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SAMENVATTING.

Het door my verrichte afstudeerwerk betrof het ontwerpen van een
intelligente terminal op ba~~s van een microcomputer,een key-board en
een Qume-printer.

- In Hoofdstuk 1,de inleiding van het verslag,wordt ingegaan op het begrip
terminal in zyn algemeenheid,~n op de aspecten en facetten die by het
ontwerp van een printer-terminal een rol kunnen spelen.

- Hoofdstuk 2 geeft een idee van de terminal-opbouw terwyl tevens,omdat
een microcomputer als terminal-controller gaat optreden,de ~xtra functies
die de terminal kan verrichten worden belicht.

- In Hoofdstuk 3 worden de hardware-facetten van het terminal-ontwerp
behandeld.

- Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de systeem-structuur van de terminal,
terwyl in dat zelfde hoofdstuk wordt ingegaan op de data-verwerking in
de terminal.

- In Hoofdstuk 5 wordt het tot nu toe geimplementeerde software-pakket
behandeld.Nu reeds wordt er op gewezen dat er weliswaar in het verslag
veel over interrupts en interrupt-handling wordt gesproken,maar dat,
door gebrek aan tyd,de in Hoofdstuk 5 behandelde software-implementatie
nog niet op interrupt-basis werkt.

- Tenslotte worden in Hoofdstuk 6 een aantal slotopmerkingen gemaakt.

- Aan het einde van het verslag is een listing opgenomen van de tot nu
toe ontwikkelde programmatuur.

TREFWOORDEN:

-printer-terminal

-key-board
-_._--

-Qume-printer

-microcomputer

-interface

-------------------
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;tuk 1.

:NE INLEIDING

Het woord terminal,zoals dat voorkomt in het vocabulaire'der computer
technologie,is van Amerikaanse origine en betekent in feite niets anders
dan eindstation.

In de computerterminologie is een terminal een apparaat waaraan men de
volgende BASISFUNCTIES kan toekennen:

- ontvangen van data,
- tekst afdrukken of zichtbaar maken,
- ingedrukte toetsen omzetten in code,
- data zenden.

Hierby wordt stilzwygend aangenomen dat de terminal is gekoppeld aan een
HOST- COMPUTER.

Grondregels.
Wil men een terminal gaan toepassen,dan gelden bepaalde basisregels
die op de applicatie van een willekeurig apparaat van toepassing zyn.
Deze basisregels betreffen:

- een exacte omechryving van de toepassing, en het,
- aan de hand van de toepassing vastleggen van specificaties.

By het speoificeren moet men waken voor overspecificatie.
Een mogelyke toekomstige uitgroei moet in de specificatie worden verdia.
conteerd terwyl men uiteraard ook bedacht moet zyn op onderspecifioatie,
vaardoor een apparaat zou kunnen ontstaan dat niet datgene kan doen
vat men het apparaat wenete te laten doen.

Terminaltoepassingen.
Qua toepaeeingen van een terminal kan men ruwweg 4 toepassingegebieden
onderacheiden;deze gebieden zyn:

- console voor een computer,
- data entry,
- inquiry/response,en
-time-sharing.

Als een terminal meer dan een toepassingsgebied bestrykt,spreekt men
van een GENERAL-PURPOSE terminal.Wanneer meer dan een terminal gebruikt
moet worden,in byvoorbeeld een mUltistation-systeem(cluster van
terminals),dan verdient het meestal aanbeveling om i.p.v. general
purpose terrn1nals specJ.fiek gerichte'terminals;<iie-elk een afzonderlyk
toepassingsgebied verzorgen,aan te sohaffen.

Specificaties.
Ala de toepassingeomschryving vastligt volgen de specificatiee.By het

specificeren van de terminal spelen veel aspecten en overwegingen een
rol.Meeetal heeft men een aantal keuzemogelykheden.
Hierna wordt een opsomming gegeven van overwegingen,begrippen en
factoren die by de keuze van een terminal of by het ontwerpen van een
terminal een rol spelen.

1.Hoe wil men informatie o! d~ta_te~ b~schik~in~ k~yg~n(ierminal
ontvangfunctIe)? - -

Hierby kan men kiezen uit:
- hardcopy uit een PRINTER-TERMINAL,of
- data zichtbaar maken op een scherm,d.w.z. een VIDEO-TERMINAL.

Opgemerkt kan hierby worden dat veel video-terminals reeds voor
zieningen hebben om eventueel een printer aan te sluiten,dat sommige
terminals een C.R.T .(cathode ray tube) en een printer in een kaet
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bevatten met daarby een speciale functietoets voor het copieren
van het scherm op de printer en da~ by een mu1ti-C.R.T.-termina1
cluster de beste op10ssing meestal wordt gevonden in het p1aatsen
van een enke1voudige,centraa1 gesitueerde high-speed printer.

2.Qom_ve~su~ i~te!li~eni.

Tot voor kort waren vrywel a11e terminals zogenaamde "domme" terminals
,d.w.z. dat de contro1e over de terminal vo11edig in handen is van de
HOST--COMPUTER.Voorbee1den van"domme" terminals zyn:

- type ASR-33 printertermina1(te1etype),en
- de zogenaamde "glazen" teletypes.

Thans beschikt echter vrywe1 iedere terminal over een zekere mate van
inte11igentie.By het bepa1en van een gewenste inte11igentie moet
worden rekening gehouden met het TOT ALE SYSTEEM waarin de terminal
zal worden geintegreerd;zo za1 in het geva1 van een omvangryke
host-computer kunnen worden vo1staan met een niet a1 te slimme
terminal.

Door de uitvinding van de microprocessors is het economisch moge1yk
geworden om in computersystemen over te gaan op het .SPREIDEN van
INTELLIGENTIE .Er zyn verschi11ende redenen aan te voeren voor het
invoeren van gespreide data-processing,waaronder hier in de eerste
plaats wordt verstaan het aanwezig zyn van 10caa1 processing-vermogen
in de terminal ze1f.Deze redenen kunnen zyn:

- de moge1ykheid om een verzadigd systeem uit te breiden. I~ dit
geva1 verzorgt de terminal het "voorkauwen" van data,voordat
de data naar de host-computer wordt gezonden.Hierdoor wordt de
C.P.U. van de host,qua contro1e-functies,ont1ast.De host
computer za1 kunnen doorgaan met het eigen1yke rekenwerk,

- slimme terminals kunnen grote host-computers qua taakste11ing
degraderen tot data-base ops1agsystemen of tot programma
compilers waarby de terminal de uitvoering van het programma
verzorgt,

- de kosten van communicatie kunnen worden ver1aagd wanneer men
pre-processed data vanuit verafgelegen terminals naar een
host-computer,vice versa,zendt(de kosten van de communicatie
1ynen zyn nagenoeg statische kosten),

- een sne11ere turn-around tyd.Een inte11igente terminal behoeft
geen concurrenties1ag aan te gaan met andere terminals v.w.b.
het ter __ E.El~C?_b.:!:~.!dng k!,~gen van host-computer C...P.Ltyd.

---

Definitie van het begrip intel1igentie in dit verband.Men kent een
terminal het adjectief intelligent toe als byvoorbee1d de terminal
toepasbaar is in versehi11ende omgevingen en wanneer de terminal
kan werken in versehi11ende configuraties(voor iedere configuratie
een eigen R.O.M.).Men spreekt ook we1 van een intel1igente terminal
wanneer een microcomputer in de electronica wordt toegepast of
wanneer beschermde ve1den op het scherm van een video-terminal
kunnen worden gecreeerd.Deze faei1iteiten kunnen echter ook hard
wired zyn uitgevoerd.
A1gemeen wordt onder een inte11igente terminal verstaan een terminal
die door de gebruiker kan worden geprogrammeerd .De hiervoor benodigde
microprocessor biedt een vervanging voor grote hoeveelheden
hard-wired logica,in de vorm van een compact,door een R.O.M.
gecontroleerd apparaat.Modificaties zyn dan eenvoudig uitvoerbaar.
Men behoeft alleen een ander R.O.M. aan te brengen.M.b.v. deze
mogelykheid kan men de terminal verschillende taken of functies geven.

Een terminal wordt tot een vol1edige general-purpose/stored program/
digitale computer wanneer kan worden beschikt over:

- een microprocessor of andere C.P.U.,en
een hoevee1heid R.A.M••
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Input/output-devices(I/O-devices) zyn per definitie al aanwezig in
de vorm van:

- een KEY-BOARD(input) en een
- DISPLAY en/of PRINTER(output).

Twee andere belangryke overwegingen by de integratie van een terminal
in een systeem zyn:

- de SOFTWARE, en de
- INTERFACE-compatibility.

3.De software.
Software is n;dig teneinde de host-computer en de terminal aan elkaar
te kunnen koppelen.Gelet moet worden op het compatible zyn van het
operating-system(O.S.) van de host-computer met betrekking tot
specifieke terminaleisen zoals byvoorbeeld het uitvoeren van speciale
functies(hierby wordt de terminal-software als gegeven beschouwd).
Vaak ontwerpt men een softwarepakket voor een intelligente terminal,
waarna dit pakket wordt gedupliceerd voor iedere geplande terminal
(cluster-idee).Als laatste wordt een "eenvoudig" O.S. voor de host
computer ontworpen.Voornoemd proc~d~ is dikwyls eenvoudi~er dan het
ontwerpen van een operating-system dat een grote v'8rzamel:Lng "domme"
terminals moet besturen.

4.Interfaces.
Interfaces treden op als fysieke conneoties tussen de host-computer
en de terminal,en tussen de terminal en zyn periferie-apparatuur.
Het interface tussen host-computer en terminal is afhankelyk van de
LOCATIE van de terminal,ia relatie tot de host-computerlocatie.
Te onderscheiden zyn:

- REMOTE terminals,en
- ON-SITE terminals.

By communicatie tussen remote-terminals en een host-computer kunnen
o.a. modems,data-sets,leased-lines,direct-dial lines een rol spelen.
Deze items veroorzaken relatief lage transmissie-snelheden.Dit is o.a.
de reden dat de type ASR-33 terminals zolang in gebruik zyn gebleven.
By on-site terminals kunnen high.speed direct lines worden gebruikt.
De data-rate(transmissie-snelheid) naar de terminal toe kan zelfs
te hoog worden worden voor de terminal; een I/O-BUFFER in de terminal
kan dan uitkomst bieden.In dit buffer wordt de data vaetgehouden tot
verwerk:Lng lCan plaatsvinden. . ..
In een multi-6tation omgeving moet men eveneene buffers, die data
kunnen vasthouden toepassen.Mogelyk is hierby dat de terminals zelf
interrupt-signalen naar de host-computer zenden of dat de terminals
wachten op ondervraging door de host-computer(polling).

Qua interfaces zyn te onderscheiden:
- SERIE-interfaces,en
- PARALLEL-interfaces.

DE meeste ,in gebruik zynde terminals bezitten aan serie-interfaces:

- een RS-232B of een RS-232C compatible serie-interface dat
, vereist wordt om via telefoonlynen met een host-computer te

kunnen communiceren(RS-232 is een Electronic Industries
Association Standard(U.S.A.);RS-232C wordt voor high-speed
transmissie gehanteerd waarby men moet denken aan een
9600 Baud serie~data rate(ongeveer 1000 characters per sec.)).
De RS-232C standaard komt overeen met de Europesche standaard
CCITT-V24,

- een T.T.Y. current-loop serie-interface.
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Dit betr~ft een teletype-compatible serie-interface voor LOCAAL
gebruik. Hiermede kan een teletype aan instrumenten of aan
periferie-apparatuur worden bevestigd.

Voor parallel-interfaces bestaan er tot nu toe nog maar weinig stan
daarden.Parallel-interfacea vinden toepassing by high-speed connecties
tuasen computer en I/O-apparatuur,en by D.M.A.-kanalen.

Tenslotte bestaan er ook nog T.T.L.-interfaces ,in parallel- of
serie-uitvoering,die een terminal aan een host-computer bevestigen
zonder tussenkomat van een kanaal.
Een intelligente(programmeerbare) interface kan de volgende eigen
schappen hebben:

niveau- en/of code-vertaling,
- timing-controle,
- bi-directioneel zenden van geschikte controlesignalen,
- data-checking,en
- fotlt-detectie.

'.Q.0m!!un!c aiie.:.as:e.ecien.!.

Er wordt uitgegaan van binair gecodeerde signalen(pulscode).
'Data-communicatie kan plaatsvinden volgens de volgende principes:

- PARALLEL-datatranamissie,en
- SERIE-datatransmissie.
Byparallel-datatransmissie zyn 8 lynen+1 retourlyn nodig;een
character wordt in een keer,volledig,overgezonden waarby ieder
code-element zyn eigen kanaal heeft.By serie-datatransmissie zyn
slechta 2 lynen nodig,een signaaldraad en een aarddraad;hierby wordt
bit na bit verzonden.Een eis by serie-communicatie is dat zowel
zender als ontvanger met eenzelfde code-bit bezig moeten zyn;
dit wil niets andel's zeggen dan dat zender en ontvanger gesynchro
niseerd moeten werken.
De by serie-communicatie optredende serie-naar-parallel dataconversie
brengen weliswaar extra kosten met zich,maar deze kosten worden anal
gecompenseerd wanneer men met iets langere lynen gaat werken en men
daardoor aanzienlyke besparingen op lynkosten,t.o.v. parallel
tra~smissie,kan realiseren.

Bysel ie-datatransmissie zyn vew.b.-codering Lwee basisvormen- +t-..e.---
onderscheiden:

- A-SYNCHRONE transmissie,en
- SYNCHRONE transmissie.

De asynchrone transmissiewyze komt het meest voor(een voorbeeld is de
teletype-writer).By deze transmissiewyze is een character dat via de
lyn moet worden overgezonden opgebouwd uit een startbit,de databits
~afhankelyk van de computerwoordlengte) en een of meer stopbits.

GEC.OllEE.R:D C.H ARAC.,e:..RISTAU ,'T r ;J!An,J'rs ~t--"'-TO-P-"-'-'i-(-S-)-
----,.u,-,-....,j~-o---.i--------..~ 4>

,.....------""'"" " j L1M-

-'---U~_.L.-_...L-_...J...._.....L.._......L.._---l._---1__[~~~=====:~_..L-_....L.-_....L.-_S_i6_toI.L..J.M..
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Als er geen data wordt gezonden dan bevindt de lyn zich in de"1"
toestand;een startbit is een lyntoestand(="O") die wordt gebruikt
om het begin van een character aan te geven.Na het verzenden van het
laatste characterbit bevindt de lyn zich minstens voor de tydsduur
van 1 bit(zie tekening op paginalf v.w.b. bittyd) in de "1"-toestand.
Aldus geeft de"1" naar "O"-overgang van de lyn de komst van een
volgend character aan.Deze overgang kan door de toegepaste lyninter
faces worden gedetecteerd,waarna bemonstering van de characterbits

door het interface plaatsvindt.

Als voordelen van a-synchrone serie-transmissie kunnen worden
genoemd:

- eenvoudig voor electro-mechanische apparatuur,
- characters kunnen a-synchroon worden overgestuurd.

Als nadelen gelden:
- zender en ontvanger behoeven afzonderlyke timing,
- storingen op de lyn kunnen startbit beinvloeden,
- extra bits nodig om gecodeerd character over te brengen;by 8-bits

data is een startbit en 1 of 2 stopbits extra benodigd.

Een veel toegepaste chara~tercodering is de zogenaamde ASCII-code
(Americain Standard Code for Information Interchange),waarby ieder
character wordt weergegeven d.m.v. 7bits+1 pariteitsbit.Het pariteits
bit kan t.b.v. foutdetectie worden gebruikt.

Qua communicatie-modi kunnen optreden:
- full/half-duplex,
- full-duplex,

- half-duplex.

Verder zya by een terminal van belang de volgende begrippen:
- maximum a-synchrone transmissiesnelheid,

. - maximum synchrone tranamissiesnelheid,
- maximum parallel transmissiesnelheid.

V.w.b. a-synchroon zyn voorkomende waarden:300-,1200-,180o-,2400-,
9600-,19200-,38400: . Bauds per seconde.
V.w.b. synchroon zyn veelvoorkomende tranamissiesnelheden:4800-,
9600 en 19200 Bauds per sec ••
Doorgaans kan men verachillende serie-snelheden m.b.v. schakelacties
~electeren(begrip line-selecting). ~~-
Het begrip maximum parallel tranamissiesnelheid treedt op by

gebruik van een terminal als computerconsole.De terminal is dan
direct verbonden met een 1/0- of een D.M.A.-kanaal.

Het begrip block-transfer,waarmee wordt bedoeld het aantal characters

dat achter elkaar van host-computer naar terminal kan worden gezonden
(characters vormen een blok),treedt o.a. op by terminals die geen
ingebouwde C.p.U • bezitten en die niet in een cluster zyn opgenomen.
Een block-transfer van x characters vormt een indicatie voor de
Manier waarop BUFFERING plaatsvindt in een terminal,en geeft tevens
een indruk van de Manier waarop de betreffende terminal communiceert.
Een device met een maximum display-mogelykheid van 1920 characters
byvoorbeeld,dat blokken van 1920 characters kan zenden/ontvangen
heeft alleen te doen met een refresh-buffer.Andere devices kunnen
byvoorbeeld 2 of meer paginas informatie ontvangen en opslaan.
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By een voldoende mate van bUffering is het voor operators mogelyk
om regel voor regel te "scrollen" en om "paging" toe te passen op de
opgeslagen informatie.
Als een terminal een ingebouwde C.P.U. bezit,dan worden de blok
afmetingen bepaald door de aanwezige hoeveelheid R.A.M••
By clusters tenslotte bepaalt de centrale processor,en niet de
terminal de berichtafmetingen.

Als laatste communicatie-aspect wordt hier vermeld het begrip
FOUTENCONTROLE.
DE foutcontrolemogelykheden by communicatie betreffen:

ECHO-PLEX,een methode in gebruik by full-duplex lynen. De methode
berust op het vergelyken van de door terminal of host-computer
ontvangen data met de gezonden data; e.e.a. is mogelyk door de
gezonden data te echoen,
PARLTY-CHECKS,onder te verdelen in:

- character-parity(extra bit toevoegen),
- L.R.C.(longitudinal redundancy check),
- C.R.C.(cyclic redundancy check)
Zowel L.R.C. als C.R.C. zyn blokpariteiten die berusten op
het toevoegen van extra bits aan een string van characters.
- V.R.C.(vertical redundancy check).Dit wordt gebruikt by

parallel-transmissies en is vergelykbaar met character
parity.

6.~e~e~g!n=a~P!ci·_

Een belangryke stap by de ontwikkeling van een terminal is het
bepalen van de hoeveelheid benodigd geheugen en het(de) te gebruiken
type(e) geheugen.
Wil een terminal intelligent worden genoemd,dan is een R.A.M.(random
access memory) zondermeer een vereiste.Het R.A.M. vervult de functie
van werkgeheugen.Qua afmetingen moet het R.A.M. zo groot zyn als de
som van de worst-case opslagbuffers van elk van de terminal periferie
apparaten ~n de worst-case limiet van de software stack.

Naast een R.A.M. is een R.O.M.(read only memory) benodigd t.b.v. de
vaste functies van de terminal.In feite bevat zo een R.O.M. de
terminal-controleprogrammas.De exacte R.O.M.-omvang kan dan ook pas
worden vastgesteld als de software voor de terminal is geschreven
,nadat vooraf al een afweging HARDWARE versus SOFTWARE v.w.b. de
terminalfuncties heeft plaatsgevonden(hardware is algemeen sneller
maar minder flexibel).

Qua typen R.O.M. komen in aanmerking:
- masked-R.O.M.,tydens fabricage geprogrammeerd,
- p/R.O.M.=programmeerbaar R.O.M.;de gebruiker kan het ~~nmalig

programmeren.Nadelen t.o.v. een gewoon R.O.M. zyn een grotere
vermogens-dissipatie en een kleinere beschikbare opslagruimte.
Voordelen zyn de goedkoopte en de snelheid(bipolaire technologie).
EPROMS of erasable p/ROMS.
Dit geheugen kan door de gebruiker worden gewist en daarna geher
programmeerd.Dit R.O.M. biedt de meeste mogelykheden maar kost
daarentegen ongeveer 3 maal zo veel als een p/R.O.M••

Terugkomend op het R.A.M. moet als nadeel naar voren worden gebracht
de duurte van deze vorm van WERKGEHEUGEN.
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Vooral by video-terminals moet rekening worden gehouden met eventuele
vermoeidheidsversohynselen aan gebruikerszyde.Vermoeidheidep~meters

kunnen zyn:ongelyke spatiering,de helderheid van de C.R.T.,de oontrast
verhouding,"jitter"en"flioker,de grootte van de oharaoters eto ••

By video-terminals zyn zogenaamde dot-matrix oharaoters,waarby de
dot-matrix versohillende afmetingen(7by9,5bI7,eto.) kan hebben,in
gebruik.
Er zyn ook printer-terminals die gebruik maken van dot-matrix oharaoters.
Daarnaast komen printer-terminals voor die gebruik maken van een
printwiel,een cylinder of een bol waarop een bepaalde oharaoterset vast
is afgebeeld.Deze prin~items zyn uitwisselbaar;men kan kiezen uit
versohillende lettertypen en charaoterafmetingen.

8.!e~-~oy.2. !.s~e~t.!.

Belangryk is de interpretatie en de executi. van de key-board input.
E.e.a. kan worden bestuurd door:

- da software in de host-oomputer,of door
- hard-wired logioa,of door
- de firmware die zioh in het terminal-R.O.M. bevindt.

Daarnaast is van belang de aanwezigheid van speoiale funotie-toetsen,
omdat dit een besparing qua vereiet aantal toeteaanslagen kan opleveren.
Deze functie-toetsen worden gecontroleerd door een R.O.M.,of door een
programma dat draait.Inhet laalete geval is de functie van de toetsen
door de gebruiker te controleren.
Op de funotiee die de key-boardtoeteen kunnen hebben wordt hier niet
verder ingegaan,omdat deze in ieder terminal users-manual uitputtend
worden besohreven.
De referentiee 2. en 1b uit de literatuuropgave geven een indruk
van funoties zoals men die aan toeteen van een key-board kan toekennen.

9.~r~f!s~h~ !u~c1i~s.!.

Deze functies zyn,indien aanwezig,programmeerbaar door de terminal
gebruiker of door de software van de host-computer.
Veelvoorkomende functiee zyn:

- graphio point-plot,
- @1:'aphic inoremental plot, en
- graphic linear interpolate.

By het plotten moet men zioh op het plotpapier een raster voorstellen
waarin de Bfiypun~eh aaresseeroaar zyn door de ooordinaten ervan aan
de plotter op te geven.

De point-plot funotie houdt in dat punten worden geprint(geplot) op
door ooordinaten aangegeven plaatsen in het raster.

By'inoremental-plottingwordt na het plotten van een punt hetvolgende
punt altyd geplot in een van de 8 mogelyke riohtingen waarin de plotter
een verplaatsing kan uitvoeren.

By'linear-interpolating' tenslotte wordt een veotor(een lyn) geplot
tUBBen twee opgegeven ooordinatenparen.

In de hiervoor gesohreven tekst is bewust weinig gezegd over
speoifieke video-terminal aspeoten alB: refreshing,scrolling,oursor
oontrole,editing funoties,soorten displays,etc. ,omdat myn aandaoht
voornamelyk is uitgegaan naar printer-terminal aspeoten.
Over printer-terminals kunnen nog de volgende aanvullende opmerkingen
worden gemaakt:
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- het formaat van het papier waarop de hardcopy-output van de terminal
verschynt,is een belangryk gegeven,

- verder zyn van belang de leveneduur van inktlinten en printkoppen
(printwielen) en het gemak waarmee deze iteme verwisseld kunnen
worden,

- van belang is ook het kolommenformaat.De meeste printers werken
met een 80-kolommenformaat.Sommige printers kunnen 132 kolommen
aan of zy kunnen de printbreedte comprimeren zodat 132 characters
passen in een breedte van 80 kolommen(meestal als optie verkrygbaar),

- sommige printers werken voldoende fyn om op beperkte schaal te
kunnen plotten,

- de charaetersete zyn by de meeete printers verwiseelbaar,
tenslotte,is de snelheid waarmee kan worden geprint(aantal characters
per seconde) een belangryk gegeven voor een printer-terminal.
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dstuk 2.

INAL-OPBOUW'.

Als algemeen uitgangspunt voor een systeemontwerp kan de,in figuur
2.1 weergegeven lay-out dienen.
Duidelyk valt de opsplitsing in hardware en software in de lay-out
op.
Wanneer in figuur 2.1 voor systeem het begrip terminal wordt ingeTUld,
dan kan,binnen het kader van de afstudeeropdracht hetvolgende over het
terminalontwerp worden gezegd. .
Als hoofdcomponenten van de hardware-architeotuur van de terminal
komen in aanm8rking:

- een key-board,
- een Qume-55 printer,en
- een microcomputer op basis van een INTEL 8080A C.P.U.,als controller.

