem, het

MCSL-Vision Systeem, en tevens een menu-georganiseerd

programma waarmee de funkties van het systeem bestuurd

kunnen worden.

De ontworpen en gebouwde prototypen van de twee modules, een

Video Acquisition & Display Module (VADM) en een

beeldgeheugen (Image Memory; 1M) zijn belangrijke, zo niet

noodzakelijke bouwstenen van het geplande inspectiesysteem,

dat modulair en flexibel van opzet is, om bij een relatief

lage kostprijs een zo groot mogelijk applicatiegebied te

kunnen bestrijken.

Bij het ontwerp van het systeem is uitgegaan van de

structuur en enkele basisprincipes van het Picture

Acquisition & Processing Systeem (PAPS), dat met hetzelfde

doel als het MCSL-Vision Systeem ontwikkeld werd bij het

Philips Natuurkundig Laboratorium in Waalre.

De VADM en het beeldgeheugen zijn elk ondergebracht op een

kaart van het dubbel Euro-formaat en bezitten

respectievelijk 88 en 121 IC's waaronder 7 FPLA's (Field

Programmable Logic Arrays).

Het moge duidelijk zijn dat dergelijke complexe schakelingen

in het kader van dit verslag niet tot in detail beschreven

kunnen worden.

Er is bij het schrijven van dit verslag van uitgegaan dat de

lezer enige kennis van televisietechniek heeft.
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1. INLEIDING

Het gebruik van electronische beeldherkenningsystemen in de

industriele automatisering is door de sterke ontwikkeling van de

de Iaatste tijd op micro-electronicagebied steeds aantrekkeIijker

geworden.

Electronische beeldherkenningsystemen kunnen tegenwoordig op

alieriei gebied ingezet worden, zoais onder andere:

- op medisch gebied; bijvoorbeeid bij het automatische teIIen

van bepaaide bioedlichaampjes

- bij bewaking

op militair gebied in bijvoorbeeid automatische richt

apparatuur

- in de industrie zoals bijvoorbeeld:

x Automatische Visuele Inspectie (AVI)

x Automatisch contactioos meten.

'*' Robotica ("Robot Vision").

Dit versiag houdt zich voornamelijk bezig met een beeldher

kenningsysteem dat toepassing moet vinden in de industriele

automatisering en weI in het bijzonder met betrekking tot de

automatische visuele inspectie.

De eisen die aan beeldherkenningsystemen gesteid moeten worden,

kunnen sterk varieren. Enige criteria zijn:

- de grootte van de verzameling te herkennen objecten

- het maximale percentage foutieve of mislukte herkenningen

- de maximale herkenningsnelheid

- de kostprijs van het systeem
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Om aan een grote varieteit van eisen te kunnen voldoen is

besloten tot de bouw van een beeldherkenningsysteem, dat

modulair van opzet is. Deze opzet maakt het voor de gebruiker

mogelijk, door een geschikte keuze van modules, een systeem

samen te stellen, dat zo goedkoop en efficient mogelijk de

gewenste taak kan verrichten.

Dit systeem, het MCSL-Vision systeem, moet, zoals het meren

van de beeldherkenningsapparatuur, werken op basis van, of in

combinatie met digitale beeldbewerking door middel van een

computer en speciale beeldbewerkingsprocessoren.

Het doel van deze beeldbewerking ("Image processing") is hier

vooral het beeld in een zodanige vorm om te zetten. dat de

computer op een snelle, efficiente manier de gewenste

karakteristieken uit het beeld kan halen ("feature extraction").

Het MCSL-Vision systeem zal binnen de Hoofdindustriegroep LICHT

van PHILIPS vooral toepassing vinden in produktielijnen bij

de inspectie van (half-)produkten op bijvoorbeeld breuken,

bramen, het ontbreken van onderdelen of de juistheid van

bepaalde afmetingen.
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2. HET ~CSL VISION SYSTEEM

Dit hoofdstuk geeft een

Computer Systeem Licht)

is.

beschrijving van het aCSL

Vision Systeem zoals het

(::-licro

gepland

--
I

0
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- PROCESSORS m
tIl I- ::l

VIDEO- ::l I1l
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a:::Ul L_

a. UJ I- COMPUTER
- DISPLAY f----- Cl ::l -

MODULE .... Il.
:> J:

'-- BEELD- f--- 0u

LJ
GEHEUGEN I---BEELD-

MONITOR I-

000
'--

Figuur 2.1. Blokschema van het MCSL-Vision Systeem.

2.1. Systeembeschrijving

Het systeem bestaat uit de volgende delen (zie fig.2.1.):

- een beeldsensor

- een beeldmonitor

- een beeldacquisitiemodule

- hardware-processor(s) en/of een beeldgeheugen

- een VIDEOBUS en een COMPUTERBUS

- een computer

- een programma dat de basisfunkties van het systeem

bestuurt.
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Het analoge beeldsignaal dat door de beeldsensor geproduceerd

wordt, is het ingangssignaal van de beeldacquisitiemodule.

Hier wordt het beeldsignaal bemonsterd en gedigitaliseerd

tot 8 bits data met een snelheid van maximaal 15 miljoen

bemonsteringen per seconde.

Deze beeld- of video-data wordt samen met enkele

besturingssignalen, zoals de sync-signalen, op de VIDEOBUS

gezet om bewerkt te worden.

Het bewerken kan op twee manieren gebeuren:

- Real-time. Deze vorm van bewerking wordt gedaan met behulp

van een of meer programmeerbare hardware-processoren, die het

resultaat van de bewerking real-time leveren.

Ais nabewerking door een andere hardware-processor nodig is,

kan deze ook op de VIDEOBUS worden aangesloten (hardware

voor- of nabewerking). De opzet van de VIDEOBUS laat het in

cascade schakelen van hardware-processoren toe.

Indien er nabewerking van de verkregen data door de computer

vereist is, kan deze data in het beeldgeheugen geladen

worden en daar door de computer gelezen en bewerkt worden

via de COMPUTERBUS.

Software. In dit geval worden geen hardwa~e-processoren

geb~uikt en de beelddata wo~dt na opslag in het

beeldgeheugen via de COMPUTERBUS toegankelijk voor bewerking

door de computer. Deze manier van bewerking wordt gebruikt

als de tijdsduur van het proces niet erg kritisch is.

Naast de (na-)bewerkingsfuncties wordt

gebruikt om aIle hardwa~e-functies van

Systeem te besturen, zodat gebruik

ve~eenvoudigd wordt.

de

het

van

computer ook

XCSL Vision

het systeem

De beeldmonitor kan gebruikt worden

het onbewerkte beeld te tonen.

om zowel het bewerkt als
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Het originele beeld kan in grijswaarden (maximaal 256) of wei

in binaire vorm (2 helderheidswaarden zwart en wit) getoond

worden.

Het bewerkte beeld, dat uit test- en/of bewerkingsresultaten

van de hardware-processoren bestaat, kan eventueel worden

geconbineerd met het oorspronkelijk beeld en kan zowel in

grijswaarden als zwart-wit op de monitor verschijnen.

2.2. Beeldsensoren

Alhoewel de beeldsensoren niet als een integraal deel van het

MCSL Vision Systeem beschouwd worden, worden ze toch in het

kort besproken om de eenvoudige reden, dat voor iedere

applicatie met MCSL-Vision een beeldsensor nodig is.

Er zijn 4 typen sensoren te gebruiken:

- TV-camera

- solid state 2-dimensionale array (matrix array

camera)

- solid state lineaire array (row array camera)

- laser scanner.

2.2.1. T.V.-Camera

De T.V.-camera is het meest gebruikelijke type sensor van de

vier genoemde. Hij is het goedkoopst en goed verkrijgbaar.

Alhoewel de stabiliteit en lineairiteit van de T.V.-camera

niet zo goed is als die van de andere sensoren, heeft hij het

voordeel, dat hij signalen produceert die vrij eenvoudig op

een beeldmonitor aangesloten kunnen worden.
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De T.V.-camera kan gebruikt worden voor:

- automatische visuele inspectie

- automatisch (contactloos) meten

- automatische produktie (met of zonder robots).

Normaal gesproken zal

kunnen worden als er

stabiliteit vereist iS t

gebruikt moet worden.

de T.V.-camera aileen niet gebruikt

een hoge resolutie en geometrische

in welk geval een ander type sensor

2.2.2. Solid State 2-dimensionale array

Solid state 2-dimensionale arrays (ook wei ~atrix arrays

genoemd) bestaan uit een matrix van fotogevoelige elementen t

die op een stuk halfgeleidermateriaal zijn ge-foto-etst.

Op het moment (1984) zijn deze arrays nog vrij duur t maar een

aanzienlijke prijsvermindering is te verwachtent zeker als

deze arrays toepassing zullen vinden in camera's voor de

niet-professionele markt.

De grootste arrays bevatten op dit moment 488 x 380

foto-elementen t waarmee een resolutie gehaald kan worden t

vergelijkbaar met de doorsnee T.V.-camera.

De matrix-arrays hebben de volgende voordelen vergeleken met

T.V.-camera's:

- verbeterde stabiliteit en lineairiteit t zowel ten

aanzien van geometrie als fotogevoeligheid

lichter in gewicht en kleiner (van voordeel in

robot-applicaties).

Deze arrays

toepassingen t

kunnen gebruikt worden in een varieteit

vergelijkbaar met die van T.V.-camera's.

van
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2.2.3. Solid State Lineair Array

De constructie van dit type array (ook weI row-array

genoemd) is vergelijkbaar met die van de matrix arrays. Ret

belangrijkste verschil is dat de foto-gevoelige elementen

van dit array zijn ge-foto-etst in een rij in plaats van een

rna t r.i x.

arrays ten opzichte van

dat ze gemakkelijk met

lineaire

arrays is,of matrixT.V.-camera's

Solid state lineaire arrays zijn verkrijgbaar met

verschillende aantal elementen (bijvoorbeeld 1024 of 2048)

tegen redelijke prijzen.

Ret grote voordeel van

een hoog oplossend vermogen te verkrijgen zijn.

Ret grote nadeel is dat het beeld niet onmiddellijk

beschikbaar is, zoals bij T.V.-camera en matrix array.

Deze arrays kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld

lijndikten etc. te meten, wanneer ze boven een stilstaand

voorwerp geplaatst worden. Ze kunnen een 2-dimensionaal

beeld opleveren als het voorwerp zodanig voorbij het array

getransporteerd wordt, dat het voorwerp lijn voor lijn

afgetast kan worden.

2.2.4. Laser-scanner

Vooral moet benadrukt worden, dat een laser-scanner geen

"van de plank"-artikel is. Ieder laser-scanner is voor een

specifieke applicatie gemaakt. In het algemeen ziet een

laser-scanner er als voIgt uit (zie fig. 2.2.):

De laserstraal wordt gericht op een roterende

polygoonspiegel. Rier wordt de straal zodanig gereflecteerd

dat een bepaald gebied volgens een lijnraster wordt

aangestraald. Ret gereflecteerde licht wordt in een

collector opgevangen en vervolgens in een electrisch

beeldsignaal omgezet.
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Figuur 2.2. Opbouw van een typische laser-scanner.

De belangrijkste

zijn:

redenen om een laser-scanner te gebruiken

- uitzonderlijk hoge aftast-snelheid

- uitzonderlijk hoog oplossend vermogen

- actieve voorwerp-verlichting; omdat de laser zijn

eigen s goed gedefinieerde lichtbron levert s wordt

automatisch een goede belichting van het voorwerp

verkregen. (dit i9 zeker niet het geval bij de andere

typen sensoren s waar een goede belichting een probleem

kan zijn).

Vanwege het aantal beeldpunten per lijn dat een

laser-scanner kan lezen - tot 30.000 (een resolutie s die met

geen ander type sensor te behalen is) - is het maximale

aantal lijnen per seconde bepaald door de

data-verwerkingssnelheid van het systeem (15 Mpixels/s).
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2.3. Beeldmonitor

Het ~CSL Vision Systeem levert voor de beeldmonitor een

signaal volgens de in West-Europa gangbare CCIR-standaard,

zodat iedere T.V.-monitor gebruikt kan worden. Alle

signaalconversies en synchronisaties worden door het systeem

verricht.

Het tonen van het onbewerkte of hardware-bewerkte beeld kan

direct gebeuren, als de beeldsensor een signaal volgens

CCIR-standaard levert. Als dat niet het geval is, moet men

gebruik maken van een beeldgeheugen.

2.4. ~odules

beschrijving

modules c.q.

een korte

geplandeen

wordtIn het volgende gedeelte

gegeven van de gebouwde

hardware-processoren.

Een gedetailleerde beschrijving van de twee modules

(Beeldacquisitie module - VADM, en beeldgeheugen - 1M) welke

als afstudeerproject gerealiseerd werden, is gegeven in de

hoofdstukken 3 en 4

2.4.1 Beeldaquisitiemodule

Algemeen

Deze module werd als onderdeel van het afstudeerwerk

gerealiseerd

De VADM (Video Acquisition & Display-module), die op een

printkaart van het dubbel Euro-formaat is ondergebracht, is

geschikt om met de meeste van de eerder genoemde vier typen

beeldsensoren te gebruiken.
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Hoofdfuncties

Naast het produceren van een set controlesignalent.b.v. de

VIDEOBUS, verricht de VADM de volgende functies:

Sensorselectie; de VADM heeft vier sets ingangen

waarop elk een sensor met eventueel gescheiden

externe sync-signalen aangesloten kan worden.

Selectie van een ingangs-set geschiedt onder

software-controle.

- "Subsampling" van beelddata; wat betekent dat uit de

digitale beelddatastroom monsters (E: samples) genomen

kunnen worden, zodat het beeld grover (lagere

resolutie) bemonsterd kan worden. Het doel hiervan is:

datareductie.

2-dimensionale "windowing"; hiermee kan in het beeld

een rechthoekig gebied (E: window = venster)

afgebakend worden, waarbinnen bepaalde bewerkingen

uitgevoerd moeten worden. Het "WINDOW" kan op de

beeldmonitor getoond worden.

- Cursorgeneratie; om bepaalde interessante punten op

de monitor aan te geven, kan een "dradenkruis" in

het beeld geprojecteerd worden, waarvan de positie

door de computer bepaald wordt.

"Look up table" (LUT); deze voorziening kan de

"ruwe" 8 bits beelddata volgens een bepaalde

programmeerbare tabel woord voor woord real-time

omzetten in een andere 8 bits datastroom. Enkele

toepassingen hiervan zijn:

- helderheid inverteren (negatief beeld)

- contrast veranderen

- logaritmische of exponentiele
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gevoeligheidskromme

- comparator am binair beeld te maken.

Toepassingen

De VADM is in ieder MCSL-Vision Systeem nodig als interface

tussen de beeldsensoren en de rest van het systeem.

Door de aanwezigheid van de LUT kan al een zekere mate van

beeldbewerking uitgevoerd worden.

2.4.2. Hardware-processoren

Algemeen

Op het moment zijn er voor het MCSL Vision Systeem geen

hardware-processoren beschikbaar. Wel zijn er plannen

gemaakt am dergelijke processoren te ontwikkelen. Een van de

problemen hierbij is de keuze van de te implementeren

hardware-functies en beeldbewerkings-algoritmen. Voor de

gewenste flexibiliteit van MCSL-Vision is het noodzakelijk

dat de te ontwikkelen processoren een zo groat mogelijk

toepassingsgebied krijgen. Anderzijds mogen de complexiteit

en de daaraan gerelateerde kosten niet te groat worden.

Doel van alle hardware-processoren is de enorme hoeveelheid

beelddata (orde van grootte 2.000.000 bits) te reduceren en

in een zodanige vorm om te zetten, dat de computer snel de

benodigde informatie uit het beeld kan halen.

De VIDEOBUS welke de data van en naar de hardware-processoren

transporteert, is zodanig van opzet dat men de

hardware-processoren oak in cascade kan schakelen.
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Enkele voorbeelden

Voorbeelden van enkele gewenste hardware-processoren zijn:

- Een real-time correlator.

llierin wordt de digitale beelddata-stroom real-time

vergeleken met een bepaalde referentie. Wanneer de

vergelijking voldoende gelijkenis oplevert. geeft de

correlator een signaal af tezamen met bijvoorbeeld de

coordinaten van het punt in het beeld waar de gelijkenis

optreedt. Met deze methode is het mogelijk binnen de tijd

van een beeldraster de coordinaten te verkrijgen van een

k~rakteristiek onderdeel van het voorwerp in het beeld. De

correlator is van te voren geprogrammeerd met de beelddata

van dit karakteristieke onderdeel.

Er wordt gedacht aan een correlator voor binaire beelden met

een referentie-gebiedje ("template") van 16 x 16

beeldpunten.

- Een 2-dimensionaal filter:

Een dergelijke hardware-processor zou in staat moeten zijn.

door middel van rekenkundige opera ties op de digitale

beelddata bepaalde programmeerbare filterfuncties te

realiseren. om bijvoorbeeld:

- geleidelijk helderheidsgradienten in het beeld ten

gevolge van slechte belichting of plaatselijke

(geleidelijke) gevoeligheidsvariaties van de beeldsensor

weg te filteren.

- contouren te accentueren

- (hoog-frequente) beeldsensorruis weg te filteren •

In het algemeen

vervorming van

bewerkstelligen.

zijn dit dus operaties. die een lineaire

de spatiele frekwentiekarakteristiek
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Ruisfilter; Deze hardware-processor dient om hinderlijke

beeldsensor- ruis te onderdrukken door enkele opeenvolgende

stilstaande beelden (frames) te middelen. Er is dus een

beeldgeheugen nodig om de tussenresultaten van het

middelingsproces op te slaan.

Toepassingen

Hardware-processoren als boven beschreven zijn bouwstenen

die in allerlei applicaties van toepassing zijn, zoals

bijvoorbeeld controleren van gedrukte schakelingen,

detecteren van materiaalbreukjes en bramen, meten van

onderlinge a£standen etc.. In het bijzonder wanneer

snelheid vereist wordt, zoals bijvoorbeeld bij inspectie

van produkten op transportbanden is het gebruik van

hardware-processoren noodzakelijk.

2.4.3. Beeldgeheugen

Hoofd£uncties

Ret beeldgeheugen heeft de volgende hoo£dfuncties:

- Overdracht van data van de VIDEOBUS naar de computer.

Het beeldgeheugen kan gezien worden als een buffer

van 256 Kbytes, dat met een snelheid van 15M byte/s

via de VIDEOBUS geladen kan worden. De data kan een of

meerdere bewerkte of onbewerkte beelden in grijswaarden

of zwart-wit (binair) representeren. Ander gebruik van

de data is ook mogelijk, zoals bijvoorbeeld representatie

van coordinaten van interessante punten.

- Opslag van (beeld-)data voor bewerking, (tussen-)

resultaten welke zowel vanuit de VIDEOBUS als de

COMPUTERBUS toegankelijk zijn. Vanuit de computer

gezien gedraagt het beeldgeheugen zich als normaal
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RAH-geheugen.

- "Look-Up-Table" (zie ook onder 2.4.1) waardoor een

real-time transformatie van de uitgangsdata van

beeldgeheugen mogelijk is. Een specifieke toepassing

hiervan (op deze plaats) zijn logische operaties tussen

binaire beelden, die in verschillende "bit-planes" zijn

opgeslagen.("Bit-planes" zijn bepaalde "lagen" in het

beeldgeheugen die ontstaan door niet de volle 8 bits

woordbreedte te gebruiken om de helderheidswaarden van

de pixels op te slaan, maar een woordbreedte van 1 bit,

waardoor dan 8 "lagen" (=bitposities) te gebruiken

zijn waarin binaire beelden opgeslagen kunnen worden.

Zie ook par. 4.4)

- "Packer" welke, indien door de computer aanschakeld, het

mogelijk maakt om de data op een bepaalde bitpositie

van 16 opeenvolgende bytes te lezen. Deze mogelijkheid

bestaat aIleen voor de computer en dient om relatief

snel in bepaalde "bit-planes" te kijken, iets wat

voordelig is bij het software-bewerken van binaire

beelden.

