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SAMENVATTING 

Dit verslag beschrijft het ontwerp en de realisatie van een 

demonstratie-opstelling van een intéraktief ft1ll channel 

teletekstsysteem voor een kabeltelevisienet waarbij tweéWég 

datacommunicatie mogelijk is. 

Rij téletekst worden slechts enkele beeldlijnen van een 

televisiesignaal gebruikt als teletekst-datalijnen. Deze 

beeldlijnen zijn niet zichtbaar op het beeldscherm, zodat het 

televisieprogramma, waar het teletekstsignaal bijgévoegd is, niet 

wordt gestoord. 

Bij full channel teletekst worden in principe alle beeldlijnen 

gebruikt als teletekst-datalijnen zonder dat het kanaal dus wordt 

gebruikt voor televisieprogramma's. 

Door een extra full channel teletekst-decoder toe te passen, 

kunnen er uit het full channel een aantal teletekst-signaal 

én op de voor datalijnen geselecteerd worden, 

gereserveerde beeldlijnen geplaatst 

TV-ontvanger, die uitgerust is met 

teletekst 

worden, zodat een normale 

een teletekst-decoder, deze 

geselecteerde datalijnen kan verwerken. 

De pagina's die door een aantal te selecteren datalijnen 

worden uitgezonden, worden in dit systeem een boek genoemd. 

In het demonstratiemodel van het kabel-TV-net is de full channel 

teletekst-decoder in de mini-ster geplaatst en de full channel 

teletekst-encoder, die het full channel teletekst-signaal levert, 

in het lokaal centrum. 

Als een bepaald boek niet in het full channel teletekst-signaal 

aanwezig is, kan dit boek via het data-communicatie-pad, dat in 

het kabel-TV-net verweven is, in het lokaal centrum aangevraagd 

worden. Vandaar de benaming: interaktief systeem. 

Op dezé manier kan, m.b.v. éen eenvoudig en goedkoop systeem 

in een kabel-TV-net, een individuele gebruiker informatie opvra

gén over uiteenlopende onderwerpen. 

Het aantal aan te vragen pagina's of boeken is in principe 

onbeperkt, terwijl de wachttijd en de kanaalcapaciteit die door 

het systeem in beslag wordt genomen toch beperkt blijft. 
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Lijst van afkortingen en symbolen 
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Transistor Transistor Logica 

Voltage Controlled Oscillator 

Video Input Processor 
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!.INLEIDING 

Er zijn in Nederland de afgelopen 20 jaar op grote schaal 

kabeltelevisienetten aangelegd. Momenteel is ongeveer 68% van de 

Nederlandse huishoudens op een kabelnet aangesloten. Men verwacht 

dat dit percentage zal oplopen tot 85, rond het eind van de jaren 

80 [ 1]. 

Dit medium kan in belangrijke mate bijdragen aan de 

informatievoorziening in de toekomst, wanneer de vele bestaande 

netten optimaal worden benut. De huidige netten werken slechts in 
, , 
een richting en geven aan iedere aansluiting een standaard pakket 

van diensten (omroepprogramma's) door. 

Als echter vanuit de aansluitingen gegevens naar een centrale 

kunnen worden gezonden, ontstaan vele nieuwe mogelijkheden. Het 

kabel-TV-net kan dan tevens worden gebruikt voor bijvoorbeeld 

alarmering, telemetering, het selectief bestellen van 

programma's, beperkt dataverkeer tussen abonnees, enz. 

Eén van deze nieuwe diensten zou ook interaktief full channel 

teletekst kunnen zijn. 

Met behulp van dit systeem wordt het voor een gebruiker mogelijk 

gemaakt, een groot aantal teletekst-pagina's aan te vragen. Als 

de aangevraagde pagina's niet in het full channel teletekst

kanaal voorkomen, kan dit via het datakanaal, dat in het kabel

TV-net verweven is, doorgegeven worden naar het centrale punt 

waar het full channel teletekst-signaal wordt "gemaakt", zodat de 

aangevraagde pagina's in het full channel teletekst-signaal kun

nen worden opgenomen. 

Op deze manier kan er gekozen worden uit een, in principe, onbe-

perkt aantal pagina's, terwijl toch de wachttijd en de 

kanaalcapaciteit die door dit systeem in beslag wordt genomen, 

beperkt blijft. 

Om het systeem aan de praktijk te toetsen, is er een demonstatie

opstelling ontworpen en gerealiseerd. 

Dit full channel teletekst-systeem valt onder het project EC 14, 

dat als titel heeft: Nieuwe diensten in multi-user netten. De 

doelstelling van dit project is: Onderzoek naar de mogelijkheid 
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om nieuwe communicatiediensten aan hestaande netten toe te voegen 

overeenkomstig de behoeften van de individuele gebruikers, met 

inachtneming van realistische kanaaleigenschappen en systeem

randvoorwaarden. 

Dit verslag beschrijft het ontworpen en gerealiseerde full 

channel teletekst-systeem met de nadruk op de technische aspecten 

ervan. 

Allereerst wordt er in hoofdstuk 2 aandacht besteed aan de 

mogelijkheden en de technische gegevens van het teletekstsysteem, 

dat in Nederland wordt toegepast. In het volgende hoofdstuk wordt 

er in het kort ingegaan op de struktuur van de Nederlandse kabel

televisienetten. In hoofdstuk 4 wordt het interaktief full 

channel teletekst-systeem beschreven met de overwegingen die tot 

de uiteindelijke demonstratie-opstelling hebben geleid. In de 

hoofdstukken 5 en 6 wordt de gebouwde apparatuur (hardware) 

beschreven en hoofdstuk 7 gaat in op de bijbehorende 

programmatuur (software). 

Uiteraard vindt u in het laatste hoofdstuk de conclusies en 

aanbevelingen. 
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2. BESCHRIJVING TELETEKSTSYSTEEM 

2.1. Inleiding 

Teletekst is een manier om informatie over te brengen met behulp 

van een televisiesignaal, zonder de normale televisie-uitzending 

te storen. 

Een daarvoor aangepaste televisie-ontvanger kan de uitgezonden 

teletekst-informatie tevoorschijn halen en apart of tegelijker

tijd met het televisieprogramma weergeven. 

Aan de zendzijde wordt alle teletekstinformatie via een display 

(= toetsenbord met monitor) aan een teletekstcomputer aangebo

den. Deze computer codeert de teletekstinformatie en slaat deze 

op in zijn geheugen. Alle opgeslagen informatie wordt in een 

voortdurende kringloop automatisch na elkaar aan de televisie

zender aangeboden. Dit aangeboden teletekstsignaal wordt echter 

eerst nog samengevoegd met een normaal televisiesignaal en ver

volgens via een bestaand televisiekanaal uitgezonden. 

De teletekstinformatie wordt uitgezonden tijdens twee of meerdere 

beeldlijnen, die niet zichtbaar zijn op het televisiescherm. Deze 

lijnen worden uitgezonden even voor de eerste beeldlijnen van het 

zichtbare televisiebeeld. De teletekstinformatie op één beeldlijn 

bevat één regel van een teletekstpagina. Een dergelijke beeldlijn 

wordt een datalijn genoemd. 

Elke pagina bestaat uit 24 regels van 40 karakters. 

Om een hele pagina uit te zenden zijn 24 televisielijnen nodig. 

Door de teletekstinformatie op 2 lijnen per raster uit te zen

den, zijn per pagina 12 rasters nodig. Het duurt dus 0,24 seconde 

(12 x 1/50) om een complete pagina met teletekstinformatie uit 

te zenden. 

Het teletekstsysteem is gebaseerd op het uitzenden van maximaal 

800 pagina's. Deze bestaan uit 8 magazines van elk 100 pagina's. 

Om een heel magazine van 100 pagina's uit te zenden zijn 24 

seconden nodig. 

Het laten verschijnen van de gewenste pagina gaat op de volgende 

manier. Na het kiezen van het paginanummer zal de teletekst-
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decoder in de televisie-ontvanger alle signalen behorende bij de 

gekozen pagina in een geheugen opslaan. Zodra de gehele pagina in 

het geheugen aanwezig is zal de pagina zichtbaar worden gemaakt 

op het beeldscherm. Omdat het 24 seconden duurt om 100 pagina's 

uit te zenden, zal gemiddeld 12 seconden gewacht moeten worden 

alvorens de gewenste pagina verschijnt, indien er 100 pagina's 

worden uitgezonden. 

Om de wachttijd voor belangrijke pagina's te verkorten, worden 

deze pagina's frekwenteruitgezonden dan de andere pagina's. 

In de kop van een teletekstpagina zijn meestal opgenomen: de 

instantie die voor de teletekstpagina verantwoordelijk is, het 

magazine- en paginanummer, de dag en de datum, en tenslotte de 

tijd in uren, minuten en seconden. De kop van de pagina kan ge

volgd worden door 23 regels met tekst. Deze tekst kan weergegeven 

worden in hoofdletters en kleine letters. Verder kunnen cijfers 

en leestekens gevormd worden. Door gebruik te maken van grafische 

karakters kunnen eenvoudige tekeningen gemaakt worden, bijvoor

beeld weerkaarten, grafieken, gebouwen en grote letters of 

cijfers. 

Behalve wit zijn ook de kleuren rood, groen, blauw, geel, magenta 

en cyaan beschikbaar. Verder kunnen gekleurde letters op een 

anders gekleurde achtergrond geplaatst worden. 

Meestal wordt als eerste pagina een inhoudsopgave gekozen. De 

inhoudsopgave vermeldt een aantal rubrieken. Wordt vervolgens de 

eerste pagina van een bepaalde rubriek gekozen, dan kan er op

nieuw een overzicht verschijnen waaruit men de gewenste pagina 

kan kiezen. Is de informatie van een bepaald onderwerp langer dan 

een pagina, dan is het niet noodzakelijk dat deze informatie over 

meerdere paginanummers verdeeld wordt. De pagina's kunnen automa

tisch worden gewisseld. Er wordt gesproken van rollende subpagi-

na's. Welke van de subpagina's op het beeldscherm aanwezig is, 

kan op de pagina zelf worden aangegeven. 

Een andere gebruiksmogelijkheid van teletekst is ondertiteling 

van normale televisieprogramma's. 

Dit kan gebeuren ten behoeve van slechthorenden of instructieve 

doeleinden. 
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Wordt naar een gewoon televisieprogramma gekeken, dan blijft nog 

als extra mogelijkheid om met teletekst een nieuwsflits in het 

beeld zichtbaar te maken. 

Bij zo'n nieuwsflits verschijnt er een korte tekst over het 

normale programma heen. Na enkele seconde verdwijnt deze text 

weer vanzelf. Nu kan het normale programma verder gevolgd worden 

of naar de teletekstpagina gegaan worden, waarnaar verwezen werd 

in de nieuwsflits. 

Is in de inhoudsopgave de rubriek "Quiz" opgenomen, dan zijn op 

de bijbehorende pagina een aantal vragen zichtbaar. De antwoorden 

op deze vragen kunnen zichtbaar gemaakt worden door het indrukken 

van de knop "vertonen van verborgen informatie". Om de antwoorden 

te laten verdwijnen moet de groene knop ingedrukt worden. 