De PRINTER-terminal zal in eerste aanleg worden gekoppeld aan een
Intel-SYS 8000 computersysteem,dat als host-computer zal
fungeren. De host-computer ziet de terminal als een normaal I/O-device.
Blokschematisch is e.e.a. in figuur 2.2 weergegeven.ln deze figuur
zyn nog geen details als byvoorbeeld interfaces weergegeven.
WeI kunnen aan de hand van figuur 2.2 de basisfuncties van de terminal
worden genoemd(zoals die ook reeds in de inleiding werden genoemd).
Deze basisfuncties zyn:

[
het ontvangen van data van de host-computer,gevolgd door
het afdrukken van tekst m.b.v. de printer,

(
ingedrukte key-boardtoetsen omzetten in code,en
het zenden van data naar de host-computer via een lyninterface.

Deze basisfuncties,gekoppeld ala zy zyn aan de hardware-hoofdcomponenten
impliceren dat de besturing van de terminal uiteenvalt in twee
hoofddelen,te weten:

- de I/O-besturing ten behoeve van printer en key-board,en de
- communicatiebesturing ten behoeve van de zender en de ontvanger.

De microcomputer draagt zorg voor deze controlefuncties.

Voor wat betreft de communicatie tussen de terminal en de host-computer
wordt gedacht aan a-synchrone seriedata-transmissie.Op de daarvoor
benodigde hardware wordt in hoofdstuk 3 verder ingegaan.

~-_.".. _."

De aanwezigheid van een microcomputer als controller in de terminal
impliceert dat de terminal naast de reeds genoemde basisfuncties een
aantal andere functies kan verrichten die hieronder worden opgesomd:

- het bufferen van ontvangen data in het geheugen,
- het versnellen van het afdrukproces door reeksen spaties en

line-feeds om te zetten in sprongen(spatie- en line-feed compressie),
- het printen van links naar rechts en omgekeerd,
- plotten,door herhaald een punt af te drukken,

het uitlynen van tekst aan linker- en rechter marge,by verschillende
regellengtes,

- vet printen,
- het onderstrepen van tekst,
- subscript en superscript,
- bloksynchronisatie door middel van X-ON en X-OFF,
etc.

Deze extra functies kunnen zonder extra hardware kosten worden
geimplementeerd,omdat het de software is die deze functies uitvoert.
Alvorens iets dieper op de extra functies in te gaan,kan reeds nu worden
gesteld dat deze functies een extra hoeveelheid software vereisen die
qua afmetingen moeilyk vooraf was te schatten en die qua gevolgen voor
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geheugencapaciteit en speciale functietoetsen voor het key-board ook
niet exact vooraf waren te geven.
Op grond hiervan wordt in hoofdstuk 3 globaal op de hardware-component en
zoals die op het moment van schryven van dit verslag bekend waren,
ingegaan.Direct daarna,in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de definitie
van de software en op de realisatie van de software.Nu reeds kan worden
vermeld dat de software,gerelateerd als die is aan de Intel-BOBO C.P.u.
beschreven wordt in Intel-BOBOA-assemblertaal.

Extra functies.
1.Bufferen-van-ontvangen data in het geheugen.

De snelheid van communicatie tussen de host-computer en de terminal
zal algemeen hoger zyn dan de snelheid waarmee de printer de overgezonden
characters kan verwerken,omdat het printen gepaard gaat met een aantal
mechanische acties.D.m.v. de in de terminal voorziene microcomputer
kan de uit de host-computer afkomstige data tydelyk worden opgeslagen
in het werkgeheugen(R.A.M.),alvorens door de printer te worden geprint.
E.e.a. is realiseerbaar door in de R.A.M.-ruimte van de terminal een
buffer te definierem, waarin kan worden geschreven(m.b.v. een schryf
pointer) en waaruit kan worden geleze~(m.b.v. een leespointer).

Het buffer kan roterend.worden ~emaakt~waarby uiteraard ~ewaakt moet
worden tegen overschryv~ng van reeds in het burfer aanwez~ge nata.
Door deze vorm van buffering kan de transmissiesnelheid tussen computer
en terminal worden verhoogd totdat deze snelheid gelyk is aan de
gemiddelde werkingsduur van de printer.

2.Spatie- en line-feed compressie.

De Qume printer heeft voor spatie- en voor line-feed verwerking dezelfde
tyd nodig als voor de verwerking van een "normaal" character.
Het is mogelyk om in de software te testen op spaties en op line-feeds,
en om elkaar opvolgende spaties en/of line-feeds te "sparen" totdat
een ander character optreedt in de datastring.
De gespaarde spaties en/of line-feeds worden door de printer in een
grote sproni ,in plaats van in een aantal afzonderlyke sprongetjes
uitgevoerd waardoor tyd wordt gewonnen en waardoor de terminal in feite
sneller is geworden.

3.Printen,van links naar rechts,en van rechts naar links.

De Qume printer heeft een bepaalde tyd nodig om een character te kunnen
printen.De tyd die de printer,in verhouding tot deze tyd nodig heeft
om een "nieuwe-regel" commando(carriage return--line-feed) uit te
voeren, is veeJ---Eroter.Het j.s daargm zinvol om zigzl3,K-:t~n.m-inten wanneer _
dit tydwinst oplevert.
Een beslissing omtrent van rechts naar links printen,na een regel van
links naar rechts geprint te hebben kan in de software worden genomen
door de regellengtes van de huidige,in bewerking zynde regel ~n de
voorgaande,reeds geprinte regel met elkaar te vergelyken.
Dit verhaal gaat uiteraard aIleen op by regel-na-regel verwerking van
de aangeboden tekst.AIs de tekst character-na-character wordt verwerkt
kan tot van rechts naar links printen worden besloten,zodra de printer
meer dan een regel achter loopt op het data-aanbod vanuit de host
computer,dat in het terminalbuffer ligt opgeslagen.

4.Plotten.

De minimale verplaatsingen die de printkop van de gemodificeerde
Qume-55 printer kan uitvoeren bedragen:

- 1/120 inch=0,21 mm in de X-richting,en
- 1/120 inch=0,21 mm in de Y-richting.

Met de hulp van dit gegeven kan men zich op het printpapier een raster
voorstellen,waarby de adresseerbare punten de hoekpunten vormen van
vierkantjes van 1/120 by 1/120 inch.
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Dit,gevoegd by het feit dat op het printwiel van de Qume-printer een
punt als character voorkomt,verschaft de mogelykheid om zeer dicht
naast elkaar punten af te drukken,tengevolge waarvan door overlapping
van punten lynen gaan ontstaan ter breedte van de diameter van een punt.
Deze faciliteit is bruikbaar om tussen stukken tekst grafieken,
histogrammen etc. te tekenen,terwyl men t.b.v. wiskundige formules
ook symbolen als sigma-teken,integraal-teken,haak-teken,wortel-teken,
etc. in een regel tekst kan tekenen.

5.Uitlynen van tekst.

Hieronder wordt verstaan dat de regels tekst niet aIleen links maar
ook rechts een gelyke marge t.o.v. de papierranden hebben,m.a.w. aIle
regele tekst worden,binnen bepaalde grenzen evenlang.
Dit kan worden gerealiseerd doordat men by de Qume-printer niet te
maken heeft met vaste letterafstanden zoals die by een gewone type
machine weI optreden.De printkop van de Qume-printer is stuurbaar in
etapjes van 1/120 inch,zowel voor de X- als voor de Y-richting.

6.Vet printen.

Vetgedrukte teket kan worden gerealiseerd door na het printen van
een character door de printer,hetzelfde character nog eens te printen
nadat men de printer een verplaatsing van ~-maal 1/120 inch in de
X-richting heaft laten uitvoeren.

7.0nderstrepen van tekst.

Dit is realiseerbaar door n~ het aanbieden van een character aan de
printer een streepje= SF H als character aan te bieden zonder dat de
printer een verplaatsing uitvoert.Hierdoor wordt het streepje geprint
onder het daarvoor ililngebodeh charact-e-r-~-dat -ona-e-rstreept diendet-e-
worden.

8.Subscript en superscript.

Dit zyn software-voorzieningen waarmee het mogelyk wordt om in stukken
tekst eenvoudige formules op te nemen zoals: 4, ; ~; 4.~ T .a,."1

Gecombineerd met de onderstreep-faciliteit kan men "breuk-formules
vormen.Byvoorbeeld: ~4.I+ 4", .., S\A.Ls","~p~ J 4., + L,

, J~ ~

"" .. ~ -, \\Ap4A. " .....Pl.. G +.d. ~

",1 2., -c.,
of zelfs:

-t~
+ do'&.

~
1.

e,!'
,).,....

11 -~'t
1.
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9.Bloksynchronisatie d.m.v. X-ON en X-OFF.

Dit begrip ligt in het verlengde van de sub 1. genoemde buffering van
ontvangen data.
Door het bufferen van ontvangen data ontstaat de mogelykheid dat het
buffer volraakt zodra'de primter de transmissiesnelheid tussen host
en terminal niet meer kan volgen.
Het roterend maken van het buffer kan dan tydelyk soulaas bieden.

l\\A,
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De schryfpointer wordt by het bereiken van de bufferondergrens terug
geplaatst naar het begin van het buffer.Een volgend probleem wordt dan
de mogelykheid dat de schryfpointer de leespointer inhaalt,waardoor
overschryving van data gaat optreden.Dit probleem is oplosbaar door
uitgebreide pointer-tests uit te voeren voorafgaande aan de opslag van
een character in het buffer,of voorafgaande aan het uitlezen van een
character uit het buffer.
Een andere oplossing bestaat in de vorm van blok-synchronisatie.
De werking daarvan is alsvolgt:zodra het buffer byna vol is,zendt de
terminal een speciaal character(X-OFF) naar de host-computer.By ontvangst
van dit teken staakt de host de transmissie,terwyl de printer doorgaat
met de verwerking van de ontvangen en gebufferde data.
Als het terminalbuffer byna leeg is stuurt de terminal een andere code
(X-ON) naar de host-r.omputer,waardoor de transmissie hervat kan worden.
D.m.v. deze X-ON- enX-OFF codes kan op zeer hoge snelheid met de host
worden gecommuniceerd,zonder dat er data verloren gaat.
De transmissiesnelheid tussen host en terminal is hierdoor onafhankelyk
van de verwerkingssnelbei d .Y.Bn.de printer ge'·'orcien,noe'tJel natuurlyk
niet continu kan worden gezonden vanuit de host-computer.
WeI een duidelyk voordeel is de geringere belasting die de terminal
m.b.v. de X-ON- en de X-OFF faciliteit voor de host-computer is gaan
vormen.

10.Wiskundige symbolen.

Met behulp van de reede in punt 4 genoemde plotmogelykheden kunnen
in regele teket wiekundige symbolen ale: sigma,integraal,pi,haken,
accouladee,wcrtel,etc. ,worden verwerkt.
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11.Mode-awitching.

In de aan de terminal aangeboden datastroom kunnen speciale characters
of sequencea van characters voorkomen,die beogen om de terminal in een
bepaalde mode te laten gaan opereren.
M.b.v. de terminal-controller kunnen deze characters of sequences
worden "gescanned"waarna een bepaalde terminal-mode wordt geatart of
wordt beeindigd.

12.

De controller kan ervoor zorgdragen dat,wanneer de printer bezig is
met het produceren van hardcopy-output,charactera die binnenkomen
vanaf het key-board worden opgeslagen in een buffer.

Daarnaast kunnen m.b.v. de controller ingedrukte speciale-functie
toetsen ,die op het key-board voorkomen,worden vertaald in gewenste
acties.

13;stand-alone'l werking van de terminal.

Door de communicatielyn tU6sen de terminal en de host-computer
kort te sluiten(schakelaars omzetten) kan met de hulp van de terminal
controller de werking van de host-computer worden nagebootst.
De terminal kan dan als zelfstandig computeraysteem gaan werken,met
het key-board en de Qume-printer ala I/O-devices.

----_....._--_._-------
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fdstuk 3.

DWARE-FACETTEN VAN HET TERMINAL-ONTWERP

In dit hoofdstuk worden een aantal relevante aspecten van de,voor het
terminal-ontwerp benodigde hardware-component en belicht.
Voor detailgegevens van de componenten zal worden verwezen naar de
referenties die in de literatuuropgave staan vermeld.

In feite kan men zich een terminal voorstellen als een data-zender/
ontvanger.De terminal kan worden opgevat als ~&n van de I/O-devices van
de host-computer,terwyl de terminal-controller zelf ook I/O-devices
bezit in de gedaantes van de Qume-printer(output-devi6e) en een key-board
(input -devic e) •
Figuur 3.1 geeft een indruk van de hardware-opbouw van de printer
terminal zoals die door my wordt voorgesteld.
Een 808oA C.P.U.,fabrikaat Intel,zal als terminal-controller optreden.
In die hoedanigheid verzorgt de C.P.U. de communicatiebesturing(tussen
host en terminal) en de I/O-besturing(key-board en printer)jalgemeen
kan men stellen dat de C.P.U. de interfacebesturing verzorgt.
Daarnaast verzorgt de C.P.U. ondermeer het routeren van de data
transporten en de mode-controle van de terminal.

Als serie-interface tU5sen de terminal en de host-computer wordt een
Intel 8251 P.C.I.(programmable communication interface) voorgesteldj
dit interface herbergt in zich de functies van zowel zender als ont
vanger.

Tussen terminal en host-computer wordt gebruik gemaakt van asynchrone
serie-datacommunicatie,zonder dat daarby gebruik wordt gemaakt van
modemsjdit laatste i.v.m. de geringe afstand tussen terminal en host
computer.Evenmin zullen voor de serie-communicatie protocollen worden
gebruikt.Datatransporten over de lyn zullen dus niet in de vorm van
records plaatsvinden.De te transporteren data wordt character voor
character over de lyn gezonden,waarby de characters ASCII-gecodeerd
zyn.

De verbinding tussen terminal en host-computer bestaat uit een
FULL-DUPLEX verbinding.Dat wil zeggen dat via de lyn 2-richtingsverkeer
mogelyk is.

Als parallel i-n-t-erfaees tUBsen de termin-a-l contrell-er-- enerzyds en de
Qume-printer en het key-board anderzyds,worden 2 Intel 8255 P.P.I.'s
(programmable peripheral interface) voorgesteld.

De hoeveelheden (P)ROM en RAM zyn op het moment van Bchryven van deze
pagina nog niet bekendjwel kan worden gesteld dat de gedachten uitgaan
naar 4K ROM. Qua hoeveelheid RAM,die o.a. van invloed is op de hoeveel
heid data die in de terminal kan worden gebuffered,wordt overwogen om
ongeveer 1 pagina tekst tydelyk te kunnen herbergen.Hiertoe zal ongeveer
4K aan RAM ter beschikking moeten staan.

De terminal zal "interrupt-driven" worden uitgevoerd.Hiermee kan ean
grotere "throughput" worden gerealiseerd,doordat de C.P.U. niet steeds
naar de status van de I/O-devices behoeft te informeren.Ve 8251 en de
8255's kunnen gemakkelyk aan deze werkwyze voldoen.

Overwogen wordt om in de verbinding tussen terminal en host-computer
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een kortsluitmogelykheid aan te brengen.Daarmee wordt de mogelykheid
geschapen om de terminal in een zogenaamde STAND-ALONE configuratie
te laten werken.Men kan dan met de terminal de host-computer simuleren.
De data die via de key-board input de terminal-controller wordt gepresen
teerd gaat in dat geval,eventueel na de nodige bewerkingen,rechtstreeks
naar de Qume-printer.

Overwogen kan worden om als terminal-controller een Intel 80/10 of
80/20 SBC(single board computer) toe te passen.By deze single board
computers zyn C.P.U.,I/O-devices en geheugen op ~en printed-circuit
geconcentreerd.~e~andit soort computer is dat men zich nauwelyks
behoeft bezig te houden met het implementeren van verschillende
componenten;vrywel direct kan men beginnen met de applicatie van de
computer.

Hierna worden in het kort de belangrykste hardware-componenten
van het terminalontwerp behandeld.Alleen de Qume-printer wordt wat
uitgebreider behandeld.Op de integratie van deze componenten hoop ik
terug te komen in een van de volgende hoofdstukken.In het hierna komende
hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op de software-aspect en van de
terminal.

~ARD~A~E=c2m~o~e~t~n~

1.De Intel 8080A C.P.U••

Deze C.P.U. wordt uitputtend behandeld in Intel's 8080 Microcomputer
Systems User's Manual,als genoemd in referentie nr. 1 van de
literatuuropgave.
In het kort worden hier toch een aantal markante gegevens van de 8080
C.P.U. vermeld:

- de C.P.U. betreft een 8-bit N-channel MOS C.P.U.,
- 6 8-bit general-purpose registers+ een accu;de G.P.-registers

kunnen individueel of paarsgewys worden geadresserd,
- een 16-bit program-counter(P.C.) die directe adresse~ing tim 64K

mogelyk maakt,
- een externe stack,geadresserd door een 16-bit-stack pointerCS.P);

sUbroutine-nesting mogelykheid wordt slechts beperkt door de
omvang van het aanwezige geheugen,

- ~t~:~~~:~~~-t;~~~ies,
- volle dig gedecodeerde T.T.L.-compatible controle-outputs,
- mogelykheid om 256 input- en 256 output-poorten te adresseren.

In figuur 3.2 is de 8080A C.P.U. schematisch weergegeven.

2.Micro Switch(Honeywell) 75SW12 Series MOS encoded KEY-BOARD.

Op dit key-board zyn de controle-characters gescheiden gehouden van
de gewone characters.De controle-characters worden altyd gegenereerd,
onafhankelyk van het feit of het key-board in de shifted-,of in de
unshifted mode werkt.
De serie -3 van dit key-board is leverbaar met controle-toetsen,die
door de gebruiker zyn toegewezen.
Qua outputs zyn te onderscheiden Data Key Outputs,Function Key Outputs
en Strobe Outputs. Data bits zyn true v66r het verschynen van de strobe
puIs.
De door het key-board geformeerde characters zyn USASCII gecodeerde
characters.Voor meer gegevens wordt verwezen naar referentie nr. 17
in de literatuuropgave •

• '/oorci .e.l
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3.De Intel 8255 P.P.I. (Programmable Peripheral Interface).

De 8255 is een vOQrbeeld van een parallel-interface,en in die
hoedanigheid worden 2 8255's in het terminal-ontwerp toegepast.
Een 8255 wordt geplaatst tussen Qume-printer en terminal-controller,

.. terwyI de tweede 8255wOrdt- opgesfeld tussen her key-board en de .
terminal-controller.
De 8255 is een general-purpose programmeerbaar I/O-device dat speciaal
t.b.v. de 8080-microprocessor is ontworpen.De 8255 heeft 24 I/O-pinnen,
die individueel geprogrammeerd kunnen worden in 2 groepen van 12.
Er komen 3 operatie-modes in aanmerking)namelyk de modes 0,1 en 2.
In de Mode O(basic input/output-mode;geen handshaking vereist) kan
iedere groep van 12I/0-pinnen z6 worden geprogrammeerd dat er groepjes
van.4 ontstaan(input of output).In de Mode 1 (strobed I/O),kan elke
groep zo worden geprogrammeerd dat een groep 8 input- of output-lynen
heeft.Van de 4 resterende pinnen per groep worden er 3 gebruikt t.b.v.
handshaking- en interruptcontrole-signalen.De derde mode,Mode 2 ,is een
bidirectionele-bus modejhierby zyn 8 van de 24 beschikbare lynen
benodigd als bidirectionele-bus en 5 lynen zyn no dig t.b.v. hand
shaking doeleinden(1 lyn lenen van de andere groep).
De 8255 beschikt over een directe bit set/reset mogelykheid.Dit is o.a.
gunstig by het "enablen- en .,disablen van interrupt-lynen.
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In figuur 3-3 wordt de 8255 blokschematisch weergegeven.
Voor verdere gegevens,de 8255 betreffende ,wordt verwezen naar referentie
nr. 8 in de literatuuropgave.

~. De Intel 8251 P.C.I. (Programmable Communication Interface).

De 8251 is een voorbeeld van een serie-interface,en in die hoedanigheid
wordt een 8251 toegepast in het ontwerp.Deze 8251 wordt geplaatst
tussen de terminal. ell ci~...1!o§_t.~.c:omp-gt~rten weI ~an het begin van di lyn
die van de terminal naar de host-computer voert.
De 8251 is een Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter
(USART) Chip,die speciaal is ontworpen voor serie-datacommunicatie
in computersystemen.De 8251 wordt gebruikt als randapparaat,dat door de
C.P.U. kan worden geprogrammeerd.
In de 8251 vindt serie-naar-parallel en parallel-naar-serie data-conversie
plaats.De USART kan tegelykertyd zenden en ontvangen.De 8251 kan de
C.P.U. een signaal geven wanneer de 8251 een volgend character t.b.v.
transmissie kan ontvangen 6f wanneer een character,bestemd voor de
terminal-controller,in de USART is gearriveerd.
De terminal-controller kan op ieder ogenblik de volledige status van
de 8251 lezen.
In het terminal-ontwerp wordt de 8251 in de ASYNCHRONE mode gebruikti
de volgende gegevens zyn daarby verder van belang:

aantal bits per character: 8
aantal stopbits 1
baud rate gboo
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,Deze gegevens worden door de software aan de 8251 toegekend.
Andere eigenschappen van de 8251 die van belang zyn,betreffen:

mogelykheid om full_duplex te zenden en te ontvangen,
in de zender en in de ontvanger worden "dubbele" buffers toegepast,
in de 8251 bevinden zich parity-,overrun- en framing- errordetectie
circuits
m.b.v. de R-RDY,de T-RDY en de T-Empty outputs van de 8251 kan
gemakkelyk een interrupt-request mechanisme worden geimplementeerd,
het programma dat in de terminal draait kan gemakkelyk de bron van
een interrupt bepalen door de status van de USART te lezen.

In de figuur 3-4 wordt de 8251 blokschematisch weergegeven.Voor verdere
gegevens over de 8251 kan men terecht in referentie nr. 9 ,als
vermeld in de literatuuropgave.
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e QUME Q55 highspeed character printer.

De Qume-printer verzorgt de hardcopy-output van het printer-terminal
ontwerp.Hierna wordt vry uitgebreid ingegaan op de verschillende
eigenschappen van de printer.Wil men een volledig inzicht in de Qume
printer krygen dan kan men terecht in referentie nr.4 (zie de literatuur
opgave).
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,UME Q"'S5 PRINTER.

De Qume-printer is een printer die,door toepassing van een print
wiel waarop zich 96 characters bevinden,volledige characters in een
keer kan printen.
De printsnelheid bedraagt 55 characters per seconde(gemiddelde Engelse
tekst),hoewel de mechanische structuur van de printer geschikt is voor
100 characters per seconde.
De fundamentele controle-functies van de printer zyn :

- transport van het papier(verplaatsingen in de Y.richting),
- transport van de wagen,waarop zich het printwiel bevindt(verplaatsingen

in de X-richting),
- het afdrukken van characters.

De transportfuncties kunnen worden verricht in veelvouden van de
volgende minimale stapgroottes:

- Y-richting(papiertransport) :1/120 inch (0,21 mm)
- X-richting(wagentransport) :1/120 inch (0,21 mm)

Voor de Y-richting bedroeg de minimale stapgrootte oospronkelyk 1/48 inch.
Door de uitvoering van een modificatie,door T.H_personeel uitgevoerd,
is de 1/48 inch teruggebracht tot 1/120 inch.H1erdoor werd de printer
beter geschikt voor het uitvoeren van plot-operaties.Wel is t.g.v. de
modificatie de papiertransportrichting geinverteerd.

De gewenste verplaatsing in + of -Xrichting en/of + of -Yrichting,~n

het afdrukken van een character kan men via een 13-bits databus en
3 strobelynen van buitenaf aan de printer opdragen.

Qua papierformaten kan de printer zowel losse yellen als aaneengesloten
veIlen papier(met ofzonder sprocket-gaten).
Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar referentie nummer
~ in de literatuuropgave.

De Qume-printer leent zich goed voor toepassing in kleine systemen,
die qua input/output gebonden zyn; daarnaast is de printer ook goed bruik
baar in grot ere systemen die een flexibele terminal-printer behoeven.
De printer is traag t.o.v. een regeldrukker,die echter veel duurderjis.
T.o.v. een teletype(seriewerking) is de printer echter snel.

Hierna wordt de werking van de Qume-printer beschreven.Deze beschryving
~s v.rywel geheel ov.er..genomen uit het stageverslag van de heer Potgieser
~ref~ntie n llmmer11.in de literatUllropgave).

~er~in,g, v~n ~e £um~-pE.in!er~

De ~ume-pri.ter vertoont uiterlyk enige gelykenis met een electrische
typemachine,afgezien van het feit dat een toetsenbord ontbreekt.
Zo bevat de printer byvoorbeeld ook een rollensysteem,dat dient voor
het vasthouden van het papier en voor het uitvoeren van verplaatsingen
van het papier in verticale(Y-) richting.
H orizontale verplaatsing van het papier is onmogelyk.In plaats daarvan
heeft de Qume-printer een wagen die horizontaal langs het papier kan
bewegen en waarop zich het printmechanisme bevindt.
Wat overige eigenschappen betreft wykt de printer sterk af van een
gewone electrische typemachine.Zo ontbreken byvoorbeeld aIle processen
die by een typemachine automatisch verlopen,zoals het verplaatsen van
de wagen na het printen van een character en het heffen van het lint
tydens de printcyclus.
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Dit betekent dat aIle acties die de printer moet uitvoeren van buitenaf
dienen te worden opgedragen.