Toepassingen

Het beeldgeheugen is onontbeerlijk voor software~bewerkingen.

Indien gebruik gemaakt wordt van hardware-processoren kan het

dienen voor de opslag van (tussen-)resultaten.

Andere belangrijke toepassingen zijn:

"Bevriezen" van bewegende beelden

Toonbaar maken van een niet-CCIR-signaal

Vergroten en verkleinen van objecten in het

beeld (d.m.v wijziging subsample-factoren)
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2.4.4 De VIDEOBUS

De VIDEOBUS bestaat uit 3 kanalen van 8 lijnen elk, en 1

kanaal van 9 lijnen. De eerste 3 dienen voor het transport

van high-speed video-data en worden genoemd: VBl, VB2 en

VB3. De laatste is de video-controle-bus (VC).

Deze bus heeft de volgende signalen:

PK de bemonsteringsklok. De maximum frekwentie

bed raag t 15 HHz

SCK Subsample-klok. Dit is een signaal, dat

verkregen wordt door de

bemonsteringsklokfrekwentie (PK) met een gehele

factor tussen 1 en 16 te delen

LIE - Line enable. Geeft het "geldige" gedeelte van

het aantal pixels op een beeldlijn aan

PIE - Picture enable. Dit signaal geeft het "geldige"

aantal beeldlijnen in het raster aan

WINE - Window enable. Geeft de pixels aan die zich

binnen het "window" bevinden

LS - Line sync. Puls welke het begin van een beeld-

lijn aangeeft. ( Dit signaal kan, afhankelijk

van de gekozen synchronisatiebron. bij gebruik

van gecombineerde horizontale en vertikale sync

overbodige pulsen geven tijdens de vertikale

sync-periode).

FS - Frame sync. Puls welke het begin van een beeld-

raster aangeeft. Er wordt bij gebruik van

geinterlinieerd beeld geen onderscheid in

pulsvorm gemaakt bij het even of oneven raster.
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SLIE - sub-sampled line enable. Oit signaal is aktief

gedurende de beeldlijnen uit het raster die

ge"sub-sampled" worden. Het heeft de

LIE-frekwentie gedeeld door gehele factoren

tussen 1 en 16

ODAT - display data line. Oit is een lijn waarover

(binaire) videodata voor de beeldmonitor gestuurd

kan worden. (Het is een open-collector lijn.

waarmee videodata. zoals bijvoorbeeld karakters,

in het beeld gemengd kunnen worden).

"Alle veranderingen op de

de bemonsteringsklok, PK.

VIDEOBUS geschieden synchroon met

Het ontvangen en verzenden van de bussignalen wordt gedaan

door LS-TTL input- en outputbuffers op een standaard wijze.

die identiek is voor iedere module van het MCSL Vision

Systeem.

vidBo-
vidBo-

~
.ac:qui- VB1 MODULE VB2 MODULE VB3 HCJIsitte 1 2 display

module module

t ~ f t
monito

s.nsor VC

VC

B1
B2

T 1B3

• t ~
,
I

VADM MODULE 1 MODULE 2
I

I,

s.nBor monitor

~ ..... 0

v
V

V

Figuur 2.3. Cascade-schakeling van modules.
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De outputbussen van iedere module zijn onder

software-controle aan- en uit te schakelen. waardoor de

systeemconfiguratie dynamisch gewijzigd kan worden. De 3

video-data-bussen maken het mogelijk enkele modules in

cascade te schakelen. waardoor een "pipeline"-structullr

verkregen kan worden. Zie figuur 2.3.

In de figuur is te zien dat tussen de beeldacquisitie en

weergave twee modules ( bijvoorbeeld 2-dimensionale

-filters) in cascade zijn geschakeld. die de digitale

beelddata bewerken. Voor deze bewerking "verblijft" de data

enige tijd in de modules. waarna ze deze met dezelfde

snelheid verlaat als waarmee ze is binnengekomen (analogie

met de "pipeline"). De "verblijftijd" in de modules de

"pipeline-delay". is altijd een geheel aantal PK-klokslagen.

Op ieder moment in het ~CSL Vision Systeem mag slechts een

outputbuffer per kanaal aktief zijn. Door middel van

hardwarevoorziening en een software-busallocatieroutinein het

besturingsprogramma van het MCSL-Vision Systeem wordt

voorkomen. dat outputbuffers elkaar kunnen beschadigen

(busconflicten).

2.4.5. De COMPUTERBUS

Voor de besturing van de MCSL-Vision modules wordt gebruik

gemaakt van de MCSL-8086 microcomputer. De COMPUTERBUS van

het Vision-systeem hestaat uit de 3 gebruikelijke bussen

waarmee een microcomputer is uitgerust.

Deze bussen zijn:

de data-bus; dit is een 16-lijns, bidirectioneel kanaal.

dat dient voor datatransport van en naar de computer.

de adres-bus; dit is een 19-1ijns kanaal, dat door de

computer gebruikt kan worden om zowel het eigen geheugen en

de peripherals te adresseren. als de MCSL Vision modules
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- de controle-bus; dit 18-lijns-kanaal wordt door de

computer gebruikt voor zowel het transport van interne

besturingssignalen als het transport van controlesignalen

van en naar de MCSL Vision modules.

2.5. De computer

De gebruikte computer is de MCSL-8086 welke bij de

haofdindustriegraep LICHT van PHILIPS ontwikkeld en gebruikt

wordt. Dit micro-computersysteem voor industriele

toepassingen is modulair van opzet en heeft naast de

micro-processor-module met de 8086 van Intel, een aantal

modules, zoals:

- (CMOS-) geheugen-uitbreiding

- battery-backup

- seriele interface

- real-time klok

- parallelle I/O

- 12-bit AD-convertor.

Het systeem is geschikt voor multi-processing en kan gebruik

maken van een arithmetische coprocessor, de 8037 van Intel.

De 8086 is een 16 bits microprocessor met een 20 bits

adresbus. In het MCSL-8086 wordt het hoogste adresbit (A19)

niet gebruikt, waardoor het totale direct adresseerbare

bereik 512 Kbyte bedraagt.

2.6. Het programma

Net zoals met de hardware zal oak de benodigde software

afhangen van de toepassing van het MCSL-Vision-systeem.

Om het systeem de vereiste flexibiliteit te geven zal de

software, evenals de hardware, modulair van opzet moeten

zijn.

Er dient dus een softwarepakket ontwikkeld te worden, dat
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hardware-controle-functies en

functies bevat, waarmee dan

programma opgebouwd kan worden.

Tijdens dit afstudeerproject is een gedeelte van het

software-pakket gerealiseerd met betrekking tot de twee

ontwikkelde modules te weten: de VADM en het beeldgeheugen.

Met de software-modules is een menu-georganiseerd

besturingsprogramma gerealiseerd, waarmee op interaktieve

wijze de functies op de hardware-modules ingesteld kunnen

worden.

Naast de besturingsfuncties voor het MCSL-Vision-systeem,

kan het programma ook bijvoorbeeld een robot of andere

perifere apparatuur besturen. Deze zaken blijven echter in

dit afstudeerverslag buiten beschouwing.
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3. VIDEO ACQUISITIE & DISPLAY ~ODULE (VAn~)

3.1. Gestelde eisen.

lloet signalen kunnen accepteren van verschillende typen

sensors en video-signaal standaarden.

Vier beeldsensorkanalen. Ieder kanaal moet

mogelijkheid tot synchronisatie hebben voor beeld-.

lijn- en bernonsterings-frequentie.

8 bits AD-conversie van het ana loge beeldsignaal tot 15

~[H z •

Nauwkeurige DC-herstelling van het videosignaal.

De synchronisatie moet uit de volgende bronnen te kiezen

zijn:

* extern

* indien aanwezig uit het videosignaal

* interne sync-generator. welke signalen volgens

CCIR-norm levert.

Moet window-cursor generator hebben. waarmee in het

beeld:

* Een rechthoekig gebied (WINDOW) kan worden

gedefinieerd. dat zowel in positie als afmeting

programmeerbaar is.

De signalen die hierbij gegenereerd worden. kunnen

door de hardware processors in het ~CSL-Vision-systeem

gebruikt worden om specifieke delen in het beeldvlak

voor bewerking af te bakenen.

* Een "dradenkruis" (CURSOR) kan \vorden geprojecteerd.

waarvan het snijpunt programmeerbaar is. De CURSOR kan

worden gebruikt om interactief de coordinaten van

specifieke punten in het beeld te bepalen.
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De Ilelderheid van het pixel onder de CURSOR moet via een

8 bits register gelezen kunnen worden.

~oet een uitgang hebben waar een normale TV-monitor

(video-standaard: CCIR B of G) op aangesloten kan

worden, waarmee na DA-conversie de digitale videodata

getoond kan worden (256 grijswaarden).

Real-time data-conversie (na de DA-converter) van de

digitale beelddata d.m.v. een programmeerbare

transformatie-tabel (z.g. Look-up-table, LUT).

De businterface moet bestaan uit:

* COMPUTERBUS, welke cornpatibel is met de ~CSL-8086

(microcomputer-) busstructuur.

* VIDEOBUS, welke onderverdeeld is in

- drie 8 bits high-speed videodatabussen;

- een (video-) controlebus.

AIle variabele funkties op de module rnoeten onder

software-controle ingesteld worden (geen schakelaars,

potentiometers, e.d.).

De hele module moet op een dubbele Eurokaart (23,4 X 16

cm) ondergebracht worden.

Er moet bij voorkeur gebruik gemaakt worden van binnen

PHILIPS LICHT verkrijgbare componenten.

Voor de logische schakelingen moeten liefst LS-TTL Ie's

gebruikt worden.
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3.2. Opbouw

De VADM is uit twee gedeelten opgebouwd, nl. het aquisitie

gedeelte en het display-gedeelte.

Behalve de cursor-signalen vindt de overdracht van

beelddata- en controle signalen tussen de twee gedeelten

uitsluitend plaats via de VIDEOBUS.

3.3. Het aquisitie-gedeelte ezie figuur 3.1.)

E

2
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~ ~~ I .. 0Look- Isignaal- analoog- , ~ 8, VB
~ conditio- .digitaal- Up- • 0~\ I Table L.; Inering converter 8 ~ 8 , VB
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n ...1
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Figuur 3.1. Blokschema van het acquisitie-gedeelte
van de VADH.
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3.3.1. Sensoringangsselectie.

De sensoringangen worden met behulp van 2 bits van een

controleregister geselekteerd. Het analoge beeldsignaal

wordt door een analoge 4-naar-1 multiplexer geselekteerd. De

bemonsteringsklok (PK) en de horizon tale en vertikale sync

worden door een 4-naar-1 TTL-multiplexer gekozen. AIle

multiplexers worden simultaan gestuurd.

3.3.2. Beeldsignaalconditionering.

Het ana loge beeldsignaal van de sensor wordt vaak

AC-gekoppeld (RC-tijd » lijntijd) of bezit een

ongedefinieerde DC-offset spanning. Om er nu voor te zorgen,

dat de AD-converter een beeldsignaal met de juiste,

gemaakt

gedefinieerde

gebruik

DC-component

van

aangeboden krijgt, wordt

een DC-herstellingscircuit.

er

De

z • g •

schakeling maakt gebruik van het feit dat in de gebruikelijke

beeldsignalen tussen twee beeldllijnen een

zwart-referentie aanwezig is (blanking periode).

De spanning tijdens de zwart-referentie dient namelijk als de

helderheidswaarde "ZWART" geinterpreteerd te worden. Tijdens

de beeldlijn wordt de beeldsignaal-spanning vergeleken met de

zwartreferentie-spanning, waardoor dan een beeldsignaal

ontstaat, waarvan de DC-component hersteld is •

• ampl./hald
~,..t:.,.k."

nR

van
inQanQ

JL

4,uS
on •
• hat:

R

R

nR

na.,.
OA

canv.,.t:.,.

I...J

Figuur 3.2. Schema van beeldsignaal-conditioneringsschakeling.
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waarde van de
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zwartreferentie wordt tijdens de

blanking-periode gesampled en gedurende de rest van de

lijntijd vastgehouden d.m.v. een Sample/Hold versterker. De

apertuurtijd voor de gate van de S/H-verterker is 4 uS •

Door middel van een breedbandige differentiaalversterker

wordt het verschil tussen ingangs-beeldsignaal en

zwartreferentie n maal versterkt (de waarde van n is zodanig

dat de AD-converter de juiste signaalsterkte aangeboden

krijgt).

be.ldsignaal
zonder

gedefinieerde
DC-c:omponent

HSYNe

4 JUS-puls
van

one-shot

gedetec:teerde
ZWART

referentie
I I

bee~=~ignaal ~ .~~_~'~ :~
gedefineerde-_ V"~~
dc:-c:omponent

Figuur 3.3. Timing van de signaalconditionering.

De one-shot welke het gatesignaal maakt voor de

S/H-versterker wordt getriggerd door de opgaande flank van

het HSYNC signaal.

Figuur 3.3. laat de timing van de signalen zien.

Er blijkt dat voor een goede werking van de
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signaal-conditionerings schakeling t de zwa·rtreferentie

minimaal 4 uS na de opgaande flank van HSYNC aanwezig moet

zijn

3.3.3 De AD-converter.

He t analoge beeldsignaal wordt door de AD-converter

bemonsterd en omgezet naar lineair gecodeerde t 8 bits

woorden. Hiermee kunnen 256 helderheidsniveaus

gerepresenteerd worden. Zwart wordt voorgesteld door

OOOOOOOOB en maximaal wit door IIIIIIIIB.

De maximale conversiesnelheid van de gebruikte ADC ( de

(t = 67 nS).conv
het IC gebruik

miljoen conversies per seconde

snelheid wordt bereikt

log1sch

doordat

en eencomparators255

bedraagt 15

Deze hoge

maakt van

van RCA)41015

comb1natorisch netwerk (zie figuur 3.4.)
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sign••1

in

....f .....nti.
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O ••g)

---.... f .....nti.-
sp.nning l,SA
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Figuur 3.4. Pr1nc1peschema van Flash AD-converter
(zonder bemonsteraar).
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"Flash-AD-converter" genoemd. De

bemonsteringsintervallen worden bepaald door de PK-klok.

De benodigde spanningsreferentie voor de converter \V'ordt

verkregen d.m.v. een eenvoudige afregelbare

spanningsbronschakeling.

3.3.4. Look-Up-Table (LUT).

Door middel van de Look-Up-Table (LUT) is men in staat

real-time de 8 bits data, afkomstig van de ADC, om te zetten

naar andere 8 bits data. De dataconversie gebeurt volgens

een tabel, welke door de computer is geprogrammeerd (zie

figuur 3.5.).

van

ADC

Da1:a in Da1:a ui1:73130244
31374200... LUT

I 1\ I

COMPUTER

naar

VIDEOBUS

Tab.l
In Uit:
o 4
1 3
2 2
3 1
4 0
3 7
6 6
7 3

Figuur 3.5. Dataconversie door Look-Up-Table (LUT).

De LUT is gerealiseerd door een zeer snel, 1024 byte RAM

geheugen (access-time 40ns). Zie figuur 3.6.

De ingangs-beelddata wordt op het RAM als 8 bits adres

aangeboden en de uitgang van het RAM levert binnen 40ns de

geconverteerde data. De twee overige adreslijnen van het RAM

scheppen de mogelijkheid om de beschikking te hebben over

vier LUT's, waarvan er telkens een actief is. De keuze kan

(snel) gemaakt worden door de twee adreslijnen d.m.v. een

controleregister te sturen.
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Figuur 3.6. Blokschema van schakeling van Look-Up-Table.

Tijdens het prograrnmeren van de LUT's wordt de

uitgangs-beelddata van het RAM kort onderbroken, en

vervangen door het 8 bits adres van de locatie in de tabel

waar men een bepaald datawoord wil wegschrijven. Zowel het 8

bits adres als het 8 bits datawoord voor de LUT worden via

de 16 bits databus van de computer overgebracht.

verschijnt, kan een bepaalde locatie geactiveerde

Doordat het adres via een 8 bits register

van het

op het RAM

LUT geprogrammeerd worden door, zowel eerst het adres en

vervolgens de data als byte weg te schrijven, alswel adres en

data als een 16 bits woord weg te schrijven.

3.3.5 Sync-stripper.

Als het beeldsensor-signaal uit composiet-video (zie figuur

3.7.) bestaat, kan met behulp van de sync-stripper het

gecombineerde H- en V-SYNC-signaal afgescheiden worden van

het beeldsignaal.
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SYNC _O__O,--_rl

practisch

van ong.

Figuur 3.7. Composiet-videosignaal.

De schakeling is als voIgt gerealiseerd (zie figuur 3.8.):

Na de omkeertrap Ul en het weerstandsnetwerkje Rl/R2 wordt

d.m.v. de piekdetector U2 de hoogte van de' syncpulsen

bepaald. De weerstandsaftakking wordt een

signaalonafhankelijke offset (vanwege Rl « R2)

-150 mV ten opzichte van de piekspanning gemaakt.

Door de comparator U3 worden de overschrijdingen van het

signaal Ul over piek(gelijk)spanning

gedetecteerd (zie figuur 3.9.).

",.PiEKD£TEC"l'"-'E R

T~

RC.l~»hi,,~ijoi

als syncpulsen

Figuur 3.8. Principeschema van sync-stripper.

• V~~~i~;----- ---~--~----- - ------- -- -----
U IT GANG vp' - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -

LA1
oV ./V "=

UiTGANG
tA3 _U'----lI-

Figuur 3.9. Signalen m.b.t. sync-stripper.
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Figuur 3.10. Schema VSYNC-separator en rasterstatusdetector.

3.3.6 De VSYNC-separator en rasterstatusdetectie.

De VSYNC-separator dient om uit het digitale gecombineerde

H- en V-SYNC-signaal de VSYNC-component af te scheiden. De

composiet-videosignaal

externe bron via de

bron van een dergelijk signaal kan een

(via sync-stripper) zijn, of een

HSYNC-ingang. De schakeling werkt

praktisch uitsluitend voor syncpulssequenties,

zijn voorgeschreven door CCIR-norm B en G.

zoals die

In figuur 3. 10. is vereenvoudigd weergegeven hoe de

bouwstenen zijn aangesloten. Tevens is een kleine uitbreiding

toegevoegd, waarmee bij het gebruik van geinterlineerd

beeld, gedetecteerd kan worden of het even of oneven raster

geschreven wordt.

De detectie van de VSYNC en de rasterstatus kan het

gemakkelijkst doorzien worden als men de timing-diagrammen

in figuur 3.11. bekijkt.
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COMB.
H + V
SYNC

A

... -
6otp5-

", I

I'"' I'"' ,.. .. ,. I'" r- I'"' r-

n
'710flS

\

VSYNC

B

ODD/ --- 1: _EVEN "_
Overgang even naar oneven raster.

COMB.
H + V
SYNC

,
,.~. \

A

VSYNC

B

ODD/
EVEN ______i~ _

Overgang oneven naar even raster.

Figuur 3.11. Timing van VSYNC- en rasterstatus-signaal.
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3.3.7. Interne syncgenerator.

Bij afwezigheid van een sensorsignaal kan de CONTROLEBUS van

het MCSL-VISION-systeem toch voorzien worden van

syncsignalen. Dit gebeurt d.m.v. een kristalgestuurde

geintegreerde syncgenerator (OQ5501), welke syncsignalen

volgens de CCIR-norm B en G levert.

Ret I 2 L(Integrated Injection Logic)-IC heeft behalve een

2,5 MHz kristal-oscillator slechts enige componenten nodig

om te functioneren.

De interne

sensoren,

syncgenerator is noodzakelijk

welke niet volgens de CCIR-norm

om beelden

werken, op

van

de

beeldmonitor weer te geven. Om dit te bereiken wordt het

de synchronisatie

beeldsignaal met

geladen, waarna

de afwijkende timing in het beeldgeheugen

door de interne

syncgenerator wordt overgenomen, zodat er weer een signaal

ontstaat

wordt.

dat door een normale TV-monitor geaccepteerd

3.3.8. De PK-klok.

beschouwd worden

Deze klok,

bepaalt, kan

welke rechtstreeks de bemonsteringsfrequentie

als de "master"-klok van het

vision-systeem.

