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1. Samenvatting en trefwoordenlijst.

1.1. Samenvatting.
Dit verslag behandelt een grafische terminal
voor interaktief design m.b.v. een
micro-komputer.
Voor het bereiken van de maximale schrijfsnelheid
is een hardware vektor- en karakter generator
ontworpen.
Na een software simulatie is een keuze gemaakt
uit de onderzochte interpolatie methoden. De
meest geschikte methode is daarna in hardware
gerealiseerd.

1.2. Trefwoordenlijst.
grafische terminal
interaktief design
simulatie
interpolatie methode
herhaald optellen
vektor-generator
karakter generator
display
micro-komputer



- 4 -

2. Afstudeeropdracht.

Uitgaande van een Tektronix 611 storage scope moet er
een display unit voor aansluiting aan het MCS-8 micro
komputer systeem ontwikkeld en gebouwd worden.
De display zal dienen om tekst en tekeningen weer
te geven en te bewerken in een zgn. conversationele
mode.

De display moet de volgende eigenschappen bezitten:

1. Keyboard voor manuele input.
2. Hardware character generator.
3. Hardware vector generator.
4. I/O interface met de MCS-8.
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3. Inleiding.

Interaktief tekenen is het schrijven van figuren op
een display m.b.v. een komputer. Een operator kan
input plegen via een keyboard en daarmee een keuze
maken uit een aantal mogel~ke figuren. De plaats waar
de figuur op het display geschreven moet worden, kan
ook d.m.v. enkele kommando'S door de operator bepaald
worden. Zijn b.v. een aantal logische elementen gedefinieerd,
dan is het mogel~k logische schakelingen te ontwerpen~

De informatie, betreffende aIle elementen waaruit de
schakeling is opgebouwd, kan in het geheugen van de
komputer geplaatst worden.

De figuren, welke op het display geschreven worden,
kWlnen uit een aantal rechte lijnen worden opgebouwd.
Dit is in het algemeen een aanvaardbare benadering.
Tekenen is nu het achtereenvolgens schr~en van l~en

op het display. Dit is te realiseren met een z.g.
vektorgrnerator, welke m.b.v. de begin- en eindkoordinaat
van een l~n, aIle punten van deze l~ bepaald en deze
punten dan op het display schr~ft.

p/R

De vektorgenerator is in software voor de, in groep EB
aanwezige, micro-processor van Intel ontworpen.
Als disp~ay is het geheugendisplay van Tektronix (type 611)
toegepast. Daar de output van de processor een binair
patroon is en het display met analoge spanningen werkt,
moeten D/A konverters worden gebruikt.
Ret software pakket "Interaktief tekenen" maakt het
mogelijk via een keyboard input te plegen om logische
elementen op het display te schr~en. De opstelling is
in figuur 1 geschetst.

fig. 1. Opstelling voor het software interaktief tekenen.
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Het berekenen van aIle punten van een lijn, het
z.g. interpoleren, gebeurt door de micro-processor.
Nadeel hiervan is dat de t~d nodig voor het berekenen
van een te schr~en punt enkele tientallen milli-seconden
kan bedragen, te~l het schr~en van ~en punt op
het display 20 A 25 micro-seconden duurt.( zie beschr~ing

display en:·processor)
Voor een betere aanpassing tussen de rekentijd en de
schrijft~d is de vektorgenerator in hardware uitgevoerd.
Door de hoge T.T.L.-snelheden is het mogel~~ gebleken
beide t~den in dezelfde grootte orde te kr~gen, zodat
de maximale schr~fsnelheid bereikt is.
De mogel~kheden van het software systeem waren bovendien
te beperkt.

Als opzet van een grafische terminal voor interaktief
design m.b.v. een micro-processor is gekozen voor de
volgende opstelling.
( zie fig. 2.)

hoofcl

C.P.l.I.

I8008

#"

II
I/O

II
n...lWQW'~ Ict»-A./(,,.....
uc.lc:t'Ol"- =~_

~,.e.lI'tUor- I---.,;I:O/f'~----l

"

fig.2. Algemene opzet voor de grafische terminal.
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Met deze grafische terminal is het mogelijk een hoeveel
heid preprocessing toe te staan, zodat de hoofdkomputer
van vee1 administratieve- en niet wezenlijk belangrijke
detal1zaken verlost is. Dat betekent dat de belasting
van de hoofdkomputer minder is. Bovendien is een zekere
hoeveelheid "stand-alone" gebruik mogelljk. Di t geldt
zeker als de terminal uitgebreid wordt met b.v. extra
werkgeheugen en een floppy-disk systeem.

De grafische terminal bestaat uit:
- keyboard voor input van karakters en voor de algemene

besturing.
- joystick voer besturing van de cursor.
- hardware vektor-karaktergenerator voor het snel

schri,;iven van lijnen en karakters op het display.
- I/O interface voor verbinding met andere randapparatuur

of met de hoofdkomputer.
- micro-komputer systeem, welke aIle datatransport

verzorgt en eenvoudige bewerking verricht.

Enkele onderdelen zullen nu in het kort beschreven
worden.
De MCS-8 micro-komputer bestaat uit een single chip 8-bit
parallel central processor unit (Intel 8008), gekoppeld
aan een geheugen van maximaal 16 k 8-bit woorden
(PROM en RAM).
De processor kent 48 verschillende instrukties: logische,
arithmetische, call, jump en in- en output. Verder heeft
het 7 general purpose registers. Voor het opslaan van
adressen, t.b.v. het nesten van subroutines, is een
instruktie-adres-stack aanwezig, welke 8 diep is.
De instruktiecyclus tijd van de MCS-8 is ongeveer 12,5
micro-seconden.
De MCS-8 bezi t ock een mogeLjkheid voer interrupt en
D.M.A. ( zie lit.1).

Het display bestaat uit een geheugenscherm, welke vanuit
een besturing beschreven wordt. De geschreven informatie
wordt bewaard totdat een erase-puIs het scherm wist.
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De informatie op het scherm bl~ft helder zichtbaar
gedurende 90 seconden na de laatste schr~fopdracht.

Na deze t~d wordt de informatie weI bewaard, maar is
niet zichtbaar. Door een z.g. View-puIs kan de informatie
weer zichtbaar gemaakt worden.
Ret scherm is 21 cm hoog en 16 cm breed; het bevat
in de hoogte 1024 punten en in de breedte 775.
Een punt kan door een woord van 20 bit worden geadresseerd.
Ret aantal punten in een richting is groter dan het
oplossend vermogen van het scherm. Dit betekent, dat
twee naast elkaar geschreven punten elkaar gedeeltel~K

overlappen.
De snelheid van het display wordt bepaald door de t~d,

welke nodig is voor het schriFen van een punt.
Deze t~d is ongeveer 25 micro-seconden. ( zie lit. 2).

De grafische terminal heeft naast het keyboard een z.g.
joystick als input-device. Door de joystick kan de
cursor over het scherm verplaatst worden. Behalve een
cursor kan oak een ander teken over het scherm
verschoven worden. Dit heeft voordelen b~ het ontwerpen
van een schakeling. Ret is duidelijk dat voor deze beide
input organen software ontwikkeld moet worden om
kommando's e.d. te detekteren,zodat daarna de gewenste
bewerkingen uitgevoerd kunnen worden. Om snel alpha
nurnmerieke karakters op het display van de grafische
terminal te kunnen schr~en, is een hardware karakter
generator ontworpen, welke gebruik maakt van de eigen
schappen van de hardware vektorgenerator. Het is hierdoor
ook mogelijk een aantal basisfiguren in het geheugen
van de grafische terminal op te slaan, welke met
eenvoudige kodes door de hoofdkomputer en het keyboard
opgeroepen kunnen worden.
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4. Software simulatie van de hardware vektorgenerator.

4.1. Inleiding.
Als aanloop tot het ontwerp van de hardware vektor
generator zijn een 3-tal interpolatie methoden in
software uitgevoerd om een inzicht te kr~gen in de
kwaliteit van de gegenereerde l~n.

B~ het vaststellen van de kwaliteit van de interpolatie
methode zljn twee kri teria van belang.
~ kwaliteit van de gegenereerde l~n.

2. eenvoud van de hardware realisatie.

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens twee interpo
latie methoden worden besproken, waaruit een derde
methode zal worden gedestileerd.

Een rechte lijn is volledig bepaald door de koordinaten
van het begin- en eindpunt. De vektorgenerator heeft
als ingangsgegevens aIleen de koordinaten van beide
uiteinde n van de rechte nodig.

4.2. Eerste interpolatie methode.

We gaan uit van de beginkoordinaat (xb'Yb) en de eind
koordinaat (xe,Ye ), welke de lijn bepalen (zie fig.3a).

yt 0....J...::,..-- --:-- -....:..:6:.;.;.X__

oL----------::::_::-:)(::--"

fig.3a: voorbeeld vie
door begin- en
eindpunt gedefini
eerde l~n.

fig.3ba getransformeerde
l~n met
(xb'Yb):=(O,O) en
(xe,Ye ) :=(~x,Ay).