De Qume heeft 3 basisfuncties die min of meer onafhankelyk van elkaar
zyn.Deze functies zyn de volgende:

- de verplaatsing van het papier.

De verplaatsing van het papier in verticale richting vindt plaats
door een rol,waartegen het papier is vastgeklemd te verdraaien.
Deze rol wordt door een aparte motor aangedreven en de rol kan zowel
omhoog als omlaag draaien.
De verplaatsing van het papier bedraagt een veelvoud van de minimale
verplaatsing die voor de Y-richting 1/120 inch bedraagt.verplaat
singen zyn zowel in +Y - als in -Y -richting mogelyk.
Een commando voor papiertransport zal devolgende informatie moeten
bevatten:

- de riahting van de verplaatsing(omhoog of omlaag),
- de omvang van de verplaatsing,ofwel het aantal te zetten stappen

van 1/120 inch.
Opgemerkt moet worden dat een verplaatsing in positieve Y-richting
(omlaag) een verplaatsing van het papier naar beneden vereist.

de verplaatsing van de wagen.

Ret verplaatsen van de wagen wordt verzorgd door een aparte motor
die de wagen zowel naar rechts als naar links kan doen bewegen.
Verplaatsingen in horizontale(X-) richting bedragen gehele veel
vouden van de minimaal mogelyke v.rplaatsing,die 1/120 inch
bedraagt.De verplaatsing van de wagen is,in tegenstelling tot de
verplaatsing van het papier,begrensd omdat de wagen binnen het
chassis van de printer moet blyven.De in de printer ingebouwde
electronica waakt tegen verplaatsingscommandos die de X-grenzen
zouden overschryden.
Een commando voor het verplaatsen van de wagen moet de volgende
informatie bevatten:

- de richting van de verplaatsing(naar links of naar rechts),en
- de omvang van de verplaatsing,ofwel het aantal stappen van

1/120 inch.

- het afdrukken van een character.

Op de wagen bevindt zich het printmechanisme,bestaande uit een
-plintwiel metdaaIacht"8T een el-ec-tromagnetischbekIachtigde
printhamer.Het printwiel kan draaien in een verticaal vlak,
evenwydig aan de as van de rol.Ret is uit kunststof vervaardigd
en het bevat een volledige ASClI-characterset;de characters bevinden
zich aan het eind van 96 spaken die in de vorm van een madelief
zyn opgesteld.Achter het printwiel bevindt zich de printhamer,die
by bekrachtiging het voorstaande character,via het lint,tegen het
papier slaat.
De printcyclus verloopt gedeeltelyk automatisch;zodra een ASCII
character en een printcommando zyn ontvangen,wordt het printwiel
in de juiste positie gebracht,waarna het lint wordt getransporteerd
en de printhamer wordt bekrachtigd,
Bet heffen van het lint moet van buitenaf worden opgedragen.
Een commando voor het printen van een character moet de volgende
informatie bevatten:

- de ASCII-code van het te printen character.
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Daar de drie beschreven functies onafhankelyk van elkaar kunnen worden
opgedra£en,zal het duidelyk zyn dat er enige interne organisatie in de
printer noodzakelyk is.
Zo mag byvoorbeeld een verplaatsingscommando niet direkt worden uitge
voerd indien er nog een printcyclus aan de gang is.
lim dezeinterne organisatie te bewerkstelligen heeft de,QUME printer
verder nog de volgende eigenschappen:

- Len verplaatsingscommando,ontvangen tydens het uitvoeren van de print
cyclus,wordt bewaard en pas uitgevoerd als de printcyclus geetndigd is.

- Een commando voor het printen van een character,ontvangen tydens het
uitvoeren van een verplaatsing,wordt reeds gedeeltelyk uitgevoerd,
namelyk het in positie brengen van het printwiel enhet transporteren
van het lint.De printhamer wordt echter dan pas bekrachtigd,als het
printwiel en het lint tot rust zyn gekomen en de verplaatsing
volledig is uitgevoerd.

Tydens het uitvoeren van een verplaatsing in de X-richting wordt
elk ander commando voor een verplaatsing in de X-richting genegeerd.
Een commando voor een verplaatsing in de Y-richting wordt echter
wel geaccepteerd en direct uitgevoerd.
Omgekeerd worden ook tydens een verplaatsing in de Y-richting
uitsluitend commandos voor een verplaatsing in de X-richting
geaccepteerd.

Uit het bovenstaande valt af te leiden,dat het tydwinst voor de controller
,die de printer stuurt,betekent als een verplaatsingscommando v66r
een print commando wordt gegeven.Deze tydwinst is o.a. van belang by
het gebruik van de printer a18 plotter,omdat dan tydens hat tekenen
van een lyn elke verplaatsing wordt gevolgd door het printen van een
character.

Het sturen van commandos naar de printer en het ontvangen van terug
meldingssignalen gebeurt langs electrische weg.De Qume-printer bezit
een 13-bits brede databus,alsmede een aantal controle- en status
lynen.
Data op de bus kan drie verschillende betekenissen hebben,namelyk:

- een verplaatsing van het papier in de Y-richting,
- een verplaatsing van de wagen in de X-richting,
- een ASCII-byte, voorstei1.ende het--t-e-printen chararter.

Voor een juiste interpretatie van de data op de bus dienen 3 van de
genoemde controle-lynen.
De status-lynen stellen de gebruiker in staat om aan de hand van de bit
patronen op deze lynen,de interne toestand van de printer te beoordelen.
De controle- en status-lynen worden hierna besproken,opgemerkt moet nog
worden dat de printer gebruik maakt van NEGATIEVE logica("O"=true).

Functie van de controle- en van de status-lynen.- - - - - - - - - - - -- - - - -
- controle-lyn "PRINTER-SELECT"

,- status-lyn "PRINTER.l.READY"

Initialisatie van de printer vindt plaats,nadat de printer van de
juiste voedingsspanningen is voorzien.Daarby wordt de interne logic a
van de printer gereset en wordt de wagen naar de uiterst linkse
positie bewogen.
Ala na initialisatie de interne oscillator goed 1'!erkt dan wordt de
status-lyn "PRINTER-READY" true("O") en deze statuslyn blyft true
zolang er geen storingen optreden of de spanning wordtafgeschakeld.



-26-

Een indicatie voor het true zyn van deze statuslyn is het branden van
het PRINTER.READY controlelampje aan de voorzyde van de printer.
AIle andere controle- en status-Iynen,m.u.v. "PRINTER-SELECT" blyven
echter gedisabled totdat de lyn "PRINTER-SELECT" laag wordt gemaakt.
Geen enkel commando kan worden uitgevoerd zolang "PRINTER-SELECT"
hoog(not true) is.By de hierna te bespreken controle-signalen mag dan
ook worden verondersteld,dat de "PRINTER-SELECT" lyn true is op het
moment dat het betreffende controle-signaal wordt gegeven,tenzy
uitdrukkelyk het tegendeel wordt vermeld.

- de controle-Iyn "RESTORE"
- de status-Iyn "CHECK"

De status-Iyn "CHECK" is de voornaamste indicator voor storingen
binnen de printer.Deze lya wordt true in de volgende gevallen:

1- als de voedingsspanningen buiten de toegestane toleranties vallen,
2- ala de interne oscillator niet op de juiste wyze werkt,
3- ala er een verplaatsingscommando voor de wagen wordt gegeven dat

de wagen buiten het chassis van de printer zou brengen,en dat dus
niet volledig zou kunnen worden uitgevoerd.

Indien de "CHECK"-lyn true("O") wordt,dan worden aIle overige status
en controle-Iynen ,m.u.v. "RESTORE",gedisabled.De normale printer
werking kan dan aIleen worden hersteld door het geven van een "RESTORE"
controle-aignaal.Dit gebeurt door het true maken van de "RESTORE"
lyn.is de "CHECK"-lyn echter true geworden door een permanente storing
binnen de printer,dan heeft het true maken van de "RESTORE"-lyn geen
enkel effect.
Een "RESTORE"-controlesignaal heeft ook de initialisatie van de
printer tot gevolg"n kan dus ook worden gebruikt om tussentyds de
printer opnieuw te initialiseren.

D~ overige controle- en statua-Iynen hebben betrekking op het eigenlyke
printerwerk.

- de controle-Iyn "PAPER FEED RIGHT STROBE" (PFR strobe)
- de status-Iyn "PAPER FEED RIGHT READY" (PFR ready)

Indien de "PFR READY" status-Iyn true is dan betekent dit dat de
printer klaar is om een controle-signaal voor papiertransport te ont
vangen.In geval van het false zyn van de statuslyn wordt het controle-
signaal genegeerd-~-- -. .
Een verplaatsing van het papier wordt gerealiseerd door het aanbieden
van een binair w~ord via de databus,gevolgd door het true maken van
de "PFR STROBE" controle-Iyn.
Van de 13 bit op de databus wordt een bit gebruikt om de richting van
de verplaatsing aan te geven en worden 10 bits gebruikt om aan te geven
hoeveel stappen van 1/120 inch de verplaatsing bedraagt.
T ydens het uitvoeren van een verplaatsing in de Y-richting is de
"PFR READY"-atatus-Iyn false,ongeveer 30 msec na de "PFR STROBE" wordt
de "PFR READY"-weer true(4 mseo per 1/48 inch nodig voor uitvoering van
verplaatsing).

- de controle-lyn "CARRIAGE STROBE",
- de status-Iyn "CARRIAGE READY",

Als de "CARRIAGE READY" lyn true is,is de printer gereed om een controle
signaal voor een horizontale verplaatsing te ontvangen.
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Is de lyn false,dan wordt zo een signaal genegeerd.Een verplaatsing van
de wagen wordt gerealiseerd door het aanbieden van een binair woord
via de databus,gevolgd door het true maken van de "CARRIAGE STROBE"-lyn.
Van de 13 bits op de databus wordt een bit gebruikt ter indicatie van
de richting van de verplaatsing,terwyl 11 van de overige bits worden
gebruikt om de verplaatsing in stappen van 1/120 inch aan te geven.
Tydens de uitvoering van een verplaatsing in de X-richtmng is de
"CARRIAGE READY" status-Iyn false.

- de controle-Iyn "CHARACTER STROBE",en
- de status-Iyn "CHARACTER READY".

Als de "CHARACTER READY" lyn true is,dan kan de printer een printop
dracht uitvoeren.ls het niveau op deze lyn hoog(false) ,dan wordt een
printepdracht genegeerd.
Het printen van een character vindt plaats door het aanbieden van een
binair datawoord via de databus,gevolgd door het true maken van de
"CHARACTER STROBE" controle-lyn.Slechts 7 van de 13 aangeboden bits
worden gebruikt om een aan de printer aangeboden ASCII-character te
printen.Tydens het printen van een character is de "CHARACTER READY"
lyn false.

De laatste controle-Iyn is :

- de controle-Iyn "RIBBON LIFT".
Tydens de uitvoering van een printcyclus wordt het inktlint weI auto
matisch getransporteerd,maar het wordt niet automatisch geheven.
Het heffen van het lint moet van buitenaf worden opgedrage.,en dit kan
gebeuren door het true maken van de controle-Iyn "RIBBON LIFT".
Als de lyn false wordt gemaakt dan zakt het lint.
Het verdient aanbeveling om het lint continu geheven te houden,omdat
de beweging van het lint van de ene naar de andere positie ongeveer
30 msec. duurt,en omdat gedurende een lintbeweging de printhamer niet
bekrachtigd kan worden'een nadeel hiervan is dat dan de tekst niet
direct gelezen kan worden).

Het is in principe mogelyk om verschillende van de laatst genoemde
controle-signalen tegelykertyd te geven;de volgorde van afwerken
van de controle-signalen wordt daarby bepaald door de interne organisatie
van de printer.
By de in di t .v~rslag ter sp!,~~~ kom~.J.lde._ software.~~~.~~lee_n_h_e--,t_::--__
"RIBBON LIFT" controle-signaal gelyk met een verplaatsingscommando
gegeven worden;de printer-controle-signalen zullen steeds im volgorde
van aankomst by de printer worden verwerkt.
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Interrupt-Controller.

De communicatie tussen terminal en "buitenwereld" zal uiteindelyk op
interrupt-basis plaats moeten vinden.
De optredende interrupt-bronnen in dit verband zyn: de Qume-printer,
het key-board en de zender en ontvanger van de USART.
Omdat er sprake is van 4 mogelyke interrupt-bronnen,die eventueel tege
lykertyd actief kunnen wordent~n omdat er aan bepaalde interrupts voor
rang moet worden verleend is er behoefte aan een Interrupt-Controller
die volgens een prioriteits-schema kan werken.

Als mogelyke Interrupt-Controllers komen in aanmerking:

1.De INTEL 8214 Priority Interrupt Controller.
Deze controller staat uitvoerig beschreven in referentie nr. van
de literatuuropgave(INTEL 8080 handboek).

2.De INTEL 8259 P.I.C. (programmable interrupt controller).
Deze controller maakt o.a. deel uit van de INTEL SBc80/20 micro
computer.Voor een beschryving van deze interrupt-controller wordt
dan ook verwezen naar hetSBC 80/20 Single Board Computer Hardware
Reference Manual(referentie nr. in de literatuuropgave).

---------------
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lfdstuk 4.

,TEEM-STRUCTUUR en TERMINAL-FUNCTIES(MODES).

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de systeem-structuur van de te ont
wikkelen printer-terminal ~n op de data-verwerking in de t~rminal.

In het volgende hoofdstuk zal de software-implementatie,voor zover gereed,
worden behandeld.

Uit de behandeling van de terminal-opbouw,zoals die in Hoofdstuk 2
plaatsvond,volgt dat de taak van de terminal-software in beginsel 2-voudig
is.De belangrykste opdrachten voor het terminal-softwarepakket zyn
namelyk:

- het regelen van de data-stroom van het key-board naar de host
computer(DATA ENTRY MODE),en

- het bufferen van de door de host-computer verzonden data,het bewerken
van deze data en het uiteindelyk naar de Qume-printer zenden van
deze data(RECEIVING MODE).

Deze data-stromen zyn in de figuren 4.1 en 4.2 nog eens afzonderlyk in
een soort blokschema weergegeven(hardware en software door elkaar).
Voorlopig worden by het data-verkeer tussen de host-computer en de
terminal nog geen protocollen gebruikt,d.w.z. voorlopig nog geen data
sequences.

De twee hoofddata-stromen moeten tegelykertyd plaats kunnen vinden.
Dit is mogelyk met behulp van de full-duplex verbinding die tU8sen de
host-computer en de terminal zal worden aangebracht.
Is alleen de data-stroom van de host-computer naar de terminal actief,
dan kan worden gezegd dat de terminal in de zogenaamde receiving-mode
werkt;is alleen de andere data-stroom actief,dan bevindt de terminal
zich in de zogenaamde data entry-mode.Deze beide modes kunnen als
ON-LINE modes worden gezien,omdat in deze modes de terminal verbonden
is met de host-computer.Het is mogelyk om deze modes m.b.v. toeteen op
het key-board te selecteren,hoewel deze selectie ook m.b.v. control
characters vanuit de host-computer plaats kan vinden.

Naast de bovengenoemde modes moet de terminal ook nog in een zogenaamde
Stand-Alone configuratie kunnen werken.Dit houdt in dat de data die via
het key-board wordt aangeboden,na bewerking,uiteindelyk wordt geprint
door de Qume-printer. In hardware is deze Stand-Alone configuratie te
realiseren dggru.Q..e---~b-ind-ing---tussena~u host computer-- -en de terminal
kort te sluiten d.m.v. een switch die zich op een speciaal key-boardje
kan bevinden.In deze Stand-Alone mode kan,uiteraard tot op zekere
hoogte,de host-computer worden gesimuleerdide terminal werkt OFF-LINE.

-Een ander belangryk uitgangspunt voor de systeem-structuur van de
terminal is het feit dat de terminal-software "interrupt-driven" ,dit
in tegenstelling met "status-driven",zal worden opgezet.
Dit betekent voor het systeem een betere "throughput" omdat de C.P.U.
niet belast is met het beurtelings testen van de status van de I/O-devices
en van de USART.

Als interrupt-bronnen treden binnen het terminal-systeem op:

- de zender van de 8251 USART,
- de ontvanger van de 8251 USART,
- de Qume-printer,en
- het key-board.

De interrupts zyn in de figuren 4.1 en 4.2 door middel van bliksem
schichten aangeduid.
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De interrupts zullen volgens een prioriteits-mechanisme worden afgehandeld.
Daarby he eft een interrupt,afkomstig van de receiver in de USART de
hoogste prioriteitjdaarna komen het key-board,de Qume-printer en tenslotte
de zender van de USART,in volgorde van afnemende belangrykheid.

-De diverse programmadelen van het terminal-softwarepakket,dat uiteindelyk
in de R.O.M.-geheugenruimte wordt gehuisvest,zullen MODULAIR (labelled
blocks) worden opgebouwd.Door deze opbouw in modules wat in feite meer of
minder uitgebreide subroutines(procedures) zyn,kan het programma eenvoudig
worden uitgebreid of ingekrompen door modules toe te voegen of te
verwyderen.

-Het hoofdprogramma dat in de terminal zal gaan draaien krygt voorlopig
de volgende taken te verrichten:

- het initialiseren van:

-de USART, ~
- de twee 8255 P.P.I.'s,
- de interrupt-controller, -.. hardware-initialisatie
- de Qume-printer,
- het key-board,
- de Qume-driver'parallel output-procedure), j
- de key-board-driver{parallel input-procedure),

software- de USART-driver(serie input- en output-procedures), -.
initialisatieprogramma-variabelen,

- het bewerken van de data die van de host-computer of van het key
board is ontvangen en die ligt opgeslagen in het terminal-buffer,
en het opslaan van de data die de Qume-printer uiteindelyk als
hardcopy-output zal moeten produceren(d.w.z. opslaan van groot
aantal XRE_,YRE en CHAR~-waardes,die door de Qume-driver worden
opgehaald en verwerkt).

Het initialiseren kan in een subroutine worden ingepast.Tydens de
initialisatie zyn de interrupts"disabled~terwylaan het einde van de
initialisatie de interrupts weer worden"enabled:
Na de initialisatie begint het hoofdprogramma met de data-verwerking.
Een data-string die bewerkt moet worden,alvorens als output naar de
Qume-printer te gaan,vangt aan met een start-of-text symbool,en wordt
afgesloten door een end-of-text symbool.Als het hoofdprmgramma een EOT
character detecteert,betekent dit het einde van de dataverwerking op dat
ogenhlik en.h.e.t hQQfdprogrammakQJn1__ dan verv9lgenl;l in een wachtloop
waarin wordt get est op een SOT-character.Ook na de initialisatie,als
niet direct data voorhanden is,komt het hoofdprogramma in eenzelfde
wachtloop.

-De characters die het hoofdprogramma verwerkt en bewerkt worden m.b.v.
een leespointer uit het terminal-buffer gehaald.Dit terminal-buffer is
roterend uitgevoerd.Als het buffer byna vol is(teller byhouden en testen)
dan wordt d.m.v. een X-off signaal de terminalontvang-verbinding tussen
terminal en host-computer verbroken,terwyl in het geval van een byna
leeggelezen buffer de verbinding tussen host-computer en terminal weer
wordt hersteld d.m.v. een X-on signaal.

"Byna vol"en"byna leeg"in de bovenstaande zinnen moet men zien als een
noodzakelyke marge die dient om characters die "onderweg" zyn op het
moment van maken of breken van de host-terminal verbinding niet verloren
te laten gaan.Onder characters die onderweg zyn kan men byvoorbeeld
de characters die zich op het moment van verbreken van de verbinding
in de USART bevinden,verstaan.
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-Tydens het verwerken van data kan het hoofdprogramma worden onder
broken door een of meer interrupts,afkomstig van de 4 interrupt-bronnen
die hiervoor al werden genoemd.Deze interrupts bewerkstelligen de
serie- en parallel-communicatie met de buitenwereld wat in feite neerkomt
op het verzorgen van de input en de output van de terminal.

M.b.v. software-routines worden de interrupts geserviced.
Zo moeten voor de 4 devices die op interrupt-basis moeten gaan werken,
zogenaamde Device-Drivers worden ontwikkeld.Een device-driver kan algemeen
worden omschreven als een software-routine die een periferie-apparaat
bestuurt.

~~n Manier van implementeren van een device-driver is het opsplitsen van
de device-driver in:

1. Command-Processor,en
2. Interrupt Service Routine.

Hierby is de command-processor een software-module dat de volgende taken
heeft:

1. Het geldig verklaren van datatransactie-verzoeken afkomstig van
het gebruikers-programma(is in myn geval gelyk aan het hoofd
programma), en

2. het initialiseren van een data-transactie.

Na het verrichten van deze taken wordt teruggekeerd naar het gebruikers
(hoofd-) programma en dan is het vervolgens de interrupt service routine
van de betreffende device-driver,die de rest van de gewenste datatransactie
verzorgt.
De command-processor kan zyn taken verrichten door gebruik te maken van
een door het gebruikers-(hoofd-) programma verschaftDevice Control Block
dat in de RAM-geheugenruimte is gehuisvest en dat allerlei informatie
bevat die van belang is by een datatransactie(blok bevat gegevens als:
status v.d. transactie,source/destination van de data betrokken by de
transactie,soort transactie,adres van de transactie-completion routine,etc.).

De Interrupt Service Routine verricht de volgende taken:

1.Het redden van de machine-status,
2.het vaststellen van de interrupt-bron(m.b.v. een in hardware

uitgevoerd register ~f d.m.v. het"pollen" van de status van de
interrupt-bronnen),

3.data overbrengen vanaf of naar een periferie-apparaat,
-4-~nn ':elteeiing--van -de I/O meet de oentrale weer wel'-Eie-n-- evergege':en

aan het gebruikers-(hoofd-) programma,
5.het herstellen van de machine-status.

Bovenbeschreven opslitsing van een device-driver kan worden toegepast
by de te implementeren Qume-driver en Key-board-driver.
In referentie nr. 8 van de literatuuropgave die toepassingen van de INTEL
8255 P.P.I. beschryft,wordt een voorbeeld gegeven van een Mode-1 Interrupt
Driven Printer Interface dat qua opzet vrywel geheel kan worden overge
nomen t.b.v. de ontwikkeling van de Qume- en Key-board device-drivers.
Uit tydsoverwegingen wordt hier volstaan met verwyzen naar deze 8255
toepassing.

Voor de te ontwikkelen devi~e-drivers voor de zender en de ontvanger die
in de INTEL 8251 USART zyn ondergebracht,wordt verwezen naar de Application
Note van de~e USART(referentie nr.9 in de literatuuropgave).
In deze Application-Note is een uitgebreid voorbeeld opgenomen over het
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runnen van een Processor Data Link die m.b.v. 2 8251 USARTS tot stand
La gebracht.
[n dit voorbeeld treft men een programma,USRUN(USART-RUN),aan dat de
JSART (zender 'n ontvanger) bestuurt en dat commando's en parameters van
een gebruikera-(hoofd-) programma ontvangt.De uitvisseling van commando's
!n parameters vindt plaats door tusaankomst van 2 control-blocks,een voor
ie zender en een voor de ontvanger,die in de RAM-geheugenruimte zyn ge
iefinieerd.
)e idee achter dit 8251-besturingsprogramma kan vryvel geheel vorden
)vergenomen t.b.v het ontvikkelen van de receiver- eD transmitter-driver
ran de terminal.
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iata-verwerking.

)e door de terminal-receiver van de host-computer ontvangen data wordt
l.b.v. een schryfpointer in het terminal-buffer geplaatst.Zo een data
,tring wordt voorafgegaan door een start-of-text character en wordt
lfgesloten door een end-of-text character.
let hoofdprogramma verwerkt de characters die aldus in het terminal
luffer zyn geplaatst.
)e verwerking van de characters kan plaatsvinden in een van de zes
:erminal-modes of terminal-functies die voorlopig zyn ge!mplementeerd,
~n die in het volgende hoofdstuk uitvoerig zullen worden besproken.
)e mode waarin de characters worden verwerkt wordt bepaald door een
~ode control-character dat aan de betreffende characters voorafgaat in
ie data-string.Het hoofdprogramma verwacht na het start-of-text character
~en mode control-character en springt by de detectie van zo een character
laar een van de subroutines die by de dataverwerking in de betreffende
~ode een rol spelen,nadat het hoofdprogramma de specifiek by de mode in
cwestie behorende parameters,grootheden etc. heeft ge!nitialiseerd en de
~ventuele default-waardes heeft geduid.Deze laatstgenoemde gegevens
~orden door het hoofdprogramma uit een voor de betreffende mode gedefinieerde
~erklyst gehaald en geplaatst in een momentane werklyst.
[n de subroutines die het hoofdprogramma aanroept worden de characters
iie tot de mode behoren verwerkt tot een gewenste printer-output.
)e actuele mode waarin de terminal werkt(de terminal-functie op dat ogen
Jlik) wordt in de implementatie die in hoofdstuk 5 wordt behandeld ,
Jeeindigd zodra eenzelfde mode control-character wordt gedetecteerd als

It • "taarmee de betreffende mode werd b~nnengegaan;vervolgenswordt er naar
let hoofdprogramma teruggesprongen en wordt er gezocht naar een mode
:ontrol-character(of een EOT-character)jwordt een mode control-character
~edetecteerd dan wordt opnieuw naar bepaalde subroutines gesprohgen,etc.
iemakkelyker is het om in de subroutines die by een mode behoren te
:esten op mode control-characters en by detectie van zo een char~cter

iirect door te gaan met een volgende mode,totdat een keer een end-of
:ext character wordt gedetecteerd waarna de data-verwerking tydelyk
3tOpt en het hoofdprogramma in een wachtloop komt.