Aile signalen op de VIDEOBUS zijn met deze klok

gesynchroniseerd.

Het kloksignaal kan van een interne oscillator of van een

externe bron betrokken worden. De interne PK-klokoscillator

is van het RC-type en wordt door het HSYNC-signaal aan- en

uitgeschakeld en daarbij tevens gesynchroniseerd t.o.v. de

beeldlijnperiode (zie figuur 3.12.).

De periodetijd van de interne oscillator is zodanig gekozen,

dat in een CCIR-beeld een pixel exact een vierkant

beeldelementje is (t
pk

= 68ns).

Om de kans op frequent ie- of fasemodulatie van de interne

PK-oscillator te minimaliseren, wordt hij door een apart
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FS
---'---------Iul----I----l--

PK

Figuur 3.12. Timing van PK-klok.

spanningsstabilisatortje gevoed. Een dergelijke modulatie kan

gemakkelijk veroorzaakt worden door de schakelruis. die zich

haast onvermijdelijk op de voedingslijnen bevindt. Het

verschijnsel van een instabiele PK-klok uit zich door een

rafelige.onscherpe weergave van vertikale lijnen en

fluctuerende geometrische vervormingen in de X-richting.

vooral bij weergave d.m.v. het beeldgeheugen.

3.3.9. De subsample-generator.

varieren

zijn, dat de

overeenkomstige

kan dus

te

Een effectieve methode om de hoeveelheid te bewerken digitale

beelddata te reduceren is "subsampling". Daartoe wordt uit de

stroom digitale beeldbemonsteringen om de n (n = 1 - 16)

datawoorden een monster genomen. Hierdoor wordt de resolutie

in de X-richting met een factor n gereduceerd.

Hetzelfde is mogelijk in de Y-richting door niet iedere

beeldlijn te bemonsteren. maar iedere m-de (m = 1 - 16 ).

De subsamplefactoren n en m dienen zodanig gekozen te

worden, dat relevante beelddetails nog steeds zichtbaar

blijven.

De datareductie bedraagt n * m maal en

tussen 1 maal en 256 maal.

Men dient zich er goed bewust van

"subsampled" bemonstering. dat het
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beeldveldje van n * m beeldpunten representeert, NIET de

gemiddeldehelderheidswaarde van deze n * m beeldpunten

heeft, maar de waarde van een bepaald punt in dit veld.

Beeldsingulariteiten die kleiner zijn dan het n * m

beeldveldje kunnen daarom een aanzienlijke verstoring van het

lage resolutie plaatje geven ( vergelijkbaar met de

reproduktie van een 1-dimensionaal signaal, dat door een te

lage frekwentie is bemonsterd - If on der-bemonstering lf
) •

De subsample-generator produceert t.b.v. de VC-bus de

signalen SCK en SLIE, die in combinatie met de

bemonsteringsklok (PK) en het lijnsignaal LIE door

hardware-processors en beeldgeheugen gebruikt kunnen worden

om de bovenbeschreven bemonsteringsmethode te realiseren.

De subsamplefactoren n en m worden d.m.v. twee 4 bits

registers ingesteld.

Het blokschema van de subsample-generator is te zien in

figuur 3.13.

pK
(LS) .-~~CLK

L5
(FS)

5CK
TC t--t-r---- (SL/E)

4 BITS REG/STEl

Figuur 3.13. Blokschema van subsample-generator.

Voor zowel de horizontale (SCK) als de vertikale (SLIE)

subsampling worden twee identieke schakelingen gebruikt,

bestaande uit een 4 bits down-counter en een 4 bits

dataregister. De werking van de horizontale subsampling is

als volgt:



42

Aan het begin van iedere beeldlijn wordt de teller door het

lijnsyncsignaal (LS) gereset. Hierdoor staat de teller in

stand "0" en is TC hoog. Als LS weer laag wordt, blijven TC

en LD hoog, zodat bij de volgende klokslag de 4 bits data

("2" in voorbeeld figuur 3.14.) in de teller geladen wordt.

..- ..- .-- .-- ..- ,.... .- ..- ,...

P\ ~ ~ ~ f\ ~
\ \

V rv r;-J

PK

SCK

TELLER-
-------+--+-~r___+--+-~+-:_t___::'.,..

STAND 0

LS

Figuur 3.14. Timing van subsample-generator.

Dit heeft tot gevolg dat TC en LD laag worden en de teller

kan nu de klokslagen aftellen totdat stand "0" weer bereikt

wordt. Bij de volgende klokslag wordt dan weer data

geladen en kan de aftelcyclus opnieuw plaats vinden.

De vertikale subsampling werkt analoog met de in figuur

3.13. tussen haakjes aangegeven signalen.
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het SCK resp. SLIE signaal

continu hoog.

Er blijkt dat voor het 4 bits datawoord,

subsamplefactor ingesteld wordt, geldt:

waarmee de

PRESETDATA SUBSAMPLEFACTOR - 1

De vertikale subsamplefactor behoeft speciale aandacht

indien er geinterlinieerde beelden worden gebruikt. De

bemonsterde lijnen bij een subsamplewaarde van bijv. "2"

zijn: 1, 5, 9, 13, etc. en 2, 6, la, 14, etc. (zie figuur

3.15.). Het blijkt, dat de ge-"subsample"-de lijnen in paren

optreden, zodat het gewenste resultaat nl. de lijnen

1, 5, 9, 13, etc en 3, 7, 11, 15, etc. niet bereikt wordt.

1---------------
2:---------------
3- 
4-
~--------------b--------------
7- - - - - - - - -
8- - - - - -
9---------------
10---------------
11- -
12- - - - - -

Figuur 3.15. Ligging van de bemonsterde beeldlijnen in een
geinterlinieerd beeld.

Dit is een gevolg van het feit dat de subsample-generator

telkens start bij de eerste lijn van een raster, ongeacht of

er nu een even of oneven raster geschreven wordt.

Subsampling (met deze methode) in een geinterlinieerd beeld

is dus niet zinvol.

am, uitgaande van een geinterlinieerd beeld, een vertikale

subsamplefactor van 2 te verkrijgen, is dit te realiseren

door een raster met een factor 1 te subsampelen. Hetzelfde

geldt voor aile even factoren >2. Oneven factoren ongelijk
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aan 1 (betrokken op het complete geinterlinieerde beeld)

zijn dus niet te realiseren. Deze tekortkoming is echter

niet belangrijk genoeg om een ingewikkelder presetmechanisme

van de subsample-generator te rechtvaardigen.

Wanneer van een geinterlinieerd beeld een raster (even of

oneven) wordt gebruikt, dan dient voor de juiste geometrie

(exact vierkante pixels) van het gesubsampelde beeld te

gelden dat:

HOR. SUBSAMPLEFACTOR = 2 * VERT. SUBSAXPLEFACTOR.

3.3.9. De WINDOW-CURSOR-generator.

Deze generator levert signalen om op de beeldmonitor een

zichtbaar programmeerbaar dradenkruis (CURSOR) te

projecteren en om in het beeld een programmeerbaar

rechthoekig gebied (WINDOW) aan te geven (zie figuur 3.16.).

VERT. SYNC

HOR. SYNC

WINDoW CUIlSOR

'2ICHT8ARE DEEL V. BEELD

Figuur 3.16. Indeling van het beeld.
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Ook de grootte van de beeldonderdrukkingsperioden (blanking)

wordt in dit onderdeel geregeld.

He t WINDOW-signaal (WINE) wordt door eventuele

hardware-processors

een bepaald,

in het MCSL-Vision systeem

interessant gedeelte uit het

gebruikt

beeld af

om

te

dienen om de hoeveelheid te

bakenen, waarin dan de specifieke hardware-bewerking of

herkenning plaatsvindt.

Deze afbakening kan bijv.

bewerken data te reduceren, of de kans op ongewenste

"herkenningen lt te beperken, omdat de plaats van het te

"herkennen" object binnen bepaalde grenzen, i.e. het WINDOW,

a priori bekend is.

De CURSOR bevindt zich geheel binnen het WINDOW en de plaats

(van het snijpunt van de "draden lt
) van de CURSOR is binnen

dit gebied via de COMPUTERBUS programmeerbaar.

Het blokschema is te zien in figuur 3.17.

ACRes

NMR. "CO MPlAT EA 8US"
I D,4TA ~

W1r cr+ r R
•rEi'e

FPLA
~ ClARON

....- WINON

j
I

.. 3 3 3
3-

/

'3

K--
12. 81n ~X· '381n~

LS--
1'1 BIT!» "1..." 181T5.~

> TELLER-Tc TELLER > fELLER Tc TELLiR
ClATA IUSIT LOAll US!T DATA QnfT LO,lll UUT

L L
Il- LS 11 ~ 1=5

4
ClATA \lIT ~

NUX
16 X12 bil B~

~/I
RAM AU 2·" .

4 '4

A
~0iiiiiH R/ii /4 OE S£l

12. -~
riO! ljXTS·BUF~ul

.... Lf

11 aiT!; W"'in 1.4 lirs LS

p

Figuur 3.17. Schake ling van WINDOW-CURSOR-generator.
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Hierin ~ijn twee preset able 12 bits counters (X en Y)

aangebracht, die de posities betreffende WINDOW en CURSOR in

horizontale en vertikale richting bepalen, alsmede de

horizontale en vertikale afmetingen van het hele beeldvlak.

De teller X bepaalt de afstanden (zie figuur 3.18.):