In de eerste fase v~n deze methode worden de verschillen

Ax=Xe-Xb en AY=Ye-Yb bepaald. We kunnen de l~ trans
formeren met behulp van (xb'Yb):=(O,O) en (xe'Ye ):=
(AX,~y). (zie fig.3b).
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Bij de keuze van de l:ijn, zoals weergegeven in fig. 3b ,
is 6X positief en Ay negatief. Voor de interpolatie
methode willen we echter werken met positieve ver
schillen, daarom moeten we in het algemeen bepalen
IAXI en I~YI • Het teken van het verschil is van groot
belang en wordt daarom onthouden.
Aan het eind van de eerste fase z:ijn de absolute
verschillen van de x- en de y-koordinaat bepaald en
tevens de tekens van deze verschillen.
Tweede fase: de eerste interpolatie methode wordt met
een vast aantal interpolatie stappen uitgevoerd. Noem
het aantal stappen p. Nu worden achtereenvolgens bepaald
\Axl/p en \Ayl/p. (Het grootdte absolute verschil wordt
aangegeven door: max (IA xl ,I Ay I ). Daar p groter dan
max (\Axl,IAy\) gekozen wordt, is IAXl/p kleiner dan 1
en I flyl Ip kleiner dan 1. We gaan nu bepalen (n.IAx\ Ip)

mod 1 en (n.\~yl Ip) mod 1 waarb:ij n=O tim p. (herhaald
optellen). Telkens als er een carry optreedt, wordt
afhankel:ijk van het teken van het verschil 1 opgeteld
b:ij, of 1 afgetrokken van xb ' Er wordt precies l.d x Imaal
opgeteld b:ij x b ' of JLl xl maal afgetrokken van xb ' zodat
we na het interpolatie proces voor de x-koordinaat
in xe= xb+ AX uitkomen. Hetzelfde geldt voor nl~y\/p.

Het interpolatie proces gebruikt de bewerking "herhaald
optellen": dit is een bewerking , welke in software en in
hardware eenvoudig te realiseren is.
Voor een blok~chema zie fig.4.

fig.4.Blokschema van de
bewerking herhaald
optellen.
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Een belangr~ke vraag is: Hoe wordt het aantal 1nterpolat1e
stappen (p) bepaald?
Het is gemakkelijk in te zien, dat het aantal interpolat1e
stappen groter moet z~n dan max (~X,AY).

Om na elke optelstap een eenvoud1ge detekt1e te verkrijgen,
of er een telpuls gegeven moet worden ( dus als b.v.
nlAxl/p mod 1 een carry geeft), is het noodzakel~~ om
op 1 bit van het binaire getal te detekteren. H1eruit is
te dest1leren dat peen macht van 2 moet zijn. Een bij
komend voordeel is dat het einde van de interpolat1e
cycluB, m.b.v. een b1na1re teller, eenvoudig valt te
detekteren.
In de software s1mulatie van de vektorgenerator is
gekozen voer een vast aantal interpolat1e stappen.
Daar het aantal te schrijven punten in de y-richt1ng
maximaal 1024 is, is gekezen voer 1024 1nterpolat1e stappen.
De interpolat1e methode kunnen we in een blekschema
als voIgt weergeven. (fig. 5).

RDDER

ADDER

IllyI

fig.5. Blokschema van de eerste 1nterpolatie methode.
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Na een volledige interpolatie cyclus is de inhoud
van de registers, (x beginpunt) en (x eindpunt), gelijk.
Ook de inhoud van de registers, (y beginpunt) en
(y eindpunt), is dan gelijk.

Een voorbeeld van deze methode staat in figuur 6,
waar het aantal interpolatie stappen op 32 is
vastgesteld.
In de tabel zijn weergegeven n!Axl/p en nl~yl/p,

terwijl een carry (telpuls) is aangegeven m.b.v.
Uit figuur 6 blijkt dat er stappen in 3 richtingen
voorkomen, n.l. langs de x-as, langs de y-as en
gekombineerde stappen. Dit heeft tot gevolg dat de
geplotte punten groepsgewijs langs de ideale rechte
liggen. Op het display uit het zich in een lijn,
welke in intensiteit varieert. Deze minder prettige
eigenschap is een belangr~K argument om een andere
interpolatie methode te onderzoeken, welke een lijn
van betere kwaliteit geeft.

Konklusie: nadeel: de lijn varieert sterk in
intensiteit. Er worden meer
punten geschreven dan nood
zakelijk is voor een lijn, wat
de snelheid nadelig beInvloed.

voordeel: de interpolatie methode is
eenvoudig in hardware te
realiseren.
( zie blokschema fig.4. ).

Het volgorde-diagram van deze interpolatie methode
is weergegeven in de appendix page 1, terwijl ook
de listing van het programma hierin is weergegeven.



~y t

-/0,
8

7,
It

~

~

0 " :a It ~

- 13 -
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Itel tel rtiel Itel

n~xj/p pule npyVp puIs n n}4xJ/p ~uls nl4y1/p puIs
x y x y

1 15/32 10/32 17 7 31/32 5 10/32
2 30/32 20/32 18 8 14/32 if 5 20/32
3 1 13/32 * 30/32 19 8 29/32 5 30/32
4 1 28/32 1 8/32 '* 20 9 12/32 it- 6 8/32 ..

"5 2 11/32 * 1 18/32 21 9 27/32 6 18/32
6 2 26/32 1 28/32 22 10 10/32 * 6 28/32
7 3 9/32 '* 2 6/32 * 23 10 25/32 7 6/32 *8 3 24/32 2 16/32 24 11 8/32 "* 7 16/32
9 4 7/32 *" 2 26/32 25 11 23/32 7 26/32

10 4 21/32 3 4/32 * 26 12 6/32 '*' 8 4/32 *"11 5 5/32 *" 3 14/32 27 12 21/32 8 14/32
12 5 20/32 3 24/32 28 13 4/32 * 8 24/32
13 6 3/32 "* 4 2/32 *" 29 13 19/32 9 2/32 '*
~4 6 18/32 4 12/32 30 14 2/32 ~ 9 12/32
~5 7 1/32 * 4 22/32 31 14 17/32 9 22/32
~6 7 16/32 5 '* 32 15 * 10 *._,

fig. 6. Voorbeeld van interpolatie methode 1.
Hierin is x=15; y=10;
p= aantal interpolatie stappen = 32.
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4.3. Tweede interpolatie methode. (lit.3.)

De tweede interpolatie methode onderscheidt zich van
de eerste door de beperking van het aantal schr~f

richtingen tot 2 in plaats van tot 3. Deze twee
richtingen z~n: stap parallel aan die richting waarin
het verschil lbx I of 1.6 yl het grootste is en een
gekombineerde stap. Dit betekent voor het voorbeeld
bij de eerste methode (pag.13) aIleen een stap in
x-richting of in (Ax.Ay)-richting (gekombineerde stap).

B~ deze methode wordt het aantal punten, waaruit de
lijn is opgebouwd t bepaald door de waarde van het grootste
verschil (max (laxl,IAyl».

Hoe wordt dit gerealiseerd?
ra de bepaling van \.6 x I en \~ y I wordt het maximum van
\6 x\ en \ Ay I bepaald.
Stel \A x I groter dan lA.yl t dan wordt voor elke x, met
Q<xtAXt de b~Dehorende waarde van y bepaald. Treedt er
bij de bepaling van de waarde van y een carI~ OPt dan
wordt een gekombineerde stap uitgevoerd. Is er geen
carry opgetreden t dan wordt een stap in de x-richting
gemaakt.( zie fig.7t)

art

fig.1a. eerate benadering
van tweede inter
polatie methode.

fig.1b. tweede benadering
van tweede inter
polatie methode.

Het voorbeeld in fig.1a.laat duidel~k zien dat de
benadering slecht is. Een sterke verbetering is te ver
krj,jgen door al een stap in de y-richting te maken als
voor de berekende waarde van y geldt: y~a + it met a geheel.
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We kunnen zeggen dat voor de y-richting een stap geleend
wordt. Is er geleend, dan mag b~ de eerstvolgende carry
voor y geen stap in de y-richting gemaakt worden.
Het lenen wordt dan weer geneutraliseerd. Deze tweede
benadering is beter dan de eerste benadering, zoals
in fig.7b. is te zien.

Voer deze methode is een algoritme nodig, welke nu zal
worden afgeleid.
Als kriterium b~ de eerste stap in dit voorbeeld moet
gelden: Als y = Idyl /IAXI:? ~-, dan wordt een gekombineerde
stap gemaakt. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan,
dan wordt aIleen een stap langs de x-as gemaakt.
B~ de tweede stap moeten we twee gevallen onderscheiden.
1) Is b~ de eerste stap een stap langs de x-as gedaan,

dan is het kriterium: Doe weer een stap langs de
x-as als y = 2 • 1.1 y/.6X , (~. Is di t niet het geval
dan maken we een gekombineerde stap.

2) Was de eerste stap echter een gekombineerde stap, dan
geldt: Doe een stap parallel aan de x-as, als
y := 2 • lay/Ax 1«1 + ~), maak anders een gekombi
neerde stap.

In het algemeen luidt het kriterium voar de ne stap:
Doe aIleen een gekombine2rde stap als
y = n lAy/AX 1~ ( m + ~ ), waarbij m het aantal reeds
eerder gedane gekombineerde stappen voorstelt.
Met dit algoritme wordt alt~d het eindpunt bereikt.
Di t gebeurt in Id xl stappen, waarbij 1.1 yl gekombineerde
stappen zijn opgetreden.
Het bovenstaande geldt voer de situatie loA x I}./Ay I •
Is echter 14 x\)1 IAy\ dan moet voor IAXI overall.:\yl
worden gesubstitueerd en omgekeerd.