)e 6 functies of modes waarin de terminal data,afkomstig van de host
:omputer of van het key-board,kan verwerken zyn:

1- de TAS-mode (text-adjust-standard line length mode),
2-de TANS1~Qde(text-adjust-nonstandard line length1 mode),
3- de TANS2-mode (text-adjust-non standard line length2 mode),
4- de PLOT-mode (~lotting mode),
5- de TF-mode (text-formulas mode), en
6- de T-mode (text mode).

~lke mode wordt geinitialiseerd door een specifiek mode control-character.
)e 6 voornoemde terminal-functies maken deel uit van 3 functie-groepen
iie ruwweg omschreven kunnen worden als:een functie-groep waarby uitgelynde
:ekst wordt geproduceerd,een functie-groep waarby wordt geplot,en een
tunctie-groep waarby tekst van willekeurige regellengtes wordt verwerkt.
)eze functie-groepen worden hierna in het kort behandeld.ln het volgende
loofdstuk wordt uitgebreid teruggekomen op de tot de verschillende
sroepen behorende modes.

i/ De uitgelynde-tekst modes.
De TAS- en de TANS1/2-modes zyn terminal-functies waarby aangeboden
characters worden verwerkt tot regels tekst die door de Qume
printer in uitgelynde vorm,d.w.z. dat in principe alle regels
dezelfde lengte en dezelfde marges hebben,als terminal-output worden
geprint.
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In de TAS-mode is de regellengte van de geprinte tekst "standaard",
d.w.z. in overeenstemming met de tekstlengte die de gebruiker vooraf
als standaard heeft gedefinieerd.In de implementatie die in hoofd
stuk 5 wordt behandeld is de standaard regellengte opgebouwd uit
62 characters met character-tussenafstand gelyk aan 12.1/120 inch,
waardoor de standaardregellengte 61.12.1/120 inch gaat bedragen.
De TANS1-mode wordt geimplementeerd met nominaal 54 characters per
rege+,de TANS2-mode met nominaal 46 characters per regel;beide modes
hebben als character-tussenafstand 12.1/120 inch.
De regellengtes en de character-tussenafstanden kan men in feite
willekeurig kiezen.Deze gegevens kunnen byvoorbeeld worden opgenomen
~~ een mode-werklyst waarvan de parameters actueel·worden geaaakt
door het hoofdprogramma by het binnengaan van de betreffende mode.

Een uitlyn-algorithme legt voor iedere gekozen regellengte een
uitlyn-range,waarvoor geldt:hoe groter de regellengte,hoe groter
de uitlyn-range,vast.In het !olgende hoofdstuk wordt dit algorithme
uitgebreid behandeld.
By een regellengte van nominaal 62 characters(TAS-mode) loopt de
uitlyn-range van 54 tim 67 characters,d.w.z. dat regels tekst
waarvan het aantal characters binnen de uitlyn-range valt,m.b.v. het
uitlyn-algorithme worden geprint als regels die 61.12.1/120 inch
lang zyn.
Voor de mode TANS2 loopt de uitlyn-range van 40 tim 50 characters,
voor de TANS1-mode van 47 tim 58 characters.
Het uitlynen van regels tekst berust 01' het varieren van de
character-tussenafstand in de betreffende regel tekst.In een regel
kunnen 2 verschillende charactertussenafstanden voorkomen.Het uitlyn
algorithme rekent voor een regel tekst aIle voorkomende letter
tussenafstanden uit.

De uiteindelyke bedoeling van de mode TAS is dat de host-computer
een regel tekst,afgesloten door een carriage-return~enbestaande
uit 54 tot maximaal 67 characters,aan de terminal aanbiedt waarna
de terminal-software de regel door tussenkomst van het uitlyn
algorithme uitgelynd,via de printe~weergeeft,wat inhoudt dat de
regellengte voor aIle regels die binnen de uitlynrange vallen
61.12.1/120 inch zal gaan bedragen.
In de huidige software-implementatie is t.b.v. de 3 modes TAS,TANS1
en TANS2 een subroutine ADST(adjust standard) opgenomen die een data
~tring,opgef:):tagen~nhet termina:l,-bu::fr~rJuitsplitstin regels die .
qua aantal characters binnen de beschikbare uitlynrange(mode-afhan
kelyk) vallen,en die zelf carriage-returns toevoegt aan de regels.
In de subroutine ADST wordt,uit de data opgeslagen in het terminal
buffer,Hm regel gevormd die uitgelynd moet worcien;cfeze-regel wordt
opgeslagen in een buffer genaamd ADBUF(adjust_buffer)t.b.v. verdere
verwerking.Het "01' maat maken" van een regel gebeurt door een
characterteller by te houden en door te testen 01' de bovengrens van
de uitlynrange;by overschryding van de bovengrens wordt teruggezocht
naar een spatie of een lettergreepdeelstreep.Het regelgedeelte dat
de regel in kwestie te lang maakte wordt teruggeschreven in het
terminal-buffer.
Als de subroutine ADST klaar is met het vormen van een regel wordt
de subroutine LINTY(line_type) aangeroepen.In deze subroutine
worden o.a. de character-tussenafstanden voor de betreffende regel
berekend en opgeslagen in een buffer,genaamd CAFBU(character afstand
buffer)jverder worden voor de betreffende regel de X- en Y-verplaat
singen,benodigd om de characters 01' de juiste afstanden t.o.v.
elkaar te kunnen printen,berekend.
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de uitlyn-modes,hetzelfde geldt ook voor de
die uit breuken zyn opgebouwd.Beide soorten
verwerken in de TF-mode die nog behandeld zal
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Deze berekende afstanden worden samen met de te printen characters
opgeslagen in een bUffer,genaamd LIBUF(line buffer),waarna uiteindelyk
wordt beslist tot van-links-naar-rechts printen of tot van-rechts
naar-links printen en de regel-data (XRE,YRE en CHARQ) ,opgeslagen
in LIBUF en CAFBU,wordt verwerkt door de Qume-printer m.b.v. een
handshake-mechanisme.Daarna wordt teruggekeerd naar de subroutine
ADST om de volgende regel tekst t. vor••n en te verwerken.Etc.
Ten behoeve van de voorziene interrupt-driven systeem-structuur
moet deze vorm van implementatie in zoverre worden gewyzigd,dat de
eindresultaten XRE,YRE en CHARQ niet via een handshake-mechanisme
naar de Qume worden gezonden maar worden opgeslagen in een of ander,
buffer(eventueel zelfs opslaan in een floppy-disc geheugen),dat op
basis van een interrupt-mechanisme wordt geledigd door een Qume
driver routine.Tevens zal de subroutine ADST naar de host-computer
moeten verhuizen.

Opgemerkt moet worden dat de tot nu toe geimplementeerde vorm van
uitlynen niet interactief plaatsvindt,hoewel interactief werken
ook een goede oplossing biedt om te kunnen uitlynen.Men moet in dat
geval met de hulp van een interactief randapparaat dat gekoppeld
is aan de host-computer,de tekst zodanig voorbereiden dat regels
van een geschikte lengte naar de terminal worden gezonden;zyn de
regels die men de host als input aanbiedt te lang dan worden onder
software controle woorden van de regel afgehaald en geplaatst aan
het begin van de volgende regel.De gebruiker,die de tekst via het
interactieve randapparaat(teletype,decscope etc~'re&elsgewys aan
biedt en daze tekst ook regelsgewys gerefl~oteerd krygt op het
randapparaat,waarby de gereflecteerde tekst een geschikte regel
lengte om uitgelynd te kunnen worden heeft gekregen,ziet de woorden
die een regel te lang was op de eerstvolgende regel verschynen;de
gebruiker zet daarna deze regel voort,etc.

In de uitlyn-modes zyn de volgende extra faciliteiten geimplementeerd:
- spatie-compressie,
- onderstrepen van stukken tekst,
- vet-printen van stukken tekst,
- backspacing.

Wiskundige symbolen
worden verwerkt in

wiskundige formules
formules zyn weI te
w.o.rd.~e.LI.n• __

ii/ De plotting-mode.
Als de terminal in de plotting-mode werkt,dan kunnen met behulp van
een lineaire interpolatie-routine allerlei figuren die zyn opgebouwd
uit rechte lynstukken zoals grafieken,histogrammen,tabellen,etc.
worden getekend.By het plotten wordt uitgegaan van een raster dat
bestaat uit vakjes van 1/120 by 1/120 inch(1/120 inch is de kleinst
mogelyke stap die de Qume-printer in X- en/of Y-richting kan zetten).
AIle snypunten in het raster zyn adresseerbare coordinaten in de
plotting-mode.
Om lynen te kunnen tekenen ~s een interpolatie-routine nodig omdat
de Qume-printer slechts in 8 richtingen verplaatst kan worden
(stapje omhoog en/of omlaag en stapje naar rechts en/of naar links).
De aanwezige interpolatie-routine verwerkt,by gegeven lynbegin- en
lyneindpunt,lyn na lyn,waarby de lyn weI of niet getekend wordt;dit
laatste is afhankelyk van de inhoud van een geheugenplaats die voor
de aanroep van de subroutine PLOT wordt gevuld met een code die by
de aanroep van de Qume.printer in de interpolatie-routine het al dan
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niet geven van een character-strobe verzorgt(een character-strobe
is nodig om een character geprint te krygen).
In de interpolatie-routine worden de stapjes berekend waarmee de
gewenste lyn wordt benaderd;deze stapjes worden in de in hoofd
stuk 5 geimplementeerde software nog volgens een status-driven
mechanisme naar de Qume-printer gestuurd.In de uiteindelyke
systeem-structuur zal de printer d.m.v. interrupts de berekende
stapjes moeten ophalen en verwerken.

De gegevens die in de data-string,afkomstig van de host-computer
of van het terminal key-board,t.b.v. de plotting-mode moeten voor
komen zyn de X- en Y-coordinaten van de lyneindpunten van de lynen
die men wil tekenen of die men wenst over te slaan + een letter
S of W die aangeeft of de lyn al dan niet getekend moet worden.
De X- en Y- coordinaat in de data-string worden voorlopig elk
weergegeven m.b.v. 3 decimale cyfers(3 characters); by de verwer
king in de terminal worden deze 3-cyferige decimale coordinaten
d.m.v. een data-conversie omgezet in 2-byte binaire coordinaten,die
de interpolatie-routine kan verwerken.
Als oorsprong by het plotten wordt de locatie die de printkop
inneemt na afloop van de voorgaande mode(een mode wordt afgesloten
met een CR LF) genomen;t.o.v. deze oorsprong wordt met de door de
gebruiker verstrekte coordinaten gerekend.

M.b.v. de tekstmode-faciliteiten kunnen in de geplotte figuren,na
afloop van de plot-mode,gegevens worden bygeschreven.Deze tekstmode
faciliteiten zyn byvoorbeeld:tabbing,spacing,backspacing en"negatieve"
LF's.

iii/ De tekst-modes.
1.De mode-! (gewone tekst).

De mode-T waarby "gewone" tekst wordt verwerkt is de eenvoudigste
mode.De tekst wordt met variabele regellengte afgedrukt. Vooraf
kiest de gebruiker een vaste character-tussenafstand en een
vaste regel-tussenafstand.
De input voor deze mode bestaat uit regels tekst die worden
afgesloten door een CR LF.De ingegeven regels vormen een data
string die in de terminal,regel na regel,wordt verwerkt.
Na de detectie van het T-mode control-character wordt de subroutine
LINE aangeroepen.In deze subroutine worden characters uit het

-termiIlal-iJuff~rgeimald ell tydelykopgesla:gen in hat buffer--------
ADBUF;ondertussen wordt get est op het voorkomen van linefeeds
in de data.Als een regelbeeindiging wordt gedetecteerd,dan wordt
de al eerder genoemde subroutine LINTY aangeroepen die voor de
bewerking van de betreffende regel zorgdraagt en voor het print
gereed maken van de regel.Hierna wordt teruggekeerd naar de
routine LINE,wordt de volgende regel uit het terminal-buffer
gehaald,etc.

In de subroutine LINTY worden de in ADBUF opgeslagen characters
die samen een regel vormen,opgehaald.Hierby vindt decodering
van de in de regel voorkomende functie-characters,waaronder
moet worden verstaan characters die de in hoofdstuk 2 behandelde
extra terminal-functies kunnen bewerkstelligen,plaats.
In de subroutine LINTY zyn de volgende functies,die van belang
zyn voor de T-mode,geimplementeerd:
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- linefeed-compressie(in positieve en negatieve richting),
- spatie-compressie,
- onderstrepen van tekst,
- vet afdrukken van tekst,
- backspacing,
- tabbing(horizontaal),
- zig-zag printen,
- subscript en superscript(indexeren en exponent en plaatsen).

De resultaten van de bewerkingen in de sUbroutine LINTY zyn
verplaatsingsopdrachten voor de X- en Y-richtingen en characters
die moeten worden geprint.Deze resultaten worden in een bUffer,
LIBUF genaamd,opgeslagen in "ryen".Een ry bestaat,van links naar
rechts uit: Y-verplaatsing,X-verplaatsing,te printen character.
Als in de subroutine LINTY een CR wordt gedetecteerd,dan worden
de inhouden van de geheugenplaatsen YSUM en XSUM.en het ASCII
character ETX aan het buffer LIBUF toegevoegd.Vervolgens wordt
beslist tot van links naar rechts 6f van rechts naar links print en.
Deze beslissing is afhankelyk van het resultaat van de vergelyking
van XSUM(lengte van ·'huidige regel) met 2.XAB(2 maal de lengte
van de voorgaande regel). Als XSUM >2.XAB ,dan wordt van links naar
rechts geprint.

In de implementatie die in hoofdstuk 5 is opgenomen,wordt aan het
eind van de subroutine LINTY de gehele regel geprint door het
buffer LIBUF uit te lezen.Is besloten tot van links naar rechts
printen dan wordt het buffer van "boven naar onderen" uitgelezen;
in geval van van rechts naar links printen wordt van "onderen naar
boven" uitgelezen,waarby de berekende X- en Y-verplaatsingen
worden geinverteerd.Na het uitlezen van een XRE-waarde,een YRE
waarde en een CHARQ-inhoud,waarmee wordt bedoeld dat de gegevens
van ~~n ry van LIBUF in de geheugenplaatsen XRE,YRE en CHARQ zyn
geplaatst,wordt de subroutine QUM aangeroepen die zorg draagt voor
het uitvoeren van de verplaatsingsopdrachten en voor het printen
van een character.Deze uitvoering gebeurt op handshake-basis.
Het ligt in de bedoeling om uiteindelyk de communicatie met de
Qume-printer op interrupt-basis te laten geschieden.Dit is mogelyk
door aIle XRE-,YRE- en CHARQ-gegevens,zynde de gegevens die de
printer nodig heeft om zyn opdracht te kunnen uitvoeren,tydelyk
te bufferen.De Qume-driverroutine haalt vervolgens op interrupt-

__ basis deze _ge.geve.lls ui t_d..egedefinieerde bufi'erruj rote en verwerkt
ze tot hardcopy printer-output.

In de gaten moet worden gehouden dat zowel de uitlyn-modes als de
tekst-modes regel-na-regel verwerken en dat zy daarvoor aIle de
subroutine LINTY gebruiken .•althans in de in het volgende hoofd
stuk gegeven implementatie.Een betere oplossing kan worden bereikt
door voor de modes afzonderlyk een eigen regelverwerkende routine
te creeren,die aanzienlyk karter kan zyn dan de huidige subroutine
LINTY omdat LINTY nu voor vrywel aIle modes het vereiste testwerk
verricht,wat inhoudt dat per uitgevoerde mode veel overbodige tests
plaatsvinden wat extra tyd kost.

2.De mode-TF (text-formulas).

De mode TF is in het leven geroepen om in stukken tekst wiskundige
formules,opgebouwd uit byvoorbeeld breuken,integralen,wortels,etc.
te kunnen verwerken.Deze formules vereisen uiteraard afwykende
regel-tussenafstanden.
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Voor het printen van wiskundige symbolen als sigma,wortel,
een- en meervoudige integralen,pi,haken,accoulades,etc.,zal een
beroep worden gedaan op de reeds hiervoor genoemde interpolatie
routine omdat deze symbolen niet op het Qume-printwiel voorkomen.

Voor wat betreft de regel-tussenafstanden hetvolgende:
de afstand tussen de voorafgaande mode en de TF-mode is 2-maal de
regelafstand die in de T-mode wordt gebruiktj
de onderlinge regelafstanden tussen de regels binnen de TF-mode
zyn 3-maal de regelafstand van de T-mode,en tenslotte,
de regelafstand tussen de TF-mode en de daaropvolgende mode is
weer 2-maal de regelafstand van de T-mode.

In een schetsje weergegeven,ontstaat hetvolgende beeld:

t{)~.~~~'
·2(r---

.~=_\~ -- -- --- ----

/ ~~ + ;L )_-=-=---=---..:c ,,"_ e.", LAAT HE. ~ €.6E.l.- Vf>.N

-r- F - I-'\0,DE. .

~=-~

A-1> <.- 4 --

De breukformules worden gerealiseerd door de formule als het ware
in een aantal niveaux in te delen en door deze niveaux van links
naar-rechtsaf te werken-;Di.t impTiceert datnanet afwerken van
een niveau een aantal backspaces moet worden gegeven voordat aan
het volgende niveau kan worden begonnen.Uitgaande van de regel
waarop men bezig was kan men m.b.v. de functie-toetsen SUBSCRIPT,
SUPERSCRIPT,SUB-FORMULE en SUPER-FORMULE de diverse niveaux
bereiken. a1. + ..,.
Om byvoorbeeld de formule c + d te kunnen realiseren,moeten de

volgende gegevens worden aangeboden:
2maal SUPSC,space,2,space,spade,2(einde niveau 1),1maal SUBSC,
5maal backspace,UNDL,a,space,+,space,b,UNDL,3maal SUBSC,5maal back
space,c,space,+,space,d,2maal SUPSCjhierna zit men weer op de regel
waarvan men uitging.
De wiskundige symbolen die in de regels tekst kunnen worden
gerealiseerd ontetaan door in de data-string functie-characters
op te nemen die by detectie in de subroutine LINTY(die de regel-

verwerking verzorgt) leiden tot het geven van een extra X-verplaat
sing ~n de opslag van het functie-character in het buffer LIBUF.
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wens worden uitgebreid.Dit

In het programmadeel van de subroutine LINTY dat het van links
naar rechts,of omgekeerd,printen van een regel verzorgt,onder
uitlezing van het buffer LIBUF dat al de regelgegevens die de
Qume nodig heeft om een regel te kunnen printen bevat,wordt opnieuw
get est op de functie-characters die de wiskundige symbolen
moeten voorstellen.
Wordt zo een functie-character,byvoorbeeld voorstellend het symbool
~ (sigma),gedetecteerd,dan wordt met behulp van de interpolatie
routine en m.b.v. de coordinaten die voor dit symbool in een tabel
in het geheugen zyn opgeslagen het symbool sigma geplot,nadat voor
de plotoorsprong de momentane waardes van XAB en YAB (huidige
locatie van de printkop) zyn gesubstitueerd.
Daarna kan m.b.v. de functie-characters SUBF en SUPF,die een + of
- Y verplaatsing over 1 regelafstand(als gebruikt in de mode-T)
realiseren,onder en boven het symbool een waarde worden geprint.

Hierna wordt naar deregel waarop mb bezig was teruggekeerd,en
wordt de rest van de formule verwerkt.

Voor het overige is de TF-mode qua mogelykheden gelyk aan de
T-mode.

De wiskundige symbolen die in de implementatie in hoofdstuk 5
voorkomen zyn:

:~t:;Jj~J)L~J:JJ.~Lv::~

-----------
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oofdstuk 5.

OFTWARE-IMPLEMENTATIE.

e tot nu toe gerealiseerde programmatuur die in de by dit verslag
evoegde listing voorkomt,komt niet overeen met de in hoofdstuk 4
eschetste systeem-structuur.
e voornaamste verschillen zyn dat in de aanwezige software-implementatie
og geen interrupt-mechanismen zyn opgenomen en dat van communicatie
ussen host-computer en terminal nog geen sprake is.
n het programma dat in de by dit verslag gevoegde listing voorkomt,
ordt uitgegaan van een CONSOLE,een SYS-8000 computer-systeem en een
an dit systeem verbonden QUME-high-speed printer.De Qume-printer is
ia een 1/0-4 kaart aan het SYS-8000 systeem verbonden.
ia het console wordt data ingegeven.Deze data is opgebouwd uit blokken
ata die elk worden omgeven door een ESCx character,waarby x staat voor
,2,3,4,5 of 6.
SCx stelt aldus een mode control-character voor,waarby de volgende
etekenissen van kracht zyn voor de ESCx-characters:

ESC1=TAS-mode,
ESC2=TANS1-mode,
ESC3=TANS2-mode,
Esc4=PLOT-mode,
ESC5=TF-mode,
ESC6=T-mode.

en blok data stelt dus data voor die in een bepaalde terminal-mode zal
oeten worden verwerkt.
e via het console ingegeven data-string wordt afgesloten door een ETX
haracter.
001' de 6 gedefinieerde modes zyn 3 stukken programma gerealiseerd,
amelyk RTA(read-text-adjust),RPLOT(read-plot) en RT(read-text),die de
nput van data vanaf het console naar het SYS-8000 systeem,~n de reflectie
an deze data op het console,verzorgen.Elk van deze 3 stukken programma
erzorgt de input van data,behorend tot een of meer modes.
mdat RTA,RT enRPLOT in feite tot het host-computer systeem behoren en
i~t tot de terminal(hoewel men vanaf het terminal-keyboard op een over
enkomstige wyze data zou kunnen ingeven),zyn deze stukken programma
pgenomen in een supplement aan het eind van dit hoofdstuk.

e via het console ingegeven data-blokken die volgens een bepaalde terminal
ode moeten gaan worden verwerkt komen terecht in een buffer dat nog
BUF(host buffer) isgene-emd -maar dat in feite-lwt terminal-buffer •..oor
telt)hoewel het buffer nog niet roterend is uitgevoerd.Als HBUF is geladen
et een te verwerken data-string,dan ziet de inhoud van HBUF er als voIgt
it:

ESCx
•• •

ESCx
ESCy

••
E~Cy

••·.•
ESCz

••
ESCz
ETX

odra aIle data in HBUF aanwezig is,wat zo is als een ETX-character is
edetecteerd wordt gesprongen naar het hoofd-programma MAIN dat voor de
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jata-bewerking volgens een van de gedefinieerde modes zorg draagt.
De flowchart van het hoofdprogramma staat weergegeven op de bladzyde it 4 •
In het hoofdprogramma wordt allereerst de pointer PH(pointer-host) aan
Qet begin van het buffer HBUF geplaatst,waarna wordt begonnen met het
litlezen van de eerste 2 in HBUF opgeslagen characters die een bepaald
node control-character vormen.Na detectie van een mode control-character
Nordt gesprongen(eventueel zyn de sprongen gemakkelyk te vervangen door
subroutine-calls) naar een van de programma-delen ADST,PLOEX of LINE,
eventueel na het setten van enige geheugenplaatsen,omdat ADST en LINE
joor meer dan een mode worden gebruikt.
In deze programma-delen wordt met de data-verwerking volgens een bepaalde
node begonnen.Hierop wordt in de hierna behandelde terminal-modes terug
~ekomen.

Nordt in ADST,PLOEX of in LINE een ESCx-character gedetecteerd,aangevend
Qet einde van de betreffende mode,dan wordt teruggekeerd naar MAIN1 in
Qet hoofdprogramma en wordt vervolgens doorgegaan met de volgende mode,etc.
~ls in het hoofdprogramma een ETX-character wordt gedetecteerd dan wordt
teruggesprongen naar het begin van het totaal-programma en gaat worden
gewacht op een nieuwe data-string.

Uitdrukkelyk wordt er hier op gewezen dat de verschillende functie
:haracters die in de verschillende terminal-modes worden gebruikt op dit
~genblik willekeurig en kunstmatig gekozen characters zyn,die in feite
nodig zyn als "gewone" printable-characters by de tekst-verwerking.

lfoordat de implementatie van de 6 gedefinieerde terminal-modes wordt be
handeld,wordt eerst ingegaan op een aantal hulp-routines die o.a.
gemakkelyk zyn by character-transport van en naar het buffer HBUF,~n op
de subroutines CHAFS,QUM en LIBUR die aIle een rol spelen in de belangryke
subroutine LINTY,die in aIle tekstverwerkende modes wordt gebruikt,terwyl
de s.r. QUM ook in de s.r.-PLOT van essenti~el belang is.I" de mode-PLOT
zyn ook de sUbroutines ':ur'l.l:'d\. en ~uMEY van belang.
De subroutine QUINT tenslotte neemt de initialisatie van de Qume¥printer
voor zyn rekening.
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subroutine QUM.