VERT. A B C D E x6
':IYNC 'C )·t ):.f ~It ) :e )'81

I I I I ,,
I

, , ' ,

/, / ", F

G

J

I

H

'ZleNTllAU OllL V. "fLD

CUIl.SOA

~~~~~~~-----------

"'-'ot->-...............'"-T........~-"L - - - - - - - - -

WINDOW

HOll.Wlle

/

BLANKING

Figuur 3.18. Relatie van beeldindeling en de betreffende
registers.

A: horizontale afstand van hor.sync. tot linker

beeldrand (= blanking);

B: horizontale afstand van linker beeldrand tot

linker WINDOW-rand;

C: horizon tale afstand van linker WINDOW-rand tot

CURSOR;

D: horizon tale afstand van CURSOR tot rechter

WINDOW-rand;

E: horizontale afstand van rechter WINDOW-rand tot

rechter beeldrand.
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De afstanden in de horizontale richting

aantallen klokslagen van de PK-klok. Iedere

maximaal 2 12 = 4096 klokslagen bedragen.

De teller Y bepaalt de afstanden:

zijn gehele

afstand mag

F: vertikale afstand van vert.sync. tot bovenste

beeldrand (= blanking);

G: vertikale afstand van bovenste beeldrand tot bovenste

WINDOW-rand;

H: vertikale afstand van bovenste WINDOW-rand tot

CURSOR;

I: vertikale afstand van CURSOR tot onderste

WINDOW-rand;

J: vertik~le afstand van onderste WINDOW-rand tot

onderste beeldrand.

Deze vertikale

beeldraster de

geinterlinieerde

afstanden geen

oneven raster.

afstanden worden bepaald door in een

beeldlijnen te tellen (d.m.v. LS) In

beeldenwordt met betrekking tot de

onderscheid gemaakt tussen het even en het

Het maximaal aantal lijnen per afstand

bedraagt 4096.

Om de werking van de schakeling te begrijpen, wordt een lijn

bekeken welke het WINDOW doorsnijdt (zie figuur 3.19.).

Tijdens de lijnsync wordt de 3 bits toestandteller XS in

begintoestand "A" gezet en de synchrone 12 bits downcounter

(X) wordt gereset. Hierdoor is de terminal-count-uitgang TCX

en de load-ingang hoog, zodat bij de eerstvolgende klokslag

(PK) uit het 16x12 bit RAM een 12 bits preset-waarde (A) in

de teller geladen wordt. TCX gaat dan naar "laag"

(presetwaarde 0 is "illegal") en de 12 bits teller kan gaan

aftellen.
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X6

X6X E X
X E Xo
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x
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LIE Ir--------------,
WINE~---....L....----;:==========:;---'--

CURS_OR~ DIo-- _
~?/TCy X

Figuur 3.19. Timing van WINDOW-CURSOR-generator.

De toestandsteller XS wordt met de neergaande flank van TeX

geklokt naar stand "B" en het opgehoogde adres zal via de 4

bits multiplexer op het RAM verschijnen. Op het moment dat

de teller X na A klokslagen weer in stand "0" is beland.

staat het 12 bits woord. dat de afstand B bepaalt. al klaar

op de "parallel load"-ingang van de teller. Zodoende ontstaat

er nu een periode ("afstand") van B+1 klokslagen en dit kan

doorgezet worden tot en met periode "E". Hierna worden zowel

de teller X als de toestandsteller XS door een signaal

geblokkeerd tot de volgende lijnsync (LS). Deze periode

geeft de rechter beeldonderdrukking.

Na de lijnsynchronisatie LS voIgt opnieuw een cyclus waarin

de 6 horizon tale afstanden gegenereerd worden.

De vertikale afstanden worden op analoge wijze als de

horizontale gemaakt. De 12 bits down-counter Y en de

toestandsteller YS worden gereset met de vertikale syncpuls

(FS). De teller Y wordt geklokt met de neergaande flank van

LS.

Tijdens de lijnsync wordt de multiplexer (MUX) omgeschakeld.

zodat de 3 bits van de toestandsteller YS op de adresbus

van het RAM verschijnen. Tegelijkertijd wordt het 4e

adresbit van "0" naar "I" gewijzigd. Op deze manier worden de

vijf 12 bits preset-woorden (F. G. H. I en J) voor de
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vertikale richting geadresseerd.

Telkens wordt op de momenten, dat teller Y de nulstand

bereikt, TCY en load hoog (gedurende 1 lijnperiode),

waardoor op de neergaande flank van LS de preset-data in de

teller worden geladen, analoog met de teller voor de

horizontale afstanden.

Het RAM kan via de COMPUTERBUS

benodigde 12 bits woorden (er

onbenut).

Tijdens het schrijven naar dit RAM wordt de three-state

uitgang van de MUX uitgeschakeld en die van het

register ingeschakeld, waardoor 4 adreslijnen

COMPUTERBUS met de adresingangen worden doorverbonden.

De data-ingangen van het gebruikte RAM zijn inverterend.

Voor de preset-data, die de afstanden A tIm J bepalen,

geldt:

PRESETDATA = n - 1 -n (two's complement).

n = aantal klokslagen van PK of LIE (is identiek met

aantal pixels resp. lijnen).

Vanwege het tijdsverloop (signaalpropagatie) van ongeveer

100 ns tussen een TCX-puls en de nieuwe presetdata op de

ingangen van de teller X, mag het doorlopen van een bepaalde

afstand niet korter duren dan deze propatietijd (d.w.z. de

afstand moet groter dan 2 pixels zijn bij gebruik van de

interne PK-klok).
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Het FPLA (Field Programmable Logic

combinatorisch netwerk dat uit de

volgende signalen maakt:

Array) is een logisch

beschikbare signalen de

WINE: (window enable); dit signaal is hoog bij de pixels

die zich binnen het WINDOW bevinden.

LIE (line enable); is hoog tijdens het gedeelte van de

lijn dat in het zichtbare beeld valt.

PIE (picture enable); is hoog tijdens die lijnen die in

het zichtbare beeld vallen.

CUR+: is het signaal voor het displaygedeelte, met behulp

waarvan een helderwitte CURSOR in het beeld

geprojecteerd wordt.

CUR.: is een puls die onstaat op het moment dat het pixel

verschijnt dat zich in het snijpunt van de CURSOR

bevindt. Het wordt gebruikt om een dataregister te

klokken, waarmee de 8 bits data (na de LUT) van het

pixel onder de CURSOR, via de COMPUTERBUS te lezen

is.

Het FPLA heeft 2 extra ingangen, CURON en WINON, waarmee de

CURSOR resp het WINDOW uit- en aangeschakeld kunnen worden

d.m.v. een 2 bits controleregister. "Uitschakelen" van het

WINDOW wordt gedaan door het WINDOW gelijk aan het

zichtbare beeldvlak te maken. De timing van WINE is

dienovereenkomstig.

In de onderstaande tabellen 3.1 en 3.2 is te zien hoe

bovenstaande signalen samenhangen met de ingangssignalen.

Bedenk hierbij, dat de tellertoestand een positie verder is,

dan het (gelijknamige) traject dat op een bepaald moment

wordt afgelegd.
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Tabel 3.1.: Relatie telleruitgangscode en -toestand

3 bits tellertoestanden

code XS YS

001 A F

010 B G

all C H

100 D I

101 E J

110 X6 Y6

111 STOP STOP

Tabel 3.2.: Booleaanse vergelijkingen van in- en

uitgangssignalen (c.q. toestanden) van het FPLA.

WINE = (D + E) (I + J) + (WINON • (C + X6) • (H + Y6»

LIE = C + D + E + X6

PIE = H + I + J + Y6

CUR+ = «D TCX) + (I

CUR. = D • TCX • I • TCY

3.3.10. VIDEOBUS-drivers

De interface (zie figuur 3.20.) met de VIDEOBUS bestaat uit

4 three-state TTL-busdrivers (74LS244). Iedere busdriver is

door middel van een controleregister aan- en uit te

schakelen

(OE1-0E4).

met

De

behulp

8 bits

van de

video-data

output-enable-ingangen

en de controlesignalen

worden door D-flip-flops gesynchroniseerd met de

bemonsteringsklok PK.
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VB1

OE'

VAN
LUT 8 O-

FF's VB2
8

OE2

VB3

VIDEO
CONTROLE 7 O-
SIGN ALE N <-----1---1

FF's P'"

7

OE4

Figuur 3.20. Schema van VIDEOBUS-drivers.

3.4. Het display-gedeelte (zie figuur 3.21.)

SYNC
VB1

1 I
I

BVIDEO I
V82 8 WINDOW- 8 DA- I

~ .... / .. MENGERI I- /

SCHAKELAAI< CONVERTER VERSTERKER 1
IV83
I
I

I

WIN~

PK ;..

LIE
~ CONTROLE

PIE
~

VDATA

Figuur 3.21. Het blokschema van het displaygedeelte
van de VADM.
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3.4.1. VIDEOBUS-receivers (zie figuur 3.22.)

De digitale videodata wordt met een van

D-flip-flops van de gewenste videodata-bus

de drie 8-voudige

(VB1, 2, 3) op de

interne videodata-bus

middel van PK.

gebracht. Dit gebeurt synchroon door

8

VB 1 --'l..-,I---I-I

8

v82 -ll--,I---+-t

VB3 -...-,'--+-1

PK

vC

LIE
0-

PIE flip
flop

WINE

Naar
window
Schake

8 8 laar

Figuur 3.22. Schema van de VIDEOBUS-receivers.

Selectie van de gewenste video-data-bus gebeurd d.m.v. van

de output-enable ingangen (OE1 tot en me t OE3) van de

betreffende 8-voudige D-flip-flop (three-state uitgangen).

De enable-ingangen worden door een 3 bits controleregister

gestuurd. Hoogstens 1 van de 3 ingangen mag geactiveerd

worden om vernieling van de betreffende flip-flop-uitgangen

te voorkomen. Dit moet door de software geregeld worden.

Bij het inschakelen van het Vision-systeem wordt het

verantwoordelijke controleregister hardware gereset.

De controlesignalen worden door inverters met

schmitt-trigger-ingangen van

WINE worden vervolgens

de VC-bus gehaald. LIE, PIE en

via D-flip-flops nogmaals
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gesynchroniseerd met PK, waardoor de tijdsrelatie van deze

signalen en PK weer binnen nauwe grenzen wordt hersteld.

3.4.2. WINDOW-schakelaar

De schakeling (zie figuur 3.23.) zorgt ervoor, dat pixels

binnen het WINDOW met volle intensiteit verschijnen en die

daar buiten met de halve intensiteit.

OO~-----~

01 ....----_-+-1
02 ------_~_f
03 ----~rr~_f
04 -+----__-H-+-+--4
o5 -+---_-H'--t-~_f
06 -H-I--H-+-+-I
07 -+- t-+-1--H-+~

WINE

Figuur 3.23. De WINDOW-schakelaar.

DO
01
02
03
04
OS
06
07

Dit effect wordt eenvoudig gerealiseerd met een 8-voudige

2-naar-l multiplexer. Deze is zodanig bedraad dat hij in de

ene stand (WINE=!) de data (D7, D6, DS, D4, D3, D2, Dl, DO)

voert, en in de andere (WINE=O) (0, D7, D6, DS, 04, 03, 02,

01) •

3.4.3. OA-Converter

Om de 8 bits video-data-stroom weer

beeldsignaal om te zetten wordt gebruik

zogenaamd video-OAC.

Oeze OAC is in staat om een datastroom met

in een analoog

gemaakt van een

een snelheid van

IS Mbyte/s in een analoog signaal om te zetten waarin weinig

schakelruis voorkomt.

Oit resultaat wordt bereikt, doordat in het Ie gebruik is
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gemaakt van een spanningsdeler met 256 equidistante

aftakkingen, waarvan er telkens slechts 1 met de uitgang is

verbonden door middel van een ana loge schakelaar (zie figuur

3.24.).

digitale
ingang

DO

01

02

03

D4

D5

06

07

referent ie
spanning
(haag)

D
E
C
o
o
E
R

256
anal age
schakelaars

oJ.

analoge
ui t'gang

re feren tl e
spanning
( laag)

Figuur 3.24. Principe van gebruikte (Video-) DA-converter.

Een combinatorisch netwerk selecteert een van de 256

schakelaa:s met behulp van de 8 data-ingangen. De uitgang

van deze DAC heeft een vrij hoge impedantie (ongeveer 50

kOhm). Een apart schakelingetje levert de (instelbare)

spanningsreferentie voor de spanningsdeler van de DAC.

3.4.4. Videomenger/-versterker

gemengd totsyncsignaal wordt

Deze schakeling(zie

ana loge beeldsignaal

figuur

met het

3.25.) zorgt ervoor, dat het

een composiet-beeldsignaal, waarvan

de CCIR-standaard voldoen.

de spanningsniveaus aan

en eventuele

het projecterenDe schakeling

van de CURSOR

zorgt ook voor

(binaire) data

in het beeld

welke via de

VDATA-ingang wordt aangeboden.
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Rl/R2 bepaal t
sync-spanning

x) open collector uitgang

Video-ultgang
1 Vtt over 75 Ohm

R3/R4 bepaalt
piekwaarde van
CURSOR & VDATA

.
Ir·~·-"---...L_ CUR+

~--1~--I

L..----I,........,... VDAT A

75 Ohm

U-

SYNC

van DA
converter

Figuur 3.25. Principeschema van video-menger/versterker.

De VDATA-ingang kan met behulp van open-collector-uitgangen

door hardware-processors worden aangestuurd om additionele

informatie, zoals tekst, in het beeld te verkrijgen.

Data en CURSOR verschijnen

helderheid.

in het beeld met maximale

CURSOR

----------~-
BEELO 
SIGNAAL

0,7 V

SYNC
0,3 V

VOORSTOEP ACHTERSTOEP

Figuur 3.26. Uitgangssignaal van VADM (Composiet-videosignaal).

Figuur3.26. laat het composiet-videosignaal zien,

op de uitgang van de schakeling te zien is.

zoals dat

Indien de

timing van het signaal aan de CCIR-norm voldoet, kan men



57

hiermee een normale (west-Europese) T.V.-monitor aansturen.

Deze timing is afhankelijk van de oorsprong van het

syncsignaal, wat over het algemeen de beeldsensor zal zijn.

Als de beeldsensor geen CCIR composiet-video-signaal afgeeft

zal het afgeleide syncsignaal normaal gesproken niet

gebruikt kunnen worden voor het display-gedeelte.

Om bij een afwijkende timing van het sensor-beeldsignaal toch

gebruik te maken van het display-gedeelte, dient men gebruik

te maken van de beeldgeheugenmodule van het

sync-generator,

juisteeen

grootte van

en verticale

het geheugen

Vision-systeem

MCSL-Vision-systeem.

Ret beeld kan dan met de afwijkende timing in

geladen worden en bij weergave kan het

gestuurd worden met behulp van de interne

die de gewenste CCIR-timing levert.

Van belang bij weergave is ook dat de minimale

voor- en achterstoep (= horizontale blanking)

blanking gerealiseerd worden.

Deze grootheden worden ingesteld door

programmering van de WINDOW-CURSOR-generator.

3.5. De COMPUTERBUS-interface

bits

de

interne

8

de VADM zijn op een

welke via twee

De lees- en schrijfregisters van

16 bits databus aangesloten,

bidirectionele busdrivers data kunnen uitwisselen met

computer (zie figuur 3.27.)

De VADM wordt geadresseerd met de adreslijnen A5 tot en met

All. Deze lijnen worden door een adres-comperator met een

door 7 jumpers ingesteld kaartadres vergeleken.

Bij overeenstemming kunnen met behulp van de adreslijnen

AO - A4 en BRE de afzonderlijke registers geselecteerd worden

(de geheugenlokaties van het RAM van de

WINDOW-CURSOR-generator worden ook als registers

beschouwd).

De benodigde selectielijnen om de afzonderlijke registers te

aktiveren zijn in hoofdzaak afkomstig van een FPLA, welke als
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ingangssignalen

schrijfcontrole

dus la-mapped.

de laagste adreslijnen en lees- en

lOR respectievelijk lOW heeft. De VADM is

interne
""1""'6-- DATABUS

~ --.H-----,

COMPUTER
DATABUS

16

COMPUTER
ADRES +

CONTROLE ~
BUS

All - A5 -..,~

FPLA

+ --- .... REGISTER
SELECTIE

hardware RESET
RESET --11..----,...-

Figuur 3.27. Schema van de COMPUTERBUS-interface.

Het terugmeldingssignaal XACK, dat door de computer gebruikt

wordt om te zien, of de lees- of schrijfcyclus beeindigd kan

onmiddellijk

tot de interne data-busworden, gaat bij een toe gang

omlaag, zodat het inlassen van "wait-states"

door de micro-processor wordt voorkomen.
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3.6. VAD~-statusdetectie en interruptgeneratie.

De VAmi heeft een 16 bits register waarmee het volgende

bepaalt kan worden

- de luminantiewaarde na LUT-conversie van het pixel

onder de CURSOR.

- aanwezigheid van een video-signaal op het

geselecteerde sensorkanaal (="Video present")

- het PIE-signaal

- rasterstatus (even of oneven)

- de status van de twee interrupt-requestsignalen

naar de computer.

De schakeling is te zien in in figuur 3.28.

naar <interne)
COMPUTER

8x OATABUS-t

van
LUT

,
8

0-

FF

I

08 - 015

AOO
CUR. _~__-lT I

read CURSOR--~~----~

.05 - 07

read STATUS -
I

PIE ce

Odd/E'Ve'ri
,

-D.- I
5x

Video Present TS- 1_
LS 1 mS I

BUF-
00,01

I 'FER

I" +-0 Q 0 Q - ,...

rc~ rCtr
INT2 _ Int

req- 1 i jI INTI
I

errupt
uest
nen

FS
Interrupt Enable
(van controleregister)

Figuur 3.28. Schakeling van VADM-statusdetectie
interruptgeneratie.

en
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Ret "video present"-signaal is afkomstig van een

retriggerable monostabiele multivibrator die bij

aanwezigheid van een sensorsignaal getriggerd wordt door de

lijnsync-pulsen. Als de lijntijd kleiner is dan I mS, is

"video present" continue hoog.

De tweeO D-flipflops kunnen twee interrupt-requestlijnen van

de computer sturen. De status van deze lijnen kan ook met

het statusregister bepaald worden.

De resetlijn van beide flipflops wordt gestuurd m.b.v. een

bit uit een controleregister ("IE"jInterrupt Enable). Na

twee signalen kunnen dienen om een bepaalde actie door de

computer te laten uitvoeren aan het begin van het eerste

respectievelijk tweede beeldraster.

In tabel 3.2. is de status van de beide interruptsignalen te

zien.

Tabel 3.2. Status van de interruptsignalen

INTI INT2

Disabled (IE=O)

Start (IE-?l)

Eerstvolgende raster (IE=I)

Daaropvolgende rasters (IE=I)

3.7. De registerindeling

o

o

I

I

o

o

o

I

De registers van de VADM zijn IO-mapped.

Ret offsetadres van de registers is op de

instelbaar met jumpers. Dit adres moet bij de in

aangegeven registeradressen worden opgeteld.

VAD~l-modu 1 e

tabel 3.3.
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Tabel 3.3. : Registerindeling van VAOM

LOOK-UP-TABLE- EN CONTROLEREGISTERS (WRITE)

DIS 014 013 012 011 010 09 08 07 06 OS 04 03 02 01 DO adres

IMSB LUT ADRES LSBIMSB LUT DATA LSBI OOH

DIS D14 D13 012 D11 D10 09 D8 D7 D6 OS 04 D3 02 01 DO

I SUBSAMP.VERT. \ SUBSAMP.HOR. \vo3Iv02!V01Ivco\VI3IvI2Ivl1! X \ OCH

DIS 014 013 012 011 010 09 08 07 06 OS 04 D3 D2 D1 DO

I lEI X I X I X I X I X I X ICSLlsEL.SYNIWINlcURI LUT ICAM.SELI OEH

STATUSREGISTER (READ)

DIS 014 D13 012 011 010 09 08 D7 D6 DS D4 D3 D2 D1 DO

\MSB CURSORLUMINANTIE LSBlpiElo-E\VPR! X J X I X IIT1lIT21 OOH

SUBSA'iP.
SUBSAMP.
VOn
Vln
VCO
IE
CSL
SEL.SYN

WIN
CUR
LUT
CAM.SEL
PIE
O-E
VPR
ITl
IT2

VERT.=Vertikale subsamplingfactor (data=factor-1)
HOR. -Horizontale subsamplingfactor (data=factor-1)

=Uitgang naar VBn (VIOEOBUS)
-Ingang van VBn (VIDEOBUS)
-Uitgang VC (VIOEOBUS)
-Interrupt Enable
-PK-Klokselectie (Intern=l, extern=O)
-Select sync source; Video-O, Intern=l,

Ext.comb.(H+V)-2, Ext. H & Ext. V=3
=WINOOW ON
-CURSOR ON
=LUT selectie (0-3)
=Sensoringangselectie (0-3)
=PIE-signaal
-Odd(=O)/Even(=l)
-Video Present
=Interruptrequest 1
-Interrupt request 2

"l"=Actief, "Oll=Inactief
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Vervolg tabel 3.3.

REGISTERS VAN DE WINDmol-CURSORGENERATOR

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO adres

I X I X I X I X IAantal pixels vanaf HSYNC tot beeldrand (L) 02H

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

I X I X I X I X IAantal pixels vanaf beeldrand (L) tot WINDOW (L)I 04H

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

I X I X I X 1X IAantal pixels vanaf WINDOW (L) tot CURSOR

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

I X I X I X I X IAantal pixels vanaf CURSOR tot WINDOW (R)

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

06H

08H

I X I X I X I X !Aantal pixels vanaf WINDOW (R) tot beeldrand (R)I OAH

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

I X I X I X I X IAantal lijnen vanaf VSYNC tot beeldrand (B)

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

12H

I X I X I X 1 X IAantal lijnen vanaf beeldrand (B) tot WINDOW (B)I 14H

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

I X I X I X I X IAantal lijnen vanaf WINDOW (B) tot CURSOR

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

I X I X I X I X \Aantal lijnen vanaf CURSOR tot WINDOW (0)

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

16H

18H

I X I X I X I X IAantal lijnen vanaf WINDOW (0) tot BEELDRAND (0)\ 1AH

X .. DON'T CARE
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4. HET BEELDGEHEUGEN ( IMAGE MEMORY

4.1. Gestelde eisen

Geheugeninhoud 256 Kbyte RAM

El )

Het geheugen moet direct toegankelijk zijn voor zowel de

COMPUTERBUS (random) als de VIDEORUS (sequentieel)

Maximale lees- en schrijfsnelheid met de VIDEOBUS:

15 ~lbyte/sec.

Tussen uitgang van geheugen en VIDEOBUS-drivers een moet

LUT (zie 3.3.4.) aanwezig zijn waarmee een real-time

datatransformatie op de videodata mogelijk is.

Het geheugen moet in de zogenaamde read-modify-write-mode

(= lezen-veranderen-schrijven) werken, zodat de bewerkte

uitgangs-video-data real-time (na een zekere pipeline

delay) teruggeschreven kan worden in het geheugen

Mogelijkheid om alleen in bepaalde "bit-planes" data

te modificeren, door het gebruik van schrijfprotectie

registers. (Twee aparte registers voor schrijfprotectie

voor de COMPUTERBUS en de VIDEOBUS).

Plane-packer, welke het mogelijk maakt om via de

COMPUTERBUS de data op een bepaalde bit-positie

("bit-plane") in 16 opeenvolgende bytes uit het

geheugen te lezen als een 16 bits woord.

Moet alle adresseringslogica bevatten, die de data van

de VIDEOBUS op de juiste manier in het geheugen binnen

een afgebakend gebied (wINDOW) plaatst en leest.
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Dit moet gelden voor:

/

* wei of niet geinterlinieerd beeld (tussenvoegen

van even en oneven beeldlijnen tot een beeld)

* ge-"subsampled" beeld. Door wijziging van de

subsamplefactoren tussen opname (schrijven) en

weergave (lezen) kan men het beeld vergroten of

verkleinen.

Vanwege de grote varieteit van typen beeldsensors en

-signalen moet het beeldformaat (d.w.z. de relatie

tussen het aantal lijnen en het aantal pixels per lijn)

te wijzigen zijn.

De plaats in het geheugen waar bepaalde videodata

opgeslagen moet worden of waar vanuit de data getoond

kan worden, moet te varieren zijn. door gebruikmaking

van offsetregisters.

Het geheugen moet dus simultaan verschillende beelden

kunnen bevatten, die zich op verschillende adreslokaties

en/of verschillende "bit-planes" bevinden.

Voor het printkaartformaat (Dubbel Euro) en de te

gebruiken onderdelen geldt hetzelfde als voor de VADM.
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Gevolgen:

Keuze van het type geheugen-IC.

Voor de keuze van het geheugen-IC komen in principe twee

soorten in aanmerking:

Statisch RAM: Op de markt zijn er momenteel een aantal

snelle typen te verkrijgen t welke direct de

videodatasnelheid accepteren. Dit zijn 18-pens-IC's met een

lK x 4 bit organisatie en een access-time van ongeveer 40 ns

(alhoewel IC's met een lK x 8 organisatie spoedig

beschikbaar worden).

Er zouden dus 512 (256) Ie's gebruikt moeten worden. Dit is

onder andere niet acceptabel vanwege:

beperkte ruimte

- prijs (ongeveer Fl 35.--/stuk)

- dissipatie (ongeveer 0t5 W/stuk)

Wanneer men door gebruik

datastroom in een n * 8

van

bits

een

brede

"packer" de

datastroom

8

met

bits

een

maximale snelheid van 15/n Mwoord omzettzijn

beschikbaar. Het meestgeschikte type is dan

8K x 8 RAM met een access-time van 150 ns.

De nadelen zijn:

tragere typen

een 28-pens

te veel ruimte

nodig)

(er zijn 32 grote 28-pens Ie's

- prijs

- (nog)

(ongeveer Fl 200.--/stuk)

moeilijk verkrijgbaar.

Dynamisch RAM:Deze IC's hebben wat betreft afmetingentprijs

en geheugeninhoud de meest aantrekkelijke eigenschappen. Er

zijn 64K x 1 DRAM's beschikbaar tegen een prijs van

ongeveer Fl 20.--. De 32 te gebruiken IC's nemen op de

printkaart (afm.: 23 t 3 cm x 16 cm) ongeveer 30 % van de
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aantal geheugenlocaties

Een nadeel van DRA~l's is de relatief gecompliceerde timing.

Lezen en schrijven van data moet gebeuren in cyclussen door

middel van een bepaalde sequentie van signalen. Als van deze

sequentie wordt afgeweken t dan kan zelfs bij een

leescyclus - de data van een groot

gewist I.orden.

Bij gebruik van DRAH's is dus niet zozeer de access-time van

belang maar de minimale cyclus-tijd. De snelste 64K x 1 DRA~l

dienu verkrijgbaar is heeft een cyclustijd

(read-modify-write-mode) van 230 ns en een access-tijd van

100 ns. Wat dus het gebruik van een packer (+ unpacker)

impliceert.

Behalve bovengenoemd probleem

veronderstelde noodzakelijkheid

"refresh"-en.

is

om

er ook de

de opgeslagen

bekend

data te

De conclusie is,

moment de 64K x

dat ondanks de ingewikkelde timing op het

1 DRAM het enig bruikbare alternatief is.

Gekozen werd de HB - 8264 (-10)

(t <= 100nS t t <= 230 nS).
acc cyc

Refresh

van fabrikant FUJITSU

De HB-8264

adresbus.

maakt

Het 16

gebruik

bits

van

adres

een

I.ordt

8 bit

in

gemultiplexue

twee gedeelten

aangeboden namelijk het rij-adres en het kolomadres.

De interne organisatie van de DRAM bestaat uit 128 rijen van

512 geheugencellen ("kolommen"). Een bit van het rij-adres 

het MSB- behoort dus eigenlijk tot het kolomadres.

Refresh-en gebeurt door minimaal eens per 2 mS in aIle 128

rijen te lezen of te schrijven. Alle 128 combinaties van de

7 laagste bits van het rij-adres, moeten dus (minimaal) eens

per 2 mS voorkomen, anders ontstaat het risico t dat er data

"wegvalt".
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Data-Packing

Het DRAM heeft een minimale cyclustijd van 230 nS, Hat tot

gevolg heeft, dat de maximale datasnelheid van 15 ~1 by t e / s

(t =67nS ) niet zonder meer verwerkt kan worden.

Daarom moet er gebruik gemaakt worden van een "packer", die

vier opeenvolgende

woord.

8 bits woorden omzet in een 32 bits

De data wordt dan opgeslagen als in figuur 4.1.

DATA

31 24 23 16 15 8 7 a
bank D bank C bank B bank A

11 10 01 00 A1 AO

byte 3 byte 2 byte 1 byte a 0000
.. 7 .. 6 .. 5 .. 4 ..
.. 11 .. 10 .. 9 .. 8 ..
.. 15 .. 14 .. 13 .. 12 ..

ADRES

/A17+A2

0000 0000 OOOOB a
0001B 1
0010B 2
00118 3

Figuur 4.1. Opslag van opeenvolgende bytes als 32 hits woorden.

De maximale datasnelheid wordt zodoende gereduceerd tot 3.75

Mwoord/sec (t = 267 nS), wat wel te verwerken is.

Een gevolg van deze methode is dat de pixels alleen in

viertallen vanuit

worden.

de VIDEOBUS gelezen of opgeslagen kunnen

Voor de COMPUTERBUS geldt vanwege de veel lagere datasnelheid

deze beperking niet, omdat men door gebruik van eenvoudige

(de-)multiplexers het gewenste byte (Bank A, B, C en D) of

16 bit woord (Banken A-B en C-D) uit het 32 bit woord kan

selecteren.

Aan de uitgangszijde van DRAX-gedeelte moeten de 32 hits

toloorden door een "unpacker" weer omgezet tolorden in 4

opeenvolgende 8 bits woorden.
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4.4. Opslag van videodata

Het opslaan

van of

of

naar

weergeven van de

de VIDEOBUS

sequentiele beelddatastroom

gebeurt met het volgend

1--__--1 A9

,
1---+---1 A8

,
1--_---1A17

y-

t--__--t TEL- 1---+---1
LE R1--+---1

x-
1---+---1 TEL- I--+---t

LE R 1---+---1

COM 
PUTER
BUS

1--_---1 AO
1---+---1 A1

adresseringsmechanisme (zie figuur 4.2.)
PK·SCK

Figuur 4.2. Vereenvoudigd blokschema van het adresseringsmechanisme
van videodata.

De 9 laagste adreslijnen (X-adres) worden gestuurd met een

teller, die geklokt wordt met PKSCK (=PK.SCK), zodat dit

X-adres na iedere hor. subsample wordt opgehoogd.

Analoog worden de 9 hoogste adreslijnen (Y-adres) opgehoogd

na iedere verticale "subsample" (= beeldlijn) met LS.SLIE.

Het geheugen kan nu beschouwd worden als een matrix van

(ge-subsample-de) pixels georganiseerd als 512 lijnen

(Y-adres) van 512 beeldpunten (X-adres).

De X- en Y-teller worden aan het begin van een li j n

respectievelijk beeld geladen met een beginstand welke via de

COMPUTERBUS in de offset registers is geschreven. Alleen de

een gedeelte van het geheugen hoeft te gebruiken

bepaald beeld ( zie figuur 4.3.)

offset-registers is het mogelijk geworden, om

beelden tegelijkertijd op te slaan (zie figuur

pixels

slechts

voor een

Door de

meerdere

binnen het WINDOH worden geadresseerd, zodat men

4 .4. )
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LOKATIE
IN GEHEUGEN

(OFFSET 0,0)

BEELD +

WINDOW

511

,~

~X

EE
oo...--~-...,...-..,

~ I----+---:::.~
y

Gebruikte
cobrdinaten
stelsel

5111..-.-----......

. Figuur 4.3. Opslag van videodata in een beperkt gebied van het
beeldgeheugen.

BEELD +

WINDOW

GEHEUGEN

A
B

C

v

t
y

OF= O.O~ 00 OF=U,o..).U --->X /OF=O,V

Figuur 4.4. ~ogelijkheid om meerdere beelden in het beeldgeheugen
op te slaan.
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COMPUTERBUS heeft het geheugen de

organisatie als in figuur 4.5.

adres 8-bit data
pixel(x,Y)

offset
o
1
2

511
512
513

P( O. 0)
P( 1, 0)
P( 2. 0)

P(511, 0)
P( O. 1)

P( 1 . 1)

Beelclformaat:

512 pixels x 512 lijnen

262142 P(510.511)
262143 P(511,511)

Figuur 4.5. Geheugenorganisatie gezien vanuit de VIDEOBUS.

Om een grote varieteit van beeldformaten te kunnen accepteren

kan, onder besturing van en controleregister, de

geheugenindeling gewijzigd worden. Met de ingebouwde logica

kunnen de volgende (maximale) formaten worden gemaakt:

X-adres

1 : 256 pixels x 1024 lijnen 8 bit

2 : 512 pixels x 512 lijnen 9 bit

3 : 1024 pixels x 256 lijnen 10 bit

Y-adres

10 bit

9 bit

8 bit

Het geheugen kan zowel geinterlineerd als niet-geinterlineerd

beeld opnemen of weergeven. 13ij juiste ins telling van een

controleregister zorgt de adresseringslogica ervoor, da t de