Voor het algemene algoritme definieren we:
Groot := grootste
Klein = kleinste

(IAx/,I.1yl)

( 14 x I , lAY I ) •
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Ret algoritme luidt nu:
Doe een gekombineerde stap als n • (Klein)/(Groot)~(m+i)

met 1~ n ~ Groot; 0 {. m(Klein.
Dit kunnen we in een beter hanteerbare vorm schrijven:

n. ( 2 xKlein) - m. ( 2 x Groot ) <Groot.

De handelingen die achtereenvolgens moeten worden uit
gevoerd,zijn:
h optellen 2 x Klein bij de inhoud van de accumulator.
~vergel~Ken inhoud accumulator met inhoud register

(Groot). Is ACCU (Groot, dan een stap parallel aan
de hoofd-as maken en verder gaan met bewerking 1.

Is ACCU ~Groot, dan:
3. aftrekken ( 2 x Groot) van de inhoud van de

accumulator en er wordt een gekombineerde stap
uitgevoerd.
Daarna verder met de eerste bewerking.

Een voorbeeld van de met deze methode geplotte lijn
is gegeven op pag.17.
Ret voorbeeld geeft een goede kwaliteit van de geIter
poleerde lijn weer. Ret grote nadeel van deze methode
is dat e 0 n aantal verschillende bewerkingen nodig zijn
voor het bepalen van een volgend te schrijven punt, wat
de hardware realisatie moeilIjker maakt.
Een voordeel is dat evenveel interpolatie stappen
gemaakt moeten worden als er punten geschreven worden.
In de appendix z~n het volgorde diagram en de listing
gegeven.

4.4. Derde interpolatie methode.

In deze paragraaf zullen we trachten de voordelen van
beide eerste methoden samen te brengen om te komen tot
een methode met een eenvoudige realisatie en een goede
kwaliteit lijn.

Ret voordeel van de eerste methode is de eenvoud van de
realisatie. Dit komt door de bewerking herhaald optellen.
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It

Aft II
.::'

'0

!5

B

7
b

r
I,

..
A.

7 a , '0 ., '1 U 't ,r ,
~l('

a • IAY/ D xl
tel.

x puIs
y

1 2/3 0

2 1 1/3 \0

3 2 '*
4 2 2/3 0

5 3 1/3 \0

6 4 *
7 4'2/3 0

8 5 1/3 '0

9 6 *
10 6 2/3 0

11 1 1/3 '0

12 8 *
13 8 2/3 0

14 9 1/3 '0

15 10 -If-

fig.8. Voorbeeld tweede interpolatie methode.
Hierin is x = 15; Y = 10.
* betekent gewone telpuls.
o betekent geleende telpuls.
~ betekent, carry heeft geen telpuls tot gevolgi,

daar reeds geleend is.
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De voordelen van de tweede methode z~n de
gel~kmatige verde ling van de punten langs de
lijn en een goede benadering van de ideale lijn.
Dit heeft twee redenen:
1. schrjjfpulsen worden alleen gegevn als in de

richting van max (IAxl, IAY\) een carry optreedt.
2. een goede benadering van de ideale rechte wordt

verkregen door het z.g. lenen toe te staan in de
richting van min (I AX I , 14Y I) •

Uitg2ande van de eerste interpolatie methode moeten
nog enkele voorzieningen aangebracht worden om de
voordelen van de tweede methode te kr~gen.

Allereerst moet een extra bewerking uitgevoerd worden
n.l. het bepalen van het maximale verschil van

1/1 x I en IA YI •
Ret resultaat van deze bewerking bepaalt welke carry
de schr~fpuls genereert en voor welke koordinaat het
leenmechanisme kan werken.
In een blokschema wordt dit interpolatie proces
weergegeven op pagina 19 (fig.9 )

Vergelijken we dit blokschema met die van fig.5 dan
z~n er twee funktie blokken b~gekomen. Ret ene heeft
betrekking op de bepaling van max (/dX/ ,Idyl) en het
andere blok zorgt voer het verkrijgen van telpulsen.

Hoe worden nu de telpulsen gegenereerd?
Zoals reeds eerder is opgemerkt, bepaalt het resultaat
van de berekening van het grootste verschil de werking
van het telpuls generatorblok.
Stel dat IAyl> IA xl, dan wordt voor het genereren van
de schrijfpulsen aIleen rekening gehouden met carry y.
De telpulsen voor het register (y-beginpunt) worden
dan ook rechtsreeks gegeven door carry y.
Voor de telpulsen in de x-richting is de zaak wat
komplexer, daar het leenmechanisme geldt.
Voor de detektie, al of niet geleend, is een register
noodzakelijk.
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Voor het genereren van een telpuIs in de x-richting
zijn 6 gevallen van belang:
A. Er treedt een carry y op, dus een schr~fpuls moet

worden gegeven.
•

1. Als nog niet geleend is en er treedt een carry x
op, dan zal een telpuls x gegeven worden.

2. Er is niet geleend en er is geen carry x, maar weI
een;- carry x ( d.w.z. de uitgang van de adder is~i),

dan mag geleend worden. Er wordt een telpuls x
gegeven en het z.g. leenregister wordt "geset".

3. Er is geleend en er is een carry x, dan wordt
geen telpuls x gegeven, maar het leenregister

"gereset".
4. Er is geleend en er treedt geen carry x op, maar

weI een ~ carry x. Ook nu wordt geen telpuls x
gegeven en het leenregister bl~ft onveranderd.

B. Er treedt geen carry y op, dus geen schr~fpuls.

Nu wordt niet gekeken naar een ! carry x.
1. Er is niet geleend, maar er treedt weI een carry x

Ope Nu wordt een telpuls x gegeven.
2. Er is weI geleend en er treedt een carry x Ope

Geen telpuls x, maar het leenregister wordt "gereset".

Deze methode geeft een iets slechtere benadering van
de ideale l~n, dan de tweede interpolatie methode,
omdat de schr~fpulsen worden gegeven als een carry y .
optreedt. Dit betekent, dat de inhoud van de accumulator
dan meestal niet gel~k nul is.

Ret bovenstaande geldt op overeenkomstige w~ze voor
het geval dat /A YI (I d x I met dien verstande dat x
vervangen moet worden door y en omgekeerd.

Deze methode gaf op het scherm een in intensiteit
gel~kmatige lijn. Bet is b~ deze methode noodzakel~k

dat het aental interpolatie stappen minimaal tweemaal
zo groot is als max (IAxl, lAy/ ).
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p ~ 100

9 Ie:>" .:t

1

f

+
3

Ie dit niet het geval dan kan het volgende verechijneel
optreden (fig.10 )

j ",,,
"l ,

8

7,

fig.10. voorbeeld waarbij een gat in de lijn optreedt, door
dat er twee stappen in de ay-richting worden
gedaan, terwijl maar een stap in de A x-richting
wordt gemaakt.

Een voorbeeld is gegeven op pagina 22.
Het volgorde diagram en de listing zijn gegeven in
de appendix, evenale de listing van een teetprogramma.
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tJy 1II

Oil oJ i; r (, 7 11 9 14 II ':t I) II, Ir I b

tal- tel tel - teln n.~x/p schrijf n.4Y/p pula n n.tJx/p schriji n.Ay/p pulapuIs J2uls

1 15/32 10/32 11 1 31/32 5 10/32
2 30/32 20/32 18 8 14/32 *' 5 20/32 0

3 1 13/32 '* 30/32 0 19 8 29/32 5 30/32
4 1 28/32 1 8/32 \0 20 9 12/32 '*" 6 8/32 '0

5 2 11/32 *" 1 18/32 0 21 9 21/32 6 18/32
6 2 26/32 1 28/32 22 10 1'0/32 * 6 28/32 0

1 3 9/32 '* 2 6/32 'c 23 10 25/32 1 6/32 \0

8 3 24/32 2 16/32 24 11 8/32 * 1 16/32 0

9 4 1/32 * 2 26/32 0 25 11 23/32 7 26/32
ho 4 21/32 3 4/32 \0 26 12 6/32 -If- 8 4/32 '0

11 5 5/32 *'" 3 14/32 21 12 21/32 8 14/32
12 5 20/32 3 24/32 28 13 4/32 *" 8 24/32 0

~3 6 3/32 *" 4 2/32 * 29 13 19/32 9 2/32 \a

~4 6 18/32 4 12/32 30 14 2/32 * 9 12/32
~5 1 1/32 *" 4 22/32 0 31 14 11/32 9 22/32
~6 7 1§L32 5 '0 32 15 ~ 10 *"
fig.11. Voorbeeld derde interpolatie methode.

x = 15; y = 10; p = aantal interpolatie stappen = 32.
* betekent gewone telpuls.
o betekent geleende telpuls.
~ betekent, carry heeft geen telpuls tot gevolg, daar

reeds geleend is.
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5. Hardware realisatie van de vektorgener~tor.

5.1. Inleiding.
De software simulatie van de vektorgenerator resulteerde
in een interpolatie methode ( 3e methode ) welke een
kwalitatief goede l~n kombineerde met een eenvoudig
realiseerbaar interpolatie proces.
De hardware realisatie van dit interpolatie proces is
het onderwerp van dit hoofdstuk.