Als de teletekstinformatie moeilijk te lezen is, dan is er bij 

sommige teletekst-decoders de mogelijkheid ingebouwd om een halve 

pagina op het hele scherm zichtbaar te maken met tweemaal zo 

grote tekens. De voor dit doel aanwezige knop van de afstandsbe

diening geeft cyclisch dubbele letterhoogte bovenste helft van 

het beeld I dubbele letterhoogte onderste helft van het beeld I 

normaal beeld. 

Er bestaat tevens de mogelijkheid om een pagina op elk gewenst 

tijdstip automatisch op het scherm te laten verschijnen. Dit 

tijdstip kan ingesteld worden nadat de knop "tijdgeplande pagina" 

op de afstandbediening is ingedrukt. 

Bij een uitbreiding van het aantal pagina's zal de wachttijd 

langer worden. Dit kan echter vermeden worden, door in een raster 

meer televisielijnen teletekstinformatie uit te laten zenden. 

2.2. Het televisiesignaal 

Het televisiesignaal bevat tijdens de rasterterugslag een aantal 

ongebruikte lijnen (zie Fig. 1). Van de 25 lijnen die de 

rasterterugslag duurt, zouden maximaal 16 lijnen gebruikt kunnen 

worden voor teletekst. Een aantal lijnen hiervan worden echter 
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door de zenders gebruikt als testlijnen. 

field-blanking interval l251ines) 

possible Teletext Data-Lines 

initia! 
Data lTS* 

Lines Lines 

• lnsertian Test Signal 

Fig. 1: Een televisiesignaal. 

In Fig. 1 worden de lijnen 17 (330) en 18 (331) gebruikt voor 

teletekst. Zo'n teletekst-datalijn bevat een digitaal gecodeerd 

signaal, dat uit 45 bytes = 360 bits bestaat. 

Dit digitaal signaal heeft een snelheid van 6,9375 Mbit/sec. Dit 

is 444 maal de lijnfrekwentie. 

In Fig. 2 zijn de verschillende 
. , 

n1.veau s van een datalijn 

aangegeven. In de praktijk is gebleken dat zelfs bij een zwak 

zendersignaal teletekst ontvangen kan worden. Dit zwak 

zendersignaal moet echter wel een acceptabel kleurenbeeld kunnen 

geven en vrij zijn van réflécti~s. 

100Y.,-~JIÉ.. -----------------------------
LEVEL 

-------: ,-- ________ _j_-, 

Binary'1' 

OY.,-~~A~~-- Binary'O' 
LEVEL ______ __: 

Data-Line 
17 (330) 

Binary ·a· level: OI± 21% 
Binary '1' levei:661±6JY., 

wavefarm Data-Line 1 
overshaats 181331) 

Basic Data 
Amplitude 

Peak-to-peak 
Data Amplitude 

Fig. 2: Niveau's datalijn. 
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De eerste twee bytes van elke datalijn (zie Fig. 3) bevatten de 

zogenaamde Clock-Run-In. Deze bestaat uit de wisselende bits 

10101010---- en geeft aan dat er een teletekst datalijn aanwezig 

is. Voor de herkenning is de tijd tussen het lijntiming referen

tiepunt (a in Fig. 3) en het data-timing referentiepunt (b in 

Fig. 3) van belang. Deze tijd moet liggen tussen 11 en 12,4 us. 

a 11-12.41-JS b DATA 
t-------'--------1 TIMING 

LINE 
TIMING 
REFERENCE 

Colour 

REFERENCE 

Burst Clock Run-in Framing 
Code I 

BYTE 1+2 BYTE 3 

Fig. 3: Eerste drie bytes van een datalijn. 

De Clock-Run-In zorgt tevens voor de synchronisatie van de oscil

lator in de teletekstdecoder in de televisie-ontvanger. 

Het derde byte van elke datalijn (zie Fig. 3) bevat de zogenaam

de Framing-code (11100100). Deze code brengt de byte-synchronisa

tie tot stand in de teletekst-decoder. 

BYTE 3 5 6 I 10 ! 11 I 12 13 11. etc 

Row1 

Row2 

Row3 0 Proteetion B1ts 

Row4 
etc. 

Clock Run-in Sequence 

Synchronisation Mogozine and Row oddress Group 

Hamming Codes common to oll Rows 

Fig. 4: Indeling van een teletekst datalijn. 

Zoals in Fig. 4 te zien is, bevat het vierde en vijfde byte van 

elke datalijn een magazinenummer en een regeladres. Deze worden 
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gevormd met een zogenaamde Hammingcode. Deze Hammingcode is een 

foutkorrigerende code, die niet alleen een foutief bit kan korri

geren, maar ook meerdere foutieve bits kan detekteren. In dit 

laatste geval kan de teletekstlijn geweigerd worden. 

Deze Hammingcode wordt toegepast, om de televisie-ontvanger in 

staat te stellen te kontroleren of de adressering onder invloed 

van storingen misschien veranderd is. 

De werking van de Hammingcode is als volgt: 

Een byte (zie Fig. 5) is verdeeld in vier boodschapbits (M) en 

vier protectiebits (P). Stel dat de boodschapbits 1001 

uitgezonden moeten worden. Met behulp van een viertal testen 

worden vervolgens de protectiebits ingevuld. Een protectiebit 

wordt zodanig gekozen, dat het aantal enen van een byte oneven is 

(oneven pariteit). Uit de testen A, B, C en D volgen nu 

respektievelijk Pl, P2, P3 en P4. Na deze testen kan dan het 

komplete byte uitgezonden worden. 

Hamming-{;ode byte M4 P4 M3 P3 M2 P2 M1 P1 
M =boodschap-bit 
P = protectie bit 

Uit te zenden M-bits 1 0 0 1 

Test A • • • • 
Na test A 1 0 1 1 

Test 8 • • • • 
Na test 8 1 0 1 1 

Test C • • • • 
Na test C 0 0 0 1 

Test D • • • • • • • • 
Na test D 
De totaal uit te 
zenden byte 1 1 0 0 0 1 1 1 

Fig. 5: Werking van de Hammingcode. 

Door nu in de teletekst-decoder dezelfde testen uit te voeren 

zullen dezelfde protectiebits gevonden moeten worden. Wijken een 

of meerdere protectiebits af, dan zal er een bepaalde aktie 

genomen moeten worden. Welke aktie dit is, blijkt uit de tabel 

van Fig. 6. 
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De overige bytes van een datalijn (zie Fig. 4) bevatten karakter

codes. Een uitzondering hierop is de kop van een pagina; zie 

paragraaf 2.3. 

Resultaat van 
Protectie-bit test 

Gevolg Aktie 
A,B,C D 

Alle goed Goed Geen fouten Accepteer 
M-bits 

Alle goed Niet goed Fout in P4 Accepteer 
M-bits 

Niet alle Goed Meerdere Weiger 
goed fouten M-bits 

Niet alle Niet goed Een bit Identificeer 
goed fout foutieve bit 

en corrigeer 
als fout in 
M-bit zit 

Fig. 6: Akties die genomen moeten worden 

bij afwijkende protectiebits. 

2.3. De opbouw van pagina's en regels 

Elke bladzijde is verdeeld in 24 regels en elke regel bestaat uit 

40 karakters. Om de 24 regels te adresseren is een 5-bits 

regeladres nodig. Zoals uit Fig. 4 en 7 blijkt, bevatten de bytes 

4 en 5 van elke datalijn een 5-bits regeladres en een 3-bits 

"magazinenummer". Met dit 3-bits magazinenummer kan dus uit 8 

magazines gekozen worden. 

Op regeladres 00000 staat de kop van een pagina. Elke kop van een 

pagina bevat naast de twee Hammingcode-bytes (byte 4 en 5) nog 8 

Hammingcode-bytes extra (byte 6 t/m 13). 

De boodschapbits van deze extra Hammingcode-bytes bevatten: 

a) het paginanummer, 

b) een tijdgestuurde paginacode, 

c) een aantal display- en stuurfuncties. 
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De eenheden van het paginanummer zijn ondergebracht in de 

boodschapbits van byte 6. De tientallen van het paginanummer in 

byte 7. 

BYTE I 1 I 2 

UNITS TENS 

PAGE NUMBER 

Magozil'lot 
Number 

UNITS 

Row address 

PAGE TIME CODE 
MINUTES 

7 8 

UNITS 

PAGE TIME CODE 

HOURS 

9 I 10 I 11 I 12 

[Ej:MESSAGE BIT 

!Ë) = PROTEGTION 

Fig. 7: Kopregel van een pagina. 

I 13 I 11. I 1setc 

First Character 
ot Poge H&adotr 

In byte 8, 9, 10 en een gedeelte van byte 11 is een tijdgestuurde 

paginacode ondergebracht. Hiermee kan é~n van de vele pagina's 

aangegeven worden, die hetzelfde magazine- en paginanummer dra

gen, maar opeenvolgend worden uitgezonden. 

Om deze extra pagina's te adresseren wordt een tijdcode gebruikt, 

die verdeeld is in uren tientallen/ eenheden en minuten tiental

len/ eenheden. 

Met behulp van deze tijdcode zijn 3200 pagina's extra aan te 

geven. 

Als bij een teletekstuitzending alleen het magazine- en pagina

nummer voor adressering gebruikt worden, dan kan op de plaats van 

deze tijdcode de kloktijd uitgezonden worden. 

De in byte 9, 11, 12 en 13 aanwezige stuurbits C4 tot en met C14 

hebben voor de betreffende pagina de volgende betekenis: 

C4: Wissen pagina. 

Wanneer dit stuurbit 1 wordt gemaakt, wordt voor het inlezen 

15 



van de komende pagina het geheugen van de decoder gewist. Dit 

wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer de informatie op de te 

ontvangen pagina wezenlijk verschilt van de informatie die 

bij de vorige uitzending van de pagina met hetzelfde 

magazine- en paginanummer werd gegeven. 

CS: Nieuwsflits indicator. 

Wanneer dit stuurbit 1 wordt gemaakt, herkent de decoder de 

betreffende pagina als nieuwsflitspagina. Alle op de pagina 

aanwezige 

geplaatst; 

zichtbaar. 

informatie (tekens en symbolen) wordt in een kader 

buiten het kader is het normale televisiebeeld 

C6: Ondertitel indicator. 

Wanneer dit stuurbit 1 wordt gemaakt, herkent de decoder de 

betreffende pagina als ondertitelpagina. Alle op de pagina 

aanwezige informatie wordt in een kader geplaatst; buiten het 

kader, is weer het normale TV-beeld zichtbaar. 

C7: Onderdrukken kopregel. 

Dit stuurbit wordt 1 gemaakt als de betreffende pagina beter 

zonder kopregel kan worden weergegeven, zoals bijvoorbeeld 

bij ondertiteling. 

C8: Bijwerk indicator (Eng.: update). 

Men kan dit stuurbit 1 maken wanneer een deel van, of een 

gehele pagina, recentere informatie bevat dan bij de vorige 

uitzending van de pagina met hetzelfde magazine- en 

paginanummer. De bijwerkpagina kan dus op zich incompleet 

zijn en kan bijvoorbeeld alleen de bijgewerkte regels van een 

pagina bevatten. 

C9: Onderbroken volgorde. 