De flowchart van deze subroutine staat weergegeven op bladzyde 48.

De subroutine QUM wordt door aIle modes,inclusief de PLOT-mode,
gebruikt.
De drie hoofdfuncties van de subroutine bestaan ui~' :

- het naar de Qume-printer zenden van een controle-signaal voor fen
verp1aatsing in de X-richting(wagenverplaatsing),

- het naar de Qume-printer zenden van een controle-signaal voor een
verplaatsing in de Y'-richting(papiertransport),en

- het zenden van een controle-signaal naar de printer t.b.v. het
printen van een character.

Naast deze 3 hoofdfuncties vinden in de subroutine de volgende hande
lingenplaats:er wordt getest op de status-signalen die de Qume-printer
na ontvangst van controle-signalen teruggeeft,en de positie van de
printkop op het papier wordt bygehouden(in de 2-byte geheugenplaatsen
XAB en YAB).Komt de printkop,v.w.b. de X-richting,buiten vooraf door
de gebruiker gedefinieerde software-grenzen,dan wordt de programma
executie gestopt.

De subroutine gebruikt de geheugenplaatsen XRE(2 bytes),YRE(2 bytes),
CHARQ,MODP enMODE voor het versturen van de Qume-controle-signalen.
Voordat de subroutine QUM wordt aangeroepen,moeten deze geheugenplaatsen
dan ook reeds een waarde hebben gekregen.
XRE bevat de uit te voeren verplaatsing in de X-richting(positief of
negatief),en in YRE staat de in de Y-richting uit te voeren verplaat
sing(ook positief of negatief).
In de plotting-mode kunnen XRE en YRE slechts de waarden 1 ,-1 of 0
(1 komt overeen met 1/120 inch) hebben.
De geheugenplaats CHARQ bevat het al dan niet te printen character dat
naar de Qume wordt gestuurd.
MODP is een hUlpgeheugenplaats die aIleen in de plotting-mode de waarde
1 heeft,terwyl in de andere modes de waarde 0 voor MODP geldt.De waarde
van MODP is van inv10ed op de waardes van XRE,YRE en CHARQ,waarmee deze
geheugenplaatsen "uit" de subroutine QUM komen;daarnaast heeft MODP
invloed op de acties die in de subroutine worden genomen,als het aan
dA~t.er aangebo.d..e.ndASCII..~acter kl.einer dan 21H~ groter dan of_ ..
gelyk aan 7FH:;is.
De geheugenp1aats MODE tenslotte,is van belang by de handshake-acties
die plaats vinden by het al dan niet printen van het character datCHARQ
bevat.ln de plotting-mode kan het namelyk nodig zyn dat een bepaald
lynstuk wordt overgeslagen.Dit is mogelyk door voor de aanroep van de
subroutine QUM de geheugenplaats MODE te vullen met een byte dat uit
sluitend een "PRINTER SELECT" controle-signaal bevat en geen "CHARACTER
STROBE" commando;m.b.v. dit byte is het mogelyk om geen character te
printen.Als de lyn weI moet worden geplot of als de printer in een van
tekstverwerkende-modes werkt, dan bevat MODE de "PRINTER SELECT" ,
de"RIBBON LIFT"- en de "CHARACTER STROBE"-controlesignalen in een byte.
De ±nhoud van MODE wordt als controle-signaal gebruikt by de handshake
acties die optreden by het verwerken van een character door de printer.

De posities van de printkop worden bygehoudeh in de 2-byte geheugen-
plaatsen XAB en YAB • I

Tenslotte is er een geheugenplaats QERR,die by een optredende fout in
de subroutine QUM een 1,2 of een 3 gaat bevatten,afhankelyk van de
locatie van het foutoptreden in de subroutine.
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Is een fout in de routine optreedt,dan komt de terminal-controller
n de HLT_ toestand; de inhoud Van QERR kan dan worden gebruikt om na
e gaan in welk deel van de routine de fout is opgetreden.

e werking van de routine QUM is,in het kort,als voIgt:
llereerst worden de controle-lynen "PRINTER SELECT" en "RIBBUN LIFT"
rue gemaakt;overigens zal in de subroutine "PRINTER SELECT" steeds,
y het aanbieden van controle-signalen,true worden gemaakt.By· de
eschryving van de Qume-printer wordt uitgelegd waarom dit nodig is.
a het false worden van het statua-signaal "CHECK" worden de overige
:ume status-lynen getest .Als deze "READY"-lynen true zyn, dan is de
Irinter klaar om verplaatsings- en printopdrachten te ontvangen.
ervolgena wordt get est of er een verplaataing in de X-richting moet
'orden uitgevoerd(inhoud van XRE nagaan);als XRE gelyk aan nul is,dan
'ordt doorgegaan met de verplaatsing in Y-richting.Is XRE ongelyk aan
ul,dan wordt XAB bygewerkt en wordt er get est of de wagen binnen de
:edefinieerde softwaregrenzen blyft.Als dit het geval is wordt XRE
'ia de databus aan de printer aangeboden,gevolgd door het true maken
'an de controle-lyn "CARRIAGE STROBE" (handshake X-verplaatsing).
:a het true worden van de "CARRIAGE READY" statua-lyn wordt verder gegaan
let de eventuele verplaatsing in de Y-richting.
'oorde Y-richting geldt hetzelfde als voor de X-richting,behoudens
Let testen op gedefinieerde software grenzen,die voor de Y-richting
Liet bestaan.ln principe is er geen grena gesteld aan de papierver
llaatsing.YRE geeft de gewenste verplaatsing in positieve of negatieve
~-richting aan.
ia de eventuele verplaatsing in de Y-richting wordt begonnen met de
rerwerking van het character,opgeslagen in CIARQ.
[ierby wordt getest of het character kleiner dan 21H en groter dan of
;elyk aan 7FH is(zie bladzyde van het Qume-manual,referentie nummer

Lf in de literatuur-opgave).
,fhankelyk van de inhoud van MODE wordt het character weI of niet
;eprint.
,Is de "CHARACTER READY" status-lyn true is geworden,wordt t.b.v. de
:ekstverwerkende modes XRE,YRE en CHARQ gelyk aan nul gemaakt,terwyl
.n geval van de plotting-mode(MODP=1) de inhoud van XRE,YRE en CHARQ
Liet wordt gewyzigd.
,an het eind van de routine is een delay van ongeveer 3 msec ingebouwd.
)ezeJd mSeC is ongeve~!, 1<:>% ,,~Il_de tyd dJe de Pl'Jnt~_J:'~ll1iddeldnodig
leeft om een character te printen.Doel van het delay is het verkrygen
ran een beter printresultaat.
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;ubroutine QUINT.

De by de subroutine behorende flowchart staat op pagina S~.

Voor de aanvang van het hoofdprogramma wordt de subroutine QUINT
aangeroepen.
Het gevolg van de aanroep is dat de printkop van de priater t.g.v. het
controle-signaal "RESTORE",in een gedefinieerde beginpositie komt te
staan.Na XRE gelyk aan de linker-marge te hebben gemaakt,terwyl XAB,YAB,
YRE en CHARQ gelyk aan 0 zyn,wordt de subroutine QUM aangeroepen.
T.g.v. deze aanroep komt de Qume-printer in een gewenste beginpositie
te staan(de printkop uiteraard);aan deze beginpositie worden de
waarden van XAB en YAB in het programma gerelateerd,tenzy XAB en YAB
ergens in het programma bewust worden veranderd,zoals by de aanvang
van de plotting-mode byvoorbeeld gebeurt.
Voor het overige spreekt de flowchart voor zichzelf.

subroutines QUMEX en QUMEY.

De flowcharts staan weergegeven op de pagina 5~.

De subroutine QUMEX wordt gebruikt in de plotting-mode en in de mode
text-forrnulas,en~l voor de uitvoering van een verplaatsing in de
X-richting terwyl daarby YRE=O geldt. De inhoud van YRE wordt gered
in de 2-byte geheugenplaats MEMO,en na het uitvoeren van de X-verplaat
sing wordt de YRE-inhoud hersteld,en wordt doorgegaan,na terugkeer naar
de plaats van aanroep,met de subroutine PLOT ten behoeve waarvan QUMEX
en QUMEY zyn gecreeerd.

Voor de subroutine QUMEY geldt hetzelfde verhaal,alleen wordt hierby
een verplaatsing in uitsluitend de Y-richting uitgevoard,terwyl
tegelykertyd XRE gelyk aan nul is.
Na de verplaatsing wordt ook hier uiteindelyk de inhoud van YRE weer
hersteld en wordt teruggekeerd naar de subroutine PLOT,van waaruit
de subroutine QUMEY werd aangeroepen.
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~u. MEX

MEMO:= Y~E

yRE:: ME MO

MEMO:: XRE.

XRE:= ME-Mo
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subroutine CHAFS (character-tussenafstand).

In deze subroutine is een uitlyn~algorithmewerkzaam waarrnee de
character-tussenafstanden van een regel tekst kunnen worden berekend.
De subroutine CHAFS wordt aangeroepen in di~1mddes,waarin tekst wordt
uitgelynd,d.w.z. in de modes 1AS,TANS-1 en TANS-2.

Het uitlyn-algorithme kan als volgt worden bescbreven.
Stel:

- er komen nominaal (N+1) characters per regel voor,
- het berekende aantal characters per regel bedraagt (n+1),
- de nominale character-tussenafstand,in stappen van 1/120 inch,

bedraagt d ,
- de toelaatbare character-tussenafstanden zyn (d-1),d,(d+1) en(d+2),
- het aantal nominale stappen per regel is gelyk aan p (d.w.z.,dat

het aantal malen dat d in een regel optreedt,gelyk is aan p).

Per uitgelynde regel kunnen slechts 2 opeenvolgende (byv. d en (d+1»
character-tussenafstanden voorkomen.Als de stap d in het geheel niet
voorkomt,dan stellen we het aantal stappen (d+1) gelyk aan q.

De regelbreedte is altyd gelyk aan N.d.
Voor p en q kunnen we nu de volgende formules afleiden:

- als n>N,dan geldt:
N.d=p.d+(n-p).(d-1),d.w.z. p=n-(n-N).d

- als n=N,dan geldt:
N.d=p.d,d.w.z. p=n

- als n(N,dan geldt:
N.d=p.d+(n-p).(d+1),d.w.z. p=n-(N-n).d
6fer geldt:
N.d=q.(d+1)+(n-q).(d+2),d.w.z. q=2.n-(N-n).d

Omtrent het al dan niet uitlynen van een regel tekst kan nu het volgende
worden opgemerkt:

- als n>N,dan kan er worden uitgelynd als p>O is,anders wordt de regel
te lang;by een standaard regellengte van 62 characters per regel
,(N+1)=62,en by een d die gelyk is aan 12,wordt hierdoor de uitlyn
bovengrens gelyk aan 67 characters per regel.E.e.a. wordt duidelyk
door de gegeven waarden in de formules in fe vullen,

--------

- als n~,dan zyn er 3 mogelykheden:
- als p>O,dan wordt er uitgelynd met character-tussenafstanden

d en (d+1),
- als P(O en q>O,dan wordt er uitgelynd met character-tussenaf_

standen gelyk aan (d+1) en (d+2),
- geldt tenslotte ~O,dan wordt er niet uitgelynd.

De grenzen waartussen n moet liggen,wil er uberhaupt kunnen worden
uitgelynd,worden weergegeven in een tabel die te vinden is op pagina
55 In de tabel geeft (N+1) het aantal characters op een gekozen ,

normale regellengte weer.De onder- en bovengrens van de uitlyn-range,
by een gegeven aantal characters,nominaal,per regel worden vertolkt
door (n+1)min. en (n+1)max ••
De tabel bevat de uitlyn-range van regels die nominaal van 16 tim 62
characters bevatten.
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De methodiek om afwykende character-tussenafstanden gelykmatig over
een regel tekst te verdelen,bestaat uit het herhaald aftrekken van
p(mod n) van een willekeurig getal a(mod n).Voor a kan byvoorbeeld
o worden genomen.
In pseudo-algol kan dit proc~d~ ala voIgt worden weergegeven:

begin: a:=O

loop: read character
a:=a-p ;
if aCO then a:=a+n;print with nominal d ;

ere; print with (d+1) or (d-1)
teller:=teller-1 ;

if teller not 0 ~ go to loop
~.

In dit atukje programma is de teller by aanvang gelyk aan n,d.w.z. gelyk
aan het aantal character-tuaaenafstanden dat in de regel in kwestie
optreedt.
Een voorbeeld is byvoorbeeld pmodn=11mod29 ,zonder dat we ons druk
maken om de waardes van N en d.Door herhaald aftrekken van pmodn van
a,waarby a als beginwaarde de waarde 0 heeft,ontstaat de volgende ry
getallen:

o -11) -4 14 3 -8 10 -1 17 6 -5 13 2 -9 9 -2 16 5 -6 12
"'18 "25/ ....21 /' ~28/' ~24/ ~20 "'-"'27'" --23"-

d d d d d d d d

15 4 -7 11 0
/' ~ 2./'2 ;

d
Preciea 11 maal(p=11) wordt een nominale character-tussenafstand
gevonden;de overige (n-p)=18 character-tussenafstanden zyn (d+1),(d+2)
of (d-1);e.e.a. is afhankelyk van de waarde van N.
Een zelfde resultaat zou worden gevonden door vana=O uitgaande,steeds
by a het getal p=11 op te tellen,de som modulo 29 op te schryven,
en een nominale tussenafstand d te geven als de gevonden som kleiner
dan de voorgaande som is.Dit proces wordt voortgezet totdat de
berekende aom gelyk aan nul ia geworden;menblykt weer 29 tusaenresul
taten· te·vlnden waar6y- p~11 maal eent:us-sena.Ist:ano--die nom1.naaI J.St

wordt gevonden.

Wordt nu de subroutine CHAFS,waarvan de flowcharts op de paginass8 en s~

staan weergegeven,bezien dan kan men hierin het uitlyn-algorithme
gemakkelyk terugvinden.
Het doel van de subroutine is het berekenen van de character-tussen
afstanden van een regel tekst,opgeslagen in het buffer ADBUF(adjust
bUffer),die in uitgelynde vorm moet worden geprint.By ADBUF treedt PAD
als buffer-pointer ope
In de subroutine komt de geheugenplaats CCNT voor.CCNT bevat een getal,
dat het aantal van de characters opgeslagen in ADBUF(chara vormen een
regel~die van invloed zyn op de regellengte,weergeeft.De inhoud van
CCNT is gelyk aan (n+1).Het woord CCNT~i8 een afkorting van character
count.



,

-57-

Verder komt in de subroutine de 4.bytes geheugenplaats CONST voor.
In de 4 bytes worden van de betreffende regel opgeslagen:
n(=CCNT-1),p of q, de "normale" character-tussenafstand van de betref'fende
regel en de "afwykende" character-tussenafstand grootte.Dit opslaan
staat hieronder in een tabel weergegeven.

CONST CONST+1 CONST+2 CONST+3

+ -t t ~

CCNT-1 pvq NORMAL STEP + 1 STEP

"n

Na de berekening van de inhoud van de 4 CONST-bytes worden de
character-tussenafstanden die voor de actuele regel van toepassing zyn,
opgeelagen in het buffer CAFBU(character-afstand-buffer),waar als pointer
de 2-bytes geheugenplaats PCD (pointer-char.-distance) byhoort.
Als geen uitlynactie wordt vereist,d.w.z. wanneer de geheugenplaats
ADJ(adjust) gelyk aan 0 is,dan worden aIle character-tussenafstanden
van de in bewerking zynde regel gelyk aan de nominale character
tussenafstand,d=12.
De geheugenplaats NORMC bevat het nominale aantal characters dat past
by de regellengte waarmee wordt gewerkt;dit betekent dus dat NORMC
het getal (N+1) bevat.Normaliter,dat wil zeggen in de uitlyn-mode
TAS(text-adjust-standard),bevat NORMC het getal 62.
In de subroutine wordt gewerkt met een d,die gelyk is aan 12, d.w.z.
12.1/120 inch.

Resumerend,gelden in de subroutine CHAFS de volgende formules:

N=NORMC-1

n=CCNT-1

N-n=NORMC-CCNT

p=n-ln-NI·12

q=2n- (N-n ) • 12
Voor het overige spreekt de flowchart van de subroutine voorzich zelf.
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)e subroutine LIBUR.

Je s.r. LIBUR verzorgt het vullen van het buffer LIBUF met X- en Y~ver

plaatsingen ~n met te printen charactersiin die hoedanigheid wordt de s.r.
~IBUR aangeroepen vanuit de s.r. LINTY die verderop wordt behandeld.
[n LIBUR wordt eerst de inhoud van de 2-byte geheugenplaatsen YSUM en
(SUM bygewerkt door er YRE resp. XRE by op te tellen.YSUM en XSUM zyn de
nomentane sommen van de relatieve verplaatsingen in Y- en in X-richting,
~oor de regel waar de s.r. LINTY zich mee bezighoudt.Na het verwerken
~an een regel in de s.r. LINTY hebben de inhouden van YSUM en XSUM geen
~aarde meer.By het aanbieden van een volgende regel aan de s.r. LINTY
~ordt de inhoud van YSUM resp. XSUM gelyk 0 gemaakt,waarna in de s.r.
~INTY regelmatig LIBUR wordt aangeroepen met als gevolg o.a. het bywerken
~an YSUM en XSUM.
~a dit bywerken worden de inhouden van YRE,XRE en CHARQ achtereenvolgens
in het buffer LIBUF geplaatst,en de s.r. LIBUR wordt verlaten nadat
{RE,XRE en CHARQ,qua inhoud,gelyk aan 0 zyn gemaakt.
Je flowchart van de s.r. LIBUR staat op bladzyde b~ •

)e subroutine LOASY (load-symbol).

)e s.r. LOASY speelt een rol in de mode-TF;in deze subroutine wordt
net de hulp van een 2-byte pointer PCOOR (pointer-coordinaat) een
~oordinaat ui~ een tabel gehaald.In deze tabel staan de coordinaten die
je interpolatie-routine PLOT nodig heeft om een bepaald wiskundig symbool
(byv. sigma of pi of een integraalteken) te kunnen plotten.
Uit LOASY wordt teruggekeerd nadat de pointer FeOOR is opgehoogd.

De subroutine STORE.

In de s.r. STORE wordt een character dat zich in de accumulator bevindt
jpgeslagen in het buffer HBUF.

De subroutine STOR1.

In STOR1 gebeurt hetzelfde als in de s.r. STORE;daarnaast wordt in STOR1
echter ook nog de pointer PH (pointer-hostbuffer) opgehoogd.

De subroutine STOAD. (store in ADBUF)

)e subroutine STOAD wordt gebruikt om een character op te slaan in het
Duffer ADBUF dat een rol speelt in aIle modes,op de plotting-mode na.
Daarnaas't--worcftOOk nog--ae-:po-~nUr PAU---aY-eoy het buff er ADBOJ!' behoort,
jpgehoogd.

)e subroutine LOAD.

rn de s.r. LOAD wordt een character uit het buffer HBUF opgehaald en
~eplaatst in de accumulator.

De subroutine LOAD1.

In LOAD1 gebeurt hetzelfde als in LOAD ;daarnaast wordt in de s.r. LOAD1
jok nog de pointer PH opgehoogd.

De subroutine TERUG.

In de s.r. TERUG wordt eerst de pointer PH van het buffer HBUF afgelaagd,
~aarna een character vanuit de accumulator wordt teruggeschreven in HBUF.

De subroutine INVHL (invert-H,L).

In deze subroutine worden de inhouden van de registers H en L getnverteerd.
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De subroutine MOVNB.
in deze subroutine wordt de inhoud van het adres dat zich in het register
paar H,L bevindt (source) overgebracht naar de inhoud van een adres dat
zich in het register-paar D,E bevindt(destination).Deze transfer van
source naar destination vindt zo vaak plaats in de s.r. MOVNB tot de
inhoud van het register B gelyk aan 0 is geworden.

De subroutine CRLF.

f1et de hulp van deze subroutine kan een carriage return-linefeed op een
console worden gerealiseerd.

H ierby wordt gebruik ~emaakt van het in de host-computer nanwezi~e

monitor-programma.
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DE MODE-TAS.

Het by deze mode behorende mode control-character is voorlopig ESC 1.
De aangeboden characters worden verwerkt tot regels tekst die door de
Qume-printer in uitgelynde vorm,d.w.z. dat in principe aIle regels
dezelfde lengte en dezelfde marges hebben,als terminal-output worden
geprint.
De gekozen standaard-regellengte bedraagt 62 characters,met character
tussenafstand gelyk aan 12.1/120 inch,d.w.z. de regellengte bedraagt
61.12.1/120 inch.De afstand tussen de regels onderling is 30.1/120 inch.
Het in de subroutine CHAFS(zie bIz. 5~ ) opgenomen uitlyn-algorithme
legt voor een regellengte van 62 chars een uitlyn-range vast die loopt
van 54 tim 67 chars,d.w.z. dat regels die 54 tim 67 chars bevatten worden
geprint als regels met lengte=61.12.1/120 inch.
Regels die qua lengte buiten de uitlyn-range vallen kunnen niet worden
uitgelynd.

De huidige implementatie van de TAS-mode is z6,dat de in het terminal
buffer aanwezige data-string,die wordt ingesloten door ESC 1 mode control
characters,regelsgewys uit dit buffer wordt gehaald en wordt verwerkt tot
printer-output.
De subroutine ADST,die hierna wordt behandeld,vormt een regel en biedt
die ter verwerking aan de subroutine LINTY aan.LINTY bewerkt de regel en
zorgt ervoor dat de regel uiteindelyk wordt geprint.Hierna wordt door
ADST de volgende regel gevormd,etc ••
Aan de hand van de behandeling van de subroutines ADST en LINTY wordt nu
de behandeling van de TAS-mode voortgezet.

De subroutine ADST(adjust-standard).

De flowchart van deze subroutine staat weergegeven op de pagina's 71, 7'J... eT\. 7:!J.

De s.r.(subroutine) ADST gebruikt het buffer ADBUF,met pointer PAD(pointer
adjust),om het resultaat van de bewerking die in de s.r. plaatsvindt,zynde
een regel tekst die moet worden uitgelynd,in op te slaan.
In de s.r. wordt character na character uit het terminal-buffer(in de
implementatie nog als host-buffer=HBUF,met pointer PH,aangeduid) gehaald.
Is het 'uit het buffer afkomstige character van invloed op de regellengte
dan wordt een character-teller CCNT(1-byte geheugenplaats) opgehoogd.
Functie-characters als UNDL(onderstrepen),VET(vet printen),SUBSCR,SUPSCR,
SUBF,SUPF(sub- en super-formule),BS(backspace),die in de data-string
voorkomen mogen geen invloed hebben op de regellengte;deze characters
hebE~!! d~!!p0l.< geen iny~()~d e>Lde ~nh.()~d va!l GGNT...
De characters afkomstig uit HBUF worden stuk voor stuk opgeslagen in het
buffer ADBUF.
Na opslag van een character wordt er get est op overschryding van de
bovengrens van de uitlyn-range.Deze bovengrens is opgeslagen in de 1-byte
geheugenplaats MAXC.Voor de TAS-mode bedraagt de bovengrens 67.
Als de bovengrens is bereikt wordt bezien of het 68'e character een spatie
of een lettergreep-deelstreep is;is het een spatie dan wordt een CR aan
de regel toegevoegd,de linefeed-teller LFTE2 wordt opgehoogd en de
geheugenplaats die aangeeft dat moet worden uitgelynd(1-byte geheugenplaats
ADJ) krygt als inhoud 80H.Hierna wordt de s.r. LINTY aangeroepen.
Betreft het 68'e character een lettergreep-deelstreep,dan wordt eerst de
deelstreep teruggeschreven naar HBUF,en wordt' vervolgens ook weer de s.r.
LINTY aangeroepen(zie de flowchart voor een exacte weergave van de acties).
Als het 68'e character geen spatie of lettergreep-deelstreep is dan wordt
teruggezocht naar een spatie of lettergreep-deelstreep,terwyl tegelykertyd
terugschryven van chars naar HBUF plaatsvindt.
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rydens dit terugzoeken wordt get est op de ondergrens van de uitlyn-range
die staat weergegeven in de 1-byte geheugenplaats MINC.Komt de regel
lengte onder de ondergrens dan kan niet worden uitgelynd en dan wordt de
inhoud van ADJ gelyk aan 0 gemaakt,d.w.z. niet uitlynen.
Resulteert het terugzoeken in een mogelyke regelbeeindiging die binnen de
uitlyn-range valt,dan wordt weer een CR toegevoegd en wordt de s.r.
LINTY aangeroepen.

Als men tekstscheiding binnen de mode TAS wil toepassen dan wordt dit
thans nog gerealiseerd door een CR LF(LF LF ••• ) op te nemen in de data
string.Op deze characters wordt get est in de s.r. ADST.In het geval van
een gewenste tekstscheiding wordt in de s.r. LFTE2 I 0 en wordt de s.r.
LINTY aangeroepen zonder dat de inhoud van CCNT de bovengrens van de
uitlyn-range heeft overschreden.