Een analyse van het blokschema van de derde interpolatie
methode (pag.19 hoofdstuk Simulatie) geeft de volgende
rekenkundige bewerkingen:
1). Bepaling 1Axl en 14 y/ ; de bewerkingen z~n aftrekken

en berekenen van de absolute waarde.
2). Herhaald optellen vOor de interpolatie stappen.
3). Bepaling max (I Ii x I, III YI ); het maximum kan bepaald

worden met een comparator, maar ook door middel van
aftrekken, waarb~ het teken van het resultaat het
grootste verschil aangeeft.

Deze bewerkingen kunnen in afzonderl~ke logische blokken
worden uitgevoerd, maar ze z~ ook in een logisch blok
uit te voeren n.l. met behulp van een Arithmetic logic
unit (ALU).
Ret is daarom van belang eerst de mogelijkheden van een
ALU-chip te bekijken. Dit zullen we doen voor de SN 74181
van Texas Instruments, welke door ~ op z'n waarde voor
de vektorgenerator is onderzocht.

5.2. Analyse van de SN 74181 (lit.4 en lit.5 ).
Dit Ie is een "4 bit arithmetic unit with full look-ahead
and also generates 16 logic functions of 2 variables".
Van dit geIntegreerd circuit kan een blokschema worden
gemaakt. (zie fig.12)
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co.rr'j look - o..hlUAd

ocd;F "1~" (3)

t----q
t----cn-+i,t

r---P

1----1=/

t---- ':0

tn

fig.12. blokschema SN 74181.

L.- R:. B

Men kan de volgende blokken onderscheiden:
1. Ret funktie selektie netwerk. Door S3' S2' 8+ en So

wordt de uit te voeren funktie bepaald.
2. Bet netwerk, dat intern de carry look-ahead verzorgt.
3. Ret netwerk, dat de carry look-ahead output P en G

bepaalt. Bovendien wordt in dit netwerk de carry-out
van de totale schakeling ( Cn+4) gevormd.

4. Ret eigenl~ke sommatie netwerk. Aan dit netwerk is
de open-collector A=B output toegevoegd. Wanneer de
SN 74181 in de " substract mode " is, geeft deze output
aan, of de getallen A en B (4 bit) aan elkaar gel~k z~n.

De werking van de SN 74181 kan als voIgt worden omschreven:
Dit IC voert 16 binaire rekenkundige operaties uit op
twee binaire getallen A en B (4 bit); Deze operaties
worden gekozen m.b.v. vier funktie selektie l~nen

( S3' S2' S1' So ). Wanneer de mode control input ( M )
aangesloten is op een laag spanningsniveau, is het interne
carry look-ahead netwerk "geanabled" en kunnen rekenkundige
o peraties uitgevoerd worden.
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Wanneer de mode control input echter op een hoog spannings
niveau wordt aangesloten, dan heeft de carry op geen enkele
w~ze invloed op de geselekteerde funktie. Ook tussen de
verschillende bits kunnen geen carry's worden door
gegeven. Het is dan mogel~k m.b.v. de 4 selektiel~nen

een keuze te maken uit 16 logische funkties.
In de mode, rekenkundige operaties, is het soms gewenst
om met meerdere SN 74181's zeer snel te rekenen. Dit is
mogeli,)"k door gebruik te maken van de SN 74182. Dit is
een circuit, dat m.b.v. de carry look-ahead outputs
(p en G) in korte t~d bepaalt, wat de carry inputs
van de volgende SN 74181's moeten z~n. Indien de reken
snelheid van minder belang is, kan de carry output
Cn+4 verbonden worden met de carry input Cn van het
volgende Ie (ripple carry).
In de tabel van figuur 13 is een overzicht gegeven van
snelheid van SN 74181 met ripple carry of met extra
look-ahead netwerk ( SN 7418~).

aantal totale optelt~d aantal chips carry tussen de
bits optelt~d per bit SN 74181 SN 74182 chips(ns) (ns)

4 24 6,0 1 geen
8 36 4,5 2 ripple carry

12 48 4,0 3 ripple carry
12 36 3,0 3 1 volledige look-ahead
16 60 3,8 4 ripple carry
16 36 2,2 4 -;1 volledige look-ahead
32 120 3,8 8 ripple carry
32 96 3,0 8 1 gedeelt. look-ahead
32 72 2,2 8 2 gedeelt. look-ahead
32 60 1,9 8 3 volledige look-ahead

fig.13. Overzicht van de rekensnelheden met of zonder
SN 74182.
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De 16 rekenkundige operaties en de 16 logische funkties z~n

in de onderstaande tabel weergegeven met de selektie kodes.
(fig .14.)

ACTIVE-HIGH DATA
M = H M = L; ARITHMETIC OPERATIONS

SELECTION LOGIC C = 0 C = 1- n n

S3S281S0 FUNCTIONS C = 1 = H C = 0 = Ln n

L L L L F = A F = A F = A PLUS 1
L L L B F = A + B F = A + B F = (A + B) PLUS 1- - -
L L H L F == AB F = A + B F = (A + B) PLUS 1
L L H H F == 0 F = MINUS 1 (2's COMPL) F = ZERO-L H L L F =AB F = A PLUS AB F = A PLUS AB PLUS 1

-
F =(A+B)L H L H F = B F = (A + B) PLUS AB PLUS AB PLUS 1

L E H L F =A(±>B F = A MINUS B MINUS 1 F = A MINUS B- -L H H H F =AB F = AB MINUS 1 F = AB-H L L L F = A + B F == A PLUS AB F = A PLUS AB PLUS 1
H L L H F = AGB F == A PLUS B F = A PLUS B PLUS 1
H L H L F = B F == (A + B) PLUS AB F =(A+B) PLUS AB PLUS 1
H L H H F = AB F = AB MINUS 1 F = AB
H H L L F = 1 F == A PLUS A F = A PLUS A PLUS 1

- (A + B) PLUS A (A+B)H H L H F = A + B F == F = PLUS A PLUS 1
H H H L F = A + B F == (A + 'B) PLUS A F = (A+B) PLUS A PLUS 1
HHHH F == A F == A MINUS 1 F = A

Fig.14. Tabel van SN 74181.

Nu zullen achtereenvolgens behandeld worden de bewerkingen:
bepaling absolute verschillen, optellen en bepaling grootste
verschil.

5.3. Bepaling van de absolute verschillen (lAX) en 14yl).

Het verschil wordt bepaald d.m.v.aftrekken. In de SN 74181
wordt aftrekken gedaan door 1-komplement optellen, waarb~

het 1-komplement intern wordt gegenereerd. De resulterende
output van de ALU is A - B-1 zodat nog een "forced carry"
nodig is om A - B te verkr~gen.

Aan de hand van twee voorbeelden zal worden geillustreerd



A-B.

= 1100
A

1-kompl.B
A - B-1
forced carry
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hoe de absolute verschillen worden berekend.
voorbeeld 1. A = 4 = 01'00

B = 3 = 0011
Gevr: A - B

Bepaal: komplement van B
Nu voIgt 0100

1100 +
1) 0000

.QQQ1 +
0001

In dit voorbeeld is het aftrekkingsresultaat positief,
zodat dit oak de absolute waa~e van het verschil is.

van B = 1011
A

1-kompl.B
A - B-1
forced carry
A-B.

voorbeeld 2. A = 3 = 0011
B = 4 = 0100
Nu is 1-komplement
Zodat: 0011

1011 +
1110
0001 +

1111

Aan bit 3 zien we dat A - B negatief is ( bit 3 = 0 als
getal positief is. bit 3 = 1 als getal negatief is).
Ret is nu nodig nog enkele bewerkingen uit te voeren
om het absolute verschil te verkr~gen.

Uit het voorbeeld voIgt det door inverteren van
A - B-1 we de juiste waarde van het absolute verschil
kr~gen. DUB als F = A - B is bepaald, dan moet van het
aftrekkingsresultaat 1 worden afgetrokken en daama
geIIiverteerd.
Ret voorbeeld wordt nu:

A 0011 11-kompl. B .1Q11 +
1110

forced carry 0001 + j-
1111

- 1 1110 +

1
1101

forced carry 0001 +

1110
..... --- -

}inverteren 0001

F = A - B

F = A - 1

F = A
e

3 stap
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opm& Het teken van F = A - B wordt in een register
onthouden.

Het verloop van de bepaling van de absolute verschillen
is in een stroomdiagram weergegeven. ( fig.15)

STflP 1.

1='"= A-B

~~ Tek".. ;3 srA'P t

p:mf'Y J=' .. A -j

J.

I
.5rRP.J

Tc..k"", ,;.,
F =- if

f>06..t'ci
J

~·..c/f ~h''''e
ol,scJ/1Jt. ",.,sc.. ,j

fig.15. stroomdiagram bepaling absolute verschillen.

5.4. Optellen voor de stappen van het interpolatie proces.

Optellen met de ALU ( 74181 ) kan direkt worden uit
gevoerd. De funktie optellen van de ALU wordt dan gese-
lektee~rd door: S3 S2 S1 So Co M

H Lt. L H H L

Voor het ~en-koordinaats interpolatie proces, dus zonder
bepaling max ( x , y ) , zijn de volgende selektie-kodes
nodig.