Als in tegenstelling tot het normale geval waarbij de 

pagina's strikt in oplopende nummervolgorde worden 

uitgezonden, onregelmatigheden in deze oplopende nummering 

optreden - bijvoorbeeld doordat een indexpagina meermalen 

wordt uitgezonden of doordat een pagina met hoge prioriteit, 

zoals een ondertitelpagina, in de uitzending moet - kan men 
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dit stuurbit 1 maken, waarmee wordt bereikt dat deze 

onregelmatige nummers niet worden weergegeven in de kopregel 

tijdens het wachten op een pas gekozen pagina. 

C10:Verhinderen weergave. 

Door dit stuurbit 1 te maken kan de weergave van 

(bijvoorbeeld betekenisloze) pagina's worden verhinderd, 

hoewel ze dus wel worden uitgezonden. 

C11:0pvolgende magazines. 

Normaal toont de decoder slechts de uitgezonden pagina's uit 

een door de kijker gekozen magazine. Door dit stuurbit 1 te 

maken wordt de decoder zo geschakeld dat alle 

achtereenvolgens uitgezonden paginanummers van de (maximaal) 

8 magazines zichtbaar zijn in de kopregel. 

C12, C13 en C14 zijn officieel nog niet toebedeeld aan een 

speciale functie. Men denkt bijvoorbeeld aan de mogelijkheid 

van karakterset-omschakeling voor andere lettertekens. 

Na de 10 Hammingcode-bytes zijn nog 32 karaktercode-bytes be

schikbaar. Deze 32 karaktercodes worden gebruikt voor het weer

geven van algemene informatie, zoals magazine-nummer, pagina

nummer, de dag, de datum, en de zendernaam. De laatste 8 karak

ters zijn gereserveerd voor de display van de tijd. In Fig.8 zijn 

voorbeelden gegeven van mogelijke koppen van pagina's. 

jNjojsJ j jtJtJ J jPj1jojoj lmlol j1joj !ilui1J.j1jsjJsj2jj4j7j 

jojRjAjcJLJEj j3joj9j lrlhlul1J9j jFjejbj JtjrJvJ Sync. · · · 
~1 Address ond Control Bytes 

1 

Coded Choracters tor Display 

This blockof 24 charocters wil! normolly conto in 
!he type of informat ion shawn. The format is nol 
fixed and will be decided by !he editors. 
3 Possible examples are shown. 

Fig. 8: Voorbeelden van kopregels. 
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De eerste 8 posities van de kopregel op het beeldscherm worden 

door de teletekstdecoder in de ontvanger zelf gegenereerd. In dit 

gedeelte van de kopregel staat het paginanummer dat het laatst is 

ingetoetst op de afstandsbediening. 

De regels die volgen op de kop van de pagina hebben elk 40 

karaktercode bytes beschikbaar (zie Fig. 9). 

De regels van een pagina kunnen in een willekeurige volgorde 

worden uitgezonden. In de ontvanger worden ze in de juiste 

volgorde op het scherm weergegeven. 

Regels die geen informatie bevatten, behoeven niet te worden 

uitgezonden. Als de teletekstdecoder een volgende kopregel 

tegenkomt,neemt deze aan dat de niet ontvangen regels leeg zijn. 

BYTE I 2 3 4 5 

~---r---.----.---------~~~c-~ 

Clock Run-in Sequence 

Synchronisotion 

Homming Codes common to all Rows 

8 Message Bits 

~ Proteetion Bits 

Fig. 9: Een normale regel van een pagina. 

2.4. Het paginadisplay formaat 

Zoals bekend is, wordt een normaal televisiebeeld opgebouwd uit 

twee rasters van elk 312,5 beeldlijnen. 

Het deel van elke lijn dat voor televisie-informatie gebruikt 

wordt, duurt 52 ps. Het deel van elk raster dat voor televisie

informatie gebruikt wordt, bestaat uit 287,5 lijnen. 

Uit Fig. 10 blijkt dat het gebied dat gebruikt wordt om tele-

tekst weer te geven, 40 ?s duurt en per raster 240 lijnen hoog 

is. Zoals uit de vorige paragraaf blijkt, wordt dit televi

siebeeld verdeeld in 24 regels van 40 karakters. 
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TELETEXT 
DISPLAY 
AREA 

23-336 

288-601 

310-623 

Fig. 10: Het teletekst display gebied. 

Hierdoor ontstaat een matrix van 960 karakterrechthoeken (24 x 40 

= 960). Elke karakterrechthoek heeft een hoogte van 20 lijnen en 

duurt 1 ps. Zo'n karakterrechthoek is weer te verdelen in een 6 x 

1 0 matrix (zie Fig. 11 en Fig. 12) • 

DISPLAY OF ALPHANUMERIC 

6 x 10 display matrix 

167nsec 

,. 6 1:f" 
~T 
~-·10 

6 .. , 
_i_ 

l r--+ 

20 

2LINES 

LINES 

1-++++-Hl i 
\-.,.---.l 

1}JS&C: 

Fig. 11: Vorming van alfanumerieke karakters. 

DISPLAY OF GRAPHICS 

6 x 10 display matrix 

I· 6 ·I J• 3 "I' 3 •I 
r 1 r 
3 3 b1 b2 

t- t-
4 10 4 b3 b4 

i- l ~ 
3 3 bS b7 
L L 

I· 1,usec: 
~ ,. 

1,usec ·1 

a b 

Fig. 12: Vorming van grafische karakters. 
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In Fig. 11 is de plaats aangegeven van de letters in een 

karakterrechthoek en in Fig. 12a de plaats van grafische symbolen 

(de blokjes voor het maken van tekeningen). 

Bij de display van grafische symbolen vertegenwoordigen de bits 

b1, b2, b3, b4, bS en b7 van de karaktercode elk een zesde van 

het grafische teken. Het gedeelte van het teken, waarvan het bit 

1 is, is zichtbaar. In Fig. 12b is aangegeven voor welk gedeelte 

een bepaald bit verantwoordelijk is. 

De 40 karakterbytes van elke regel bevatten elk een karaktercode, 

die een displaykarakter of een stuurcode voorstellen. De 

stuurcode wordt gebruikt om de displaymodes vast te stellen. 

Zo'n displaymode geeft aan, hoe een displaykarakter ge

ïnterpreteerd moet worden, zoals bijvoorbeeld alfanumeriek, 

grafisch, kleur van het display, enz. 

Op de plaats waar een displaymode uitgezonden wordt, krijgt de 

karakterrechthoek op het scherm de achtergrondkleur van de voor

gaande karakterrechthoek. Er verschijnt dus een spatie. 

De displaymodes kunnen in een regel veranderd worden van 

karakterrechthoek tot karakterrechthoek. 

In de tabel van Fig. 13 zijn de teletekstcodes weergegeven. 

We zien dat de stuurcodes in de kolommen 0 en 1 zijn opgenomen. 

Regel 1 t/m 6 worden gebruikt voor het omschakelen naar een 

andere kleur en/of naar grafisch of alfanumerieke symbolen. De 

andere stuurcodes hebben de volgende functies: 

-Achtergrondkleur (new en black background) 

De normale achtergrondkleur van de alfanumerieke tekens en 

grafische 

gewijzigd 

symbolen 

door de 

is zwart. De achtergrondkleur kan worden 

bitcombinatie 10111001 al of niet direct 

voorafgegaan door opgave van de gewenste weergavekleur. 

Terugschakelen naar een zwarte achtergrond is ook mogelijk. 

-Verborgen informatie (conceal display) 

Alle karakters die volgen op bitcombinatie 00011001 worden als 

spaties weergegeven totdat de kijker op de knop "verborgen 

informatie" van zijn teletekstontvanger drukt, waardoor de 

werking van dit stuurkarakter wordt opgeheven en de spaties dus 
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b7 0 0 0 , 0 1 10 10 1 1 1 1 0 0 1 ~5 0 0 1 0 1 0 1 
Blrs bi. b'3 b2 b1 ~ 

I I 
4 616a 7 l7a ' • ' - 0 1 2 r 2a 3 1 3a 5 

NUL<D DLE<D 
I I I I 

0 0 I 
OI• §' p o I • 0 0 0 I P I -- -- I I I I I. I 

Alphen Graphics I I• I. • 0 0 0 1 1 
Red Red I 

1 • A a a I • q ,_ 

I 
I I I 

0 0 1 0 2 Alphen Graphics .. I • I • I • r 1.: 2 '· B R b I • Green Green I I I I I 
0 0 1 1 3 Alphen Graphics :ttl- 3 1- c s 1-

,_ 
Yellow Yellow I• c 

I • s ,-I 
I I I I 

0 1 0 0 4 Alphen Graphics $I. 4 11 0 T d 1 .. t ,. 
Blue Blue I I I 
Alpha 0 Graphics I I I I 

0 1 0 1 5 Magenta Magenta Yo 11 5 11. E u e , .. u 'L 
I I I I 

• Alphen Graphics 
I 

:.- f : -c I 
0 1 1 0 6 & IJ" 6 F V V IIC Cyan Cyan I 

Alpha® 
I I I I 

0 1 1 1 7 Graphics .,r 7 rr G w g 1-: w: 1: Wh i te Wh i te I I I 
Conceel I I I I 1 0 0 0 8 Flash 
DispiQy { I• 8 ,..,. H x h I I x, .. 

® 
I I . I I 

® I 
9 ':-1 0 0 1 9 Steady Contiguous ) 1 .. I y i , .. y I:. Graphics I I I I 

® Separated 
I l .. : I 

I 
1 0 1 0 10 End Box * I I J z j z , .. 

Graphics I 
I I 

ESC<D 
I I . 

~ ,, 
ä ::I 1 0 1 1 11 Start Box + ,. 1:- K Ä 

I 
, 

I I 

Nor mal® 
® I I I I 

Black .. I. 1 1 0 0 12 Height Background ' 1- <tP L ö I I. a, 
I I I I I I 

1 1 0 1 13 Double New -I. = : .. M ü m1la ü ,. 
Height Background I I I 

soCD 
I I I 

1 1 1 0 14 Hold . I. >'rit N 1\ n , .. 111. Graphics I I I 
I 

SI<D Release® 
I I I 

1 1 1 1 15 
Graphics ;:• 71. 0 - 0 ,. •'• . I I ! 

(J)These control characters are Black reprPsents display colour 
reserved tor compatability 
with other data codes White represents background 

®These control characters are 
presumed befare each row begins 

Fig. 13: Tabel teletekstcodes. 

worden ingevuld met de reeds uitgezonden tekens en/of symbolen. 

-Knipperend (flash en steady) 

Onder invloed van een tijdschakeling in de decoder wordt een 
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gedeelte van de teletekstinformatie afwisselend wel en niet 

weergegeven. Hiermee wordt extra aandacht op deze gedeelten 

gevestigd. 

-Kader (start- en end-box) 

Tekst die over een normaal TV-beeld heen moet worden 

geprojecteerd, zoals bij de nieuwsflits en de ondertiteling, kan 

in een zwart achtergrondskader worden geplaatst. Om te voorkomen 

dat een verkeerd ontvangen byte, dat daardoor juist het 

stuurkarakter "begin kader" is geworden, ongewenste kaders in 

het normale TV-beeld zou geven, dient deze code twee maal direct 

achterelkaar te worden uitgezonden om een kader door de decoder 

te laten opwekken. Een vergelijkbare redenering geldt ook voor 

het eind van het kader, waarbij het ongewenst en storend is als 

een kader in het beeld nodeloos ver doorloopt of te vroeg wordt 

beëindigd. Ook hier dient het stuurkarakter "einde kader" 

tweemaal achtereen te worden uitgezonden. 