Wordt in de s.r. een ESC 1 mode control-character gedetecteerd,dan wordt
een 1-byte geheugenplaats RETRN op 1 geset(ter indicatie van de beein
diging van de mode TAS) en wordt opnieuw de s.r. LINTY aangeroepen.

Na terugkeer uit de s.r. LINTY wordt getest op de inhoud van RETRN.
Geldt RETRN=O,dan wordt de linefeed-teller LFTE1 waarmee de s.r. LINTY
werkt,gelykgemaakt aan LFTE2 en wordt er begonnen met de volgende regel.
Is RETRN=1,dan wordt ook LFTE1 gelykgemaakt aan LFTE2 en dan wordt de
TAS-mode a!gesloten met een aantal acties die het effect hebben van een
CR LF.d.w.z.de printkop staat t.b.v. de mode die voIgt in de beginpositie
met 1 regel tussenafstand t.o.v. de voorgaande mode (TAS).
Naar wens kan men meer dan 1 regelafetand tekstscheiding tussen de modes
bewerkstelligen door gebruik te maken van de T-mode faciliteiten waarop
in een later stadium nog zal worden teruggekomen.

Tenslotte moet nog vermeld worden dat de 1-byte geheugenplaats NORMC
die in de s.r. ADST voorkomt, het nominaal aantal characters per regel,
dat voor de mode TAS gelyk is aan 62,bevat.

De subroutine LINTY (line-type).

ve s.r. Ll~TY wordt niet aIleen in de TAS-mode aangeroepen,maar ook in de
modes TANS1,TANS2,T en TF.Dit impliceert dat in de s.r. LINTY stukken
programma voorkomen die mode-gebonden zyn en daardoor voor bepaalde
modes,in het geval hier voor de mode-TAS,geen betekenis hebben.
Toch wordt hierna de volledige flowchart van de s.r. LINTY weergegeven,
waarnaar by de behandeling van de overige mOdes,voor zover benodigd,
z~J..~_~Ecie_!l__ geref er_~~I'd_! _

Voor wat betreft de behandeling van de mode-TAS is het hierna weergegeven
gedeelte van de s.r. LINTY van belang.
De s.r. LINTY wordt vanuit de s.r. ADS~ aangeroepen wanneer een regel
ter beschikking is die tot printer-output moet worden verwerkt.
Aan het begin van de s.r. LINTY worden de 2-byte geheugenplaatsen XSUM
en YSUM,en de 1-byte geheugenplaats CHARQ gelyk aan 0 gemaakt.Tydens de
regelbewerking in LINTY bevatten XSUM en YSUM de momentane sommen van de
relatieve verplaatsingen die de QUME-printer moet uitvoeren in X- resp.
Y-richting.CHARQ is de geheugenplaats die by het aanroepen van de s.r.
QUM het te printen character bevat.

Vervolgens wordt de pointer PLIB (pointer-linebuffer) aan het begin van
het buffer LIBUF(line-buffer) gezet.Dit buffer gaat de verplaatsingen
in Y- en X-richting en de te printen characters,alle benodigd om de regel
die in bewerking is te kunnen printen,bevatten.
De vulling van LIBUF gebeurt in de vorm van denkbeeldige ryen die als
voIgt zyn opgebouwd:
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YREL,YREH,XREL,XREH,CHARQ.
Hierby zyn YRE en XRE de verplaatsingen die de printer t.o.v. het voor
gaande character moet uitvoeren,alvorens het character opgeslagen in
CHARQ te print en.
De inhoud van het buffer LIBUF wordt voorafgegaan en afgesloten door een
LTX-character.Het voorafgaan van een ETX-character heeft te maken met
het eventueel van rechts-naar-links printen van een regel,waarby LIBUF
"van onderen naar boven" wordt "leeggelezen".

In het programmadeel TY1 wordt de inhoud van de linefeed-teller LFTE1
getest.ls deze inhoud 1 0 dan wordt de inhoud van LFTE1 omgezet in een
opdracht voor een Y-verplaatsing die wordt opgeslagen in de ~eheugenplaats

YRE.LFTE1 < 0 komt in de TAS-mode niet voor,w~l in de T-mode.
YDISP is een 1ybyte geheugenplaats die de gekozen regel-tussenafstand
bevat.Het vertalen van de LFTE1-inhoud vormt samen met het verzamelen
van de linefeeds in de s.r. ADST(zie programmadeel NCR1 van de s.r. ADST)
een linefeed-compressie mechanisme.

Vervolgens wordt vanaf TY6 in LINTY de locatie van het eerste character
van de regel in bewerking,bepaald.
In de TAS-mode is NORMC=62,d.w.z. dat de eerste waarde die XRE krygt
gelyk is aan de XAB-waarde van de voorgaande regel,waarby XAB een 2-byte
geheugenplaats is die de positie van de printkop aan het eind van de
bewerking van de voorgaande regel bevat'Note:de voorgaande regel kan ook
van rechts naar links zyn geprint).

Daarna wordt in TY6c de inhoud van CCNT getest.In de TAS-mode is CCNT 10,
behalve by de beeindiging van de mode-TAS waarby via het testen op CCNT=O
wordt teruggesprongen naar het hoofdprogramma,nadat de s.r. QUM is
aangeroepen(zie blz. 75 ).
In het programmadeel TY7 wordt de subroutine CHAFS aangeroepen.In deze
s.r. worden de character-tussenafstanden voor de betreffende regel
berekend.Verwezen wordt naar paginaS4waar de behandeling van de s.r.
CHAFS begint.

In TY8 begint het "leeghalen" van het buffer ADBUF waarin de regel tekst
die in de s.r. ADST is gevormd ligt opgeslagen.
CHARE is een 1-byte hulpgeheugenplaats die dienst doet ala red-locatie
voor een opgehaald character.
By het leeghalen van ADBUF wordt getest op functie-characters •
Voor de TAS-mode zln dit de volgende characters:UNDL(onderstrepen van
st_ukken t~~§~) ,BLA K(13-.l'~ti~::90m~r~ssi~1.1VET<:tEl~st Y:Elt a,Xcl,:rukken),
SUBSCR(indexeren),~UPSCH(exponenten plaatsen) en BS(backspacing).
Als een ill\DL-character wordt gedetecteerd dan wordt de inhoud van de
geheugenplaats UNVE(underline-vet) geexored met 80H,waarna het volgende
character uit ADBUF wordt opgehaald.
Wordt een spatie gedetecteerd dan wordt in de TAS-mode,tenminste als
ADJ=8oH is,de inhoud van XRE ve~hoogd met een character-tussenafstand die
is berekend in de s.r. CHAFS en die ligt opgeslagen in het buffer CAFBU.
By CAFBU behoort de pointer PCD.Daarna wordt het volgende character uit
ADBUF gehaald wat byvoorbeeld opnieuw een spatie kan zyn.M.b.v. TY8b is
een spatie-compressie mechanisme ontstaan.
Wordt een VET-character gedetecteerd dan wordt de inhoud van UNVE
geexored met 01H,waarna het volgende character wordt opgehaald.
Als een SUBSCR- of een SUPSCR-character wordt gedetecteerd dan wordt de
inhoud van YRE bygewerkt,waarna de s.r. LIBUR(linebuffer-routine) wordt
aangeroepen.In de s.r. LIBUR worden YSUM en XSUM bygewerkt en wordt een
ry van de vorm YRE,XRE,CHARQ opgeslagen in LIBUF.Na terugkeer uit de
s.r. LIBUR wordt het volgende character uit ADBUF opgehaald.
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~ordt een BS(backspace) gedetecteerd dan wordt,na het aflagen van de
inhoud van XRE 66k weer de s.r. LIBUR aangeroepen,waarna dan het volgende
character uit ADBUF wordt opgehaald.Als een BS wordt gebruikt ter correctie
van een foutief ingegeven character,dan wordt het goede character over
het foutieve character heen geprint.

De overige in de flowchart van de s.r. LINTY voorkomende functie
characters spelen geen rol in de TAS-mode.
In TY16 wordt het character,als het geen CR of een functie-character
betrof,geladen in de geheugenplaats CHARQ;vervolgens wordt getest of het
character in kwestie vet moet worden geprint;is dit zo dan wordt het
vet-printen gerealiseerd door het character,verschoven over een afstand
van 1/120 inch,nog eens te printen.Als vet-printen niet nodig is dan
worden de waardes van YRE,XRE en CHARQ op dat moment m.b.v. de s.r. LIBUR
in het buffer LIBUF opgeslagen.
Daarna wordt nog getest of het character onderstreept moet worden;is dit
het geval,dan wordt een ry aan LIBUF toegevoegd waarin dezelfde YRE en
XRE als voor het character gelden,voorkomen en waarin CHARQ als inhoud
het character UNDL krygt.

Tenslotte wordt,afhankelyk van de inhoud van ADJ,de inhoud van XRE
geinitialiseerd op 12(nominale letter-afstand) of op een letter-tussen
afstand die uit CAFBU wordt gehaald(als ADJ=80H,d.w.z. uitlynen) ,waarna
uiteindelyk wordt teruggekeerd naar TY8 om het volgende character op te
halen uit ADBUF.

Het "leeghalen" van het buffer ADBUF wordt beeindigd als een CR wordt
gedetecteerd.Een CR geeft het einde van de regel die in bewerking is aan.
By detectie van een CR wordt een laatste ry,bestaande uit de inhouden van
YSUM en XSUM ~n het character ETX aan de inhoud van LIBUF toegevoegd,
waarna wordt besloten tot het van rechts-naar~links (RTL) printen van de
regel of het van links-naar-rechts printen van de regel(LTR).
De werking van de stukken programma RTLm LTR is gemakkelyk af te leiden
ui t de flowcharts zoals die zyn weergegeven op de bladzyden 81. e. v. .
Ter verduidelyking worden hier toch enige opmerkingen over RTL en LTR
gemaakt.

In de programma-del en LTR en RTL worden de resultaten die m.b.v. de s.r.
LIBUR in het buffer LIBUF zyn geplaatst,en wel als volgt,

ETX
____ Ig~~ ,):REH ,)CB~~_, XREH, CHAgQ

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

• •• • •
YSUML,YSUMH,XSUML,XSUMH,ETX.

ry voor ry uit LIBUF gehaald en m.b.v. de s.r. QUM als opdrachten naar
de Qume-printer gezonden.
Getest wordt op het einde van de in LIBUF opgeslagen rcgeljwordt ETX
gedetecteerd,dan wordt de s.r. LINTY beeindigd en er wordt teruggegaan
naar de s.r. ADST teneinde de volgende regel te vormen.
l:ote:als van rechts-naar-links wordt geprint dan wordt eerst het laatste

character van de regel geprint m.b.v. inhoud van YSUM en XSUM,waarna
de rest van de regel wordt geprint,n~ inversie van de in LIBUF
opgeslagen verplaatsingen die tussen het printen van de characters
moeten worden uitgevoerd.
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DE MODES TANS-1 EN TANS-2.

By de mode TANS-1 behoort voor~opig het mode control-character ESC2,by
de mode TANS-2 het mode control-character ESC3.
TANS-1 kent een nominale regellengte van 54 characters,d.w.z. een regel
lengte van 53.12.1/120 inch,en een uitlynrange die loopt van 47 tim 58
characters.
TANS-2 kent een nominale regellengte van 46 characters,d.w.z. een regel
lengte van 45.12.1/120 inch,en een uitlynrange die loopt van 40 tim 50
characters'.

Voor de werking van de uitlyn-modes TANS-1 en TANS-2 geldt vrywel hetzelfde
als voor de zojuist behandelde werking van de mode TAS.
Ook TANS-1 en TANS-2 maken gebruik van de s.r. ADST,nadat reeds in het
hoofdprogramma MAIN in het geval van TANS-1(ESC2) voor MINC 47,voor
NORMC 54 en voor MAXC 58 werd gesubstitueerd en in het geval van TANS-2
(ESC3) voor MINC 40, voor NORMC 46 en voor MAXC 50.
De werking van de s.r. ADST is voor de modes TANS-1 en TANS-2 exact
hetzelfde als voor de mode-TAS.
Na het aanroepen van de s.r. LINTY vanuit de s.r. ADST wordt in LINTY
onder TY6 getest op de inhoud van de 1-byte geheugenplaats NORMC,die het
nominale aantal characters per regel voor de werkzame mode,bevat.
Als TANS-1 actief is(NORMC=54),dan wordt het eerste character van een
regel geprint op een locatie die 8.12.1/120 inch naar rechts ligt t.o.v.
het eerste character van een regel in de mode TAS.
Voor de mode TANS-2(NORMC=46) wordt het eerste character van een regel
16.12.1/120 inch naar re~ts verschoven t.o.v. het eerste character in
de mode-TAS,geprint.
Het gevolg van deze methodiek is dat alle uitlyn-modes aan de rechter
zyde van het papier dezelfde marge hebben.Uiteraard zou men het begin
van een regel ,in een bepaalde uitlyn-mode willekeurig kunnen vastleggen.

Voor het overige is de werking van de subroutine LINTY voor de modes
TANS-1 en TANS-2 precies hetzelfde als voor de mode TAS.

Note: M.b.v. de tabel die by de s.r. CHAFS is gevoegd kan men willekeurige
uitlyn-modes implementeren,d.w.z. men kan een willekeurige nominale
regellengte kiezen,waarby men dan tevens een bepaalde uitlyn-
range kiest.
In feite zyn TANS-1 en TANS-2 dan ook willekeurig gekozen modes
die men een andere nominale regellengte kan geven door by het

.HltI~A.E>J?.l'ingen \li:L]1~t h~-,,-:r<iPI'0gramma_naar de f>.!r.AD~T.voor MINC,
NORMC en voor MAXC andere waardes te substitueren.
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DE PLOTTING~MODE.

Zoals al eerder in dit verslag is betoogd,kan de Qume-printer ala
plotter worden gebruikt.Mogelyke plot-modi zyn"point-plo~;incremental
plot"en"linear-interpolat~~Lynenkunnen worden getekend in de modi
incremental-plot en linear-interpolate.De lynen ontstaan door punten
z6dicht naaat elkaar te plotten dat t.g.v. overlap de punten tot
lynen vervloeien.
De minimaal mogelyke verplaatsingen van de gemodificeerde Qume-printer
in zowel X- als Y-richting bedragen 1/120 inch(0,21 mm).
Hierdoor is het mogelyk geworden om op gemakkelyke wyze continue lynen
onder hoeken van 45 graden te tekenen;men behoeft slechts het aantal
opgedragen stappen in de X-richting gelyk te nemen aan het aantal
opgedragen stappen in de Y-richting.

By het platten wordt uitgegaan van een rasterwaarby de vakjes
1/120 by 1/120 inch meten,en waarby aIle snypunten adresseerbare
coordinaten vormen.

,./,t.o" ill (,,0),,
I

S
r

(_1,0) ,,

'/L"l.O '"
Tussen willekeurige coordinaten ku~n nu byvoorbeeld lynen worden
geplot.De weergave van de snypunten in het schetsje is bedrieglyk
omdat de doorsnede van het character "punt",zoals dat op het printwiel
voorkomt al ongeveer 0,75 mm bedraagt.Deze 0,75 mm is dan tevens de
lynbreedte waarmee wordt geplot.

Lyninterpolatie.

Lynen die men m.b.v. de Qume-printer wil tekenen zal men door middel
van een interpolatie-routine dienen te benaderen,tenzy de te tekenen
lyn een richting heeft,die gelyk is aan een van de 8 richtingen waarin
de printer weI continue lynen kan tekenen.
Deze 8 richtingen zyn in ondersta nd schetsje weergegeven.

1'y-oQ',)
'/''l.O''=' (0,,)
- ----.- .. , (.,1)

,,
--- --- --- ._-.- (I._I)

H.-I) (o._.)

De eenheidsvectoren langs de X- en Y-as meten 1/120 inch en kunnen in
coordinaten(stapjes van 1/120 inch) worden weergegeven als (1,0) voor
de X-richting en als (0,1) voor de Y-richting.
Lyninterpolatie komt kortweg neer op het realiseren van een gewenste
lyn door de lyn te benaderen.Dit benaderen gebeurt door stapjes te
maken van 1/120 inch in de + of -Y-richting en/of stapjes van 1/120
inch in de + of -X-richting;na ieder stapje wordt een punt geprint.
Een voorbeeld van een lynbenadering in het eerste kwadrant,in welk
kwadrant de printer aIleen de vectoren (1,0),(0,1) en (1,1) kent,
wordt nu beknopt besproken.Voor een uitvoerige beschryvimg wordt
verwezen naar referentie 11 in de literatuuropgave.
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Stel men wenst een lyn te tekenen vanuit de oorsprong (0,0) naar het
punt (x,y) in het eerste kwadrant(x ongelyk y,en x en y ongelyk 0).
Deze lyn wordt benaderd m.b.v. de vergelyking

(x,y)=(O,O)+n.(~ ,~),voor n=0,1,2, •...••.. ,N
waarmee men (N+1) punten kan berekenen.Indien mogelyk wordt tydens de
berekening een stapje in de richting (1,0),(0,1) 6f (1,1) gezet.
De richting van de stap voIgt uit het groter worden van x en/of y
dan een geheel aantal malen de lengte van een eenheidsvector in X-
of Y-richting.
Nadeel van een grote N is het vele rekenwerk;een compromis.waardoor
men tevens exact kan rekenen,is het bepalen van de kleinste macht van
2 die groter is dan de grootste coordinaat van het lyneindpunt(x of Y),
waarna deze macht als waarde van N wordt geinterpreteerd.
De lynbenadering wordt beter door met de berekening te starten in
het punt (1/2,1/2) i.p.v. in het punt (0,0).

In het interpolatie-programma dat volgt,worden t.b.v. het rekenwerk
twee 2-byte geheugenplaatsen XADD en YADD ,voor de X-richting resp.
voor de Y-richting gebruikt.Aan het begin van de interpolatie-routine
wordt de inhoud van deze geheugenplaatsen gelyk aan 1/2 gemaakt;
de grootste breuk die XADD en YADD kunnen bevatten bedraagt (1-2••16)
De breuk ~ wordt N maal by XADD opgeteld,terwyl de breuk Z~N maal

N N
by YADD wordt opgeteld.
Hierdoor ontstaan voor de X- en Y-richting de volgende ryen getallen:

X: 1/2,1/2+1 .x/N, 1/2+2 .x/N, ••••••• • ••••• ,1/2+N .x/N

Y: 1/2,1/2+1 .y/N, 1/2+2 .y/n, •.••••. • ..•.• ,1/2+N .y/N

Ala een getal in de ry groter dan 1 wordt, 'wordt een overflow gegenereerd
die wordt onthouden.By een volgende overflow voor dezelfde geheugen
plaata moet de printer een atapje van 1/120 inch zetten in de door de
geheugenplaata aangegeven richting en er wordt dan tevens een overflow
onthouden.Ala de volgende overflow de andere geheugenplaats betreft
moet zowel in X- ala in Y-richting een atapje worden gezet,en er
wordt dan geen overflow onthouden.Daarna begint het "overflow-procest!
opnieuw.Dit procea wordt beeindigd wanneer n gelyk aan N is geworden,
waarby dan.nog geteat moet worden of er nog een overflow tydelyk was
opgeslagen;is dit het geval dan moet nog een stapje in de betreffende
richtingnworden gezet .------
Een interpolatie in het eerate kwadrant kan er dan byvoorbeeld alsvolgt
uitzien:

y
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[et interpolatieverhaal blyft ook van kracht als het lyneindpunt niet
.n het eerste kwadrant ligt,mits men de eindpunten van de te interpo
.eren lynstukken naar het eerste kwadrant transformeert door van de
_yneindpunt-coordinaten de absolute waarde te bepalen en men op deze
~sitieve co~rdinaten vervolgens dan de interpolatie-routine toepast.
ly het uitvoeren van de berekende stapjes wordt echter wel het
lorspronkelyke kwadrant in aanmerking genomen.
)e mogelyke st~pjes die de plotter in de verschillende kwadranten
:an zetten worden hieronder opgesomd(voordat de stapjes als verplaat-
ling worden opgedragen aan de plotter worden de stapjes weggezet in '_
le 2-byte geheugenplaatsen XRE en YRE ):V 1 t" i X Y" ht"erp aa s~ng n - resp. -r~c ~ng:

~ADRANT: XRE(hexd.): YRE(hexd.): X-richting: Y -richting:

01 \-\ 01 H +1/120 inch +1/120 inch
Q FF H 01 H -1/120 inch +1/120 inch
of F H 0 F F H -1/120 inch -1/120 inch

01 HofF H +1/120 inch -1/120 inch

Ie subroutine PLOT.

)e by deze subroutine behorende flowchart treft men aan op pagina 96 e..V, .

Inderscheid moet worden gemaakt tussen de volgende coordinatenstelsels:

- een absoluut coordinatenstelsel dat vastligt t.o.v. het plotpapier en
dat per definitie coordinaten bevat die positief of nul zyn,

- een relatief coordinatenstelsel waarvan de assen kunnen schuiven
t.o.v. het plotpapier.H iermee kan de "plot-oorsprong" worden
gewyzigd.

)e relatieve coordinaten kunnen ook negatief (weergave in 2's complement
10tatie).De gebruiker van de plotroutine werkt uitsluitend met het
'elatieve coordinatenstelsel.

:n de routine worden negatieve coordinaten omgezet in absolute coordi
laten door ze op te tellen by de absolute coordinaten van de oorsprong
-an het relatieve assenstelsel.

iy het aanroepen van de routine PLOT zyn de oorsprong van het relatieve
lssenstelsel en de positie van de printhamer(XAB en YAB) bekend; de
oordinaten van het eindp~nt van de te interpoleren lyn,t.o.v. de
·orsprongvanhet relatieve assen-stelselstaan in de 2-byte geheugen
ocaties-XAFS en YAFS (opgemerkt kan hierwor-cien dat --alle, in de routine
'LOT gebruikte geheugenplaatsen 2-byteplaatsen zyn).T.b.v. de interpolatie
'outine worden de lyneindpuntcoordinaten omgezet in absolute coordinaten
'n opgeslagen in de geheugenplaatsen DESX en DESY.
Ian vordt bepaald in welk kwadrant het lyneindpunt t.o.v. het lynbegin
lunt ligt;hiertoe wordt de positie van de printhamer,weergegeven door
,AB en YAB vergeleken met DESX en DESY.De absolute waardes van de
'erschillen (DESX-XAB) en(DESY-YAB) worden opgeslagen in DTAX en
~AY.Daarna wordt de kleinste macht van 2,die groter is dan de grootste
'an DTAX en DTAY bepaald.Deling van DTAX en DTAY door deze macht van 2
'erschaft de breuken x/N en t/N die in de voorafgaande tekst reeds zyn
,eschreven.
Ie bepaling van deze kleinste macht van 2 verloopt als volgt: een
eller TEL wordt geinitialiseerd op (2••16-1)=OFFFFH.Dan worden de
'erschillen DTAX enDTAY door 2~.16 gedeeld(de komma in gedachten achter
:e getallen weghalen en ervoor plaatsen) en daarna zolang met 2
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"ermenigvuldigd tot een van beide of beide groter of gelyk aan 1/2
.s(zyn),terwyl gelyktydig TEL naar rechts wordt geschoven(de waarde
"an de grootste der breuken x/N en yiN is groter dan of gelyk aan 1/a
m kleiner dan 1) .De breuken x/N en yiN en de waarde van TEL (r'goede
lacht van 2") worden opgeslagen tot de interpolatie-routine ze nOdig
Leeft.
n de rest van het programma worden XADD en YADD gelyk aan 1/2
;emaakt,en worden de registers D en E ,waarin de overflows van de
'ptellingen voor de X- resp. de Y-richting worden onthouden op nul
;ezet.Daarna wordt by de geheugenplaats voor de X-richting XADD de
lreuk ,1-DESX-XABf /2.~n opgeteld.Als hierby een overflow optreedt dan
rordt bezien of.er nog een overflow in reg. D werd onthouden.Is dit
Liet het geval dan wordt de zojuist verkregen overflow opgeslagen in
'eg. D en dan wordt er doorgegaan met de Y -coordinaat.
lerd er in reg. D weI een overflow onthouden dan wordt aan de printer
~en commando voor een stap in de X-richting gegeven en daarna wordt
'eg. D weer op 01H gezet.
lordt er by de optelling geen overflow gegenereerd,dan wordt direct verder
;egaan met de Y-coordinaat.By de berekeningen voor de Y-richting
rordt de breuk ( DESY~YAB )/2.en opgeteld by de inhoud van de geheugen
llaats voor de Y-richting YADD.
[ierna is het programmaverloop hetzelfde als voor de zojuist beschreven
:-richting,alleen wordt reg. E i.p.v. reg. D gebruikt om optredende
lverflows in te onthouden.
la de optelling in YADD en de eventuele verplaatsi.ng wordt nog gecon
;roleerd of er nog een overflow van een van de hiervoor besproken
lptellingen was opgeslagen in de registers D en E.Blyken beide
'egisters de inhoud 01H te hebbendan wordt een commando voor een
rerplaatsing van een stap in zowel X- als Y-richting naar de printer ge
~onden en worden de registers D en E op nul gezet.
~ enslotte wordt de inhoud van de geheugenplaats TEL met 1 afgelaagd.
tIs hierby geen borrow optreedt,d.w.z. dat de inhoud van TEL groter dan
)f gelyk aan 1 was dan wordt het hierboven beschreven stuk programma
logmaals uitgevoerd,en weI zolang totdat by het aflagen van TEL een
)orrov optreedt.
)it programmaloopje is dan TEL+1 maal uitgevoerd.
\ls allerlaatste wordt nu nog nagegaan of de registers D en E beide de
iaarde OaR hebben;indien in een van beide nog een overflow werd ont
louden dan wordt het by die overflow behorende commando aan de printer
~egeven.