even raster-lijnen op de even Y-locaties staan, en de oneven

raster-lijnen op de oneven Y-locaties. Het beeld staat als

het ware ook geinterlinieerd in het geheugen.
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minder dan 8 bits (256

helderheidswaarden) representeert, zoals bijvoorbeeld binair

beeld, waarin ieder beeldpunt aIleen de waarden zwart of wit

geheugen opgedeeldIn dat geval kan men zich het

heeft, is

te slaan.

er nog een extra mogelijkheid 00 de beelddata op

denken in lagen (zie figuur 4.6.) de zogenaamde "planes".

0,0 ~ X

y//
----~{~~_A .."

8bits

3:~r-,--,......__B .y

[

Laag A bevat beeld(en) met max. 16 helderheidswaarden

Laag B bevat beeld(en) met max. 8 helderheidswaarden

Laag C bevat beeld(en) met max. 2 helderheidswaarden

Ret maximale aantal planes is (vanzelfsprekend) 8.

Figuur 4.6. Opslag van beelddata in planes

Het opnemen van een beeld in een bepaalde plane is mogelijk

" s c' h r i j f pro t e c tie -rna s k e r"door

die

(juiste) instelling

ervoor zorgt, dat

van een

er aIleen in het gewenste plane

geschreven wordt.

Behalve op verschillende XY-posities, kan men dus ook

beelden in verschillende planes onderbrengen.

Speciaal voor software-operaties op binaire beelden, is er

een circuit ("plane-packer") ingebouwd, waarmee de computer



in een leesinstructie,

72

16 opeenvolgende pixels (=bits) in

een plane, in de X-richting kan uitlezen.

De lees-mode (normaal of "packed") evenals het te lezen

(bit-)plane kan worden ingesteld door een register.

4.3. Opbouw van het beeldgeheugen (zie figuur 4.7.

VBl

VIDEOBUS
INTERFACE

+

BEELD
INNAME

+
SCHRI"F
LOGICA

VC CON·TROLE
+

TIMING
+

BUS
ARBRITAGE

+
REFRESH

b4t< )( 32

Dyn. RAM

IN UIT~~

R/W
BANK AORES

ADREB8ERING8

LOGICA

L
A
T
C
H

LUT
8

VIDEOBUS
INTERFACE

+

COMPUTER
CONTROLE

BUS

.6
COMPUTER

ADRES
BUS

Figuur 4.7. Het blok schema van het beeldgeheugen.
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4.3.1. VIDEORUS-interface

8

geen

alleworden

Hi produceert

de VADH

gebruikt. De

De interface met de videodatabussen is bijna identiek met

die, welke in de VAD~ gebruikt is (zie 3.3.10. en 3.4.1.).

Het enige verschil is dat de 8-voudige D-flipflop

("synchronizer") in de videodata-uitgangsstroom telkens

buiten het WINDOW gereset wordt, zodat de videodata daar de

waarde 0 heeft.

In tegenstelling tot

VIDEOBUS-controle-signalen

controle-signalen.

4.3.2. Look-up-Table (LUT)

Zowel de functie als de schakeling van de LUT is, volkomen

gelijk als die in de VAD~ (zie 3.3.4.)

4.3.3. Packer

De packer (zie figuur 4.8.) maakt van 4 opeenvolgende bytes

een 32 bits woord.

32 BITS DATA UIT

BANKO BANK ( BANK B BANKA

DATA

IN 8

(pa

PK·SCK

Figuur 4.8. Het principeschema van de packer.
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De schakeling bestaat uit 7 stuks 8-voudige D-flipflops.

Figuur 4.9. laat de timing zien.

PKSCK

DATA IN 3· X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X10 [

CPQ

DATAOUT

~ l!
'i X1,2,3,4 5,6,7,8

ur 4.9. Timingdiagram van de packer.

PKSCK is het produkt van be~onsteringsklok PK en horizontale

subsampling SCK en heeft een periodetijd van t pK tot 16 x

t pK '

CPQ wordt gebruikt om de 4 bytes in de latches te klokken en

bestaat uit iedere vierde periode van PKSCK.

De latches hebben three-state-outputs die ge-enabled worden

bij toegang tot het geheugen via de VIDEOBUS.

4.3.4. Het dynamisch RAM-blok (zie figuur 4.10.)

Het RMl-blok bestaat uit 4 banken met een 64K x 8 organisatie

waarvan aIle S-adreslijnen parallel staan. Het 16 bits adres

wordt gemultiplexed over de 8 bit brede adresbus.

twee adresgedeelten (rij-adres

De signalen RAS en CAS dienen voor de inwendige

het IC en het inlezen van de

en kolom-adres).

De timing is gekarakteriseerd in fieuur 4.11.

timing van
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B A

/

.... 1' 8 ........ 8 ......... 8 ......... 8

UIT /8 UIT /8 UIT ,8 UIT /8
ADR , ADR Am ADR

8ST WEO-7~ 8ST WEO-7~ 8ST WEO-7~ 8ST WED·7~
64K1

RAS +-
64K1

RAS ~
64K1

RAS fE-
64K1

RAS~

CAS ~ CAS fE- CAS ~ CAS ~
4-IN IN IN IN

"'1' 8 ....1' 8 ..... 8 "'1' 8 ,8
I MUX

/

4-

0 C B A ....... 8 T
MUXA

[\

A2-A9

A10-Ar

Figuur 4.10. Het schema van het dynamisch RAM-blok.

De dalende flanken van RAS en CAS klokken respectievelijk

het rij- en kolom-adres in.

AIle IC's zijn verbonden met het RAS-signaal en iedere bank

heeft cen CAS-ingang, waarmee tijdens een schrijfcyclus via

de COMPUTERBUS, de gewenste bank(en) geselecteerd kan

\ol 0 r den. 11 e t DRAi1 - I C b I i j f t n a mel i j k "i nact i e f " ,

hoog blijft.

RAS \ /
CAS ~ /

ADRES don't
care

wanneer CAS

Figuur 4.11. Timing van het inlezen van het rij- en kolomadres.
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bank heeft een eigen schrijfcontrole-signaal

per bank 8 zijn. De WE-lijnen van iedere bank

zijn aangesloten op een 8 bits

kan'vordenschrijfsignalen apart gemaskeerd

bus, waar elk van de

om selectief

schrijven in bit-planes mogelijk te maken.

16

NAAR ADRES
16 MUX DRAMS

16 7

Xy
Adres
sering

EVB
Computer

Adres
sering

EMS Refresh
Adres
sering

ERFR

BHE,
19 AD-A17

COMPUTER
ADRESBUS

Figuur 4.12. Het blokschema van de adresseringslogica.

4.3.5. De adresseringslogica

Dit gedeelte bestaat uit 3

weten:

onderdelen (zie figuur 4.12.), te

- De XY-adressering: hier worden de adressen gegenereerd,

waarmee via de VIDEOBUS de beelddata sequentieel in- of

uitgelezen worden.

- De COMPUTER-adressering: met dit onderdeel kan door de

computer op willekeurige

gelezen worden.

lokaties in het geheugen

In essen tie worden hier de COMPUTERBUS-adreslijnen

direct doorverbonden met het DRAM-blok.
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- De REFRESU-adressering: dit onderdeel levert de 128

rij-adressen, die telkens tijdens refresh-cyclussen

gegenereerd moeten worden.

Telkens zet slechts een van de drie onderdelen zijn adres op

de interne adresbus. Welke dat is, wordt bepaald door het

busarbritage-circuit in het controleblok, door middel van de

3 signalen:

EVB:

ERFR:

Enable VIOEOBUS

Enable COMPUTERBUS

Enable REFRESH

Aktivering XY-adres

Aktivering COMPUTER-adres

Aktivering REFRESH-adres

van de

middel

De schake ling is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

XY-Adressering

Dit onderdeel bestaat uit (zie figuur 4.13.):

X-teller: Oit is een 8 bit teller, waarmee het adres

van de X-positie bepaald wordt. Het kloksignaal is

de subsample-klok PKSCK. De twee LSB's XO en Xl

worden in hoofdzaak gebruikt o~ de video-data

bytes in groepjes van 4 in te delen. (Generatie van

het CPQ-signaal ten behoeve van packer en unpacker.)

Het signaal LIE initialiseert voor het zichtbare

gedeelte van de beeldlijn de teller met de presetwaarde

02-07.

- Y-teller: Oeze 7 bits teller bepaalt het Y-adres. Het

klok(-"gate")-signaal afkomstig van de formaat-logica

hoogt de Y-teller op •

Oeze teller wordt iedere raster voor het begin

zichtbare beeldlijnen gepreset met 011-017 door

van PIE.
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INT.AoRESBUS
16

8 8
00-07 16 08-015

COMPUTER DATA BUS

Figuur 4.13. Ret blokschema van de XY-adressering.

- Formaat-logica: Dit blok kan het XY-formaat van het

beeldgeheugen wijzigen door manipulatie met de

adreslijnen A8, A9 en A10.

Afhankelijk van de ins telling door middel van een

controleregister,

(HSB's) verlengd

3 bits (LSB's)

mogelijk zijn:

kan de X-teller met 0,

worden en de Y-teller

waardoor de volgende

1 of 2 bits

me t 1, 2 0 f

XY-formaten

256 x 1024

512 x 512

1024 x 256

( 8 bits x 10 bits)

( 9 bits x 9 bits)

(10 bits x 8 bits)

De formaat-logica regelt ook de juiste adressering

bij geinterlineerde beelden.

Een gedetailleerde beschrijving van dit onderdeel wordt

gegeven in Appendix A.

- X- en Y-offsetregisters: Met deze registers wordt de

offset-positie (c.q.-adres) van het op te nemen of weer
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te geven beeld in het geheugen bepaald. Ze kunnen via de

COMPUTERBUS geprogrammeerd worden.

Afhankelijk van de instelling van de formaat-logica

kunnen de twee MSB's van het X-offsetregister tot het

Y-offsetadres behoren.

- Three-state-buffers: De twee achtvoudige buffers

plaatsen op commando van EVB het ontstane 16 bits adres

op de interne adresbus (A2-A17)

COMPUTER-adressering (zie figuur 4.14.)

Ret adresseren van 8 of 16 bits data via de COMPUTERBUS

gebeurt door combinatie van het interne 16 bits adres en de

juiste bankselectie.

8

EMB

6

INT· ADRESBUS (A2-A17)

16

B3-,
plane-pack

mode -=%=::=:IF'
ON - OFF I

I

I
I
I

AUTO
INCREMENrT1---+----t~

CASO -----CAS3

r- - - - - -I

BHE
I I

BANK 1

AO SELECTIE I

DECODER
I

A1 I

I
I

CAS I AB2

A2A3 -----------A17

COMPUTER ADRESBU.S

Figuur 4.14. Ret blokschema van de COMPUTER-adressering.
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Bij een normale COMPUTER-cyclus (dat wil zeggen zonder

plane-packer) worden op commando van EMB adreslijn A2 tot en

met A17 van de COHPUTERBUS via de twee 8 bit

three-state-buffers met de interne adresbus doorverbonden.

Met behulp van de CAS(0-3)-signalen wordt de gewenste data

uit het geadresseerde 32 bits woord geselecteerd volgens

tabel 4.1.

Tabel 4.1.: Bankselectie met CAS-signalen

BHE AO Al CASO CAS1 CAS2 CAS3

0 0 0 ON ON OFF OFF

1 0 0 ON OFF OFF OFF

0 1 0 OFF ON OFF OFF

1 1 X INVALID

0 0 1 OFF OFF ON ON

1 0 1 OFF OFF ON OFF

0 1 1 OFF OFF OFF ON

plane-packed

XY-adres ON ON ON ON

Refresh

CAS

ON = ~'-----J

OFF =
o

Wanneer in plane-pack-mode gelezen wordt, zijn de

adreslijnen A2 en A3 met de auto-increment-schakeling in het

controle-blok aangesloten. Bij het lezen in deze mode moeten

16 opeenvolgende bytes oftewel 4 opeenvolgende 32 bits

woorden geadresseerd worden, hetgeen in 4 aaneengesloten

COMPUTER-leescyclussen gebeurt.

Het controleblok zorgt voor de toewijzing van deze 4

cyclussen en de gelijktijdige ophoging van A2 en A3.
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REFRESH-adressering

Het refresh-en gebeurt door minimaal eens in de 2mS in elk

van de 128 rij-adressen te lezen of te schrijven. In

principe zou dit kunnen gebeuren door hiervoor de 7 laagste

bits van de X-teller te gebruiken.

Er zijn echter twee belangrijke redenen, waarom dit niet

altijd voldoet:

- De subsa~ple-frekwentie (PKSCK) kan zodani8 laag

zijn, dat niet aile 128 rij-adressen binnen 2mS aan de

beurt komen.

De X-teller doorloopt bij te weinig (sub)samples per

lijn niet aile 128 standen.

Dit probleem is grotendeels opgelost door een aparte 7 bits

refresh-teller te gebruiken (zie figuur 4.15.)

Het toewijzen van REFRESH-cyclussen gebeurt door het

controleblok door middel van het signaal ERFR. Onmiddellijk

nadat het adres door het geheugen is gelezen, wordt de

refresh-teller 1 stand verder gezet met RFRCR (afkomstig van

het controleblok).

A2-AB
I
~7-

TS BUFFER .---
1\

REFRESH COUNTER ---

ERFR

RFRCR

Figuur 4.15. Het blokschema van de REFRESH-adressering.
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4.3.6. Het controle-blok

Hierin zijn de volgende functies ondergebracht:

- Timing; Hieronder wordt verstaan de opwekking van de

signalen:

RAS (Row Address Strobe)

CAS (Column Address Strobe)

WE (Write Enable)

Data-Strobes (ten behoeve van uitgangsdata

registers van het DRAX-blok)

- Busarbiter; Deze functie regelt het toewijzen van de

verschillende typen geheugencyclussen als reactie op

"aanvragen" van de VIDEOBUS of de COMPUTERBUS. Het

"toewijzen" geschiedt door het realiseren van de

gewenste adres- en data paden naar en van het DRAM-blok.

- Refresh; Hiermee worden geheugencyclussen met de

benodigde REFRESH-adressen gegenereerd. Deze REFRESH

cyclussen worden zoveel mogelijk opgewekt om de grootst

mogelijke varieteit in combinaties van windowformaat,

subsamplefactoren en PK-klokfrekwentie te kunnen

realiseren.

Bovenstaande functies zijn onderling sterk afhankelijk,

zodat ze in een complexe schakeling gerealiseerd werden.

Geheugentiming en busarbitrage

In tabel 4.2. en figuur 4.16. is de timing te

cyclus van het DRAM-IC MB 8264-10.

zien van een
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Tabel 4.2. Timing van het gebruikte DRAM (MB 8264A-IO)

(NOTES 1 231
AC CHARACTERISTICS
(R ded I dllKomme" o.,.,..t ng con ton. unl••• oth_'.. noted.) , .

(NOTES I
M88264A-l0 1,188264,0.-12

Parameter Symbol Unit

Min Mllll Min Max

Time between Rafresh tAl' 2 2 ms

Random Read/Write Cycle Time toc 200 230 ns

Reed' Write Cycle Time t""" 230 265 ns

Page Mode Cyd. Time toe 'OS 120 ns

Access Time Irom RAS !!l ~ I""" 100 120 ns

Access Time 'rom CAS [5J ~ !cAe 50 60 ns

Output 8uffer Tum Off Delay !oF. 0 30 0 35 ns

Transition Time IT 3 50 3 50 ns

RAS Precharge Time t•• 90 '00 ns

RAS Pulse Width t..s 100 10000 120 10000 ns

RAS Hold Time t.... 50 60 ns

CAS Precharga Time (Page mode only) leo 45 50 ns

CAS Precharge Time (All cycles except page mode) Ie... 25 30 ns

CAS Pulsa Width teAs 50 '0000 60 10000 ns

CAS Hold Time Ie... 100 120 ns

RAS 10 CAS Delay Time lZl rm loco 20 50 20 60 ns

CAS to RAS Precharga Time Icl¥ 0 0 ns

Row Address Set Up Time I.... 0 0 ns

Row Addr... Hold Tima I...... 10 10 ns

Column Addrass Set UP Time lASe 0 0 ns

Column Address Hold Time b>< 15 '5 ns

Read Convnand Set Up Tima tnco 0 0 ns

Raed Command Hold Time !Rl t""" 0 0 ns

Read Command Hold Time Raterenced to RAS!Rl I.... 20 20 ns

Writa Command Set Up Time ~ twcs 0 0 ns

Write Command Hold Time I"",,, 20 2S no

Writa Command Pulse Width tWO' 20 2S ns

Write Command to RAS lead Tim. t,..,... 35 40 ns

Wrtla Command to CAS laad Time 10M. 35 40 ns

Dala In Sel Up Time les 0 0 ns

Data In Hold Time t"" 20 2S ns

CAS to WE Delay rm Icwo 40 50 ns

RAS to WE Delay rm towo 90 110 ns

Not.a:

1) An in~ial~e 01200 I'S is required aher power-up loIlowed
byany 8 RAScyclas belor. properdaYica operation is achi...
ved.

2) AC measurements assume tr • 5 ns

3) V.. (min) and v~ (mllll) ara raf.rance Iavels to( measuring
liming oIlnpul signals. Also, Iransilion tlmas ar. measu'ed
belWeen V.. (min) and v~ (max).

4) Assuma. !hat loc;o " loco (max). II toco is greater !han Ihe
maximum rl,oommended value shown in this tabla, t.." will
increase by Ihe amount that loco ellC80ds the value shown.

5) Assumes that loco ~ toco (mllll).

8) Measured ";th a load equivalenllo 2 TIL loads and \00 pF.

7) Operation within Ille toco (max) limit insu'es that t""" (max)
can be m.lloco (mllll) is specifiad as a ralerenee poi'" only;
ff loc;ois gr.at.,tl'lan th. specified toco (max) 11m~, lI\.naccess
tim.ls oonlrolled exclusiv.ly by !cAe.

8) loco (min) - I...... (min) + 2" (IT - 5 ns) + tASe (min)

9) Iwc:s, Icwo and '-0 are not '.strictive op.ratlng parameters.
Tl'lay are included in Ih. dala sheet as electrical character
istics only. IIlwcs ~ lwes (min) th. cycle is an .a~y wril.
cycl. and the data 0Ul pin will ramain op.n circuit (high impe
dance) throughout antlr. cycle,
1I1cwo~ Icwo(min) andtowo~ towo(min), thecyd.isa,ead
wrtl. cycI. and data out will contain data read from lh. se
lec1ed c.11. II nohher 01 the above s.'s 01 condhlons is salis
fled the condition 01 Ih. dala out Is ind.Iermlnal•.

10) Eith.rI.... cr I""" must be satlsti.d for a read cycle.
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Reed - Wrr,efRead - Modify - Write Cycle

- ",we

.----" tAAS

IL
-IcsH ",SH t--:-t•• -
-t.CO . teAS . r- te•• -

1\ \ V / 1"-
tAS• t.AH lAse ~ r--tel'N -
f- -I - I--

) ROW P COLU~N KADDRESS T- ADDRESS

t.we f-tewL-
tFlCS H. tewo I---",WL -

.,J"
~be- t- lw.-j I-- toFF

OPE!II----e VALID

I·
DATA

toAc . tOH
los

V'H
V1L. -

VOM·

V",-

~:~-=-----------------ti~~~~-=-----D Don't Care

ADDRESSES

Dour

0"

Figuur 4.16 Timing van het DRAM-IC

Het RAS, CAS en HE signaal kunnen relatief eenvoudig

gegenereerd worden door een geklokt systeem met SO nS

intervallen (zie figuur 4.17.)

t cyc =Sx SO=2S0ns
SOns- I

I

I

~-

~I-

RAS

RAS CAS
CAS
WE

WE

~ COMB. f-+-
"-+- I--+- D-FFs

----+
NETW.

I---+-

t
20MHz

Figuur 4.17. Generatie van RAS.CAS en WE
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De periodetijd van SO nS is een gevolg van de volgende

overwegingen:

- De timing moet (uiteraard) voldoen aan de door de DRAM

fabrikant voorgeschreven karakteristieken

- De propagatietijden in het te gebruiken combinatorisch

netwerk (een FPLA) en de D-flipflops laten nauwelijks

een kleinere periodetijd toe

De cyclustijd

4 x t PK . (m1.n

(= 250 nS) moet kleiner zijn dan

267 nS)

- Het aantal toestanden van het systeem moet liefst

gering zijn (eenvoudj klein aantal D-flipflops).

Om en inzicht te krijgen in de vereiste tijdsrelatie van de

XY-adressering en de geheugencyclussen zijn figuur 4.18. en

figuur 4.19. behulpzaam.

tmin= 267ns
,~ "I I, 1
I I

A2-A17J X x x [
I I

DRAM iX X X X [INPUT
(32 b) h.:

4 td'" 20ns

Figuur 4.18. Timing van XY-adressering en DRAM-inputdata
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In figuur 4.18 is te zien, dat de DRAM-inputdata op een

kleine vertraging na synehroon is met de 16 bits

adresgenerator (XY-tellers).

De uitgangsdata van de DRAM moet ten behoeve van de unpaeker

een tiental nanoseeonden voor het eind van de adreseyelus

stabiel zijn (setup-tijd).

ns)

1 GEHEUGENCYCL US

,( )l

ta " , I
I

I I DATA I
I I

I STABIEL • I
I J: td I

I

~ ~tc I I ~DATA
,

F
\ :GELD IG t

DATA \

STABIEL/

I

I
5'0 1 io 150 200 2 0 300

1" t t ~t(

RAS"i.. CASt... WEl:....
I

DATA OP
INGANG
UNPACKE

DATA or
INGANG
DRAM

DATA OP
UI TGANG
xy
TELLER

t = tijd benodigd door de busarbiter om te bepalena
welke type eye Ius moet plaatsvinden.

t
b

propagatietijd van adrespad (teller -) IC);

(t
b = 30 nS)

t = t
CAH

(zie tabel 4.2. )
e

t
d = propagatietijd van datapad plus setup-tijd

unpaeker (IC -) unpaeker); (t
d

= 10 nS)

t = gedeelte van geheugeneyelus dat geheel
e

binnen XY-adreseyelus moet liggen (= 170 nS)

Figuur 4.19. Opbouw van een geheugen eyelus.
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Figuur 4.19 laat zien welk gedeelte van de geheugencyclus

binnen de XY-adrescyclus moet liggen.

Er is dus een mechanisme nodig. dat geheugencyclussen op de

juiste manier in de XY-adrescyclussen plaatst.

Dit mechanisme bestaat uit het testen van de XO en Xl-lijn

van de X-teller door de arbiter/timer aan het

cyclus (zie figuur 4.20.)

XO

I CX1 ~ I
Xy- ~ f XADRES-
SER ING

t cpq

tcpq =4 x tpksck > 267 ns

begin van een

Figuur 4.20. Relatie van XO.Xl en een XY-adrescyclus

Afhankelijk van de periodetijd

situaties mogelijk:

van CPQ zijn er nu twee

t CPQ < 2 * t MCYC :

tijdsrelatie van

Door

de

XO en Xl

XY-adrescyclus

te

en

testen kan de

de geheugencyclus

op 1 periode van PKSCK nauwkeurig bepaald worden. Als

tijdens de test blijkt. dat de tijdsrelatie ongunstig is om

de nieuwe geheugencyclus te starten. wordt een

"wait-state" van 50 nS ingelast (zie figuur 4.21.)

Vervolgens wordt er weer getest en zonodig een nieuwe

"wait-state" toegevoegd. Het testen en invoegen van

"wait-states"

\tan worden.

gaat door tot er een geheugencyclus gestart
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S

RAS

CAS

WE

-

TATES> 1 2 3 4 5 1 2 3 4 WW 5 1 2 3
w= WAITSTATE

Figuur 4.21. Ret inlassen van wait-states in SYNC-mode

Dit koppelingsmeehanisme tussen X-teller en geheugen

(SYNC-mode) heeft dus de eigensehap, dat er geheugeneyelussen

gemaakt worden met variabele periodetijd (t = n x 50 nS, n
eye

= 5,6,7, ••. ) en er evenveel geheugencyclussen als

adreseyelussen zijn. Dit laatste heeft tot gevolg, dat een

grote periodetijd van de X-teller het voldoende vaak genereren

van REFRESR-eyelussen dat uitsluitend buiten het WINDOW

gebeurt - onmogelijk kan maken.

t CPQ > 2 * t MCYC : Om bij

voldoende REFRESH-eye Ius sen te

grote

kunnen genereren

toeh

is voor deze

situatie een ander koppelingsmeehanisme (ASYNC-mode)

SYNC-mode

methode kan gebruikt worden

om de ASYNC-mode in

gerealiseerd.

t
CPQ

> 2 t MCYC =
plaats van de

Deze

500 nS. De noodzaak

te gebruiken, is afhankelijk

als

van

het feit of met de aanwezige bemonsteringsklokfrekwentie,

horizontale subsample-waarde en het WINDOW-formaat er voldoende

REFRESH-eyelussen

is het om in

gegenereerd kunnen

de besehreven

worden.

situatie

Ret eenvoudigst

"automatiseh" de

ASYNC-mode in te stellen (met behulp van een eontroleregister).

Kenmerkend voor de ASYNC-mode is dat er geen "wait-states" in de
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geheugeneyelussen ingelast worden. De eyelusduur is

2S0n5.

dus steeds

De test door de arbiter tijdens het begin van een eye Ius

bestaat uit het Iezen van de Xl-lijn. Ais t
CPQ

> SOOn5 zal er

minstens eenmaal de toestand Xl = 0 gedeteeteerd worden, wat

een garantie is, dat een VIDEO-geheugeneyeIus, die op dat

moment gestart

figuur 4.22.).

wordt, geheel binnen een adreseyelus valt (zie

XY
I I

X ~AORES

X1

TYPE
CYC LUS
(vrCEgSt)

TYPE
CYCLUS
(( aa tstl

Figuur 4.22. Relatie van geheugeneyelus en XY-adreseyelus

in ASYNC-mode.

Aan het eind van de VIDEO-geheugeneyelus wordt het dataregister

op de uitgang van

geheugendata minstens

geheugen ge-"up-date".

besehikbaar bIijft.

het

tot

Tevens

het

\vordt

eind

er

van

in de

de

zodat de

adreseyelus

arbiter een

RS-fIipflop (XST) ge-"set". die het toewijzen van nieuwe

VIDEO-eyelussen binnen dezeIfde adreseyelus voorkomt. De

RS-fIipflop wordt aan het eind van een adreseyelus weer

ge-"reset". \~anneer de arbiter tijdens het testen Xl=l of XST=l

deteeteert, wordt een REFRESH-eyelus gestart.
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De algemene strategie van de busarbiter is de volgende:

- VIDEO-cyclussen worden uitsluitend binnen het WINDOW

gegenereerd.

- COMPUTER-cyclussen worden toegewezen op commando van een

lees- of schrijfopdracht in het geheugen via de

COMPUTERBUS. Ze hebben voorrang op de VIDEO- en REFRESH

cyclussen en beeindigen deze zo snel mogelijk door het

eventuele inlassen van "wait-states" te blokkeren.

Het speciale geval van een leesopdracht in

"plane-packed-mode" geeft vier opeenvolgende

COMPUTER-cyclussen (zonder "wait-states").

- REFRESH-cyclussen vinden zo vaak mogelijk plaats. Dat

wil zeggen in ieder geval buiten het wINDOW en in de

ASYNC-mode binnen het WINDOW tussen de VIDEO-cyclussen

in.

De schakeling (zie figuur 4.23.)

Aangezien een LSI-bouwsteen (bijv. Dynamic Memory Controller),

waarmee op een zinvolle wijze een controle-blok te bouwen is,

niet verkrijgbaar is gebleken, werd een schakeling ontworpen

bestaande uit twee FPLA's (82S153), een aantal snelle

D-flipflops en een 20 MHz oscillator.
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EMB'

EVB
EMS
ERFR
P3
P4
P1
P2

LPD._ FPLAJ
WE WE' ,

:: CAS CA~ MUXA- - - RAS RAs'
XO , - - - XO
X1 - - - I ... X1 LaO LaD, ,

YNC" - - .
SYNCD'-~ :. - - -INE 1ilTNt RFRCR

CYC -- - - ,
MOC~ .

~
---I

MCK .£J- ,EVB 10 __
EMB I ,.. - - -ERrn - - --

"1"~0 Q - - -- RAS
~ , - -

CP ,WE ~
- - -MREQ R I- - -

I
::» I, C1-

ll:RASP2 LMO .. LMO
~P1 P4' ... P4'::..... 00 AB3 AB3

SHE BB"E AB2
, AB2

r----
AO AO CASO 10

, A, ~ - -.

A1 A1 CAS1 ... CAS1
- -

A2' ... A2 CAS2 , , AS.
- -

A3' ... A3 CAS3
,

CAS..
~- ··c

PACK PACK MCK-;;-- C1-

Sw---
M

20 MHz

OSC ILLATOR
MCK

FPLA

Figuur 4.23. Het controle-blok

Verklaring van de gebruikte signalen:

RAS (O);Row Addres Strobe (DRAM).

CAS (O);Column Address Strobe (DRAM).

(Dit signaal wordt niet rechtstreeks voor

de besturing van het geheugen gebruikt).
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(O);Write Enable-signaal. Wordt ge-OR-ed met

het schrijfsignaal van COMPUTER of met

het beeldinnamesignaal (VIDEO)

(I);Test-ingangen van timer/arbiter om juiste

tijdsrelatie tussen X-teller en geheugen te

bepalen.

(I);WINDOW-enable signaal

(I);Selectie van synchronisatiemethode m.b.t.

X-teller (ASYNC =0, SYNC=l)

(I);Signaal dat aangeeft dat ~r een COMPUTER-cyclus

moet gebeuren of gaande is. Dit signaal wordt

gereset (door P4') vlak voor het einde van de

CONPUTER-cyclus.

In "plane-packed-mode" gebeurt het reset ten

tijdens de laatste (4e) cyclus.

MCYC wordt door de adresserings- c.q.

interfacelogica gebruikt om het XACK-signaal

(terugmelding naar computer) te besturen.

(O);Wordt gebruikt om de adresmultiplexer t.b.v.

DRAM's om te schakelen.

(O);Kloksignaal voor de refresh-teller. De

dalende flank komt een tiental nanoseconden

na het RAS-signaal tijdens een REFRESH-cyclus,

zodat de (trage) refresh-teller ruim voor het

begin van de volgende cyclus opgehoogd is.

(O);Signaal dat een uitgangsdataregister van

het geheugen klokt ten behoeve van de

unpacker en de plane-packer.
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(O);Bus-enable-signalen welke het data en/of

adrespad inschakelen, dat benodigd is voor

resp. een VIDEO-, COMPUTER- of REFRESH-cyclus.

(I);Ingangen voor adreslijnen van de COMPUTERBUS.

(I)jSelectie-ingang voor plane-pack-mode

(0= UNPACKED, 1= PACKED).

LMD (O);Kloksignaal voor uitgangsdataregisters van

geheugen ten behoeve van COMPUTERBUS

(unpacked).

AB2,AB3 (O);Adreslijn 2 en 3 van het geheugen. In

"unpacked"-mode doorverbonden met A2' en A3'.

In " pac ked"-mode zorgen deze uitgangen voor de

auto-increment van het geheugenadres

(4 lokaties).

Behalve voor de adressering worden ze ook nog

gebruikt voor de besturing van de plane

packer.

EMB' ,P4' (0); Stuursignalen voor plane-packer.

CAS 0-3 (O)jColumn Address Strobe voor de 4

geheugenbanken.

4.3.7. De schrijflogica

De schrijflogica verzorgt het besturen de 8 Write

Enablesignalen van het DRAM-blok. Deze signalen moeten bij een

schrijfcyclus via de COMPUTERBUS of de VIDEOBUS op de juiste

manier in de juiste cyclus gegeven I"orden. Dit gebeurd door het

DRAM-WE-signalen te combineren EMB en het WE-signaal van de

COMPUTERBUS respectievelijk het EVB met het
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beeldinnamesignaal(IMLOAD"). Het schrijven

bit-planes kan gemaskeerd worden met behulp van

registers (VPROT- en MPROT-register). waarmee

toegang via de COMPUTERBUS als de VIDEOBUS een

geprogrammeerd kan worden.

in bepaalde

twee 8 bits

zowel voor

apart masker

WEDRAM
(van CONTROLE-BLOK)

WINE

MLOAD

EVB
OE

CLK
VPROT REG. MPROT REG.

R

WEcamp
EMB

write
VPROT

D8 - D1S

COMPUTER DATABUS

DO - D7
Write
MPROT

Figuur 4.24. De schakeling van de schrijflogica

De schakeling (zie figuur 4.24.) wordt gevormd door 8 (snelle)

OR-gates en twee 8-bit D-flipflops met three-state-uitgangen.

Acht pull-up-weerstanden zorgen ervoor dat de

flipflop-uitgangen in ongeaktiveerde toestand op "I"-niveau

staan. AIleen tijdens een COMPUTER-schrijf-cyclus of een

VIDEO-schrijf-cyclus worden de uitgangen geaktiveerd.

Een geprogrammeerde "0" op een bepaalde bit-positie in een van

de registers maakt schrijven in het overeenkomstige bit-plane

mogelijk. Een "I" maskeert het bit-plane.

Het schrijven van een maskerwoord (via COMPUTERBUS) naar het

VPROT-register initialiseerd automatisch de inname van een
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beeld door de beeldinnameschakeling te triggeren.

4.3.8. De beeldinnameschakeling

Deze schakeling (zie figuur 4.25.) geeft na een startopdracht

(= schrijven naar het VPROT-register ) een signaal (MLOAD) af

dat gebruikt wordt om de (gesubsampelde) pixels binnen het

WINDOW in het geheugen te kunnen schrijven ("write enable").

write
VPROT
(="sta

FS

-

0" ...;;.- 0 Q I-I--"l"~ J Q J Q f---?-
CLK - CLK - CLK

reg. -0 K~ Q K Q
rt") p -

~I

'I'

O/~

MLOAD

FIR

Figuur 4.25. De beeldinnameschakeling

}1et een bit van een controleregister (F/R) kan ingesteld worden

of ~LOAD een of twee frames hoog blijft, dit in verband met

opname van niet- respectievelijk wel geinterlinieerd beeld (zie

figuur 4.26.)

De schakeling levert tevens een signaal (O/r.) voar de

formaatlogica om de even en oneven rasters

Door het status register van de VADM te

te identificeren •

lezen, kan afgeleid

worden, of met het even of oneven raster gestart wordt bij het

er snelheid van

mogelijkheden toe, indien het LSB van

Y-offset-register) juist ingesteld wordt

gedetecteerde rasterstatus. Vooral wanneer

de Y-teller

hand van de

het

beide

(via

laat

aan de

formaatlogicaDebeeld.eenvaninlezen

o
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Vision-systeem geeist wordt. kan dit van belang zijn omdat de

worst-case wachttijd tussen startopdracht en beeldinname met

een rastertijd verkort kan worden.

FS
I

I

I

I