S3 S2 S1 So Co M

F = A - B L H H L L L

F = A - 1 H H H H H L

F = A L L L L L H

F = A + B H L L H H L

Om deze vier tmestanden te selekteren hebben we maar
twee variabelen nodig. n.l.
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stel: P = S1 = S2

Q~ = S3 = Co
dan is: (P.Q) = M.
We kr~gen dan als principe schema het volgende schema
(fig. 16.)

'-dc.c... _
O\.t.k4~..:c

F'''~-6

ovc.r~/uw

~~

fig.16. Pringipe schema van de realisatie van het
1-koordinaats interpolatie proces.

Werking van het 1-koordinaats interpolatie proces.

De waarde van de beginkoordinaat staat in register 2.
In register 1 wordt de waarde van de eindkoordinaat
gezet.

Pase 1: bepaling van het absolute verschil.
De multiplexers 1 en 2 worden zo aangestuurd dat begin- en
eindkoordinaat van de te schr~en l~n aan de B resp. A
ingang van de ALU worden doorgegeven. De selektie l~nen

P en Q krijgen de kode voor aftrekken aangeboden.
Na korte t~d staat het resultaat van de aftrekking aan
deuitgang van de ALU. Dit resultaat wordt in de registers
3 en 4 gezet. Daarna onderzoekt het detektie blok of het
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aftrekkings resultaat positief of negatief is. Is het
verschil positief dan staat in de registers 3 en 4

het absolute verschil en kan gestart worden met het
interpolatie proces. Als echter het aftrekkings resultaat
negatief is dan moet nog de absolute waarde bepaald
worden en weI in twee stappen.
T~dens de eerste stap worden de multiplexers 1 en 2
omgeschakeld, zodat register 3 en 4 met de A resp. B ingang
van de ALU is verbonden. Op de selektie l~nen komt
de kode voor F = A - 1 te staan. Na enige t~d, wanneer
de uitgang van de ALU stabiel is geworden, wordt het
uitgangspatroon van de ALU in register 3 gezet. T~dens

de tweede stap wordt met P en Q geselekteerd: F = ~

Bet resultaat van het inverteren wordt in register 3
en 4 gezet, zodat ook nu de absolute waarde van het
verschil in deze registers staat.
Na detektie van het teken F = A - B, moet deze informatie
~n een geheugenelement ( flip-flop ) bewaard worden.

Fase 2: interpolatie proces.
Daar de absolute waarde van het verschil berekend is, kan
met het interpolatie proces ( herhaaldoptellen ) worden
gestart.Met P en Q wordt de rekenkundige bewerking
F = A + B geselekteerd.
Het register 3 doet dienst als accumulator. De taak
van het detektie blok is nu het detekteren van eventueel
optredende overflows. Een overflow zorgt ervoor dat
de inhoud van register 2 met een verhoogd of verlaagd
wordt, afhankel~k van het teken van het verschil.
Register 2 is daarom een "up/down counter with parallel
load". De uitgangen van dit register z~n verbonden met een
D/A konverter, welke de analoge spanning voor het geheugen
display levert.

Opm; In het principeschema ( fig.16 ) is van elk blok
aangegeven het aantal bits waarmee het blok werkt.
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5.5. Bepaling max ( I ~ x \ I '6. YI ).
De schakeling van de interpolator, zoals weergegeven
in fig.16, is voor de x- en y koordinaat gel~k. Voar
een koordinaat echter dient een kleine modifikatie
te worden toegepast, daar nog het grootste absolute
verschil bepaald dient te worden. Om dit maximale
verschil te bepalen wordt 1.1 xl van \Ayl afgetrokken.
Is 14 xl> I A y\, dan is het aftrekkingsresul taat negatief
hetgeen gedetekteerd kan worden. Deze informatie wordt
in een geheugenelement bewaard. De inhoud van dit ge
heugenelement bepaalt welke koordinaat de schr~fpulsen

voor het display genereert en voor welke koordinaat
het leenmechanisme mag worden toegepast.
Bet blokschema van het verwerkingsgedeelte is gegeven
in fig.17. De werking is als voIgt: Na de bepaling
van /.1X I en IAY\ wordt de waarde van /tl x I via multiplexer
3 en multiplexer 2-y aan de B ingang van ALU-y toegevoerd.
In register 3y staat laYI. ALU-y wordt daarna in de aftrek
mode gezet en na enige ogenblikken kan m.b.v. het de
tektieblok bepaald worden of (4 y \ >/ IA X \ of omgekeerd.
Na de bepaling van het grootste verschil wordt begonnen
met het herhaald optellen ( interpolatie proces).

De koordinaat informatie wordt aan de vektorgenerator
aangeboden via een x-koordinaat-input kanaal en een
y-koordinaat-input kanaal. Dit input patroon kan een
begin- of een eind-koordinaat representeren. Welke
koordinaat bedoeld is, wordt aangegeven door een
pen up / pen ~ovm kommando ( 1 bit ). Als met een
koordinaat een pen down kommande wordt me,geg,even, dan
moet een ljjn op het display geschreven worden en wordt
de koordinaat informatie in de registers 1 gezet.
Wordt echter een pen up kommande gegeven, dan behoeft
geen lijn geschreven te worden en W'ordt de informatie
direkt in het uitgangsregister 2 gezet.
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store - Non store.
In de inleiding zijn de eigenschappen van het display
(tektronix 611) in het kort besproken. Daarbij is ook
vermeld dat de tijd nodig om een punt te schrijven,
ongeveer 25 micro-seconden is. Dit gebeurt in de z.g.
"store mode". Ret is oak mogelijk punten op het display
zichtbae.r te maken, welke een aanzienlijk kortere schrijf
tijd ( kleiner dan 1 micro-seconde ) nodig hebben.
net is dan weI noodzakelijk deze punten kontinu te her
halen ( herhaal frequentie > 25 Hz ). Deze mogelijkheid
heb ik de "Non store-mode" genoemd. Nu kan in de
Non store-mode een cursor of een figuur over het display
verplaatst worden zonder dat het "gestored" wordt. Er
kan dan echter weI reeds een tekening op het display
"gestored" zijn.

5.6. Variabel aantal interpolatJ~_s~a~D~~.

Voor een optimale verwerkingssnelheid van de vektor
generator is het gewenst dat tijdens het uitvoeren van
een schri.jfcyclus het volgende te schrijven punt reeds
wordt berekend. Dit betekent met een periode van on
geveer 250 mano-seconden voor een interpolatie stap,
dat tijdens het schr~wen van een punt in de store-mode
100 interpolatie stappen gemaakt kunnen worden. In de
Non store-mode loopt dit aantal echter te~ tot
circa 4 stappen. De tijd die nodig is voor het berekenen
van een volgend punt van de lijn is aanzienl~K groter dan
de schrijft:ijd, wanneer we werken met een vast aantal
interpolatie stappen en lijnen met een gering aantal
te schr~wen punten. Dit probleem is op te lossen door
het invoeren van een variabel aantal interpolatie
stappen. Ret aantal stappen is afhankelijk van het aantal
te schrijven punten. Riervoor heb ik de volgende keuze
gema.akt:
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aantal te schrijven
punten.

o ·63
64 255

256 1023

aantal interpolatie
stappen.

256
1024
2048

Deze keuze is in het geval van de Non Store-mode niet
ideaal, maar geeft weI een grotere verwerkingssnelheid
ten opzichte van de situatie met een vast aantal
interpolatie stappen. Een overweging om niet tot een
grotere opsplitsing over te gaan is dat in eerste
instantie meer wordt gedacht aan een gebruik van de
vektorgenerator in de Store-mode.

Realisatie.
Inleiding.
In het eerste deel van dit hoofdstuk is de algemene
opbouw van de vektorgenerator besproken. Nu zal worden
overgegaan tot een gedetailleerde beschr~ving van de
hardware vektorgenerator.
Achtereenvolgens worden besproken:
a). verwerkingsgedeelte.
b). genereren klokpulsen.
c). detektie.
d). tel- en schrUfpuls generator.
e). oscillator en blokkeringen.
f). I/O interface MCS-8 +----' vektorgenerator.
g). overzicht van software voor besturing hardware

vektorgenerator.

Hardware opbouw van he~ ve~erkingsgede~lte.

Ret verNerkingsdeel van de vektorgenerator werkt met
minimaal 10 bit. Dit heeft de volgende konsequenties voer
het aantal benodigde IC's.
ALU : 3 X SN 74181
Reg.1, 3 en 4 : 2 X SN 74174 elk, want er zitten

6 D-flip-flops in 1 IC.
Reg.2 3 X SN 74193 ; synchrone 4-bit binaire

up/down counter met parallel load.
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I.lul tiplexers: 3 X SN 74157 elk. Type multiplexer 4 X 2 ---\ 1.
Eet schema is gegeven in figuur 17.

5.7.3. Genereren klokpulsen.
T~dens de eerste fase van het proces ( bepaling van het
absolute verschil ) moeten een aantal verschillende pulsen
worden gegeven, terw~l in de tweede fase ( herhaald
optellen) aIleen de accumulator klokpulsen krijgt. Ret
hele proces wordt in een aantal stappen verdeeld.
1. start vektorgenerator
2. klokpuls register 1 ( pen down) of register 2 ( pen up)
3. instellen multiplexers 1,2 en 3.
4. instellen selektie ALU : F = A-B.
5. klokpuls register 3 en 4 en klokpuls teken detektie.
6. instellen multiplexers 1, 2 en 3.
7. instellen selektie ALU : F = A - 1.
8. Klokpuls register 3 ( voor bf x- en/bf y koordinaat

afhankel;,ik van tekendetektie ).
9. instellen selektie ALU : F = A.