,,-~,_._- ---- .. _-_ .. _----_.. __._---- ---",_.. _._--_._-

)e interpolatie is nu klaar,de printhamer bevindt zich in het eindpunt
ran de te tekenen lyn.
~.b.v. een return-instructie wordt teruggesprongen naar het programma
)nderdeel van waaruit de subroutine PLOT werd aangeroepen.

tesumerend kan worden gesteld dat door de aanroep van de subroutine
)LOT een lyn wordt getrokken vanuit de positie waar de printkop by
lanroep van PLOT stond,naar de locatie die,t.o.v. de plotoorsprong
~taat aangegeven in XAFS en YAFS,by het binnengaan van de subroutine
)LOT.
~oals gezegd,is het ook mogelyk dat de lyninterpolatie normaal wordt
litgevoerd,echter zonder dat een lyn wordt getrokken.
vel of niet tekenen wordt gerealiseerd door v66r de aanroep van de sub
~outine PLOT de geheugenplaats MuDE te setten.
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" )( "I ., 'I s c.~c... .w
yre verwerking van de plot-inputgegevens wordt een coordinaat ~n de
etter S of W uit het buffer gehaald,waarna de 6 decimale cyfers,die
- en Y-coordinaat voorstellen,in de geheugenplaatsen D1 tot en met
6 worden opgeslagen terwyl de letter S c.q. W resulteert in het setten
an de geheugenplaats MODE in de skip- c.q. de write-mode.
ervolgens wordt een getalconversie op de geheugenplaatsen D1 tim D6
osgEn.aten-'tnrardoor eer:S't de ~enaaarria de Y-coordiriaat wordt omgezet
n een 2-byte binaire coordinaat.
iteindelyk resultaat van de dataconversie is dat de 2-byte geheugen
laatsen XAFS en YAFS worden gevuld met de X- c.q. de Y-coordinaat van
et lyneindpunt.
as na deze dataconversie kan de subroutine PLOT worden aangeroepen.
ekening moet worden gehouden met het feit dat voor deze methode van
ataconversie alleen positieve coordinaten mogen worden aangeboden.

~oor de inhoud van de geheugenplaats MODE komen 2 mogelykheden in
aanmerking,die worden gerealiseerd door 6f de subroutine SETS 6f de
subroutine SETW aan te roepen.De subroutine SETS zet in MODE een skip
node waardoor geen lyn wordt getrokken.De subroutine SETW zet in MODE
~en write-mode waardoor wel een lyn wordt getrokken.De flowcharts van
feze subroutines staan weergegeven op pagina
)e skipcode in MODE is gelyk aan OFEH jopgevat alB controle-signaal
lToor de Qume-printer betekent deze code:"RIBBON LIFT" en "PRINTER SELECT~

)e writemode in MODE is gelyk aan OECH,en dit betekent als controle
signaal voor de Qume-printer:"RIBBON LIFT","PRINTER SELECT" ~n

'CHARACTER STROBE"idoor dit laatste controle-signaal wordt een
:haracter ook daadwerkelyk geprint.

)e noodzakelyke gegevens voor de plotting-mode,die de gebruiker moet
rerschaffen,bestaan uit coordinaten die de eindpunten van de gewenBte
Lynen weergeven t.o.v. de plotooreprong die is gegeven door de inhoud
ran de geheugenplaatsen PSOX en PSOY.
)e opbouw van deze coordinaten is als volgt:

X y
:xix,yyy),d.w.z. ,zowel de X- als de Y-CoordiBaat van het lyneindpunt
loet voorlopig worden opgegeven in 3 decimale cyfers,waarmee maximaal
ien verplaatsing van 999 1/120 inch,in X- en in Y-richting,kan
'orden gerealiseerd•
•ehalve de coordinaten,moet de gebruiker tevens voor ieder lyneindpunt
,en letter S of een letter W aanbieden.Deze letters leiden tot skipping
If writing van de lyn,omdat een letter S aanleiding geeft tot het
,anroepen van de subroutine SETS,en een letter W tot het aanroepen van
le subroutine SETW.Deze subroutine-aanroepen geschieden uiteraard v66r
!e aanroep van de subroutine PLOT.
'.b.v. de plotting-mode moeten de input-gegevens nu alsvolgt worden
:ebuffered:

)( )(1(:-YY~)(

Ie realisatie van e.e.a. is in de by dit verslag gevoegde listing
erug te vinden.Vanuit het hoofdprogramma MAIN wordt,na detectie van het
lode control-character Esc4 dat voorlopig de plotting-mode aangeeft,
:esprongen naar het programma-gedeelte genaamd PLOEX (plot-executie).
n PLOEX wordt t.b.v. de s.r. QUM eerst de inhoud van de 1-byte geheugen
Ilaats MODP(mode-plot) gelyk aan 1 gemaakt,en wordt de inhoud van CHARQ
:elykgemaakt aan het ASCII-character dat een punt voorstelt.
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Vervolgens worden m.b.v. de subroutine LECO (lees-coordinaten) de
geheugenplaatsen D1 t/m D6 gevuld met de decimale cyfers die de X-(D1t/mD3)
en de Y-coordinaat(D4t/mD6) voorstellen,en wordt een letter S of W uit
het buffer HBUF gehaald waarmee de inhoud van de geheugenplaats MODE wordt
vastgelegd.
De vermelde subroutines SETS en SETW staan in de flowcharts op bIz.
weergegeven;deze flowcharts spreken verder voor zich.

Nadat een coordinaten-paar en een letter S of W zyn opgehaald vindt een
getalconversie plaata,waarna uiteindelyk de interpolatie-subroutine PLOT
kan worden aangeroepen.
Daarna wordt het volgende coordinaten-paar opgehaald,etc.;dit gaat door
totodat in de s.r. LECO een Esc4 mode control-character wordt gedetecteerd,
waarna de mode via het programmadeel TY1 van de s.r. LINTY wordt
beeindigd.

Aanbevolen wordt om als laatste coordinaten-paar op te geven een paar dat
op de Y-as ligt(X-coord.=O),met als Y-coordinaat de waarde van de grootste
Y-coordinaat die in het plot-programma voorkwam.Hiermee,en met de hande
ling LFTE1:=1 komt de printkop na de beeindiging van de plotting-mode
precies 1 regel onder de tekening en aan de linker-marge van het papier
te staan waardoor daarna direct met de volgende mode kan worden doorge
gaan.

Ite: - Met de hulp van de faciliteiten die de nog te bespreken mode-T (tekst)
biedt,is het mogelyk om in een m.b.v. de mode-PLOT gemaakte
tekening getallen en stukjes tekst te printen.

- By het begin van de mode-PLOT staat de printkop reeds in de oorsprong
van het absolute coordinatenstelsel ten opzichte waarvan de positieve
coordinaten die de te verwerken data voor de mode-PLOT voorstellen,
zullen worden ingegeven.
De aan de mode-PLOT voorafgaande mode,6f de s.r. QUINT hebben voor
deze start-Iocatie van de printkop in de mode-PLOT gezorgd.



-92-

LOEX

E'X ~:

Le.c.o



5 E IS

<. '1. -93-

Le.ES
W Of S

\.4'T H.J~f'

G.E.TA\..-

CON VE.rz...S I E.

N

Vo \,. c:re. N,))E:.

C. 00 ")) iNA-rio N - 'P A '" II. 0 'P H A ~E. N.



- -94-

15ETW )

[,

LX\

H,M~.:nE.

1
Mv \

A oE..C,H

J

MO\l M,A

[,

RET.

Ri)\~otoa \.i FT "1" "Pca.~N'~~ ~£\..e. c.T "1"

+ (HARlt-l.TErz. !)""fI,.o~E..

SETS

LXi

MV'
A.oFEH

'R E.. T



LE.c,o

~EC.O :

C "'I AA.. \,4.iT

H$\4 F NAAA.
A .

I

'PH:= 'PrJ ;-\

CHAR.A oFt-!.

NAAP.

::OJ.

~EC.O ~'.

c.. \of A "'-.~ i ,.

H~~f:. i1'l A~

N

"':J M'P TO

MOj)1> ~:::O

yRE.::o

C.c..NT:=o

-:\ M'P To

Ty <j, (i~ S.r.

\"\N'-"

( 'WIode _

J'H ~.i,..'<r;"'~J .



OT 1..

:DIiSX -,)(A:B~:::

')(A~ - JJ e.s'X,= -:1.

J

...,...TA:

Sl-liFT:

;D T A ')( ~ =-1 :0 65X - X A.» I
:n~= ;0+4

_______ .. 1:> I T Go-~--

])TAj: =IJJESi- Y.A~I
TEL~=2Ib_1



;)LOT 2.
-97-

~&ti i :

N

J

"'c.x.:

J



-98-

N



-99-

DE MODE-T.

Het by de mode-T (tekst) behorende mode control-character is voorlopig
Esc6.
Voor de character-tussenafstand is 12.1/120 inch gekozen,terwyl voor de
regel-tussenafstand 30.1/120 inch is gekozen.Deze getallen zyn uiteraard
willekeurig gekozen.
Kenmerkend voor de mode is dat regels tekst met een niet-constante regel
lengte worden geprint nadat de regels ergens zyn ingegeven,afgesloten
door een CR LF(LF LF •••. ).
Na detectie van het Esc6 character door het hoofdprogramma MAIN wormt
gesprongen naar het programmadeel LINE,dat een regel uit het buffer HBUF
haalt en deze regel,afgesloten door een CR opslaat in het buffer ADBUF,
alvorens de s.r. LINTY aan te roepen.

De subroutine LINE.
De flowchart van LINE staat weergegeven op de bladzyden101 tim 102 •
LINE wordt ook gebruikt door de moae-TF,en daarom wordt aan het begin van
LINE get est op de inhoud van de 1-byte geheugenplaats TEXFO die 0 is in
het geval van de mOde-T,en 1 in het geval van de mode-TF.
LINE maakt gebruik van het buffer ADBUF dat in principe is voorbehouden
aan de uitlyn-modes,maar voorlopig ook wordt gebruikt voor de modes T en
TF.In ADBUF wordt een regel tydelyk opgeslagen.De s.r. LINTY haalt de
i~el er weer uit en verwerkt de regel tot printer-output.

Het nul maken van ADJ en het ~~n maken van CCNT wordt gedaan om de s.r.
LINTY ook bruikbaar te maken voor de tekst-modes T en TF;CCNT=1 is een
symbolische waarde die wordt toegekend om "door" de "CCNT=O-test" in de
s.r. LINTY te komen.
De regels tekst liggen in het buffer HBUF opgeslagen,afgesloten door
CR LF(LF LF •••• ).In LINE wordt get est op regelbeeindiging door te testen
op linefeeds;geconstateerde linefeeds (positieve en negatieve) beinvloeden
de inhoud van de linefeed-teller LFTE2.
Als LFTE2~0 wordt geconstateerd dan wordt de s.r. LINTY aangeroepen t.b.v.
verdere verwerking van de betreffende regel.
Als een mode control-character Esc6 wordt aangetroffen dan wordt ook de
s.r. LINTY aangeroepen,nadat o.a. een CR aan de laatste regel is toege
voegd(laatste regel van T-mode wordt niet afgesloten door een CR LF,maar
door Esc6) en de inhoud van de geheugenplaats RETRN gelyk aan 1 is
gemaakt,ter indicatie van de mode-beeindiging.

Nateragkeer tr±t- tieH.r. LINlfY wortit de RE'fRN-inhoudgetest.Als RETRN
gelyk aan 0 is,dan wordt de volgende regel opgehaald uit HBUF,etc.
Als RETRN 1 is,dan wordt via TY1 van de s.r. LINTY de mode-T beeindigd.
Aan het eind van de mode staat de printkop weer aan een mogelyk regel
begin by de linker papiermarge,1 regel onder de laatste regel van de
mode-T.

De subroutine LINTY (voor zover van.belang voor de mode-T).

De flowchart van de subroutine staat weergegeven op de bladzyden 7~ tim
85 •

Onder TY1 vindt de uitvoering van de linefeed-compressie plaats;in TY1a
worden negatieve linefeeds verwerkt tot een Y-verplaatsing die in YRE
komt te staan.
In TY6b wordt XRE gelyk gemaakt aan -XAB,waardoor de locatie van het
eerste character van de regel wordt vastgelegd.
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In het programmadeel LINE had CCNT de symbolische waarde 1 gekregen
waardoor na TY6 wordt doorgegaan met TY7. .
Ook in de mode-T wordt de s.r. CHAFS aangeroepen zonder dat gebruik
wordt gemaakt van het resultaat,omdat dit hier zonder zin is(geen CCNT
bygehouden en ADJ=O).

In TY8 begint,zoals reeds by de mode-TAS uitvoerig werd behandeld,het
testen op functie-characters.Voor de mode-T zyn de volgende functie
characters van belang:

UNDL,BLANK (spatie-compressie),VET,SUBSCR,SUPSCR,TAB (horizontal
tabbing) en BS (backspace).

Op het TAB-character na is dit het zelfde pakket functie-characters als
by de reeds behandelde mode-TAS.
Merk op dat de geheugenplaats ADJ steeds de waarde 0 heeft in de mOde-T.
De resultaten van de bewerkingen in de s.r. LINTY leiden tot het vullen
van het buffer LIBUF met ryen,opgebo~wd uit YRE,XRE en CHARQ.Hierby
wordt gebruik gemaakt van de s.r. LIBUR.
E.e.a. komt verder geheel overeen met hetgeen reeds by de uitlyn-modes
werd verteld;daarom wordt hierop niet verder ingegaan.
Ook de werking van de programmadelen RTL en LTR is by de mode-T gelyk
aan de werking zoals we die by de uitlyn-modes tegen zyn gekomen.

De mode-T kan worden aangewen4 om byvoorbeeld tuesen opTolgende modes
een zekere tekst-scheiding aan te brengen.
Wil men byvoorbeeld 4 regels tekstscheiding tussen 2 elkaar opvolgende
modes hebben dan kan men dat realiseren door na afsluiting van de eerste
mode de volgende data-string in te geven:

Esc6 CR LF LF Esc6
Slechts 2-maal wordt een LF ingegeven omdat na de beeindiging van de
eerste mode een CR LF wordt uitgevoerd,terwyl na de uitvoering van de
hierboven gegeven f-mode toepassing nogmaals een CR LF wordt uitgevoerd
zodat de eerste regel van de "tweede" mode op 4 regels afstand van de
"eerste" mode aanvangt.
Een andere aanwending van de mode-T is het inprinten van stukjes tekst,
namen,waardes etc.,in een m.b.v. de mode-PLOT gerealiseerde tekening.
Zo kan men de namen van de assen langs een getekend assenstelsel aan
brengen,of men kan langs de assen getallen printen.Hiervoor moet men na
de mode-PLOT overgaan in de mode-T waarmee men dan de verplaatsingen
uitvoert die de printkop op de juiste locatie brengen om byvoorbeeld een
getal.j:;~I!:rinten;dit~t~]'J'!\~a.~t d~:rldl,lj,..:teraarci ook d~e:J,.llit.. van de mode-T.
Men moet zich hierby steeds realiseren dat na de mode-PLOT de printkop
zich aan het begin van een regel,1 regel onder de gemaakte tekening,
bevindt.Vanuit dat beginpunt moet men dus,in de mode-T werkend,verplaat
singen en andere data opdragen waarby men zich goed dient te realiseren
waar men,na het inschryven in de tekening verder wil gaan en in welke mode.
De instrument en die in de mode-T ter beschikking staan om in een
tekening getallen,tekst etc. by te schryven zyn:
de functie-characters NEGLF,LF,CR,BLANK,BACKSPACE,SUPF,SUBF,enTAB(hor.).
Een verticale TAB-mogelykheid is nog niet geimplementeerd).

Als enige functie-character waar nog niets over is gezegd resteert het
character TAB waarmee horizontale tabs kunnen worden uitgevoerd.
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DE MODE-TF.

De mode-TF(tekst-formules) he eft voorlopig als mode control-character
ESC5.
Het verschil t.o.v. de mode-T is gelegen in de afwykende regel-tussen
afstand die in de mode-TF wordt gebruikt.De t.o.v. de mode-T afwykende
regelafstanden dienen om in de mode-TF breukformules,en formules waarin
wiskundige symbolen als sigma,wortel,integraal,etc.,in stukken tekst te
kunnen opnemen.
Zo zyn de regel-tussenafstanden tussen de eerste regel van de mode-TF en
de laatste regel van de voorafgaande mode,~n de regelafstand tussen de
laatste regel van de mode-TF en de eerste regel van de na TF volgende
mode,2-maal de in de T-mode gebruikte regel-tussenafstand;d.w.z. 2.30.1/120
inch,terwyl de onderlinge regelafstand "binnen" de mode-TF 3-maal de in
de T-mode gebruikte regel-tussenafstand is.

Deze regel-tussenafstanden van de TF-mode worden voorbereid in de s.r.
LINE,en uitgevoerd in ~e s.r. LINTY.

Als in de s.r. LINE TEXFOfO wordt gedetecteerd,dan wordt m.b.v.
LFTE1:=LFTE1+1 de tekstscheiding van 2.30.1/120 inch t.o.v. de voorgaande
mode voorbereid;in het programmadeel LIN1a van de s.r. LINE wordt de regel
afstand van 3.30.1/120 inch tussen de regels die tot de mode-TF behoren
voorbereid,terwyl in programmadeel LIN4a van de s.r. LINE de tekstscheiding
van 2.30.1/120 inch tussen TF-mode en de volgende mode wordt voorbereid.

Voor het overige is de s.r. LINE voor de mode-TF hetzelfde als voor de
mode-T,die reeds hiervoor werd behandeld.

Als in de s.r. LINE de s.r. LINTY wordt aangeroepen,dan wordt in programma
deel TY1 tot TY6 van LINTY de inhoud van de linefeed-teller LFTE1 omgezet
in een Y-verplaatsing die in YRE wordt opgeslagen.
De mode-TF kent behalve de in de mode-~ behandelde functie-characters
een aantal extra functie-characters waarmee uiteindelyk het plotten van
wiskundige symbolen wordt gerealiseerd.
In het programmadeel TY15a tim TY15m in de s.r. LINTY wordt get est op
deze functie-characters;by detectie van een functie-character dat een
wiskundig symbool moet realiseren,wordt de inhoud van XRE met 24.1/120
inch opgehoogd om scheiding tussen voorgaand character en symbool in de
regel tekst te krygen waarna het functie-character in het buffer LIBUF
wordt opgeslagen.Daarna wordt,afhankelyk van de vorm van het te printen
symbool,de XRE-inhoud gelnitialiseerd op 12,36 of 48.1/120 inch en wordt
het volgende character uit het buffer ADBUF gehaald.

- ------~_ .._.•.,------_.-----~--- --- --- .

Wordt in de s.r. LINTY een CR gedetecteerd,wat het einde van een in
ADBUF opgeslagen regel aangeeft,dan wordt in het programmadeel RTL of
in LTR het buffer LIBUF "rygewys" leeggehaald en wordt de uit LIBUF
afkomstige data omgezet in hardcopy-output door de s.r. QUM aan te roepen.

AIleen in de mode-TF worden in het buffer LIBUF functie-characters opge
slagen;deze worden niet zoals de "gewone" characters geprint,nee,zy worden
tydelyk opgeslagen in de 1-byte geheugenplaats CHARS(char.-symbol) nadat
in LTR detectie van zo een functie-character heeft plaats gevonden.
Vervolgens wordt de pointer PCOOR geinitialiseerd op het begin van een
tabel waarin de coordinaten die de interpolatie-routine PLOT nodig heeft
om het symbool in kwestie te kunnen plotten,liggen opgeslagen.
De tabel waarin de coordinaten voor een bepaald symbool liggen opgeslagen,
wordt afgesloten door het functie-character dat het symbool voorstelt.
In het programmadeel LTR9 van de s.r. LINTY wordt de s.r. QUM aangeroepen
met als inhoud voor YRE en XRE de waarden voar de Y- en X-verplaatsing,
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M.b.v. de backspace-toets kan men een foutief ingegeven cyfer corrigeren,
hoewel de echo dan niet meer in overeenstemming is met het hierboven
geschetste voorbeeld.M.b.v. de delete-toets kan men een foutief ingegeven
coordinaten-paar uit HBUF verwyderen,hoewel de echo op het console
gehandhaafd blyft.
Na detectie van een ~sc-4 character wordt teruggekeerd naar het READ1
programmadeel.

Is de volledige data-string die men tot QUME-output wil verwerken ingegeven,
wat kenbaar wordt door een ETX-character op het console in te geven,dan
wordt gesprongen naar het hoofdprogramma MAIN,waarmee de verwerking van
de ingegeven data wordt gestart.
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zoals die in de ry in LIBUF waarin het functie-character voorkwam,lagen
opgeslagen.Hierdoor komt de printkop in de "oorsprong" van het te plott en
symbool te staan,immers PSOX en PSOY worden na de aanroep van de s.r.
QUM gelykgemaakt aan XAB resp. YAB die de positie van de printkop op
ieder moment aangeven.
Daarna worden met de hulp van de s.r. LOASY de coordinaten die by het
betreffende symbool behoren,opgehaald en wordt coordinatenpaar na coor
dinatenpaar door de B.r. PLOT verwerkt totdat het symbool volledig is
geplot.Na detectie van het functie-character(vergelyken met de inhoud
van CHARS) wordt verder gegaan met de rest van de regel die nog in het
buffer LIBUF ligt opgeslagen.

De functie-characters SUBF en SUFF die een verplaatsing in de + Y-richting
over + 30.1/120 inch,zynde de regelafstand zoals die in de T-m<>de wordt
gebruIkt,realiseren zyn speciaal ingevoerd om de wiskundige symbolen
van grenswaarden te voorzien.In hoofdstuk 4,bladzyde~o ,is een schetsje
opgenomen waarin de regel-tussenafstanden van de mode-TF en de manier
waarop een formule wordt ingepast duidelyk naar voren treden.
Teneinde de formules netjes op papier te krygen is het belangryk dat
men ieder ogenblik,tydens het ingeven van de datastring die in een
gewenste printer-output moet resulteren,exact weet waar de printkop zich
zou bevinden na het tot nu toe ingegeven datapakket geprint te hebben.
Pas dan weet men hoeveel backspaces,spaces etc. men moet ingeven om by
voorbeeld een grenswaarde by een integraal-symbool op de goede positie
te krygen.

Voor de realisatie van breuk-formules wordt verwezen naar hoofdstuk 4.
In dat hoofdstuk werd reeds aangegeven hoe men een gewenste formule kan
realiseren door de formule in niveaux in te delen en niveau na niveau
van links naar rechts af te werken.

Voor het overige is de mode-TF qua verwerking gelyk aan de mode-~.

Voor meer inzicht wordt verwezen naar de flowcharts van de subroutines
LINE en LINTY,~n naar de by het verslag opgenomen listing.

-------------------------------



-105-

SUPPLEMENT by HOOFDSTUK 5.

De flowcharts op de bladzyden107 t/m'1~ hebben betrekking op de start
van het totaalprogramma en op de stukken programma die de op het
console ingegeven data opslaan ~n gedeeltelyk reflecteren op het console.
Hierby wordt gebruik gemaakt van het in het SYS-8000 draaiende monitor
programma.

Aan het begin van het totaalprogramma wordt de pointer PH(pointer-host)
aan het begin van het buffer HBUF gezet,wordt de stack-pointer geset,en
wordt de QUME-initialisatie-routine aangeroepen.
Daarna kan data op het console worden ingegeven)waarby 3 vormen van
data-opslag in HBUF ~n reflectie op het console optreden.De gekozen
vorm is afhankelyk van het mode control-character dat aan een data-blok
(een data-blok is een hoeveelheid data die volgens een bepaalde terminal
mode moet worden verwerkt,en die wordt omgeven door by die mode behorende
mode control-characters)voorafgaat.

De 3 vormen van data-opslag+data-reflectie op het console zyn:

1. RTA(read-text-adjust).
RTA wordt gebruikt voor opslag in HBUF + reflectie van data die volgens
een van de uitlyn-modes moet worden verwerkt.
De uitlyn-data wordt in een lange string,zonder CR LF§,ingegeven.
Als men op het console met een nieuwe regel wil beginnen,dan een CR LF
gegeven die echter niet in HBUF wordt opgeslagen.
Wil men "binnen" een uitlyn-mode tekst-scheiding aanbrengen dan moet men
op het console ingeven: CR CR LF LF(LF LF ••••• ).
Een aantal characters wordt niet gereflecteerd(geechood).
Door een DEL-toets te definieren kan men eventueel een foutief ingegeven
woord "deleten".
By detectie van een ESC1,2 of 3 character wordt teruggesprongen naar het
READ1-programmadeel teneinde data voor een andere mode of een ETX character
in te lezen vanaf het console.
Voor het overige spreekt de flowchart van RTA voor zichzelf.