~~~~:~~N_D I~I'_I I I I I 1___

MLOAD I ;
(F/H=O) ..,......-.,. _

MLOAD

(F/H=1)

---tI START

Figuur 4.26. Timing van het MLOAD-signaal

Het O/E-signaal klapt in de interlinieer-mode na ieder raster

om (toggle-FF). echter bij inname van het eerste raster is dit

signaal laag. ongeacht de toestand tijdens het vorige raster.

Instellen van het Y-offset-register en/of schrijven van een

maskerwoord naar het VPROT-register levert dus een mogelijkheid

om bij interliniering de rasterstatus (even - oneven) van de

VADM en het beeldgeheugen te synchroniseren.
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4.3.9. Latch

Dit 32 bits brede register moet de uitgangsdata van de

DRAM's voldoende lang vasthouden voor verwerking door de

unpacker en de plane-pack-schakeling.

De DRA~l-uitgangsdata wordt op commando van het "LOD"-signaal

in het register gezet.

Bet "LOD"-signaal wordt gegeven bij het einde van een

VIDEO-geheugencyclus of een COMPUTER-cyclus en is afkomstig

van het controle-blok.

4.3.10. Unpacker

De. unpacker heeft tot taak om de 32 bits datawoorden van het

RAM-blok om te zetten in groepjes van 4 opeenvolgende bytes.

De uitgangsdatastroom van de unpacker verkrijgt hierdoor een

4 maal zo hoge snelheid als de ingangsdatastroom.