-Dubbele hoogte (double en normal height) 

Dit stuurkarakter zorgt ervoor dat de volgende tekens niet 

alleen op de betreffende regel worden weergegeven, maar dat deze 

als het ware worden uitgerekt tot en met de volgende 

teletekstregel, ook al zijn daar andere karakters aanwezig. Deze 

worden dan door de uitgerekte tekens overschreven. 

-Onthouden grafisch symbool (hold en release graphics) 

In principe worden alle stuurkarakters weergegeven als spaties, 

wat betekent dat tussen twee rechthoekjes in verschillende 

kleuren in een teletekstregel, 
,, 

tenminste een spatie aanwezig is 

ten behoeve van de kleuromschakeling. Het stuurkarakter 

"onthouden grafisch symbool" maakt op beperkte schaal abrupte 

kleurovergangen mogelijk door te vragen om de weergave van een 

onthouden grafisch symbool op de plaats van een stuurkarakter 

dat optreedt in de grafische weergave bijvoorbeeld voor 

kleuromschakeling. Het vastgehouden grafische symbool is alleen 

gedefinieerd bij grafische weergave. Het is namelijk het meest 

recent voorgekomen symbool waarvoor gold b6 1, mits er 

sindsdien geen verandering is opgetreden in ofwel alfanumerieke/ 

grafische weergave of normale/ dubbele hoogte. Dit symbool wordt 
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aaneengesloten of gescheiden weergegeven net zoals het eerst al 

werd gebruikt. Was zo'n symbool nog niet aanwezig dan wordt een 

spatie weergegeven. 

-Gescheiden grafisch (separated en contiguous graphics) 

Door middel van dit stuurkarakter kan de inhoud van de vakjes 

van een grafisch symbool gescheiden worden weergegeven. Hierdoor 

kan voor grote vlakken een soort arcering worden bereikt, omdat 

tussen alle vakjes een horizontaal en vertikaal lijnpatroon 

ontstaat. De horizontale lijnen hebben echter onderling niet 

allemaal dezelfde afstand, doordat de matrix van een grafisch 

symbool niet symmetrisch is. 

In kolom 2 tot en met 7 zijn de alfanumerieke en grafische 

symbolen weergegeven. 

Bit b8 dat niet in de tabel opgenomen is, is het pariteit bit. 

Deze wordt zodanig gekozen dat het aantal enen van een 

oneven is (oneven pariteit). Op deze manier komt er in 

ongunstigste geval, ten minste één afwijkend bit in een 

voor zodat de dataclock-informatie, die gedeeltelijk uit 

informatiebytes wordt gehaald, niet helemaal verloren gaat. 

gaat hierbij dus om de bytes 10000000 en 01111111. 

byte 

het 

byte 

de 

Het 

De betekenis van enkele karaktercodes kan in sommige landen 

afwijken, omdat voor het weergeven van de aldaar gebruikte taal 

andere letters gewenst zijn. 

2.5. De TV-ontvanger 

In de TV-ontvanger zullen een aantal voorzieningen getroffen 

moeten worden, waardoor het mogelijk wordt: 

a)de teletekstlijnen uit het TV-signaal te selecteren; 

b)de gekozen pagina te selecteren; 

c)informatie van de gekozen pagina in een geheugen op te slaan; 

d)de informatie van de gekozen pagina in het geheugen weer uit te 

lezen en deze om te zetten in karakters, die op het beeldscherm 

weergegeven kunnen worden. 
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In het blok "TELETEXT DATE PREPARATION" van Fig. 14 vindt het 

selecteren 

informatie 

plaats. In 

opgeslagen. 

het "DATA MEMORY" wordt de gekozen 

De "PICTURE GENERATOR" zet de informatie 

om in karakters. 

In de praktijk zijn deze drie funkties op het teletekst

decoderpaneel ondergebracht. 

In Fig. 15 is een vereenvoudigd blokschema van een teletekst

decoder gegeven. 

Het videosignaal wordt aan de VIDEO INPUT PROCESSOR (VIP) 

toegevoerd. Hier wordt het teletekstsignaal uit het videosignaal 

gehaald en vervolgens als serie-informatie aan de TELETEXT DATA 

AQUISITION AND CONTROL (TAC) aangeboden. 

De VIP levert het 6,9375 MHz kloksignaal. 

De VIP bevat ook nog een oscillator, waarmee de TIMING CHAIN 

(TIC) gestuurd wordt. Tevens levert de VIP raster- en 

lijnsynchronisatie pulsen om de TIC te synchroniseren. 

Fig. 14: Blokschema TV-zender en ontvanger. 

Het TIMING CHAIN circuit levert alle benodigde timing signalen 

voor het geheugen en de karaktergenerator (TROM). 

Aan de TELETEKST DATA ACQUISITION AND CONTROL worden naast de 

teletekstdata van de VIP ook nog een 7-bits datasignaal en het 

bijbehorende kloksignaal (DLIM), afkomstig van het 

bedieningscircuit toegevoerd. Deze 7 bits datasignalen geven aan 

of de ontvanger in de teletekst-mode geplaatst moet worden en 

welke pagina gekozen wordt. 

teletekstdata de gevraagde 

informatie van deze pagina 

De TAC selecteert uit de aangeboden 

pagina en biedt de uitgezonden 

in parallele vorm aan, aan het 
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TELETEXT DECODER r---------------------1 
I 

RIAL DATA 7 BIT SE 
FROM 
CONTROL CIRCUIT 

OLIM 
I. 

NG PULSE CLOCKI 
SIGNAL I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

VIDEO 

I 

TELETEXT 
DATA 
ACQUISITION 
ANO CONTROL 

ITAC) 

VIDEO 
INPUT 
PROCESSOR 

I VIP) 

I I 
-" I I MEMORY BLOCK 

~t I ---,.1 I 
I I 
I y I 

CHARACTER I R I 
GENERATOR I G I 

I B I I TROM) 
I I 

11 

BLANKING 

TIMING CHAIN I I 
I I 

I TIC) I I 
I I 

I 

1-7--
TELETEXT 
INTERFACE r.-

'-;-+ 

I I 
L--------------------.....J L ____ ..J 

Fig. 15: Blokschema van een teletekstdecoder. 

R 

G 

B 

geheugen. Zodra de pagina in het geheugen geschreven is, leest de 

TELETEKST CHARACTER GENERATOR (TROM) het geheugen uit en 

decodeert de karaktercode. De gecodeerde karaktercode wordt 

vervolgens op het juiste moment als r, g, b signalen via een 

teletekst-interface aan de video-schakeling van de KTV-ontvanger 

aangeboden. 
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3. KABELTELEVISIENETTEN 

3.1. Inleiding 

Kabeltelevisie is de in het spraakgebruik ingeburgerde benaming 

voor de distributie van Radio- en Televisieprogramma's via 

kabelnetten waarvan de meest bekende zijn: 

-gemeenschappelijke antenne-inrichtingen 

-centrale antenne-inrichtingen 

Onder een gemeenschappelijke antenne-inrichting (afgekort GAI) 

wordt verstaan: 

"Een antenne-inrichting bestemd voor het doorgeven of overbrengen 

van omroepprogramma's naar: 

a. ten hoogste 100 woningen of 

b. meer dan 100 woningen mits na kruising van de tot de 

inrichting behorende kabels met openbare wegen in de 

inrichting geen verdere versterking wordt toegepast". 

Onder een centrale antenne-inrichting (afgekort CAI) 

verstaan: 

wordt 

"Een antenne-inrichting 

uitgaand boven een 

bestemd voor het 

omroepprogramma's". 

van lokale omvang, doch in grootte 

gemeenschappelijke antenne-inrichting, 

doorgeven of overbrengen van 

Een kabel-TV-net kunnen we zien als een grote centrale antenne

inrichting. 

Aan de aanleg van deze collectieve antenne-inrichtingen kunnen 

verschillende motieven ten grondslag liggen. 

De aanleg is vaak onvermijdelijk bijvoorbeeld in gebieden waar 

ontvangst met een individuele buitenantenne, zelfs van de 

binnenlandse omroepprogramma's, niet mogelijk is of sterk wordt 

gestoord. Bij bepaalde vormen van bebouwing, bijvoorbeeld 

hoogbouw-flats, 

is daarnaast 

is er ook geen andere mogelijkheid aanwezig. 

nog een aspect van milieubescherming, nl. 

Er 

de 

bestrijding en voorkoming van de zogenaamde antennewouden, met 
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alle consequenties daarvan in de vorm van dakbeschadigingen e.d. 

De mogelijkheid van ontvangst c.q. verbeterde ontvangst van de 

buitenlandse omroepprogramma's is ook een belangrijk motief voor 

de aanleg van grote inrichtingen en vaak de doorslaggevende 

factor voor de consument om zich op dergelijke systemen te laten 

aansluiten. 

De mogelijkheid van lokale kabelomroep kan ten slotte eveneens 

een stimulerende rol spelen voor het tot stand komen van antenne

inrichtingen voor het gehele bebouwde gebied van een gemeente. 

3.2. Struktuur van een kabel-TV-net 

In een kabel-TV-net is een aantal hoofdbestanddelen te 

onderscheiden (zie Fig. 1 en 2): 

Fig. 1: Mogelijke struktuur van een hoofdnet. 

-het ontvangststation, ook wel head-end genoemd. Hier worden de 

signalen (uit de ether) ontvangen. 

-het lokaal centrum dat via het lokaal toevoernet met het 

ontvangststation is gekoppeld. Hier worden de signalen geschikt 
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gemaakt voor transport naar de wijknetten. Het ontvangststation 

en het lokaal centrum kunnen ook gecombineerd zijn tot een 

station. 

-het hoofdnet dat de verbinding vormt tussen ontvangststation/ 

lokaal centrum en de wijknetten. 

In grote cain kan de PTT (een deel van) dit net verzorgen, dat 

dan uit é~n of meer ringvormige delen bestaat; in kleinere cain 

is het hoofdnet meestal stervormig. Het PTT-gedeelte wordt 

koppelnet genoemd. 

Mini-sternet 

I 
I 
I 
I 
I L* 

Of 

Aftaknet 

------di <f>-----. 
I I 

---<!> <t>----
I I 
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I/ 
-een of meer wijknetten waarmee omstreeks 500-1500 woningen van 

signaal worden voorzien. 

In het wijknet onderscheidt men het wijkcentrum, het 

wijkvoedingsnet en het wijkaftaknet. 

Dit netgedeelte wordt gevormd d.m.v. verschillende typen kabels, 

groepversterkers, eindversterkers, verdeel- en aftakelementen, 

mini-sterpunten 

aangesloten. 

e.d. , waarop de abonnee-aansluitdozen zijn 

Het wijkaftaknet wordt wel aangeduid met de naam 11haarvatennet 11
• 

3.3. Mogelijke strukturen van het wijkaftaknet 

Naar de struktuur van het haarvaten- of wijkaftaknet onderscheidt 

men rijgnetten, aftaknetten en sternetten (zie Fig. 2). 

Bij rijgnetten en aftaknetten worden de aansluitingen van signaal 

voorzien door een gemeenschappelijke kabel. 