10. klokpuls register 3 en 4 ( voor bf x- en/bf y koordinaat
afhankelijk van tekendetektie ).

11. klokpuls voor detektie aantal interpolatie stappen.
12. instellen multiplexer 3.
13. instellen selektie ALU : F = A-B.
14. klokpuls voor detektie max ( x, y ).

15. instellen multiplexer 3.
16. instellen ALU : F = A + B.
17. start interpolatie proces.
18. klokpulsen register 3 ( accumulator ).

Om deze stappen achtereenvolgens uit te voeren wordt
een schuifregister toegepast ( SN 74164 ). Door het
schuifregister wordt een bit van een hoog niveau geschoven.
Er z1jn twee 8-bit schuifregisters in serie geschakeld.
Om te zorgen dat van het totale schuifregister maximaal
1 bit hocg is, wordt de schakeling van fig. 18 toegepast,
waarin de 4-bit binaire teller een carry uitgang heeft.
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De carry uitgang is verbonden met de serie-input van
het schuifregister. Voordat de vektorgenerator gestart
\\Tordt, is het schuifregister "gecleared".

(/
Sc.hwit~-:S'bl"

.t 11 SAl 71,16+

(+01-. J 6 Jo,·t )
e/l....
.:.. \?"'+

fig.18. Schakeling om te zorgen dat maximaal een hoog
niveau in het schuifregister aanwezig is.

De ALU heeft maar 4 verschillende selektie kodes nodig
voar de bewerkingen.
Achtereenvolgens moeten geselekteerd worden: F = A - B,
J!' = A - 1, F = A; F = A - B; F = A + B. Hiervoor is een
vorm van micro programmering te gebruiken. De selektie
kodes van de 4 bewerkingen zijn de ingangsniveau.rs van
een ( 2 X 4~ 1 ) multiplexer. De selektie van de ge
wenste kode geschiedt met behulp van een binaire teller
met de volgende definities:
ALU kode teller stand.
F = A - B 00

F = A - 1 01

F = A 10

F = A + B 11

De selektie van aIle bewerkingen gebeurt in 5 stappen:
1) • clear teller . geselekteerd F = A - B•,
2). telpuls teller; geselekteerd F = A - 1 •
3). telpuls teller; geselekteerd -F = A.
4). clear teller geselekteerd F = A - B.
5). load teller ; geselel~teerd F = A + B.
De schakeling voor het genereren van klokpuls is gegeven
in figuur 19 (pag.3? ).
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Detektie.
In deze paragraaf worden behandeld:
a) teken detektie en z.g. up/down switch.
b) detektie aantal interpolatie stappen.
c) overflow detektie.

Teken detektie en z.g. up/down switch.
Deze detektie moet het teken van 6X, l1y bepalen en
max (IA x I ,/4 yl ). Nadat het verschil tussen eindkoordinaat
en beginkoordinaat berekend is, wordt het teken van
het verschil aangegeven door bit 11 van de ALU. Heeft
bit 11 een hoog niveau dan is het aftrekkingsresultaat
negatief. Daar deze informatie bewaard moet blijven,
wordt dit in de x-teken flip-flop en in de y-teken
flip-flop gezet.
De uitgangen van beide teken flip-flops besturen de z.g.
up/down switch ( zie fig.20 )
Voor het vaststellen van max (ja x I, I ~ y/) wordt het verschil
Fy = I ay I - \Ax I berekend. Van het resultaat is aIleen
het teken, dUB bit 11,van belang. Daarom wordt bit 11
naar de z.g. max (16X\,I~YI) flip-flop gevoerd, waarin
de informatie bewaard wordt (fig.20 ).

1----- f +I •J-, ISH.; > l.by}
.::!:kJoIc~J.~$=--'I;;;:"'r.:-+-il----I L . cJ, I D Jd ~ '0 yJ

MIUr (lb'I,I0Y ...

ldk

fig.20. Schakeling van teken flip-flops en up/down switch.
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5.7.4.2. Detektie aantal interpolatie stappen.
Ret aantal interpolatie stappen dat gemaakt dient te
worden, wordt bepaald door de grootte van het grootste
verschil. Nadat de absolute waarden van de verschillen
zijn berekend, wordt gedetekteerd in welk gebied ( zie
tabel fig.21 ) het absolute verschil ligt. Informatie
hierover wordt in twee flip-flops bewaard. De schakeling
is voor beide koordinaten identiek.
am de grootte van het grootste verschil te kr~gen,

moeten we nog een multiplexer gebruiken, welke gestuurd
wordt door de ui tgang van de max Clll xl , /l)yl ) flip-flop
(fig.20)

bU~ S

~
7 ~wlfi-
& ~

fry.

9 .t .... ;t

10

Ro.....

(L----I~

~. 7 "----~

'rY 0,
Iv t---; "'7---1

gebied
van
punten

o - 63
64 - 255

256 - 1023

aantal
interpol.
stappen

256
1024
2048

s

o
o
1

T

o
1

1

fig.21. Detektie aantal interpolatie stappen. Met tabel
van de gebieden waarin het aantal te schr~ven

punten ligt.

T;et resul taat van deze detektie wordt gebruikt voor de
teller van het aantal interpolntie stappen ( zie paragraaf
5.7.6 ) en voor de overflow detektie.
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5.7.4.3. Overflow detektie.
Eet aantal interpolatie stappen kan 256, 1024 of 2048
zi,in. Dit betekent dat bit 8, bit 10 resp. bit 11 de
overflow aangeeft; voor de z.g. t overflow is dit
bit 7, bit 9 resp. bit 10. Voor het selekteren van de
juiste overflow en t overflow wcrdt een ( 4 - 1 ) multi
plexer gebruikt, welke door de S en T - lijn bestuurd
wordt. (fig.22)
Er dient nog te worden opgemerkt dat, wanneer het aantal
interpolatie stappen b.v. 256 is en bit 8 de overflow
aangeeft, bit 8 niet via multiplexer 1 met de A ingang
VEm de ALU verbonden mag zijn. Daarom wordt deze bit
"geanabled" door de T - 11.in. Om dezelfde reden wordt
bit 10 "geanabled" door de S- lijn ( zie fig.22).

~

7 I . I,
1 0orl:..l~.- +of l.) f,. fJ ""'e.".

ttoo.r.,~.~-
0

rU It-,
o~

I

rU~.~

.s

fig.22. Overflowdetektie met eventuele "anabeling" van
bit 11, 10 of 8.

Opm. Een probleem levert bit 11 op, want bit 10 en 11
van de B in[ang van ALU en bit 11 van de A ingang liggen
aan aarde. Als het verschil ne'gatief is en de absolute
waarde bepaald wordt, dan is de laatste stap het onverteren.
Dit levert dan voor bit 11 steeds e~n hoog niveau op wat
als een overflow bU de eers~e interpolatie stap gedetek
teerd wordt. Om dit te vocrkomen is bit 11 aIleen
"geanabled" tijdens het uitvoeren van het interpolatie
proces ( herhaald optellen ) ( zie fig. 22).
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Daar bit 8 en 10 "geanablecl worden door de S- en T ljjn,
moet tijdens de ecrste fase ( bepaling absolute verschil)
S en Teen hoog niveau hebben. Dit wordt bereikt door
aan het begin van de eerste fase de S- en T- flip-flop
te "presetten". (zie fig.19 )

De overflow's en de ~ overflow's worden aan de z.g.
telpulsgenerator toegevoerd.

5.7.5. Tel- en schrijfpuls g~~rator.

De telpulsgenerator verzorgt het opwekken van x- en y
telpulsen, waarbjj het z.g. leenprincipe een belangrijke
rol vervult.
De schr~fpuls generator verzorgt het geven van 20 a 25
micro-seconden (store) pulsen of 0,5 - 1 micro-seconde
( non-store ) pulsen aan het display.

De telpuls generator heeft een z.g. "master" overflow
nodig en een"slave" overflow en t overflow. Deze worden
aangewezen door de max (IAX\, loyl) flip-flop. Om te voor
komen dat twee identieke schakelingen voor beide gevallen
nodig zijn, wordt een ( 2----., 1 ) multiplexer als ingang
toegepast, welke de juiste "mater" overflow en "slave" over
flow en t overflow aan de telpuls generator levert.

Ret schema van de telpuls generator is gegeven in figuur 23.

/..10{

fig.23. Telpuls generator.
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De "master" overflow geeft direkt aanleiding tot een
telpuls. De "slave" overflow geeft een telpuls als geen
telpuls is geleend. Of er al of niet geleend is, wordt
aangegeven door de inhoud van de leen flip-flop. Is weI
een telpuls geleend, dan wordt de leen flip-flop
"gereset" door de "slave" overflow. Een geleende telpuls
treedt op ale er een "m8ster" overflow is en een "slave"

~ overflow, maar geen "slave" overflow en_ nog niet
geleend.
De leen flip-flop krijgt een klokpuls welke een vert raging
van 100 ~ 150 nano-seconden heeft t.o.v. de klokpuls voor
de accomulator (systeemklok). Deze t~d is nodig propa
gatie van de accumulator' tot aan de leen flip-flop.
Om te zorgen dat t:ljdens de eerste fase waarin z.g. valse
overflows optreden (bit 11 kan hoog worden), deze
overflow's geen telpulsen tot gevolg hebben, wordt de
multiplexer m.b.v. de strobe "gedisabled".