De maximale uitgangsdatastroom is 15 Mbytes/s.

De schakeling is gegeven in figuur 4.27.

8x...
(n= 0-7)

,

OUT
, LOAD 4 81 TS

K , CP
SCHUl F-, REG ISTER

f\

CPQ

PKSC

Figuur 4.27. Het principeschema van de unpacker
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De ingangsdata, afkomstig van de latch, is steeds geldig

waarop de geheugentiming en de

variabel binnen een bepaald

4.28.) . In SYNC-mode is dit

minimum van tpKSCK en de

voordat het synchroon met PKSCK op commando van CPQ in de

acht 4 bits schuifregisters van de unpacker geladen wordt.

Ret precieze moment waarop de data geldig wordt, is vanwege

de verschillende klokken

XY-adressering werken,

tijdsgebied (zie figuur

"onzekerheids"-gebied het

geheugen-klokperiode (=50 nS).

In ASYNC-mode is dit 2 * tpKSCK'

- -
PKSCK

cpa _u_--,--~u_-
INGANGNNVVW WNN'N

UNPACKERVY'N'/'M 1,2,3,4 IWWY'M 5,6,7,8

uU~~~Ck~~:"""--.1l.X_.J..1..X_1----1-J...X_2---1J-X_3--JXu....-4-J-X...l...._5--LX~_6-=,)

Figuur 4_28. Timing van de unpacker

4.3.11. Plane-packer en bitplaneselectie

Deze schakeling kan gebruikt worden om in een leesoperatie

via de COMPUTERBUS in een geselecteerd bitplane 16

opeenvolgende bits (in de X-richting) te lezen.

Vooral bij beeldbewerking met binaire beelden kan deze

leesmethode veel tijd besparen vergeleken met de software

realisatie van deze methode.

De schakeling is gegeven in figuur 4.29••
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48 EN ENm 4x
PACR OE REGISTER .

CP [Pm (m =0-3)

024>n 016+n OO-+n On

MX3 MX2 HX1

8naor1
~o BITPLANE
2 SELECTIE

(=n=O-7)
van

cant role-register
015·08 0

Figuur 4.29. Schakeling van de plane-packer

Vier 4 bits registers zorgen voor de opslag en concatenatie

van de vier opeenvolgende 4 bitswoorden die van de 4-voudige

8-naar-1-multiplexer (=bitplane selectie) afkomstig zijn.

Als in plane-pack-mode gelezen wordt zal de

auto-incrementschakeling in het controleblok er voor zorgen

dat in een leesoperatie 4 opeenvolgende 32 bits woorden

lezen op adres AAAAXH (A=Adres,

achtereenvolgens

geadresseerd worden. Bij het

X= don't care) worden

geheugenlocaties AAAAOH,

geadresseerd.

dan

AAAA4H, AAAA8H en AAAACH

de

Aan het einde van de leesoperatie zullen dan de

16 geselecteerde bits uit het adresgebiedje AAAAOH tim AAAAFH

op de uitgangen van de registers ter beschikking staan.

Ieder register wordt geklokt door een combinatie van twee

signalen afkomstig van het controle-blok (de timing is te

vinden in bijlage G, figuur G).

De three-state uitgangen van de vier registers zetten bij

een leesoperatie in plane-pack-mode het 16 bits resultaat

op de interne databus van het beeldgeheugen d.m.v. het

leesselectiesignaal "PACR".
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4.3.12. Latch/multiplexer

Deze schakeling (zie figuur 4.30.) zorgt er voor dat de

uitgangsdata van het DRAM-blok gedurende langere tijd

beschikbaar is. De data van de DRAM's is immers maar kort

aanwezig, omdat de geheugencyclussen elkaar zeer snel

opvolgen. De uitgangsdata wordt door het LMD-signaal uit het

controle-blok, dat op het einde van een COMPUTER-cyclus

verschijnt, in de 32 bits brede latch gezet.

COMPUTER
DATA BUS

AS-A15
AD-A7

...

...

a ta va fa
I D-FF I r D-FF I D-FF I D-FF

" OE A OE AOE AOE
l' l' l' l' t t r

I I
I

•~8 8 I 8 ~
BANK D BANK C BANK B

VAN DRAM's

BANKA

Figuur 4.30. De latch/multiplexer

Met de three-state-uitgangen van de latch is een 16-voudige

2-naar-l-multiplexer gerealiseerd. Een combinatie van

adreslijn Al en het leessignaal selecteren het juiste deel

van het 32 bits woord t.b.v. de interne databus (d.m.v.

NPACKI en NPACK2).

Er wordt aileen via de latch/multiplexer gelezen als de

plane-pack-mode uitgeschakeld is. Deze leesmode wordt

geselecteerd met 1 bit van een controleregister ("PACK").
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4.4. De COMPUTERBUS-interface

Deze interface is

(zie 3.5.).

in essentie gelijk aan die van de VADM

generatie van het

of schrijfsignaal)

echter de

van lees-

Een belangrijk verschil is

XACK-signaal (terugmelding

t.b.v. COMPUTERBUS.

XACK wordt, net zoals in de VADM, bij een IO-lees- of

schrijfoperatie (t.b.v. de besturingsregisters) onmiddellijk

geactiveerd. Bij een geheugenoperatie wordt XACK pas

geactiveerd als het controle-blok hiertoe toestemming geeft.

Het offsetadres van de registers is met jumpers instelbaar op

de beeldgeheugenkaart.

Het fysieke geheugenadresgebied is vast geprogrammeerd in

een van de twee FPLA's die in deze schakeling gebruikt zijn.

Het adresgebied is : 20000H tim 5FFFFH (256 Kbyte).

4.5. De registerindeling

Het offsetadres van de besturingsregisters is met jumpers

instelbaar op de beeldgeheugenmodule.

Dit adres moet bij de in tabel ~.3. opgegeven register

adressen worden opgeteld.
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Tabel 4.3. De registerindeling

CONTROLEREGISTER (WRITE)

015 014 013 012 011 010 09 08 07 06 05 04 03 02 01 DO adres

1 P2ILP1!LPO!SNClpCKI MEM.FORMATIV03Iv02IV011 x IVI3IVI21VI11 x I OOH

X-Y-OFFSETREGISTER (WRITE)

015 014 013 012 011 010 09 08 07 D6 05 04 03 02 01 00

!MSB Y-OFFSET I VAR. OEEL I

SCHRIJFPROTECTIEREGISTER (WRITE)

X-OFFSET LSBI 02H

015 014 013 012 011 010 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
--------------------------------------~----------------- ---------
\MSB VIOEOBUS PROTECTIE LSBIMSB COMPUTERBUS PROTECTIE LSBI 04H

LOOK-UP-TABLE-REGISTER (WRITE)

015 014 013 012 011 010 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

IMSB LUT AORES LSB\MSB LUT OATA LSB1 06H

STATUSREGISTER (REAO)

07 06 05 D4 03 02 01 DO

NIET GEOEFINIEERD OOH

P2,LP1,LPO
LP1,LPO
SNC
PCK
MD!:. FORMAT:

vOn
VIn
VCO
LUT

Bitplane selectie (0-7)
LUT-selectie (0-3)
SYNC(-l)!ASYNC(-O)-mode
Plane-pack-mode (ON-1,OFF-0)
Formaat van het maximale beeIdveld.
02,01,00 - 0,0,0 - 256 x 1024 Niet

0,0,1 - 512 x 512
0,1,1 - 1024 x 256
1,0,1 - 512 x 512
1,1,1 - 1024 x 256

Uitgang naar VBn (VIOEOBUS)
Ingang van VBn (VIOEOBUS)
Uitgang VC (VIOEOBUS)
LUT selectie (0-3)

geinterl1nieerd.
, ,
, ,

Geinterl1neerd
, ,

VAR.OEEL Oeze bits kunnen afhankelijk van het beeldformaat bij
het X- ofweI het Y-adres behoren (zie bijiage F: EYE3,
"MBASEADJ" )

"l"-Actief, "O"-Inactief ;of "l"-Bitplane write protected"
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5. DE SOFTHARE

5.1 Algemeen

Het besturingsprogramma, dat voor de twee ontwikkelde modules

is ontwikkeld, is geschreven in de programmeertaal PL/U-86.

Dit gebeurde op een VAX 730 computer. Via een serieel kanaal

werd de gecompileerde machine code van het program~a naar de

:-1 CS L- Com puterge t ran s p 0 r tee r d ( " d 0 III n - loa din g " ) 0 m d e

geschreven software te kunnen testen.

5.2. Het interactieve besturin8sprogramma

5.2.1 Gestelde eisen

Het programma moet menu-georganiseerd zijn.

Alle hardwarefunkties van de VAD~ en het beeldgeheugen

moeten bestuurd kunnen worden.

Het programma moet liefst in een zodanige vorm geschreven

worden dat de programma-onderd~len door een nog te

ontwikkelen interpreter-programma gebruikt kunnen worden.

Er moeten enige programma-onderdelen zijn waarmee de LUT's

geprogrammeerd kunnen worden. De LUT's moeten dan te

gebruiken zijn voor bewerking van grijswaardenbeelden

en binaire beelden.

Het programma moet zonder monitor in de MCSL-computer

kunnen funktioneren.
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5.2.2. Opbouw

Doordat er geen gebruik gemaakt kan worden van allerlei

routines uit de systeemmonitor moeten eerst de routines

gemaakt worden voor de communicatie met de console. Dit zijn

bijvoorbeeld routines als

- initialisering van de seriele kanalen

- inname van karakterstrings

- versturen van karaktersstrings

- conversies hexadecimaal naar decimaal en v.v.

ASCII naar hexadecimaal en v.v.

etc.

Het programma gebruikt voor de status van elke

hardwa~e-instelling een globale variabele. Een verandering

van een instelling gebeurd door de gerelateerde variabele te

wijzigen en vervolgens de bijbehorende IO-drive-routine uit

te voeren. Ret is uiteraard van be lang dat dit laatste ook

inderdaad gebeurd, omdat anders de status van het systeem

niet overeenkomt met de status van het programma.

De IO-drive-routines vormen in feite de interface tussen de

hardware van het MCSL-Vision systeem en de rest van het

programma.

Er wordt gebruik gemaakt van een foutenafhandelingsrolltine,

die bij bepaalde foutcondities een melding geeft.

De structuur is te zien in figuur 5.1.
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MENU

MENU-ROUTINES

U)
(,:J DRIVERS :0z 0.... C0: El -l
~ WARE ....
f-- zU) ['!1
III UJ
~

~OUTAFHANDELING~

Figuur 5.1. Programmaopbouw

5.3. Funktionele beschrijving van het programma

De volgende subparagrafen geven een funktionele beschrijving

een indruk geven

van het programma.

handleiding. maar

Ze zijn niet bedoeld

moeten de lezer

als een gebruikers-

over de

mogelijkheden van de programmatuur.

Bij het ontwikkelen van het programma is er van uitgegaan

dat de beeldsensor een CCIR-signaal levert. Enige

instellingen. zoals die

SYNC/ASYNC-mode van

van

het

de WINDOW-CURSOR-generator en de

beeldgeheugen. zijn praktisch

uitsluitend geschikt voor dit type signaal.

5.3.1. Opstarten

Bij het opstarten van het systeem worden aIle belangrijke

programmavariabelen geinitialiseerd. Vervolgens worden aIle

noodzakelijke hardware-funkties ingesteld.

De LUT's van VADX en beeldgeheugen worden geprogrammeerd met

de funktie: f(x)=x • Daarna worden het WINDOW en de CURSOR

in het beeldveld gebracht. Onmiddellijk na het tonen van het
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hoofdmenu is het programma gereed om opdrachten uit te

voeren.

5.3.2. Het hoofdmenu

Het menu ziet er als voIgt uit

1 RACK TO ~ONITOR

2 BUSALLOCATION

3 VADN CONTROL

4 EDIT/FILL LUTS PIECEWISE LINEAR

5 ENTER BOOLEAN EQUATIONS & BINARY TRESHOLD SETTING

6 IMAGE MEMORY CONTROL

7 INITIAL SYSTEM SETUP

8 TEST OP7ION

Item 1 brengt geeft de mogelijkheid om uit het

in de situatie,

besturingsprogramma te springen naar de systeemmonitor.

Item 7 brengt het Vision-systeem weer terug

die onstaat na het opstarten.

De items 2 tim 6 en 8 worden achtereenvolgens behandeld in

subparagraaf 5.3.3 tim 5.3.8.

5.3.3. Busallocatie

Met het busallocatie-programma wordt bepaald hoe de modules

van het NCSL-Vision Systeem met elkaar worden doorverbonden

(de pipeline-structuur).

Na het aanroepen van het programma wordt de volgende tabel

getoond (voorbeeld)

INPUT OUTPUT

1 VAml ME:-l

2 ME~ VADM

3
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zien via welke videodatabussen de VADa

en het beeldgeheugen met elkaar zijn doorverbonden.

He t programma stelt de gebruiker vervolgens in staat deze

tabel te wijzigen, zodat de in- en uitgangen van de VADM en

beeldgeheugen anders gealloceerd of uitgeschakeld kunnen

worden. Tijdens het eventuele wijzigen test het programma of

de opgeven allocatie niet leidt tot een busconflict. Als dit

het geval mocht zijn, wordt er een foutmelding gegeven en

het program~a-onderdeel kan niet worden afgemaakt alvorens

de fout is hersteld.

Om snel tussen verschillende busallocatieschema's te kunnen

schake len heeft het programma drie van dergelijke tabellen.

De tabel, die de geldende allocatie bepaalt, is zodoende te

wijzigen met maar

:10DE = 0,1,2).

een variabele (z.g. VIDEOBUS ALLOCATION

De beschikking over de drie (voor-)geprogrammeerde tabellen

maakt het bijvoorbeeld mogelijk, om met slechts een bepaalde

toetsaanslag op de console, op verschillende

pipeline te kijken met de VADM.

5.3.4. Resturing van de VADM

plaatsen in de

Bij dit programma-onderdeel verschijnt het volgende

(onder-)menu op de console.

1 RETURN TO MAIN MENU

2 SELECT VIDEO-INPUT

3 SET SUBSAMPLE RATES

4 SET WINDOW AND CURSOR

5 SELECT VADt1-LUT

6 SELECT SYNC SOURCE

7 SELECT SAMPLE CLOCK

TYPE NUMBER (1-7)
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Intoetsen van een cijfer geeft de volgende funkties:

1. Terugkeer naar het hoofdmenu.

2. Selectie van een van de vier mogelijke beeldsensoringangen

(simultaan met de ingangen voor externe sync en externe

be~onsteringsklok.

3. Instelling van de subsanple-factoren. Beide factoren voor

de horizon tale en vertikale richting mogen varieren van 1

tot en met 16.

4. Hiermee kunnen zowel de positie van de CURSOR als de

positie en afmetingen van het WINDOW ingesteld worden.

Het WINDOW en de CURSOR hebben elk vier toetsen waarmee

de positie te besturen is door middel van stapjes in de

horizontale of vertikale richting (links-rechts t

boven-onder). Iedere toetsaanslag geeft een stapje in de

gewenste richting van een bepaald aantal pixels

respectievelijk lijnen.

De stapgrootte is instelbaar van 1 tot 10 (pixels of

lijnen).

De afmetingen van het WINDOW zijn eveneens instelbaar met

behulp van vier toetsen t die op ana loge wijze als de

positie de hoogte en breedte van het WINDOW kunnen

vergroten of verkleinen.

Het WINDOW en de CURSOR kunnen onafhankelijk van elkaar

worden uitgeschakeld.

Een tabelletje met de gegevens over posities en afmetingen

wordt bij iedere toetsaanslag ge-update.

5. Keuze van de Look-Up-Tabel (LUT). In de VADM zijn vier

LUT's aanwezig (genummerd 0 tim 3) waarvan aileen het

geselecteerde LUT actief is.

De LUT's kunnen geprogrammeerd worden met programrna

onderdeel 4 en 5 uit het hoofdmenu.
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6. Keuze van de synchronisatiesignaal-bron. De vier

aiternatieven zijn:

De sync is afgeleid van het video-signaal.

Dit is mogelijk ais de het een z.g. composiet

videosignaal volgens CCIR-norm is.

- De bron is de interne sync-generator van de VADM.

- De sync wordt betrokken via de "Externe HSYNC"-

ingang als samengevoegd H- en VSYNC-signaal.

(Gecombineerd volgens de CCIR-norm).

- De H- en VSYNC worden via de respectievelijke

"Externe H:- en VSYNC"-ingangen betrokken.

7. Keuze van de bemonsteringskiok. De alternatieven zijn:

Klok via "Externe PK"-ingang.

- Interne PK-klokgenerator.

Besturing van bovengenoemde funkties bestaat

uit het instellen van de controle-registers van

de registers van de Window-Cursor-generator.

voornamelijk

de VAD:l en

5.3.5. Het programmeren van de

Iineaire funkties

LUT's met stuksgewijs-

Dit programma-onderdeel maakt het mogelijk de LUT's van

zowel de VADM ais het beeldgeheugen te programmeren met

overdrachtsfunkties die er uit zien als in figuur 5.2.

De grafiek van een dergeIijke funktie is opgebouwd uit

rechte Iijnstukken, zodat er aIIerlei typen

overdrachtsfunkties gerealiseerd of benaderd kunnen tvorden.

Het programma is in staat uit een reeks van "knikpunten" een

conversietabel t.b.v. een LUT te genereren door de

funktiewaarden tussen de "knikpunten" te interpoleren (en af

te ronden). Vanwege het feit dat X en F(X) gehele getaIIen

zijn (X, F (X) 0 -255) ziet een interpolatie er uit ais in



Figuur 5.2. Stuksgewijs lineaire funktie

knikpunt X 1n+
I , I

;

I ; //

I V
/'

V- I

I V
./

V

: V i
! 1/ I

V ! i
!........- I

I

T I I 1
knikpunt X

n

Figuur 5.3. Interpolatie tussen twee "knikpunten"

Bij het aanroepen van het programma wordt het volgende menu

getoond

"B<arraynr.)"

"S<linenr.)"

"I<linenr.)"

"D<linenr.)"

SELECT B.P.ARRAY

SUBSTITUTE

INSERT

DELETE

"C<CNR)" CONVERT B.P.ARRAY TO LUT CODE TABLE(CNR)

"H<CNR)t<LNR)": HOVE CODE TABLE(CNR) TO LUT(CNR)
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De funkties bij de commando's zijn:

liB •• "

"s . . "

"I .. "

liD •• "

"c .. "

"t'f •• "

Hiermee kan een reeks uit vier reeks en van

geprogrammeerde of nog te programmeren coordinaten

van "knikpunten" worden gekozen.

Invoer van coordinaten op een bepaalde positie in de

reeks.(Overschrijft oude waarde op de gekozen

positie.)

Tussenvoegen van coordinaten op een bepaalde positie

in de reeks.(De rest schuift op.)

Uitwissen van coordinaten op een bepaalde positie

in de reeks.

Bepaalt uit de geselecteerde reeks "knikpunten" de

overdrachtsfunktie. De funktie is in 256 punten geta

belleerd als 8 bits funktiewaarden. Er zijn voor de

opslag van de tabel in het computergeheugen twee

buffers gereserveerd (CNR = 0,1).

Met deze opdracht kan men een van de twee buffers

(= overdrachtsfunktie) naar een bepaalde LUT sturen.

De LUT's van de VADM zijn genummerd 0 tim 3. Die

van het beeldgeheugen 4 tim 7.

Het ontvangende LUT wordt tevens in de geactiveerde

toestand gebracht.

5.3.6. Het programmeren van de LUT's met

vergelijkingen en comparatorniveau's

Booleaanse

Dit programma-onderdeel wordt gebruikt om de

programmeren met conversietabellen waarmee binaire

gemaakt en/of bewerkt kunnen worden.