Bij aftaknetten wordt elke abonnee met een z.g. aftakelement aan 

de gemeenschappelijke kabel gekoppeld; bij een rijgnet wordt deze 

kabel eenvoudig door de aansluitdozen van de abonnees gevoerd. 

Rijgnetten waren qua investering relatief goedkoop en vooral in 

hoogbouw gemakkelijk aan te leggen; echter kan door storing in 

een aansluitdoos een groot aantal abonnees zonder signaal komen 

te zitten. Daarom zijn rijgsystemen in nieuwe netten sinds 1 

januari 1978 niet meer toegelaten. 

Bij sternetten heeft elke abonnee een individuele aansluitkabel 

naar een nabijgelegen concentratiepunt. De grootte van de ster 

-dus het aantal abonnees dat op hetzelfde sterpunt is 

aangesloten- kan afhankelijk van technische en economische 

overwegingen varieren, b.v. van enige tientallen tot enige 

honderden. De voeding van de sterren geschiedt door 

gemeenschappelijke kabels, of anders gezegd: buiten de eigen ster 

hebben ook deze systemen de structuur van een aftaknet, d.w.z. 

dat de abonnees geen individuele kabel meer hebben. 

Stervormige netten hebben het voordeel, dat elke abonnee in een 

manipulatiepunt afzonderlijk kan worden aangesloten of 
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afgesloten. 

Dit heeft voor de exploitatie belangrijke voordelen. Het lokali

seren van fouten en het onderhouds- en reparatiewerk wordt hier

door eenvoudiger en het desgewenst later inbouwen van nieuwe 

mogelijkheden is op deze manier praktischer en goedkoper. 

Door de PTT wordt toepassing van het z.g. mini-ster-concept 

aanbevolen. Bij deze opzet wordt telkens een klein aantal 

woningen (10-24, afhankelijk van plaatselijke omstandigheden) op 

het sterpunt, een z.g. mini-ster-punt aangesloten. Dit systeem 

houdt al rekening met eventueel toekomstige wensen waarvoor een 

stervormige netopbouw nodig is, zonder dat daar al reeds extra 

investeringen voor nodig zijn. Voorbeelden van dergelijke 

toekomstige wensen zijn: kiestelevisie, alarmering, telemetering 

(het op afstand opnemen van b.v. de gas- of elektriciteitsmeter), 

beperkte mogelijkheid tot datacommunicatie tussen abonnees via 

het kabel-TV-net, interaktief full channel teletekst enz. 
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4. FULL CHANNEL TELETEKST SYSTEEMBESCHRIJVING 

4.1. Inléiding 

Zoals we gezien hebhen in hoofdstuk 2 wordt het teletekst data

signaal op twee of meerdere beeldlijnen gesuperponeerd die niet 

zichtbaar zijn op het beeldscherm. 

Deze beeldlijnen vallen in het rasterblankingssignaal en hebben 

geen invloed op het televisiebeeld. 

De werking van full channel teletekst is als volgt. 

We gaan in plaats van twee of meerdere beeldlijnen in de raster

blanking, in principe alle beeldlijnen in een televisieraster 

gebruiken om teletekst datasignalen op te zetten. Het hele 

kanaal wordt dus gebruikt om alleen teletekst datasignalen 

te sturen. Dicht bij de p,ebruiker wordt een decoder van 

channel teletekst naar teletekst geplaatst die uit het 

TV-

over 

full 

full 

channel teletekstsignaal een aantal bij elkaar behorende data

lijnen kan selecteren en deze op de plaats zet, waarop normaal de 

teletekst datalijnen te vinden zijn nl. in het rasterblankings

gedeelte. Op deze manier kan een normale TV-ontvanger met een 

teletekstdecoder het signaal dat uit de full channel teletekst

decoder komt verwerken. 

De teletekstpagina's die door een aantal bij elkaar behorende 

datalijnen worden uitgezonden, worden een hoek genoemd. 

Een beeldlijnnummer in het televisieraster is dus gekoppeld aan 

een bepaald boek. 

Het voordeel van dit systeem is dat de capaciteit veel groter is 

geworden dan bij het normale teletekstsysteem, terwijl er niets 

hoeft te worden veranderd in de TV-ontvanger. 

Als we een systeem hebben ~et 5000 pagina's, kan de gemiddelde 

wachttijd een paar seconden bedragen, terwijl we gezien hebben 

dat hij normale teletekst de gemiddelde wachttijd 12 s bedraagt 

bij een capaciteit van 100 pagina's. 

Dit voordeel gaat wel ten koste van een compleet TV-kanaal en een 

extra decoder om van het full channel teletekstsignaal een 

signaal te maken dat een normale teletekstdecoder in een TV

ontvanger kan verwerken. 
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Omdat elke abonnee die van full channel teletekst gebruik wil 

maken 
, 

zo n decoder ter beschikking moet kunnen krijgen is het 

zaak deze zo eenvoudig en goedkoop mogelijk te maken. 

4.2. S steemontwe 

Het interaktief full channel teletekstsysteem kan als volgt in 

een kabeltelevisienet ingebouwd worden. 

Het apparaat dat het full channel teletekstsignaal kan genereren, 

de full channel teletekst-encoder, wordt in het lokaal centrum 

geplaatst. Via het hoofdnet, de wijkcentra en het wijkvoedingsnet 

wordt het full channel teletekstsignaal aan de mini-sterpunten 

aangeboden. In de mini-sterpunten bevinden zich een of meerdere 

full channel teletekstdecoders. 

Als een abonnee gebruik wil maken van full channel teletekst, kan 

hij d.m.v. bijvoorbeeld een abonnee-TV systeem aansluiting 

krijgen op een full channel teletekstdecoder. 

De abonnee krijgt, als hij zijn toestel in de teletekstmode zet, 

een overzicht van categorieen van boeken waaruit hij kan kiezen. 

Uit een categorie kan hij bv. een boek kiezen. Wanneer hij een 

keuze heeft gemaakt, welk hoek hij wil gaan bekijken, kan hij 

dit, bijvoorbeeld via een afstandsbediening en via het datakanaal 

tussen abonnee en mini-ster, doorgeven aan het computersysteem in 

de mini-ster. In dit computersysteem bevindt zich een lijst van 

boeken die op dat moment worden uitgezonden door de full channel 

teletekst-eneader in het lokaal centrum, oftewel aktief zijn, met 

de bijbehorende beeldlijnnummers waarop de boeken te vinden zijn. 

Als het boek dat de betreffende abonnee aanvraagt aktief is, kan 

het computersysteem in de mini-ster een code naar de full channel 

teletekstdecoder sturen zodat deze zich zodanig instelt, dat de 

juiste datalijnen in het rasterblankingsgedeelte worden gezet 

zodat de teletekstdecoder in de ontvanger bij de abonnee de 

datalijnen kan verwerken. Hierna kan de abonnee de pagina's van 

het boek m.b.v. de afstandsbediening van zijn televisietoestel 

doornemen. 
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Als het aangevraagdé boek niet aktief is, moet er een andere 

aktie genomen worden. Ue computer in de nini-ster constateert dat 

het gevraagde boek niet in de lijst van aktieve boeken voorkomt 

en kan m.b.v. het packetnet dat in het kabeltelevisienet verweven 

is een bericht naar het lokale centrum sturen, met het verzoek 

het aangevraagde boek aktief te maken. Een computer in het lokaal 

centrum kan het betreffende boek van een disk lezen en sturen 

naar de full channel teletekst-encoder. 

Tevens moet deze computer een bericht naar alle mini-sterpunten 

sturen met de boodschap dat er een boek vervangen is. De lijst 

van aktieve hoeken moet bijgewerkt worden. 

De mini-stercomputer die het boek aangevraagd heeft, constateert 

dat dit boek in de lijst van aktieve hoeken voorkomt zodat deze 

de full channel teletekst naar teletekstdecoder in kan stellen. 

Op deze manier kan de abonnee toch het boek aangeboden krijgen. 

4.3. Implementatie in kabeltelevisienetten 

In Fig. 1 is éen blokschema gegeven van het full channel tele-

tekstsysteem zoals dit zou kunnen worden toegepast in het demon

stratiemodel kabeltelevisie. 

Voor de computer in de mini-ster waarover zojuist werd 

gesproken, die o.a. de lijst van aktieve boeken moet kunnen 

onderzoeken en dé full channel teletekstdecoder in kan stellen, 

wordt hierin de packet assembler disassembler (PAD) computer 

gebruikt. Deze zal in het algemeen toch niet veel te doen hebben 

en bovendien vergen de programma's ten behoeve van full channel 

teletekst niet zo erg veel rekentijd. De meeste tijd gaat zitten 

in het zoeken in de lijst van aktieve boeken, maar deze lijst is 

maximaal 128 boeken groot zodat de rekentijd hiervoor wel 

meevalt. 

De packet assembler disassembler in het lokaal centrum wordt 

nauwelijks extra belast. Deze moet alleen de informatie t.b.v. 

full channel teletekst doorgeven aan de IBM-computer die de full 

channel teletekst-eneader bestuurt. 

O~dat een aantal zaken nog niet zijn gerealiseerd, 

vereenvoudigde opstelling gemaakt. 
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Dé béidé packét assemblers disassemblers, de packetmodems en de 

filters zijn nog niet beschikbaar. 

Ook is de datacommunicatie tussen abonnee en mini-ster PAD nog 

niet gerealiseerd. 

Als computer in de mini-ster is in de vereenvoudigde opstelling 

een TANDY TRS 80 model 3 computer genomen (zie FiB• 2). 

Omdat hét packetkanaal transparant is voor de data die erover 

verstuurd wordt, kan de IBM-computer rechtstreeks met een 

RS-232-C interface verbonden worden met de TANDY in de mini-ster. 

Op de TANDY bevindt zich een appart decimaal keyboard dat in deze 

vereenvoudigde opstelling wordt gebruikt voor het aanvragen van 

een boek. Dit decimale keyboard moet u dus zien als een gedeelte 

van de afstandsbediening bij de abonnee. 

Vérdér zijn ook de modulator en demodulator achterwege 

omdat deze, achter elkaar geschakeld ook geen invloed 

moeten) hebben op het signaal. 

gelaten 

(zouden 

Een belangrijke vraag is nog welk boek er inaktief gemaakt moet 

worden wanneer het lokaal centrum opdracht krijgt een aangevraagd 

boek aktief te maken. 

Het meest eenvoudige is de volgende strategie toe te passen. We 

kiezen bij het inaktief maken van een boek in het lokaal centrum, 

random een boek uit de reeks van aktieve boeken en zetten het 

aangevraagde boek ervoor in de plaats. 

Op deze manier komen, op den duur, alleen de meest 

boeken in de lijst van aktieve boeken voor. Dit is 

gevraagde 

als volgt 

aannemelijk te maken. Als er random een boek wordt gekozen om 

inaktief gemaakt te worden, dan kan dit een veel gevraagd of een 

minder gevraagd boek zijn. 

Als het een minder gevraagd boek betreft, dan is de keuze terecht 

want we willen naar een lijst waarin alleen veelgevraagde boeken 

voorkonen. Als het toevallig een veel gE:vraagd boek betreft, is 

de keuze niet terecht maar dit boek zal binnen de kortst 

mogelijke tijd opnieuw aangevraagd worden totdat er een boek 

inaktief wordt gemaakt dat inderdaad weinig gebruikt wordt. 
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liet is ook mogelijk om in het lokaal centrum het boek inaktief te 

maken dat het langst geleden is aangevraagd. Maar dit komt 

overH~n met het vorig beschreven systeem. Op deze manier zullen 

ook de meest gevraagde boeken aktief zijn. 