De schr~fpuls generator moet store of non-store pulsen
geven. Hiervoor worden "one-shot's " gebruikt.(zie fig.24).

fig.24. Schrljfpuls generator met signaal voor blokkering.

5.7.6. Oscillator en de blokkeringen nOdi$ Y2Er een $oede
werking inter~olator.

Als oscillator wordt'het Ie SN 743124 toegepast waarvan
de frequentie gevarieerd kan worden als funktie van de
aangesloten weerstand. De oscillator wordt ingesteld op
ongeveer 12,5 lJHz (T = 80 nano-seconden ). Di t si.gnaal
gaat naar ee~ 3 deler. Ret uitgangssignaal van de deler
is een puIs van 80 nano-seconden met een periode van 240
nano-seconden.De 3 deler levert 2 signalen, welke 80
nano-seconden t.o.v. elkaar zijn verschoven. Deze worden
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gebruikt voor de systeemklok en de klok voor de leen
flip-flop. ( fig.25 ).

T~dens het schrijven van een punt kan reeds een volgend
te schrijven punt worden berekend. Is dit nieuwe punt
bepaald dan moet het interpolatie proces gestopt worden,
totdat de schrjji'cyclus beeindigd is. Hierna kan het vol
Geode punt geschreven worden.
De oscillator wordt daarom "gedisabled" als het signaal
"verlende schr~jfcyclus bezig" (zie fig. 25) aanwezig is
en er een volgende "master" overflow is. Dit signaal wordt

bemonsterd door de leen flip-flop klok, om te zorgen
dat pas gestopt wordt als een eventuele leenpuls voor
het volgende te schri~en punt gegeven is. (fig.26 ).
Daar nu het uiteangsregister van de vektorgenerator t~dens

het schr:ijven van een punt ken veranderen, is het nodig
een buffer tussen vektorgenerator en D/A konverter te
plaatsen. De klokpuls voor dit buffer wordt met de
schakeling van fig.25 gemaakt. Deze schakeling zorgt
ervoor dat, wanneer een "master" overflow is opgetreden
en een nieuw punt geschreven mag worden, de oscillator
llgedisabled" wordt. Dan krijgt het buffer een klokpuls en
cngeveer 500 nano-seconden hierna wordt de oseillator weer
"geanabled", zodat de volgende schr:ijfpuls kan worden
gestart. De vertraging van ongeveer 500 nano-seconden is
nodig voor het instellen van de D/A konverters op de
nieuwe waarde.

+l( ... It

+ 'J

fig.25. Klok puIs buffer en vertraging t.b.v. instellen D/A
konverters.Door middel van extra blokkering door
sie;naal "verlengde schrijfcyclus bezig".
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Een andere noodzakel~ke blokkering van de systeem- en
leen flip-flop klokpuls treedt op als het einde van het
interpolatie proces is bereikt. Hiervoor wordt een binaire
teller gebruikt, waarvan bit 8, 10 en 11 het einde van resp.
256, 1024 en 2048 interpolatie stappen aangegev$D.
Detektie van het einde van het gewenste aantal interpolatie
stappen geschiedt met een ( 4-1 ) multiplexer, welke
door de S- en T ljjn wordt bestuurd. Eet signaal, welke·
het einde van het interpolatie proces aangeeft, wordt,
behalve voor blokkering, oak gebruikt voor terugmelding
aan de MCS-B. Daarom is er een geheugehelement tussen
geschakeld (fig. 26). I~.et initialiseren van de teller en
de flip-flop gebeurt in de ecrste fase (zie paragraaf 5.7.3 )

Opm. Terugmelding aan de MCS-8 dat de vektorgenerator met
z15n bewerkingen gereed is, wordt ook door de klokpuls
register 2 gegeven. Er is dan een pen up kommande gegeven.
Dan hoeft aIleen de koordinaat in register 2 gezet te worden
en er zljn verder geen bewerkingen meer noodzakeli,]"k.

s.~1- """.t".~IAk-.·~
PA>Gto

':.1

+ .+---'r---lu-d .......Rcu..:
!-----r--...--;S

T

fig.26! Oscillator en schakeling, welke zorgt voor de nood
zakelljke onderbrekingen van het interpolatie proces.

5.7.7. I/O interface MCS-8 ~ vek~orgenerator.

De koordina2t informatie, nodig als ingangsgegevens voor
de vektorgrnerator, is afkomstig van de micro-processor.
Tussen de vektorgenerator en de MCS-8 is een verbind.ing
d.m.v. een "flat cable". De vektorgenerator krijgt een
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I/O interface, welke de informatie uitgezonden door
de MCS, omzet in informatie voar de vektorgenerator.
De koordinaten (20 bit) worden via een 8-bit data bus
naar de I/O interface gebracht. Er z~n 3 byte~s nodig
voor de koordinaat informatie, welke in 3 ingangsregisters
worden geplaatst.
Het principe schema van het ingangsbuffer is getekend in
figuur 27, waarb~ tevens rekening is gehouden met de
hardware karakter generator. In de karaktergenerator worden
intern een aantal koordinaten berekend, welke dssms aan de
vektorgenerator worden aangeboden ( voer een beschrijving
van de karaktergenerator zie het volgende hoofdstuk ).