LUT's te

beelden



Binaire beelden kunnen

1 12

gemaakt ,.orden door een LUT als

comparator te programmeren, waardoor helderheidswaarden

beneden een bepaalde drempel - het comparatorniveau - als

"ZWART" vertaald worden, en helderheidswaarden die gelijk of

groter zijn dan het comparatorniveau, de waarde "'wIT"

krijgen. "ZI.JART" en "WIT" kunnen door 1 bit gerepresenteerd

worden, zodat op de 8 aanwezige bitplanes ook 8

verschillende binaire beelden kunnen '.orden opgeslagen.

Het programma is in staat een LUT te programmeren met een

tauel welke simultaan 8 comparatorniveau's bevat, die elk bij

een bepaald bitplane behoren.

De aanwezigheid van de schrijfprotectie-maskers in het

beeldgeheugen maakt het mogelijk om binaire beelden op

bepaalde bitplanes op te slaan, zonder daarbij de andere

bitplanes te beinvloeden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid

om binaire beelden van verschillende herkomst, die op

verschillende bitplanes zijn opgeslagen bijvoorbeeld

real-time met elkaar vergelijken (="EXCLUSIVE OR"-funktie)

of volgens een andere funktie te combineren. Deze funktie

kan gezien worden als een Booleaanse funktie met als

logische variabelen de pixels (=bits) van de verschillende

planes en dezelfde XY-positie. Het resultaat, een nieuw

binair beeld, kan met de VAD~ getoond worden, ofwel

(real-time) in het beeldgeheugen op een hitplane worden

opgeslagen (zie figuur 5.4.)

bitplane 1

.,
• =1
0=0

bitplane 1 EN bitplane 2
bitplane 2 J

Figuur 5.4. Logische operaties tussen bitplanes
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De Booieaanse funkties kunnen ais voigt worden opgegeven:

Voorbeeid

Hetgeen betekent

(bp = bitpiane).

5 o + (2.3)

bp 5 wordt bp 0 OF NIET(bp 2 EN bp 3)

Er zijn de voigende operanden en operatoren:

0-7

+

*

(

Bitpiane 0 tim 7

wordt

OF

EN

EXCLUSIEVE OF

NIET

haakjes (mogen 6 keer "genest" worden)

Het omzetten van een bepaaide

bepaaide conversietabei t.b.v.

gedaan:

iogische expressie naar een

een LUT wordt ais voigt



1: De ASClI-karakters

vertaald naar een reeks

karakter

o
1

2

3

4

5

6

7

(

)

+

*

overigen

1 14

waaruit de expressie bestaat

"tokens" volgens onderstaande

"token"

a

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

255

worden

tabel:

2: De reeks "tokens" wordt gecontroleerd op zijn geldigheid,

wat door de speciale volgordein de tabel eenvoudig getest

kan worden met een paar ongelijkheden. Tevens wordt bekeken

of de haakjes- structuur klopt en of er telkens niet vaker

dan 6 keer "genest" wordt.

3: Als tijdens stap 2 geen fouten ontdekt zijn, wordt de

reeks "tokens" door een subroutine geinterpreteerd, waarbij

een 8 bits adres van de te vormen tabel als operand dient.

Ret resultaat van de geinterpreteerde expressie, een "0" of

een "1", wordt op de juiste bitpositie (getal links van

"="-teken) van het byte op de adres(=operand)-lokatie

geschreven. Deze uitwerking geschiedt voor aile 256

adressen.

Evenals bij punt 3 van het hoofdmenu wordt de tabel eerst in

een buffer in het computergeheugen geplaatst voordat men
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deze tabel naar een LUT kan versturen

Het menu dat behoort bij dit programma-onderdeel ziet er als

voIgt uit:

BINARY TRESHOLD SETTINGS & ENTRY OF BOOLEAN EQUATIONS

HENU:

"L<LNR)"

"I<TRH)"

"C<BNR)"

"S<PLA),<BNR)":

"E"
" D"

"~I<BNR),<LNR)":

SELECT LUT(LNR)

INTERACTIVE TRESHOLD SETTING (TRH=TRESHOLD

COARSE)

CLEAR LUT BUFFER(BNR)

SET TRESHOLD LEVEL OF BIT PLANE(PAL) USING

LUT BUFFER(BNR)

ENTER BOOLEAN EQUATIONS (DEST.: LUT BUFFER 0)

DISPLAY BOOLEAN EQUATIONS

MOVE LUT BUFFER(BNR) TO LUT(LNR)

De betekenis van de letters (+ parameters) is:

"L .. " Kiezen van een LUT (VADM o - 3, IX = 4 - 7)

"I .. "

"c .. "

Interactief instellen van het drempelniveau. Het

actieve LUT wordt geprogrammeerd als comparator

(zonder gebruikmaking van een LUT-buffer).

Het drempelniveau (TRH) kan ingesteld worden door

achter "1" de gewenste waarde (0 - 255) in te typen.

Ais dit wordt overgeslagen, wordt als drempelniveau

de laatst gebruikte waarde van TRH genomen.

xet twee toetsen kan TRH in stapjes interactief ver

hoogd of verlaagd worden tot het meest geschikte

binaire beeld gevonden is.

Uitwissen van een LUT-buffer (= nullen invullen).
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Instellen van een drempelniveau voor een bepaald

bitplane. Het interactief bepaalde niveau TRH kan nu

in de conversietabel van een LUT geprogrammeerd

worden. Het niveau is uitsluitend geldig voor het

aangegeven bitplane (PLA). Met BNR kan bepaald worden

in welk van de twee aanwezige LUT-buffers de

conversietabel Qoet worden opgeslagen.

"E" Invoer van Booleaanse vergelijkingen.

"D" Tonen van de gebruikte Booleaanse vergelijkingen

(terugvertalen van "tokens" naar de specifieke

syQbolen).

":1 •. " Overbrengen van een LUT-buffer naar een LUT. Het

geselecteerde LVT wordt daarbij tevens geactiveerd.

5.3.7 Besturing van het beeldgeheugen (1M)

Dit programma-onderdeel bestaat uit

De ins telling van het XY-formaat

Ret interactieve besturingsgedeelte

Het menu wat bij de

er als voigt uit

ins telling van het XY-formaat hoort ziet

1 1024 X 256 NOT INTERLACED

2 1024 X 256 INTERLACED

3 512 X 512 , NOT INTERLACED

4 512 X 512 INTERLACED

5 256 X 1024 NOT INTERLACED

Met dit onderdeel \"ro r d t de XY-formaatlogica ingesteld. Er

wordt tevens een programmavariabele bijgehouden) waarmee het

programma onder andere bepaald, hoe de verdeling is van het
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x- en Y-adresgedeelte t.b.v. de offsetregisters.

Bij het interactieve gedeelte wordt het volgende menu

getoond:

"K" SCROLL UP

"J" SCROLL DOWN

"L" PAN RIGHT

"H" PAN LEFT

"F" FREEZE IMAGE

"A" ALLOCATE VIDEO BUSES

" V" ENTER VIDEO HR-PROTECTION :--1 ASK

"H" ENTER ~1 • PROC • \-1 R- PRO TECTION :-1ASK

"s" SET SUBSM1PLE RATES

"C*1t CLEAR IMAGE ~l EHORY

"0" VIDEO BUS ALLOCATION SET UP "0"

"1" VIDEO BUS ALLOCATION SET UP "1"

"2" VIDEO BUS ALLOCATION SET UP "2"

De items hebben de volgende funkties:

K,J,L,H

F

A

Met deze toetsen kan de plaats van het WINDOH in

het beeldgeheugen worden bepaald. Als het geheugen

getoond wordt, kan men als het ware bij iedere

aanslag het beeld een stapje onder het wINDOW zien

schuiven in horizon tale of vertikale richting.

In feite worden met deze toetsen de X- en

Y-offsetregisters verhoogd of verlaagd.

Intoetsen van deze letter slaat het beeld, dat zich

op dat moment in het WINDOW bevindt, op in het

beeldgeheugen ("bevriest het beeld").

Er wordt alleen in de bitplanes geschreven, welke

niet door het video schrijfprotectie-masker

beschermd zijn.

Instellen van de busallocatie.(zie 5.3.3.)
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Instellen van het video schrijfprotectiemasker.

Met dit masker kan het schrijven in bepaalde

bitplanes via de VIDEOBUS worden belet.

Het masker wordt gedefinieerd door een hexadecimaal

getal, dat een 8 bits woord voorstelt, waarin een

"1" op een bepaalde bitpositie het overeenkomstige

bitplane maskeerd.

Voorbeeld Het masker "FA" beschermt tegen

schrijven in aIle bitplanes behalve

bitplane 0 en 2.

Instellen van het computer schrijfprotectiemasker.

Dit masker beschermt tegen schrijven in bepaalde

bitplanes via de COMPUTERBUS. Inste1ling is

identiek als hierboven beschreven onder "V".

Instellen van de subsamplefactoren (zie 5.3.4.,

item 3)

Uitwissen van het gehele beeldgeheugen (invullen

van nullen in de bitplanes, welke niet door het

computer schrijfprotectiemasker beschermt zijn).

Met deze toetsen is het mogelijk snel de pipeline

structuur van het MCSL-Vision systeem te wijzigen.

De gewenste structuur kan met het busallocatie

programma worden geprogrammeerd (zie item "A")

5.3.8. Enige applicatie- en hardwaretest-programma's

applicatieprogramma's

uitontwikkeld en/of

Dit onderdeel, dat onder de naam

hoofdmenu is opgenomen, bevat enige

welke nog niet geheel zijn

gebruikersvriendelijk zijn gemaakt.

"TEST OPTIONS" in het
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Het hoofdmenu-onderdeel bevat oak enkele

gebruikt kunnen worden voor het testen van

funkties op de VAD~-module en beeldgeheugen.

Plotprogramma

programma's, die

enige hardware-

Met dit programma kan de beeldgeheugeninhoud, die zich

binnen het WINDOW bevindt, als binair beeld afgedrukt

\"orden op een matrixprinter welke over de z.g. "bit-image

print mode" beschikt. Door deze speciale "print mode" is men

in staat de afdruknaalden van de matrixprinter afzonderlijk

te besturen, zodat het binaire beeld afgedrukt kan worden

als een matrix van naald-aanslagen ("dots").

De gebruikte matrixprinter (EPSON FX-100) is in staat over de

volle papierbreedte, per slag ruim 1400 kolommen van 8 dots

af te drukken.

Het plotprograrnma heeft de volgende rnogelijkheden:

1: Afdrukken van de beeldgeheugeninhoud binnen het WINDOW als

binair beeld. Ret comparatorniveau is gelijk aan de waarde

TRH welke tijdens onderdeel S, item "I", van het hoofdrnenu

interactief ingesteld kan worden.

~en kan ook bepalen of het binaire beeld als positief of

als negatief afgedrukt wordt.

2: Afdrukken in dubbel beeldforrnaat door ieder beeldpunt twee

keer af te drukken en iedere beeldlijn twee keer te

herhalen. Op deze manier kan preciezer geplot worden,

orndat mechanische onnauwkeurigheden van de matrixprinter

relatief minder invloed hebben. Het afdrukken duurt echter

ongeveer vier maal zolang als bij normaal formaat.

Verder heeft dit prograrnrna-onderdeel dezelfde eigen

schappen als 1.
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3: Speciale instelling van o.a. WINDOW-CURSOR-generator o~ de

beeldscherminhoud van een PHILIPS P~ 3551 Logic Analyzer

te kunnen platten. Deze analyzer heeft een video-uitgang,

zodat de beeldinhoud (of gedeelten daarvan) in het

beeldgeheugen geladen kan worden. Op deze wijze zijn

figuur 5.5. en de

gerealiseerd.

timing- diagrammen in Bijlage G

TINING TRIGGER MENU
TRIGGERMODE WORD
TRIGGER OCCURS AFTER WORD X XXXXXX1X UALID > OR = 100 nSEC

TIME DELAi'
FmAL DELAY

o
127

nSEC
TRANSITIONS

TIN ING . r I I I , !

CURRENT 2~s)
SE@=~

DATA=mnHIImm
T-t I c=J1---~

C-T=+12.98)'\5

o
1

2

3

4

5

6

?

I
I !. .

1IIIII11 I I I I II I I I 1 If I -I I r 1 I r T

I

j I l
l

l
L.....- .--J1

I EXPAND i .--REF-NARI-(--
_30_ ••(11;1_ ...?l-i--_ -i2«8 e:JII:U1tt1 RECALL .-:I.- CLEAR

Figuur 5.5 Beeldscherm van de PM3551 Logic Analyzer

verkregen m.b.v het plotprogramma.

2-Dimensionaal filter

Dit applicatieprogramma is een typisch voorbeeld van

software beeldbewerking. Het gerealiseerde filterprogramma

kan dienen als voorbewerking bij het maken van binaire

beelden uit normale grijswaarde-beelden van objecten die

nler optimaal belicht zijn

belichtingsprobleem kan e r

(of

toe

kunnen

leiden

worden).

dat er

Dit

geen
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comparatorniveau gevonden kan worden waarbij aile relevante

beelddetails

verschijnen •

voldoende duidelijk in het binaire beeld

Het filterprogramma bewerkt het beeld zodanig dat stijl

verlopende helderheidsgradienten worden hevoordeeld ten

opzichte van minder stijl verlopende gradienten. Ylet andere

woorden het filter werkt als een hoogdoorlaatfilter met

bctrekking tot de spatiele frekwenties.

\~ e r king.

Het te hewerken beeld wordt in 256 x 256 pixels met 256

mogelijke helderheidswaarden opgenomen in een bepaald

cedeelte van het beeldgeheugen.

Vervolgens wordt in een ander gedeelte van het beeldgeheugen

een beeld opgebouwd volgens de volgende formule:

r=D

L F 1 <x-r,y)

r=-D

Originee1
Gefi1terd bee1d (X-richting)

x,y 0,1.2 •..• 255

Oeze funktie is een convolutiesom van het originele beeld en

een 1-dimensionale "venster"-funktie met breedte 20+1. De

variabele 0 is instelbaar en bepaald in feite de spatiele

afsnijfrekwentie.

Het bewerkte beeld is een weergave van het origineel waarin

de vertikale componenten "wazig" zijn geworden.

Het resultaat van de vorige bewerking wardt dan bewerkte

volgens:

=

r=D

L
r=-D

Gefilterd bee1d (X-richting)
Gefi1terd bee1d (X- en Y-richting)

x,y 0, 1 ,2, ..• 255
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ongebrllikt gedeelte van het

beeldge~eugen \'10 rd t opgebouwd, is te beschouwen als een

2-dimensionale convolutiesom van het

"venster"-funktie als in figuur 5.6.

y

originele beeld met een

20+1<i---- __
W(X,y)

x
w(x,y)= 1 in gearceerde gebied .
W(x,y)= 0 buiten gearceerde gebled

Figuur 5.6. Vensterfunktie W(x,y)

Het beeld ziet er uit als een foto welke is opgenomen met

een onjuist ingestelde lens. De mate van "defocussering" is

afhankelijk van de variable D (= filterkonstante).

In de volgende stap wordt nu van het originele beeld het

bewerkte "wazige" beeld afgetrokken volgens:

=

Originee1
Gefilterd beeld
Eindresultaat

X,y 0, 1, 2 •.. ,255

Dit eindresultaat wordt in het laatste ongebruikte gedeelte

van het beeldgeheugen geschreven.

In de figuren 5.7., 5.8. en 5.9. is te zien wat te invloed

va n bovenstaande bewerking is. ( De grijswaarden(!)beelden

zijn met het plotprogramma afgedrukt als binaire beelden met

een zo optimaal mogelijk comparatorniveau).
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Figuur 5.9. Gefi1terd bee1d (vensterfunktie 3 X 3 pixels)
afgedrukt als binair beeld met optimaal
comparatorniveau.

Testprogramma's

Er zijn in dit nenu-onderdeel ook enige korte hardware-

testprogramma's opgenomen. llet doel van deze programma's is

om bijvoorbeeld enige controle-signalen van de COMPUTERBUS

te besturen (lOti,lOR e.d.). Verder is er een

lees-schrijftest opgenomen waarmee het funktioneren van het

beeldgeheugen beproefd kan worden met be trekking to t

operaties vanuit de COHPUTERBUS.



125

6. CONCLUSIE

Resultaten

Op enige problemen na blijken de VADM, het beeldgeheugen en

de besturingssoftware uitstekend te functioneren.

Het gerealiseerde systeem blijkt de hoge datasnelheid zonder

problemen te kunnen verwerken.

De gevreesde belnvloeding van de digitale signalen op het

analoge videosignaal (overspraak), zowel aan ingangs- als uit

gangszijde van de VADM, is door een doordachte opstelling

van de componenten en een goede signaalscheiding niet of

nauwelijks aanwezig.

Het dual-ported beeldgeheugen blijkt, ondanks zijn complexiteit

die het in staat moet stellen datasnelheden van ongeveer

10 Kbytes/s tot maximaal 15 Mbyte/s via de VIDEOBUS te kunnen

verwerken, op enkele punten na goed te functioneren.

De software blijkt te voldoen, de menu-georganiseerde structuur

echter, maakt in sommige gevallen het snel instellen van

bepaalde hardware-functies onmogelijk.

Problemen

Tijdens de bouw van de modules zijn een aantal problemen opge

treden. De belangrijkste waren:

- Met de hoge datasnelheid overschrijdt men soms de grens

die met LS-TTL-logica te halen is. Hierdoor werd het gebruik

van snellere logica-bouwstenen (F-TTL) in sommige gevallen

noodzakelijk.

Het aansturen van enige lijnen (zoals bijv. de adreslijnen

van de DRAM's) wordt problematisch door een relatief hoge

capacitieve belasting.
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- De eis om al direct in de ontwikkelfase de hardware van beide

modules elk onder te brengen op een experimenteerprintkaart

van 23,3 cm x 16 cm heeft grote problemen opgeleverd.

De grote pakkingsdichtheid van de IC's, het gebruik van

Teflon-draad met slechts een kleur en het ontbreken van IC

voeten heeft het ontwikkelen en testen van vooral het beeld

geheugen ernstig bemoeilijkt.

- Het beeldgeheugen blijkt lees/schrijffouten te maken

(foutenkans ong. 10- 5 ) bij toegang via de COMPUTERBUS.

Onderzoek heeft aangetoond dat het probleem waarschijnlijk

niet in de timer/arbiter schuilt. Twee mogelijke foutenbronnen

kunnen zijn:

* de te zware capacitieve belasting (200 pF per lijn) van

de adresmultiplexer van de DRAM's.

* de (gemeten) overspraak op de COMPUTERBUS (op het "back

plane") van ADRES- en CONTROLE-lijnen.

- De pipeline-delay van het geheugen zorgt er voor dat de

geheugeninhoud in het beeld over een aantal pixels verschoven

is t.o.v. het WINDOW.

- Het synchronisatie-mechanisme tussen XY-adressering en

geheugencyclussen blijkt in het datasnelheidsgebied van

ong. 8 en 12 Mbyte/s niet betrouwbaar te werken door een

minder goede keuze van de synchronisatiefase t.o.v. XO en

X1-lijn

Enige aanbevelingen

Het laat zich aanzien dat een aantal van bovengenoemde hard

ware-problemen relatief eenvoudig op te lossen is.

Het probleem van de pipeline-delay en het WINDOW is waarschijn

lijk op te lossen door het "WINE"-signaal op de VC-bus niet uit

schakelbaar te maken, terwijl de z.g. WINDOW-schakelaar weI
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te deactiveren blijft.

Het zichtbare effect van de pipeline-delay aan de vertikale

randen van het WINDOW is zodoende op te heffen.

Het aanstuurprobleem van de adreslijnen van het DRAM is op te

lossen door de betreffende multiplexer te vervangen door zijn

S-TTL-equivalent welke behalve een kleinere propagatietijd

ook over een grote "drive"-capaciteit beschikt.

Een laatste aanbeveling is om eens te onderzoeken welke

combinaties van hardware-functies op de modules gebruikt worden.

Het vermoeden bestaat, dat een aantal functies niet of nauwelijks

gebruikt zal worden.
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De BIJLAGEN A tim G

zijn uitsluitend voor

gebruik binnen PHILIPS.
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