Als er een veelgevraagd boek inaktief wordt gemaakt omdat deze op 

een gegeven moment het langst geleden is aangevraagd, zal dit 

boek snel weer aangevraagd worden en een hoge prioriteit krijgen, 

zodat ook hier weer de veelgevraagde boeken aktief zullen zijn. 

De kans dat er een veelgevraagd boek inaktief wordt gemaakt is 

voor beide systemen gemiddeld hetzelfde. 

Het heeft wel voordelen voor wat betreft het minimaliseren van 

het aantal boekwissellingen om het aantal aanvragén van de 

abonnees voor een bepaald boék in een bepaaldé tijd in het lokaal 

centrum bij te houden en het boek met de minste aanvragen 

inaktiéf te maken. Dit heeft als nadeel dat er bij elke aanvraag 

van een abonnee een packet naar het lokaal centrum gE:stuurd moet 

worden. 

Er is verder voor de meest éenvoudige oplossing gekozen en dit is 

de oplossing waarbij er random E:en boek uit de reeks van aktieve 

boeken wordt gekozen hij het wissellen van een boek in het lokaal 

centrum. 
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5. DE FULL CHANNEL TELETEKST-ENCODER 

5.1. Inleiding 

De full channel teletekst-encoder genereert het full channel 

teletekstsignaal, oftewel een videosignaal dat op elke beeldlijn, 

teletekstdata kan bevatten. 

De werking van deze encoder kunnen we in principe als volgt 

beschrijven. In de encoder bevinden zich RAM en (E)PROM geheugen

chips, waarin de teletekstdata is opgeslagen. Deze informatie 

wordt cyclisch uitgelezen, in seriële vorm gebracht, en op de 

juiste beeldlijnen van een composite sync. signaal gezet. 

Vanuit de IBM personal computer kunnen de RAM's van informatie 

worden voorzien. 

5.2. Het geheugengebruik 

Een teletekst datalijn bestaat uit twee clock-run-in bytes, een 

framingbyte, twee bytes voor het magazine en regelnummer gevolgd 

door 40 karakterbytes. 

De eerste drie bytes zijn voor elke datalijn hetzelfde. 

Als we deze drie bytes d.m.v. een apparte schakeling toevoegen, 

hoeven er maar 42 bytes per regel opgeslagen te worden in het 

geheugen. 24 regels (een complete pagina) kosten nu 24 * 42 = 
1008 geheugenplaatsen en dit gaat net in 1k byte geheugen (1k = 
1024). 

De geheugens worden opgedeeld in segmenten van 1k. 

In Appendix A vindt u een listing van een geheugensegment zoals 

de informatie erin opgeslagen wordt. 

5.3. Hardwarebeschrijving encoder 

De hardware van de full channel teletekst-encoder is modulair 

opgebouwd volgens Fig 1. 
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We zien in dit blokschema een gemeenschappelijke print die d.m.v. 

bussen verbonden is met 
, , 
een of meerdere identieke 

adresseringsprinten met bijbehorende geheugenprinten. Een 

adresseringskaart met geheugenkaart verzorgt als het ware een 

boek. 

De adresseringsprinten zijn te programmeren vanuit de IBM 

computer. De volgende functies kunnen in een adresseringsprint 

geprogrammeerd worden. 

-Welke beeldlijnen uit het TV-raster de betreffende module moet 

gaan verzorgen (het nummer van de eerste teletekstbevattende 

beeldlijn 

gestuurd). 

die de module moet gaan verzorgen moet worden 

-Hoeveel datalijnen per raster de module moet gaan geven, 2' 4' 

6, 8, 10, 12, 14 of 16 (een teletekstdecoder in een TV-ontvanger 

kan maximaal 16 datalijnen per raster aan, zie Fig. 1 hoofdstuk 

2). 

-Het aantal complete teletekstpagina's dat de module moet gaan 

verzorgen (elk boek kunnen we op deze manier een zo kort 

mogelijke herhalingstijd geven zodat er geen tijd verspild hoeft 

te worden met het sturen van opvulpagina's). 

Tussen de printkaarten bevinden zich twee databussen. Met behulp 

van de databus komende van de IBM computer, worden de teletekst

informatiebytes naar de geheugenkaarten gestuurd en worden de 

modules geprogrammeerd. 

Via de three-state tekstinformatiebus worden de, uit de geheugens 

gelezen bytes naar de gemeenschappelijke printkaart gebracht waar 

ze verder worden verwerkt. 

De gemeenschappelijke printkaart heeft de volgende functies. 

-Het omzetten van de parallele bytes van de tekstinformatiebus 

naar een serie-datasignaal. 

-Het genereren van een composite sync. signaal. 

-Het genereren van de eerste drie bytes van een datalijn. 

-Samenvoegen van dit composite sync. signaal en het serie-

datasignaal zodat het full channel teletekst-uitgangssignaal 

wordt verkregen. 
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-Genereren van het 6,9375 MHz data-clocksignaal en diverse andere 

timingsignalen. 

-Detecteren van het ASCII ESCAPE karakter op de IBM databus. 

Het programmeren van een module of het schrijven in het geheugen 

van een module gaat op de volgende wijze. 

Eerst wordt er door de IBM-computer een ESCAPE karakter gestuurd. 

Dit leidt of een programmeer of een schrijfcyclus in. Er is voor 

dit doel gekozen voor het ESCAPE karakter omdat dit karakter niet 

gebruikt wordt als teletekstkarakter (zie Fig. 13 hoofdstuk 2). 

Bovendien is het achtste bit van dit karakter zo gekozen dat de 

pariteit 

altijd 

even is terwijl de pariteit van de informatiebytes 

oneven is. Wel moet ervoor gewaakt worden dat het ESCAPE 

karakter verder 

schrijf cyclus. 

niet wordt gestuurd in een programmeer- of 

Een mooie oplossing is het dus niet, maar er is 

geen beter alternatief. 

Als het ESCAPE karakter gestuurd wordt door de IBM computer zal 

de ESCAPE-lijn (zie Fig. 1) aktief worden. Op alle adresserings

printen wordt een bepaalde flip-flop geset. Hierdoor wordt er op 

alle adresseringsprinten gekeken of de 7 minst significante bits 

van het tweede byte dat door de IBM-computer gestuurd wordt, 

overeenkomen met het adres van de betreffende printkaart. Dit 

adres kan d.m.v. 7 dip-schakelaars op de print worden ingesteld. 

Er kunnen dus twee tot de macht zeven min een (ESCAPE karakter 

mag niet voorkomen) modules geadresseerd worden. 

Zijn de adressen ongelijk dan komt de betreffende print weer in 

zijn rusttoestand terug. De ESCAPE flip-flop wordt gereset en de 

module "kijkt" niet meer naar de IBM databus totdat er weer een 

ESCAPE karakter wordt gestuurd. 

Komen de adressen wel overeen dan bepaald het overgebleven 

achtste bit of er een schrijf of een programmeercyclus wordt 

gevolgd. 

Wordt er geprogrammeerd dan kan er in het derde byte van de IBM

computer aangegeven worden met welk beeldlijnnummer van het TV

raster, de teletekstdata moet beginnen die de betreffende module 

moet gaan verzorgen. In het minst significante bit van het 

vierde byte van de IBM-computer wordt het meest significante bit 

van dit beeldlijnnummer ondergebracht. Er moeten namelijk 

ongeveer 312 beeldlijnen geadresseerd kunnen worden zodat we 
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hiervoor 9 bits moeten reserveren (2 tot de macht 9 is 512). 

In de drie eropvolgende bits van hetzelfde byte geven we aan, 

hoeveel datalijnen per raster de module moet gaan verzorgen. 

In een vijfde byte van de IBM-computer kan aangegeven worden uit 

hoeveel segmenten van 24 regels of complete pagina's het boek 

bestaat zodat niet steeds het hele geheugen uitgelezen wordt maar 

alleen dat deel wat informatie bevat. 

Samenvattend ziet een programmeerprocedure er als volgt uit. 

1) < ESCAPE karakter >, 
2) < D7=1, D6-DO=adres module >, 
3) < minst significante 8 bits beeldlijnnummer >, 
4) < DO=meest significante bit beeldlijnnummer, 

D1-D3=aantal datalijnen per raster >, 
5) < aantal benodigde geheugensegmenten voor het boek >. 

Na een dergelijke programmeercyclus komt de module weer in 

rusttoestand en zorgt het adresseringsgedeelte van de module 

ervoor dat de bytes op de juiste tijden worden uitgelezen en op 

de textinformatiebus worden gezet. 

Als er data in het bijbehorende geheugen van een module geschre

ven moet worden, kunnen we dit aangeven in het meest significante 

bit van het byte met het module-adres. In het derde byte van de 

IBM-computer kan aangegeven worden in welk segment van het geheu

gen geschreven moet worden. 

Na dit segmentadres kunnen de 1024 informatiebytes voor het 

betreffende segment door de IBM-computer worden gestuurd. Hierna 

komt de module weer in rusttoestand. 

Samenvattend ziet een schrijfcyclus er dus als volgt uit. 

1) < ESCAPE karakter >, 
2) < D7=0, D6-DO=adres module >, 
3) < segment adres >, 
1024 tekstinformatie bytes. 

Indien een module in rusttoestand verkeert, worden de 

informatiebytes in het bijbehorende geheugen uitgelezen en op de 

juiste momenten op de tekstinformatiebus gezet. Om een juiste 
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timing te verkrijgen, worden een aantal timingsignalen vanuit de 

gemeenschappelijke print naar de adresseringsprinten gestuurd via 

de timingbus (zie Fig. 1). 

Het uitlezen wordt alleen even onderbroken als er in een 

geheugensegment, geschreven moet worden en wel nadat het 

segmentadres gestuurd is. Deze onderbreking geldt alleen voor de 

geadresseerde module. Dit is een groot voordeel van deze 

modulaire opbouw. 

De schema's van de encoder zijn te vinden in Appendix B. 

Vanwege de hoge datasnelheid in een teletekstdatalijn, en vanwege 

de zo hoog mogelijke snelheid bij het inlezen van het geheugen 

van een module, zijn de schakelingen opgebouwd met TTL IC's in 

plaats van C-MOS IC's. 

In eerste instantie is ook gedacht, gebruik te maken van OMA

controllers. Er bestaan tegenwoordig OMA-controllers die met 

snelheden van 1 megabyte per seconde kunnen werken. 

Omdat de modules onafhankelijk moeten kunnen werken zouden we dan 

per module een DMA-controller nodig hebben. 

Een OMA-controller moet steeds ge-initialiseerd worden wil deze 

een bepaalde functie uitvoeren (lezen of schrijven in een bepaald 

geheugenblok). Dit initialiseren moet voor deze toepassing binnen 

12)ls mogelijk zijn. Dit is nl. de tijd tussen het einde van een 

datalijn en het begin van een volgende datalijn. Dit is in het 

algemeen niet mogelijk. 

Bovendien wordt de adresseringsprint er niet eenvoudiger op 

vanwege het steeds opnieuw moeten programmeren van de DMA 

controller. 