- ,.....--

~~~ ,
M~ ./

I~e»

~ '==
bu mt>x

...
;;=

'== ==-
~~ 'rIIp,t.

,~

:=== ~

\.

L4 · to~

~k/)AA.Be.tk~'" k~~
~ "'''"

fig.27. Opbouw I/O interface van de vektorgenerator.
Er is rekening gehouden met de karaktergenerator.

De besturing van dit ingangsbuffer geschiedt door de MCS.
Via een kommando bus ( out 11B ) kunnen klokpulsen aan
de 4 ingangsregisters worden gegeven.
Behal.ve deze 4 kloksignalen moeten nog een aantal kommando's
aan de vektorgenerator gegeven kunnen worden n.l.: .

.up/dowil-informatie
- store/non-store
- karakter/vektor
- erase puIs voor het display.
- startpuls voer vektor- of karakter generator
- voor instelling karaktergrootte.
Deze informatie wordt in een aantal flip-flops gezet. Daar
op de output poorten van de 1'.1CS vaak "spikes" optreden is
een schakeling gemaakt, welke ongeveer 2 micro-seconden

nadat de output poorten van de MCS z~n veranderd een klok-
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puIs geeft aen de diverse flip-flops ( zie fig.28 ).

II

al

S {avo" kA/I' 4;Jl.k.,..t.-l
r.e.1.Q,fo'\. .

sfll.v to """'&"OV'
~M""

1----lAf/dDlPk .

....---+-_....:.. fc1c,t. IOI.~ 1

IID"'~~'-"""

I/O '" -~.-.IJ'I---;

fig.28. Besturingssignalen veor de I/O interface.

Daar ik gewerkt heb met een MCS, waarvan de output poorten
inverteren, worden de inganesl~nen eerst geinverteerd.
Wil men werken met een :JCS zonder inverterende output
poorten, dan moeten de inverters vervangen worden door
doorverbindingen.
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Ret voordeel van deze mogel~.ikheid is dat geen software
veranderingen hoeven te worden aangebracht, als van het
ene op het andere ~CS- systeem wordt overgegaan.

5.1.8. Software_ voor de hardware vektorgene~~.

De software voor de besturing van de vektorgener2tor
heeft tot taak de 3 byte's met de koordinaat informatie
achtereenvolgens op output poort 12B te zetten, terw~l de
b~behorende ko~~ando's (klokpulsen) via output poort
11B naar de vektorgenerator gestuurd worden.

Er z~n nu twee programma's voor de besturing van de
vektorgenerator gemaakt.

A. Koordinaat informatie en kOIDTlando's d.m..v. keyboard input
naar de micro-processor sturen.
Ret programma kent kommando's, zoals store/non-store,
vektor/karakter en erase. Daarnaast kumlen koordinaten wor
den ingeschreven via het keyboard. Hiervoor is een oIDzetter
van 4-ASCII karakters naar een 10 bit binair getal
gemaakt. lIet is dan mogelijk aIle koordinaten van het
scherm te adresseren. We zijn nu in sta:-,:t om lijnen te
schr\wen tussen twee willekeurige punten van het display.
Voor listing: zie appendix; kommando loop vektorgenerator.

B. De belangrijkste subroutines voor de besturing van de
vektorgenerator zijn ui t bov-enstaand programma gehaald.
Samen met een konversie programma werkt dit programma als
een subroutine voor het hoofdprogrronma.
Er is een konversie nodig, da~ het interaktief teken
programma de koordinaat informatie in een andere vornl
geeft d2n de input vorm welke de vektorgenerator nodig heeft.
Listing, zie ap::,endix; besturing hardware vektorgenerator.

Naast deze progra~~a's zijn nog een aantal testprogra~~a's

en een demonstratie program-r-a voor "store/non store"
gemaakt.

Een bestaand programma "Interaktief tekenen" voor de
software vektorgenerator is onveranderd gebruikt, doordat
het besturingsprograrr@a van de hardware vektorgenerator
op een geschikte plaats in het geheugen is gezet.
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5.8. Resultaten behaald met de vektor generator.

Voor de vektorgenerator is een programma gemaakt, waardoor
het display helemaal vol met lange l~nen geschreven wordt.
De totale verwerkingst~d was 17 seconden, zodat voor
het berekenen en schrjjven van een punt ongeveer
22 micro-seconden nodig is. Dit is de maximale schr~f

snelheid van het display.

Worden korte l~nen op het scherm geschreven, dan is de t~d

welke nodig is voor het berekenen van nieuwe eindkoordinaten
en het overzenden hiervan, groter dan de verwerkingst~d

in de vektorgenerator.
Om dit probleem op te lossen kan gedacht worden aan data
transport d.m.v. n1''IA. Of dit werkeliJ1c zinvol is, als
aIleen informatie op het display gestored wordt, is
nog de vraag.
Is er behoefte aan werken in de non-store mode, dan moet
het mogel~k z~n via D1'IA het display te refreshen.
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~. Hardware karakter generator.

6.1. Inleiding.
Een grafische terminal voor interaktief design heeft een
aantal basis figuren, waaruit de operator met enkele
kommando's een kan kiezen. De gewenste figuur wordt op
het display geschreven op een door de operator bepaalde
plaats.
Een figuur wordt gedefinieerd in een klein gebied b~

de oorsprong van het assenstelsel van het display.
Wordt een figunr over het display verplaatst, dan moet
b~ elke koordinaat van de figuur dezelfde waarde worden
opgeteld. Dit is de koordinaat van het relatieve assen
stelsel t.o.v. het vaste assenstelsel van het display.

In dit hoofdstuk wordt een hardware generator besproken
welke alpha-numerieke karakters op het display kan
schrijven. De karakterset is eenvoudig uit te breiden
met b.v. de symbolen voer logische elementen.

De alpha-numerieke karakter generator maakt gebruik van
de hardware vektorgenerator. Dit heeft o.a. het voordeel,
dat de grootte van de karakters gevarieerd kan worden
zonder da.t de kwali tei t achterui t gaat. Bij gebruik van een
dot-matrix voor de karakters geeft vergrotlng van het
karakter een slechter beeld, daar het aantal geschreven
punten niet ver~~dert, dit in tegenstelling tot het schr~en

van karakters met behulp van de vektorgenerator. Een ander
voordeel van het gebruik van de hardware vektorgenerator
is het bereiken van de maximale schr~fsnelheid.

In de volgende paragrafen zal behandeld worden:
- definieren van de karakters
- opbouw van het verwerkiugsgedeelte van de karaktergenerator.
- veranderen van de grootte van de karakters.

~ Definieren van de karakters.
De karakters worden opgebouwd uit rechte l~nstukken, omdat
we gebruik willen meken van de hardware vektorgenerator.
Daar de karakters niet aIle uit eenzelfde aantal l~n

stukken z~n opgebouwd, is de geheugenruimte, welke nodig
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~

is om een karakter te definieren, niet voor aIle karakters
gel~k. De geheugenstring voor een karakter dient daarom
informatie, betreffende het aantal te schrjjven l~nstukken,

te bevatten.

Voor het bepalen van de koordinaten van de l~nstukken,

waaruit een karakter is opgebouwd, maken we gebruik van een
5 X 7 matrix.
Als voorbeeld wordt in fig.29 de letter "A" gedefinieerd.

b,t.

De letter"A" bestaat uit l~nen tussen
de koordinaten. (O~O) en (0,2);
(6,2) en (0,4); (3,1) en (3,3).

fig.29. Voorbeeld van het gebruik van een 5 X 7 matrix
voor het definieren van een karakter.

Voor het schr5jven van de letter "A" worden de volgende
koordinaten naar de vektorgenerator gezonden.
1. koordinaat (0,0) met pen up kommando.
2. koordinaat (6,2) met pen down kommando.
3. koordinaat (0,4) met pen down kommando.
4. koordinaat (3,1) met pen up ko~mando.

5. koordinaat (3,3) met pen down kommando.

De koordinaat van een punt von de matrix wordt gedefinieerd
door 6 bit, 3 bit voor de x-koordinao.t en 3 bit voor de
y-koordinaat. Daar een byte bestaat uit 8 bit, is het
mogel~k 2 bits te gebruiken voor besturingsdoeleinden.
Een van deze twee bits wordt gebruikt voor de pen up/
pen dm"m informatie en de andere bit geeft aan of een
karakter al helemaal geschreven is.

Een byte V8n de geheugenstring is als voIgt gedefinieerd:

y y y X X X E P, met Y Y Y = y-koordinaat
X X X = x-koordinaat

E = einde karakter
p = pen up/pen down.

De letter "A" is nu door 5 byte volledig gedefinieerd.
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De karakters van het keyboard hebben de z.g. ASCII-kode.
De 64 alpha-numerieke karakters hebben in ASCII een kode
waarvan de 6 minst signifikante bits de binaire getallen
o tim 63 voorstellen. Uitgaande van dit gegeven en het
feit dat de geheugenstrings van de karakters verschillende
lengtes hebten, is gekozen voor indirekte adressering.
Dit betekent dat de 6 minst signifikante bits van de
kode gebruikt worden voor s.dressering van een byte van het
geheugen. De aangewezen byte bevat het beginadres van de
geheugenstring van het gedefinieerde karakter.

Bet aantal byte's dat nodig is om de 64 karakters te
definieren plus de 64 byte's voor de indirekte adressering
is 472. Maken we gebruik van PROM's met 256 8 bit woorden,
dan hebben we hiervan twee nodig (zie fig.30)

PRom

ASCll
\.

mrt,
r ... _- -- _.

It=>-

{;

Bl.l(i'e,...

I

fig.30. Organisatie van de adressering.

~ Het vervverkint;sgedeelte van de karakter generator.
Karakters moeten op elke plaats van het scherm geschreven
worden. Daarom is het nodig b~ de koordinaten van het
karekter de cursor waarde op te tellen. Dit gebeurt met
een "full adder". Omdat de snelheid van de bewerking groot
is t.o.v. de schrijfsnelheid van een korte ljjn, wordt voor
de x- en y koordinaat niet apart een verwerkingsgedeelte
gemaakt, maar gesch1eden beide optellingen in dezelfde
schakeling.
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In deze opzet moet een multiplexer .ebruikt worden.
Dit is in figuur 31 schematisch weergegeven.

v&:Q.I/o~
~ ve-ee.to"'r--'l7"I·

fig.31. optellen van de cursor waarde bjj de koordinaten
van het karakter.

De ingangssignalen zijn de x- en y koordinaat en de
koordinaat van het karakter. De ingangssignalen gaan via
de I/O interface (zie par.5.7.7.) naar de vektor generator.

6.4. Veranderen van de karaktergrootte.
Voor het veranderen van de karaktergrootte moet een ver
menigvuldigingsfaktor ingevoerd worden. Om de bewerking
vermenigvuldigen uit te voeren, moeten we een aantal
malen optellen. VOO~ elk vergroot karakter moet deze ,
bewerking een aantal keren uitgevoerd worden.
We kunnen echter ook, voordat een aantal karakters
vergroot geschreven worden, de koordinaten met een faktor
vermenigvuldigen en het resultaat in een geheugen (RAM)
zetten.
Nu geven de koordinaten zoals ze in het PROM zjjn gezet
(zie 6.2.) niet meer de x- en y koordinaat aan, maar
adressen van het RAM. Op het aangewezen adres staat de
waarde van de,met een faktor vermenigvuldigde, koordinaat.
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Ret vermenigvuldigen van de koordinaten met een faktor
geschiedt in de volgende schakeling.

~ tc..p ~ rcoH-<

1------iI RAm.

fig.)2. Vermenigvuldigen V2n de koordinaten van
5 X 1 matrix met een konstante faktor.

Ret voordeel van de laatstgenoemde methode is dat niet
onnodig veel bewerkingen hoeven te worden verricht.

Daar het ontwerp~van de besturing van de karakter generator
wegens t~dgebrek niet helemaal rond is gekomen, wil ik de
behandeling van de besturing achterwege laten.
Dit hoofdstuk moet gezien worden als een aanzet tot de
bouw van de hardware karaktergenerator.
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Dokumentatie vektorgenerator.

De hardware vektorgenerator is gemonteerd in een
dubbele hoogte 19 inch rek.

De vektorgenerator is met de MCS-8 verbonden via het
selektie-apparaat ( kaart 6 ) m.b.v. een flat cable.

De verbinding met de D/A konverters geschiedt met een
komputer kabel.

De opstelling in het rek is als

De verbindingen tussen de konnktors z~n gegeven op
de volgende pagina's.

De schema's met de nu~mers van de chips op de EURO-kaarten
z~n ook getekend.

De voedingsspanning is 8V. (~4 A )

Gebruik

A. Voor interaktief tekenen moeten de volgende ponsbanden
worden ingelezen:
1. interaktief tekenen.
2. hardware vektorgenerator.

B. Voor gebruik karaktergenerator moet aIleen de pOBsband
hardware vektorgenerator worden ingelezen en op
bank 5, 6 en 7 moeten de knrakter Display PROM's zitten.
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