2.RT(read-text).
RT wordt gebruikt voor de opslag in HBUF + reflectie op het console van
data, die volgens de mode-T of de mode-TF moet worden verwerkt.
Het is mogelyk om tydens het ingeven van data een woord waarin een fout
is opgetreden,te "deleten".
De ingegeven data is hier opgebouwd uit regels die afgesloten worden
door~eeri~CR LY(LF LF. -~-.;-;).--
Na detectie van een ESC-5 of -6 character wordt teruggesprongen naar het
READ1 programmadeel.Voor het overige spreekt de flowchart van RT voor
zichzelf.

3.RPLOT(read-plot).
RPLOT wordt gebruikt voor de opslag en reflectie van coordinatenparen +
een letter S of W.
Door het byhouden van een teller TELP wordt de ingegeven data amsvolgt
geechood:

xxx,yyyS of W
xxx, yyyS of vi
xxx,yyyS of W

etc.
Voor de komma staat een X-coordinaat en na de komma een Y-coordinaat.
De decimale coordinatenparen die lyn-eindpunten weergeven worden dus
onder elkaar op het console gereflecteerd.

L
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M.b.v. de backspace-toets kan men een foutief ingegeven cyfer corrigeren,
hoewel de echo dan niet meer in overeenstemming is met het hierboven
geschetste voorbeeld.M.b.v. de delete-toets kan men een foutief ingegeven
coordinaten-paar uit HBUF verwyderen,hoewel de echo op het console
gehandhaafd blyft.
Na detectie van een ESC-4 character wordt teruggekeerd naar het READ1
programmadeel.

Is de volledige data-string die men tot QUME-output wil verwerken ingegeven,
wat kenbaar wordt door een ETX-character op het console in te geven,dan
wordt gesprongen naar het hoofdprogramma MAIN,waarmee de verwerking van
de ingegeven data wordt gestart.
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Slotopmerkingen by hoofdstuk 5.

1.De s.r LINTY is in feite een ietwat overbelaste subroutine omdat vrywel
alle modes er gebruik van maken.Een flexibele oplossing kan worden bereikt
door elke mode een "eigen" specifieke s.r LINTY te geven,waarmee,per
mode,veel overbodig testen kan worden voorkomen.

2.De communicatie tussen de Qume-printer en het software-pakket is een
status-driven vorm van communiceren.

3.De s.r. ADST die de uitlyn-modes gebruiken hoort eigenlyk in de host
computer thuis.Evenals i~ de tekst-modes zou de data-string voor de
uitlyn-modes moeten bestaan uit regels die worden afgesloten door een
CR LF(LF LF •••• ),en waarvan reeds bekend is uit hoeveel characters,die
van invloed zyn op het uitlynen,zy bestaan.

4.De huidige functie-characters zyn kunstmatig en moeten worden vervangen
door specifiek toegewezen characters opdat de huidige zogenaamde functie
characters weer hun normale character-eigenschappen terug kunnen krygen.

5.In de geimplementeerde software is gemakkelyk een vorm van regel-telling
met daaraan gekoppeld een FORM-FEED mechanisme,in te voeren.

6.De in de modes voorkomende character- en regel-tussenafstanden zyn,
evenals de marges in de s.r. QUM willekeurig gekozen.

7.Thans is data,die in een bepaalde mode verwerkt moet worden ingesloten
door 2 ESCx characters.Te overwegen valt om een data-string die in een
bepaalde mode verwerkt moet worden alleen te laten voorafgaan door een
mode control-character.

8.Het aantal geimplementeerde functie-characters kan nog uitgebreid
worden met een character dat vertical-tabbing ~an realiseren.

9. De 1/0-4 kaart die als interface tussen de Qume-printer en het
SYS-8000 systeem optreedt kent de volgende aansluitingen v.w.b. de
Qume-zyde:

IN 22H : BO-character-ready
B1-carriage-ready
B2-paper-ready
B3-printer-ready
B4-check
B5-paper-out.

OUT 24H:

OUT 26H:

OUT 22H: BO-print eI'~Qelect
B1-character-strobe
B2-carriage-strobe
B3-paper-strobe
B4-ribbon high/low
B5-top-of-form
B6-restore.

DATL(data-laag)

DATH(data-hoog).

...~--_._-------

10. Het output-resultaat van de terminal kan worden gecopieerd door aan
het einde van het totaalprogramma niet naar INIT terug te springen,maar
naar MAIN.

11. De wiskundige symbolen kunnen nog niet worden verwerkt in de uitlyn
modes.
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Hoofdstuk 6.

SLOTOPMERKINGEN.

1. Het terminal-ontwerp leent zich,v.w.b. hardware-realisatie,uitstekend
voor het toepassen van een si~gle-board computer.Men kan hierby denken
aan de invoering van een INTEL SBc80/20 of -80/10 single-board
computer.

2. Het tot nu toe ontwikkelde software-pakket kan gemakkelyk worden
gerund op een SYS-8000 computer-systeem,dat als I/O-devices o.a. een
console en een Qume-high speed printer bezit.

3. Een groot nadeel dat by het plotten van wiskundige symbolen tot uit
drukking komt is de te grote diameter van de op het Qume-printwiel
voorkomende punt (".").Een gevolg van deze grote diameter is namelyk
dat de wiskundige symbolen veel te dik,t.o.v. de overige tekst,worden
geprint.

4. De exacte behoefte aan geheugen(ROM+RAM) in de terminal is op dit moment
nog niet te bepalen,omdat het uiteindelyke terminal controle-programma
op interrupt-basis moet gaan draaien.Daarnaast kan men het aantal
extra-functies van de terminal nog uitbreiden(byvoorbeeld met een
mogelykheid om verticaal te kunnen "tabbentt).Vaststaat,dat de behoefte
aan geheugenruimte hierdoor toe zal nemen.

5. De eigenschappen van de INTEL 8251 USART maken het mogelyk om op vry
eenvoudige wyze een foutcontrole in het programma op te nemen.

6. Door in de terminal een Editing- en eventueel ook een Monitor-programma
te laten draaien,wat een aanzienlyke uitbreiding van de Stand-Alone
configuratie van de terminal zou zyn,kan de terminal tot een zelfstandig
tekstverwerkend-systeem worden waarmee grotere systemen a.h.w. kunnen
worden gesimuleerd.

6. Op dezelfde wyze als waaropnu de wiskundige symbolen worden geplot,
kan men ook flowchart-symbolen plotten.
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___ ._ .. U.80 _ OE03 3"1.601 $U CMARQ leHARloll-"."
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__. ... 11186_ .. __ _. OEEJ Clii::812 (.All L.OASY 1
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1700 Or09 3,,~401 bTA MOOP IMooPa.O
t:=~::\~-{I_D_l=c~·~~7~fOl.: 3C!i:F01 ~TA PSOXH :, '.--~

____ . 1702 _Of Or n.1001 bTA p50XL. IPsoxa-O
'~~~:~=1:'=1 Ta3 F'~':'::: Orl232~101 liTA PSOYH 1

170ij 0'15 32J201 bTA P~OYL IP50Ya-0
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17011 OF1~ E1 OP H 1
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~~::::.:~·.~~~to~~~_Or21-CUBOl _' __ l RTL5,_'
_. H10__ _ Of24i C3k.00F MP . L. TR61
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1721 OF3F 32-001
1122 OF42 E~
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1724__ OF46 2~1601
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1726 OF4A c3AEOE
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1728 Of4F C2000F
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1730 OF5~ E5
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1746 Of7F 221601
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1756 OF92 221601
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L.1ld2'

L.TII13'

L.Tk15'

L.llI
,:,HL.D

foUP
..IMP
I.PI
.,IN'
sTA
PUSH

~ L.llI
,~HL.O

I POP
..IMP
LPI
.JNZ
:.TA
f'U:,t;
L.llI
:'HL.D
I'IH"

,.IMP
·LPI

.JNZ
sTA
PU:'H
L.XI
:.HL.D

_ fOP
..IMP

;LPI
JNZ
HA

'rUSH
U( I
SHL.O
rUP
..IMP
LP I 0

..IN'·
~TA

rLJ:'H
lllI
~HL.O

foUl'
.,IMP
LPI
.JNZ
:.TA
I'U~H

L.lIi
:'HL.O
FOP
... M"
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PCOOR
H
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L.TRll
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H
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H
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H
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H
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H
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H
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H
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PI
L.TR15
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H
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H
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_____ lr8D , _ OFCtl 221601 SHLO PCOOR I _._. __
"=~:~':::~==178L_ ':'=-Ofj;~ El':,__= POP H ~ __ -~'-'f7:~_,.-,,-~cc=,,:,
_. .. 1 782 0 f Cf CJ II E0E .IMP l TR9' ,

~ :~~::;}f~.;:' 1783 '., ':-,: 'Of02 321.1801 'LTkal :iTA cHARQ., , -
1784 . OFO~ CL,1I710 LAL.L. gUM ,

:G-=:~:;-:=...:c 1785:' C7_-~,efDll 3AilE01' L.OA L.E.fT_ --.....: ,~

,,_,_ 'cc.~, 1786 _ orOll Cfll.IO AOI 0 , ....
,i~,?,:;> 1181. ~:-.-,cOFOU CA~aOE .,IZ RTL.5 _' ,. ,
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1110!t . it"kuCEDURt. "'UMEY

-=.=;,;,:::{" "UOS-- : HflUCI:.OURt. WUMEv WORDT ,GEBRUIKT iN OE--PLOTlte\lLiTlNE,

~i::}~i:d~~;_,~'.-c_ ~~~~ ~~D601 l.UMlY. ~ t~~~ ~RE ~
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10tlA
-1 Dtllj
iOtlE

<J06f
-1072

E~~
C~

O!l
2111801
3tlOO
3E.lE
03,2
lJb.::2
/17
£tll0
C20310
2111801
atllll
C3H~OJ

Af
2AII601 _
lb - -
2AI1001
78

MVI "OAEH IkESTURE.PR,S~L.·Rlb'LlfT

~UT cONTRO~ I
IN STATUS - I _
ANI 10H IMASKEER CHECKSIT

-_ •. -lZ 015 ICHECK-L-OIl?ALS JA iwACHT -~

MVI "OFEH IkESET RESTORE-BIT
LiuT CLi~TRO~ ,- - _~

il~~TE.LL~N VAN LINKER-MARGE
- L.XI H,XAB , _

MVI A,9 I
liRA A ,
MOV M,A IXABIDOIYABI-O
INX H- IYRE'DOIXREa-o -
ueR B ICHARQ'-O --
",NZ g 16 -~ I
~lJA MAkGE.I I
~TA xRE 'L.Ot M~RGE NAAR XRE.L
~DA MARGE ,
STA xkE+l ,
~ALL guM 'MARGE INS}ELL.EN
L.XI H'O I
~HL.D XA~ 'XA~I-O
POP _H _, - -
k£T - I

J~LHE-HObTlJROUTI~E
;~UME-HOOfDROUTI~E vERIilERKT DE IN XRE'YRE EN CHARw OP~lSL.AGE~

-iToT x-vEkPLAATsING,y-yERPLAATSING EN CHARA~TE.R-PRINTINu,
;uITuE.VO~kD DOOR DE OU~E-PRINTER. --
IoUM' I rUSH " I ,--

I "'USH R I
i PUSH 0 iT.e.v. S.R. PLOT
! LXI H,QERR I -

MVI M,OOH IOERR,DO
MVl "OEEH IRIBtL.lfT+PR.S[L..

.LuT CONTROL. ~
IN sTATUS I
MOV _ - R,A -- - ~SAVE STATUS IN B
AN~- 10H ISELECT CHECK-SIT
..IN' gl ~

L.XI ","ERR I
MV! M,OlH ~- IERROR-INDICATIE-l

I

",~p sTUP ---- I

IN sTATuS I
AN! OFH IHASKEER READy-eITS
-IN' gl INOT READY?GO BACK TO 01

iblR~KEN NG VAN DE x-VERPLAATslNG
IIIlA A I
L.HL.D kHE _ , -
xc.HG -- iD,E 'DxREe 2,S-COMPL.,) -.
L.HL.O )(AB _ - r .
HUV "E IAaDXREL

~~~1~_£~===::::~-:~ ~~. =-~.~7=~_ .. _.
J~~~~:~!;y~~~:'~ .. ,~':.~:~' j_~, .~. -.-- :.(.



~UP H IH/~'KBYGEWERKTE XAb
~Ot' D -- ID/E'·XR£
XChG I ..., _
CALL- INYHL IXRE'.-XRE
~ChG IU/E •• -XRE

. ~OV A.E IA,-XR£L .
"lolA I
UUT _ DATL I
MOV AID IA'KXREH
URI OF~H IAOD SIGNBIT _.
"lolA I

IUUT OATH I
iJMP Q5 INAAR X-HANOSHAKl

;VlRPLAAt~ING NAAR REChTS
'~Ab ftORmT VlRMEERDERU MET XRE(XREKPOS.)

.IAa.XREL
I
I
IA,·XREH _

RECHTER-PAPIERMARGE
I
I
ISUBTRACT XABL.
I
I~UBTRACT )(ABH
I
I
IERROH-ZNOICATIE*3
I

A' E --

DE
A
A/25H
L
A·06H
H
011
H/QERR
Iol/03H
STOP

MOY
\.lolA
ouT -. OAlL.
HOV AID

ltkA
~YI

~Ub

MVI
~BI:l

.I"LXI
MY 1.

__ .IMP

IoJ.

; 
iblftAKINlP VAN

El
01
EEl
COCl512
Eb
Hi
2~

03i: ..
7A
fll~B

2~

D3~6

CJbOl0

A~

3li::5
95
3l-u6
9<.:
f<:b510
2111BOl
3bll3
C3~ BOJ

10AJ
lOA"
10AO
10Ar
10A9
10AA
JOAlJ

. lOtiO
-_:::~ OB2

J~-"·.~~-E~~?·~~
3ti'~'f':;'~":J.';,": i, ..



H

}HIL.I-YR£
}HIL.'K2*VRE-SHIFT L.lrT
10lE'.YRECSHlfr L.EfT)
IA.·YREL.
}

I
. }

IAOO SIGN-BIT
} -- -.

oATH} .
VERPL.AATSIhG __
A,OE6H I ---

XCHG
UAU
XCHG
MOV
I.MA
uUT
MaV

, uR I

I

, CMA

uUT
_. j I'tAIIlO-SHIAKE v ..

10111' MviIon 3Lt.6

~ ~~:4: . '"nU??????????'I?????'ta?'i????7??'i?????????'I??

':i'":~:-.~:;:~:lW2). o~~ 10sA Z~ ICMA

3-:'!F£~t:~t= 10Stl DJ;,:6 htAND~HAhU~-VE~~~~ATSIN~
_ .B2e. 10BL) 3E.LA ~~. ! MVI A,OEAH }

,=·~~,~-oIW21.c lOaF 03i1:2 _. [JuT' CONTROL }RIa'LIFT.CA.AA'-:-6.TROI:i£~SEL.._
1928 lOCI OBt2 lob. i IN sTATUS }

., _. -- 1'i2~ 10Cj IF , HAk }
1"30 10C/j If i kAR }
1931 10C:' 0~1.110 I oiNt 06 }
1932 10C~ 3lLE MVI A,OEEH }

< c~~.~. 1931 IOCA 03,2 I uuT CONTROL. Jsn.4-RJ8.I.IfJ -
1\/3/j ; blHEI\EN' UE V-VEhPL.AATSINCi

___... ll13' _ 10t~ 2A\i401 107. i L.HL.D vR! } . 'c-

1\/3e. 10CF Eb i XCHG . }O,E'.VRE
_:;: - 1937. 1000 ZA0201 L.HL.D yAil }

__ 19311 1003 7k! ,MOV All }A.-YAEL.
~:c'::ch39 100/j 82 i ukA 0 }"OR" MET VREH

1\140 100' CA~Ell i ~l 01~ }VRE-O,GEEN Y-V£RPL.AATSINCi
~="=~1941 1000 19 I [JAli 0 }HIL.'-VAB.vRE _.

1942 1009 2211201 I :lHL.O YAk! }STORE uPoATEO VAS
-~c 1943_ ;lt~T of ER EE~ vERPL.AATsING OMHOaG OF.OML.AAG IS

194/j 100C 7A 100. MOV A'U }A.-VkEH
---..- :'1945 ,-- 100U 87 luRA A _.} . __

I \/46 1ODE F2 ~ 21 0 ~P Q 10 } VRPO'" -,

~::~~:!:::=~ __·--~-o£~ Eb· : ~~:P~~~r!:~~R~~~~~~~P~q::~H~~i~~~
~:;:~~~=~:.~:;~. _~~g ~~0512 I ~:~L. ~NVHL.· ~~ni;;"~~~;'--

:=:--=-:_~iL;-~:;~.~ ~~~~ ~~ : I ~~~G A,E ~~~~~;~~REL.
~~:~- ,;=,,-,,~~;:.=c. ~~~~ g~il:1I ~~; oATL. ~
~'Y~~ .. ~-: ~:;~~: .. ~~~~ ~~ ~~~ A'O ~A'.YREH

~~~-~.~. ~:;L- ~~~~ ~~~~10 ~~~. ~~IH ~NAAR Y"HANO-:iHAKE
1960 ~ ~lkPL.AA:T~INlo O",L.AAG(PAPIER OMHUOG 1

~~:~::;~ Ihi ,': - . . HAil lIORDT VERIoIHROERO MET YRE(yRE>O~ _ '__
1 \/62 ;

.. 1963 10F2 Etl 1010'
1116_ 10r3 29

::~-:=.=:'~:'1V6!11 lor II EB
1\166 10rS 7b

~~;~.~.~lV6F-' . ~OF6 2F
__ ._.1\/61:1. Ion OJ,,4

:=o~O-C.:-:-'-·lt69· ., 10FY 7A
... - 1 9'70 10 FA f b ~ 's

--. 1971-; 10Ft 2f
lY72 10rU'OJ,,6

.. - -'-UU
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'RIB·L.IfT.Pf.~TROBE·SEI..,
nEsT PF. R£AIH'·~n,, ,
'kIB'~IFT.SEI..(RlSET P!JBlAOY~BIT)

'folOOE-OECH-WRITE
'folOOE-OfEH-SK1P
'RIB'l.tfT.CHAR.sTRO~E·SEI..,
;,
;
;,,,
'MOOP-l.D.w.Z. PI.QT~MOOE; - -,,,

-,,
;YRE-XRE-CHARQ-O
'VERTRAGING VA~ 3t04SlC,,
",,,

CONTROL.
STATuS
04H
g9 _ _
A,O£EH
cONTROl.

L.X! H.lolDOE
folOV A,M
louT CONTROL.
IN sTATus
kAR
"NI; g13
~VI A.OEEH
lJuT CuNTROI.
>oRA A
L.OA to4DDP
'uRA A
i~N.l' DUAY
.L. XI H"YRE
folVl H'S

,>oRA A
ifolUV .... A
!NX H ..
uCk R
~NZ 017
I-IVl A·I00
AOI 1
"NZ Dll.1
ADI 1
i~NZ ot:1.2

- -
l"tlP 0
fUP R

IliUT

l'lN:. _ ANI -_

-~ .. I-"'Z
___ c 14'0'1

,lJUT

wIlli

I:it.L~ 1:--

_kOA tHARQ c; _ .
'ANI 7FH 'sTRIP PARITY~BIT

. iLPI 211'\.- , __
~M 012A 'JMP_~F CHARQ<-SPATIE_
LPI 7fM ,-
~M 012B ,
>oRA A ,
L.OA to40DP ,
URA A ,
"Z Q14 ,
~VI A.2EH 'AI-"."
"AI.' ;SHIFT L.EFT
Lt04A ,
lJuT DATI. ,
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VOORBEELDEN VAN DATAVERWERKING.

e verwerking van characters kan plaatsvinden volgens een van de

es geimplementeerde terminal-modes.

e mode waarin de characters worden verwerkt.wordt bepaald door een

ode control-character dat aan de betreffende characters vooraf~

lat in de data-string.

p dit .oment wordt output gegenereerd volgens de mode-T.d.v.z. dat

ewone tekst wordt geproduceerd.

et .ode control-character voor de aode-T is voorlopig ESC6.

e faciliteiten waarover in de mode-tekst kan worden beschik~ zyn.

inefeed- en spatie-compressie.

nderstrepen van tekst.

et-printen van stukken tekst.

ackapacing.

orizontal-tabbing.

ig-zag printen.

ubscript en superscript.

ubformula en superformula.

ieronder vorden van deze functies enige voorbeelden gegeven.

llereerst het onderstrepen ~ tekst,wat ~ een willekeurige

enste tekst kan vorden toegepast.

\I het vetprinten .Dit kan ook over een willckcurige lengte van tekst

orden tocgepast.

u enige voorbeelden van tabbing.

,erst tabbing aan het begin van een regel.

Eenmaal tabben aan het begin van een regel.

--- -- N-.o-g----ee-a keer., _._..- __ ._______ _ ... .._ .., ._,'.'_.__ .. _

Nu tweemaal.

Nog een keer.

Oit is driemaal.

u eenmaal tabben in de regel.

log een keer.

iu t wee.aal.

lit waren enige voorbeelden van tabbing.

Indertussen is by het printen van bovenstaande tekst steeds

:ig-zag geprint.wat het print-procea aanzienlyk versnelt.

leateren subscript en superscript.waarvan hierna een voorbel'd volgt.

11 en a 2 byvoorbeeld.

lieraee wordt de mode-T beschryvtng beelndigd.



De volgende .ode vaarover lets gezegd zal vorden is de mode-TV,vat

9taat voor tekst-formules.Deze mode Is in principe hetzelfde als

1e .ode-tekst,alleen de regeltussenafstanden ayn verschillend t.o.v.

ie tekst-mode,tervyl bovendien in de mode-tf formules kunnen

~orden geplot.Hieronder volgen vat voorbeelden van regels tekst

lie volgens de mode-TV zyn ververkt.

gerst vorden de .ogelyke viskundige symbolen geprint.

)e io tegraal I, de vor t el v-. pi TI, accoulades {eo },

iubbelintegraal II ,sigma L ,haken [en ].

)it varen dan de aymbolen.

usievelyk is de bovenstaande tekst vet geprint waar oor

ronkelyk niet-vet printen was bedoeld.

enige voorbeelden van wiskundige formules die in de

kat zyn opgenomen.

2..

voorbeeld een integraal-formulc

~lO
n ---s4-gm-a- f-o r mu-l-e-- £.:4 ~ e-t-C-.----

n-l

a 2+ g
n breukformule - •••• Uiteraard zyn dit

c + d

echts eenvoudige voorbeelden.Hiermee wordt de mode-IF beeindigd.



volgendc mode waarover tets zal woruen gezegd is de plot-mode.

t mode control-cllaracter ~SC4.M.h.v. deze mode kunnen grafieken.

stograrnmon.tahellen.etc. woruen getckcnd.Hieronder cen vooebeeld

1 een assenstclsel met daarin cnige lynen.

mode-T maakt het mogelyk om to cen geplotte tekenlng tekst

getallen.op willekeurtge plaatsen te printen.

t dit uiterst simpele voorbeeld van de mode-PLOT wordt

behandcling van deze mode beeindtgd.



nog iets over de modes waarnlce regels tekst kllnnen worden uitgelynd.

nu zyn drle van deze modes RPlmplementeerd.neze modes zyn TAS,TANS!

TANS2.Het enige verschil dat er tussen de modes hestaat,ls het vers·'

lengte van de regels tckst die door de printer worden geprint.

i kent een nominale regel-lengte van h2 characters.V~or meer details wor~~

Ir het verslag verwczen.

nag iets over de modes waarmee regels tekst kunnen worden

:gelynd. Tot nu zyn drle van deze modes geimplementcerd.Oeze

les zyn TAS,TANSl, en TANS2.Hct eni~e verschil dat ~ tussen de

les bestaat,is het verschil in lengte van de regels tekst die

Jr de printer vorden geprin~. TAS kent een nominale regel-lengte

1 62 characters.Voor meer details wordt naar het verslag

rwezen.

de TAS-mode kan ook worden onderstrcpt,daarnaast wordt er in deze mode

( zig-zag geprint.

rdere faciliteiten in de llitlyn-modes zyn,

t-printen,

le-feed compress Ie.

lslotte worden hieronder nag korte voorhcelden gegeven van de modes

~Sl en TANS2.0e eerste heeft een nomlnale regellengte van 54,en de

~ede van 46 characters.

De mode TANSl kent een regellengte van 54 letters.Oeze

mode bezit voor het overige precies dezelfde

elgenschappen als de mode-TAS. Voor een exacte
-- --- -~---- _._-_.....__.._-- ----

beschryving wordt vcrwezen naar de beschouwing die in het

verslag wordt gegeven.

In de paar regels voorbecld van de mode-TANSl

komt duidelyk het nade~l van uitlynen met korte

lengtes van regels tot uitdrukking. nit nadeel is

eDen gevol~ van het afnemen van de lIitlynrange
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