Er is daarom gekozen, de eenvoudige telfuncties van de 

adressering uit te laten voeren door tellers i.p.v. een snelle en 

dure DMA-controller. 
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6. DE FULL CHANNEL TELETEKSTDECODER 

6. 1. Inleiding 

De full channel teletekst decoder moet een aantal datalijnen uit 

het full channel teletekstsignaal kunnen selecteren en deze op 

bepaalde plaatsen kunnen zetten in het raster blankingssignaal, 

zodat een gewone teletekstdecoder in een televisie-ontvanger deze 

datalijnen kan verwerken. 

Om dit op een eenvoudige en goedkope manier te realiseren, is de 

volgende oplossing bedacht. 

Kortgezegd komt het erop neer dat we van het full channel 

teletekst videosignaal het composite sync. signaal verwijderen en 

een ander composite sync. signaal eraan toevoegen, waarvan we de 

plaats van de rastersync. pulstrein m.b.v. een digitaal signaal 

kunnen besturen. Tevens worden de datalijnen die niet van 

toepassing zijn eruit gefilterd. Ook kan men met behulp van een 

digitaal signaal het aantal datalijnen per raster instellen. 

Een raster telt 312,5 beeldlijnen zodat we 9 bits (2 tot de macht 

9 is 512) nodig hebben om al deze lijnen te kunnen adresseren. 

Verder kan een teletekstdecoder in een TV-ontvanger maximaal 16 

datalijnen per raster verwerken (zie Fig. 1 hoofdstuk 2). De 

decoder wordt zo ontworpen, dat er gekozen kan worden uit 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14 of 16 datalijnen per raster. Om deze 8 

mogelijkheden te coderen zijn 3 bits nodig. 

6.2. Hardwarebeschrijving decoder 

In Fig. 1 op de volgende bladzijde is een blokschema gegeven van 

de full channel teletekst decoder. 

Het hart van de schakeling is de sync. generator die het nieuwe 

composite sync. signaal levert en waarvan de rastersync. puls

trein bestuurd moet kunnen worden. 

Voor deze sync. generator is een IC van Philips gebruikt, type OQ 

5506. Nu zijn IC's van Philips met een OQ-nummer niet-commerciële 

IC's en komen daarom ook niet in de databoeken voor. 
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Fig. 1: Blokschema full channel teletekstdecoder. 
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Het betreffende IC wordt echter wel in commerciële apparaten, 

zoals camera's en videogeneratoren, gebruikt zodat het wel als 

service-onderdeel verkrijgbaar is. Gegevens zijn echter 

zondermeer verkrijgbaar. 

niet 

Een belangrijke ingang op dit sync. generator IC, is de vertikale 

reset (V-reset) ingang. 

Door op deze ingang een 50 Hz puls te zetten die gekoppeld is aan 

de lijnfrequentie, zorgt dit IC erzelf voor dat de rastersync. 

op de plaats van de puls terecht komt. Om het rastersync. signaal 

van de sync. generator te verschuiven t.o.v. de raster sync. van 

het ingangs- (full channel teletekst video) signaal moeten we dus 

een 50 Hz puls genereren, die we t.o.v. het ingangs rastersync. 

signaal kunnen verschuiven. 

Dit 50 Hz signaal kunnen we genereren m.b.v. een teller die we 

resetten op het rastersync. signaal van het full channel tele

tekst ingangssignaal en, in principe, laten tellen op de horizon

tale lijnsync. van hetzelfde ingangssignaal. Deze signalen, reset 

en clock, voor de teller worden geleverd door een sync. scheider 

die de synchronisatiesignalen uit een videosignaal detecteert. 

Als de tellerstand gelijk is aan de 9 bits instelling van het 

beeldlijnnummer, geeft de digitale comparatorschakeling een puls 

af (zie Fig. 1). 

Er doet zich echter hierbij een probleem voor. 

In Fig. 2 zijn onder elkaar achtereenvolgens een horizontale 

sync. puls getekend, een composite sync. signaal en een 50 Hz 

vertikale resetpuls. 

H-sync.1rlrlflJ 

lJ csync. L 

even raster oneven raster 

Fig. 2: Samenhang H-sync., csync., V-reset. 
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We zien dat de vertikale synchronisatiepuls vlak voor een even 

raster, samenvalt met een horizontale sync. puls, en dat de 

vertikale sync. puls vlak voor een oneven raster precies tussen 

twee horizontale sync. pulsen valt. Een raster bestaat ook uit 

312,5 beeldlijnen. 

Als we dus direct gaan tellen met de horizontale sync. puls, komt 

de vertikale resetpuls vlak voor een oneven raster, een halve 

lijntijd verschoven t.o.v. de plaats waarop deze zou moeten 

komen. 

Dit probleem is als volgt opgelost. 

In de toegepaste synchronisatiescheider (TDA 2571 A), bevindt 

zich voor het horizontale uitgangssignaal, 

die op de dubbele lijnfrequentie werkt en 

gedeeld (zie Appendix C). Het horizontale 

dus uit een symmetrische blokspanning. 

intern een oscillator 

daarna door twee wordt 

uitgangssignaal bestaat 

Uit de horizontale en vertikale uitgangssignalen van de 

sync. scheider is een blokspanning te verkrijgen die hoog is in 

een oneven raster en laag in een even raster van het 

ingangssignaal. Hiervoor zorgt het gedeelte: detector oneven 

raster. 

Als we dit signaal en het horizontale uitgangssignaal toevoeren 

aan een exclusive-or poort, wordt er een signaal verkregen dat in 

het even raster gelijk is aan het horizontale uitgangssignaal van 

de sync. scheider en in een oneven raster, ge-inverteerd is 

oftewel 180 graden in fase gedraaid is t.o.v. het horizontale 

ingangssignaal. 

Op deze manier ontstaat er wel een correct 50 Hz signaal voor de 

V-reset ingang van de sync. generator. 

De horizontale sync. puls van het uitgangssignaal van de sync. 

generator moet in fase zijn met dat van het ingangssignaal. 

Om dit te bereiken is een Phase Locked Loop (PLL) gebouwd die het 

clocksignaal voor de sync. generator levert. Als fase detector is 

hierin een exclusive-or gebruikt met als ingangssignalen de hori

zontale uitgang van de sync. scheider en de horizontale uitgang 

van de sync. generator (zie Fig. 1). De fase tussen beide hori

zontale sync. signalen is binnen een beperkt gebied te regelen 

door de natuurlijke frequentie van de Voltage Controlled Oscilla

tor (VCO), te regelen. 
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De uitgang van de data enable schakeling, moet hoog zijn wanneer 

de datalijnen van het ingangssignaal in het rasterblankings ge

deelte van het uitgangssignaal moeten komen. De breedte van deze 

uitgangspuls is afhankelijk van de 3 bits instelling van het 

aantal datalijnen per raster. 

Het datasignaal wordt verkregen m.b.v. een comparator, die 

"kijkt" op de helft van het datagedeelte van het full channel 

teletekstsignaal. 

De en-poort zorgt ervoor dat alleen de geselecteerde data 

overblijft. 

De optelschakeling "smeedt" het composite sync. signaal en het 

geselecteerde data signaal samen tot een composite video signaal. 

De schema's van deze decoder zijn te vinden in Appendix D. 

Hierin zien we dat de decoder eenvoudiger is dan het blokschema 

van Fig. 1 doet vermoeden. De schakeling, exclusief besturing, 

bestaat nl. uit 14 IC's waarvan er 11, eenvoudige TTL IC's zijn. 

De afmeting van de schakeling is 10 bij 8 cm. 

De gebouwde schakeling kan m.b.v. software en met de hand, d.m.v. 

duimwielschakelaars bediend worden. Keuze hiertussen wordt 

gemaakt met behulp van een schakelaartje op de decoder. 

Bij de softwarebesturing moeten twee bytes in parallele vorm naar 

de decoder gestuurd worden. De volgorde is willekeurig. 

Onderscheid tussen de bytes wordt gemaakt door het zevende of het 

achtste bit een te maken. 

De bytes hebben het volgende formaat. 

Byte 1 : 

bit 1 t/m 6 is bit 1 t/m 6 van het beeldlijnnummer, 

bit 7 is hoog, bit 8 is laag. 

Byte 2: 

bit 1 t/m 3 is bit 7 t/m 9 van het beeldlijnnummer, 

bit 4 t/m 6 is bit 1 t/m 3 van het aantal datalijnen per raster, 

bit 7 is laag, bit 8 is hoog. 
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7. SOFTWAREBESCHRIJVINGEN 

7.1. Inleiding 

Voor de besturing van de full channel teletekst-encoder, de full 

channel teletekst-decoder en voor het maken en op diskette 

zetten van teletekst-pagina's en boeken, zijn een aantal program

ma's geschreven. 

Deze programma's zijn allemaal in assembly language geschreven. 

Er is voor deze taal gekozen omdat sommige programma's zo snel 

mogelijk moeten werken. Als er bijvoorbeeld een boek vervangen 

moet worden in het bijbehorende geheugen van een module van de 

encoder, moet dit zo snel mogelijk afgehandeld worden, zodat de 

aanvrager niet onnodig langer op het boek moet wachten. Bovendien 

is de computer in het lokaal centrum op deze manier sneller 

beschikbaar voor andere funkties. 

Ook zijn er progamma's bij, waarin met bits gemanipuleerd moet 

worden, om tot juiste stuurbytes te komen voor de full channel 

teletekst-eneader of de full channel teletekst-decoder. 

eenvoudiger om dit in assemhertaal te realiseren. 

Het is 

In het demonstratiemodel wordt er in het lokaal centrum een IBM 

PC 1 computer gebruikt. De programma's hiervoor zijn m.b.v. het 

bij deze computer behorende macro assembler programma (MASM) 

gemaakt. 

De IBM-computer is uitgerust met een Intel 8088 microprocessor. 

Uiteraard is de assemblertaal hierop gebaseerd. 

In de mini-ster wordt een Tandy TRS 80 model 3 toegepast. Deze 

computer heeft een Z 80 microprocessor. 

De programma's hiervoor zijn met het bijbehorende Series-I Editor 

Assembler programma (EDTASM) geschreven. 

7.2. Het maken van een boek 

Een boek in het full channel teletekst-systeem is opgebouwd uit 

teletekst-pagina's. Met behulp van het programma ED (van EDitor) 
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kan een teletekst-pagina worden gemaakt. Tijdens het editten 

m.b.v. dit programma zijn de "cursor movement" toetsen aktief, 

zodat eenvoudig op verschillende plaatsen in de pagina, tekst 

gewijzigd kan worden. 

Als de pagina klaar is, kan deze op één van de diskettes in de 

diskettestations worden weggeschreven. De pagina's komen dus in 

apparte files te staan. 

Op een minidiskette kunnen ongeveer 360 van deze teletekst

pagina's geschreven worden. 

Nu is het mogelijk om, wanneer er een boek naar een module in de 

encoder gestuurd moet worden, de bij het boek behorende pagina's 

stuk voor stuk van de diskette te lezen en weg te sturen naar de 

encoder. Het opzoeken van een file kost echter relatief erg veel 

tijd. Het is daarom verstandiger om m.b.v. een appart programma 

alle pagina's van een boek in ~~n file te plaatsen. 

Het programma dat hiervoor zorg kan dragen is MB (van Make Book 

of zoals u wilt Maak Boek) genoemd. 

Het programma MB heeft echter nog een funktie. 

Het blijkt nl. dat we de volgorde van de regels nog wat moeten 

veranderen, wat ook in dit programma wordt gedaan. Om de noodzaak 

hiervan duidelijk te maken, kijken we nog eens naar het gedeelte 

van een televisiesignaal, dat teletekst datalijnen bevat na het 

rastersync.-signaal (zie Fig. 1). 
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In Fig. 1 zien we dat de beeldlijnen 17, 18, 330 en 331 gebruikt 

worden als teletekst-datalijnen. 

We hebben ook gezien dat we m.b.v. de afstandsbediening van de 

TV-ontvanger een teletekst-pagina op kunnen vragen. De teletekst

decoder in de ontvanger onderzoekt hierna de datalijnen of de 

kopregel, die hoort bij de opgevraagde pagina, voorbijkomt. Komt 

deze datalijn voorbij, dan wordt deze datalijn en de eropvolgende 

datalijnen verder verwerkt en in het paginageheugen van de deco

der in de ontvanger opgeslagen, totdat er een volgende kopregel 

voorbij komt. Het paginageheugen wordt steeds uitgelezen. Met 

behulp van een karaktergenerator worden er signalen gevormd 

(rood, groen en blauw) die via versterkers de beeldbuis in de 

ontvanger aansturen. 

Nu blijkt echter, dat als bijvoorbeeld op beeldlijn 17 van Fig. 1 

een kopregel van een aangevraagde pagina langskomt, de teletekst

decoder in de ontvanger de volgende datalijn niet kan verwerken, 

omdat deze intern een aantal "zaken" moet regelen. Als ongeveer 

20 ms hierna de volgende datalijn voorbijkomt (beeldlijnnummer 

330 in Fig. 1), wordt deze wel verwerkt en opgeslagen in het 

paginageheugen van de decoder. De volgende regels van de pagina 

worden verder ook verwerkt. 

Als dezelfde pagina een volgende keer voorbij komt, worden alle 

regels of datalijnen van de pagina wel verwerkt, zodat dan de 

"vergeten" eerste regel na de kopregel wel tevoorschijn komt. 

Dit effect is erg hinderlijk, vooral als de herhalingstijd van de 

pagina's lang is. 

Dit probleem is op te lossen door ervoor te zorgen, dat kopregels 

alleen op het einde van een "burst" datalijnen mogen voorkomen, 

in het gebied in het rasterblankings-gedeelte dat voor teletekst

datalijnen gereserveerd is. In het geval van Fig. 1 mag er dus 

alleen op beeldlijnnummer 18 of 331 een kopregel verschijnen. 

Door de regels van de pagina's van een boek in een bepaalde 

volgorde naar de eneader te sturen, kunnen we hiervoor zorgen. 

De regels van de pagina's worden door het programma MB (Make 

Book) in de volgende volgorde gezet. 

Regel nul van de eerste pagina (de kopregel dus) wordt achter de 

laatste regel van de laatste pagina van het boek gezet. 
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Alle regels schuiven één plaats naar voren op. 

Als dit boek hierna naar de eneader gestuurd wordt, zullen 

allereerst de regels 1 t/m 23 van de eerste pagina en de kopregel 

van de tweede pagina weggestuurd worden. Hierna volgen de regels 

1 t/m 23 van de tweede pagina en de kopregel van de derde pagina, 

enz. 

De laatste 24 regels bestaan uit de regels 1 t/m 23 van de 

laatste pagina van het boek en de kopregel van de eerste pagina. 

De regels worden in dezelfde volgorde uitgelezen, als ze in het 

geheugen van een module in de eneader geschreven zijn. 

Als we nu voor het aantal teletekst-datalijnen per raster, alleen 

de getallen 2, 4, 6, 8 en 12 toelaten, zullen inderdaad de 

kopregels alleen achteraan in een burst teletekst-datalijnen 

voorkomen, zodat er bij de display van een opgevraagde pagina, 

geen ongewenste effecten optreden. 

De beperking die we gekregen hebben is, dat we niet meer voor 10, 

14 of 16 datalijnen per raster mogen kiezen. 

Met het programma SB (van Send Book) kan er een boek naar het 

geheugen van een bepaalde module van de full channel teletekst

eneader gestuurd worden. 

Met het programma PR (van PRogram) kan een bepaalde module in de 

eneader geprogrammeerd worden, oftewel er kan bepaald worden 

welke beeldlijnen en hoeveel datalijnen per raster de module moet 

gaan verzorgen. 

7.3. De interaktieve programma's 

Met de interaktieve programma's worden de programma's voor het 

lokaal centrum en de mini-ster bedoeld. 

Deze programma's maken het volgende mogelijk. 

Als er een boek in de mini-ster wordt aangevraagd, door drie 

cijfers op de Tandy-computer in te toetsen, gaat deze eerst 

zoeken in zijn lijst van aktieve boeken of dit boek soms al 

uitgezonden wordt door het lokaal centrum. 
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Als dit zo is, worden er twee bijbehorende bytes, die ook in de 

lijst van aktieve boeken zijn opgenomen, naar de full channel 

teletekst-decoder gestuurd, zodat het gevraagde boek geselecteerd 

wordt. In de twee bytes zijn een beeldlijnnummer en het aantal 

datalijnen per raster opgenomen. 

Als het aangevraagde boek niet in de mini-sterlijst van aktieve 

boeken voorkomt, worden de drie cijfers van het boeknummer via 

een RS-232 interface naar de IBM-computer in het lokaal centrum 

gestuurd. Deze computer gaat de file waarin het boek staat zoeken 

op een van zijn diskettes. 

Is het boek niet te vinden, dan stuurt de IBM-computer via zijn 

RS-232 interface een byte met allemaal enen (FF Hexadecimaal) 

naar de mini-ster. De mini-ster geeft de foutmelding " BOEK 

BESTAAT NIET", waarbij op de plaats van de drie puntjes het 

aangevraagde boeknummer is ingevuld. 

Als het boek wel bestaat, wordt er in het lokaal centrum m.b.v. 

een pseudo random reeks een module van de eneader gekozen. 

De volgorde van de modules waarin ze geprogrammeerd zijn, is 

gekoppeld aan de plaats waartoe ze behoren in de lijst van 

aktieve boeken in de mini-ster. Het adres van een module, dat 

m.b.v. de dipschakelaars op de adresseringsprint kan worden 

ingesteld, is verder willekeurig. 

Het aangevraagde boek wordt door de IBM-computer naar het 

geheugen van de, m.b.v. de pseudo random reeks gekozen module, 

gestuurd. 

Hierna worden er, d.m.v. het RS-232 interface van de IBM

computer, drie bytes naar de Tandy mini-stercomputer gestuurd. 

In het eerste byte is het nummer opgenomen dat overeenkomt met de 

module waarin het aangevraagde boek is opgenomen, zodat ook de 

plaats in de lijst van aktieve boeken in de mini-stercomputer 

bepaald is. 

Hierna volgen de twee bytes waarin het beeldlijnnummer en het 

aantal datalijnen per raster zijn opgenomen. Deze twee 

worden, naast de drie bytes van het boeknummer, opgenomen 

lijst van aktieve boeken. 

bytes 

in de 

De full channel teletekst-decoder kan worden ingesteld (als deze 
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al niet toevallig ingesteld stond) op de beeldlijnen behorend bij 

het aangevraagde boek. 

Ter verduidelijking zijn in Fig. 2 en 3 flowdiagrammen gegeven 

van het omschreven protocol. 

De progamma's voor de mini-ster en het lokaal centrum zijn 

achtereenvolgens MS (van Mini-Ster) en LC (van Lokaal Centrum) 

genoemd. 

In appendix E vindt u de listingen van achtereenvolgens de 

programma's: ED, MB, SB, PR, LC en MS. 

Gebruikershandleidingen zijn te vinden in appendix F. 
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Fig. 2: Flowdiagram programma lokaal centrum. 
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Fig. 3: Flowdiagram programma mini-ster. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het was bij het ontwerp van dit systeem vooral van belang, een 

eenvoudige en goedkope full channel teletekst-decoder te vinden, 

in verband met de commerciële haalbaarheid. Elke gebruiker van 

full channel teletekst moet nl. een dergelijke decoder ter 

beschikking hebben. 

Gezien het resultaat kunnen we stellen dat dit aardig is gelukt. 

Er is één IC wat relatief duur is, de TV-sync. generator. Dit IC 

kost, wanneer het als service-onderdeel wordt gekocht, 50 gulden. 

De totale decoder kost aan onderdelen niet meer dan 100 gulden. 

Als we in grote aantallen gaan denken, wordt dit bedrag 

natuurlijk veel lager. 

Het is bij de full channel teletekst-decoder mogelijk, het aantal 

datalijnen per raster te kiezen. Op deze manier is het mogelijk 

de herhalingstijd van de pagina's van een boek te bepalen als de 

betreffende module in de encoder op hetzelfde aantal wordt 

geprogrammeerd. Als we afzien van deze mogelijkheid kunnen de 

schakelingen worden vereenvoudigd. 

Ook is het nu mogelijk het eerste beeldlijnnummer van een burst 

datalijnen behorende bij een boek, willekeurig te kiezen. Een 

dergelijke burst bestaat echter altijd uit een veelvoud van twee 

datalijnen. Als we toestaan dat de decoder alleen datalijnen kan 

selecteren waarbij het eerste beeldlijnnummer van een burst 

datalijnen een veelvoud is van twee, kunnen er ook 
I ,. 

vereenvoudigingen gemaakt worden. Er is dan precies een byte 

nodig voor de instelling van het beeldlijnnummer. 

Voor de encoder geldt natuurlijk ook, dat als we mogelijkheden 

beperken, de schakelingen eenvoudiger worden. 

Er is bij het ontwerp van de schakelingen gebruik gemaakt van 

!C's die beschikbaar waren. In sommige gevallen is het mogelijk 

!C's uit te sparen door andere !C's toe te passen. 

Verder kan nog bekeken worden of het gebruik van PAL's 

(Programmable Array Logic) aantrekkelijk is. Een PAL is een IC 

dat eenmalig geprogrammeerd kan worden en de functie van een TTL 

schakeling over kan nemen. Er bestaan ook Bk byte static RAM 

!C's zodat de 16 RAM !C's die nu zijn toegepast,vervangen kunnen 

worden door één 28-pens IC. 
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APPENDIX A: LISTING VAN EEN GEHEUGENSEGMENT VAN DE ENCODER 

In de eerste kolom staat het geheugenadres in hexadecimale 

notatie. 

In de tweede en derde kolom is van de geheugeninhoud 

respectievelijk de hexadecimale en de bijbehorende ascii waarde 

aangegeven. Bij een ascii control character wordt er in de 

laatste kolom een punt geschreven. 

In de tweede kolom is d.m.v. een vertikaal streepje aangegeven 

waar de bytes van een regel beginnen. Er worden 42 bytes voor een 

regel in het geheugen opgeslagen. 
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',?0-40 
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r-::· ~z ·:;.:~ :::; F ... l ~:::~ ~.:; 

::?() 
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E9 6E 20-E5 E5 F2 73 F4 E5 20 
20 20 20-E5 E9 6E 64 E5 20 E5 
F2 E5 67-E5 EC h4 02 C2 E5 67 

2050 6E 20 F4 F7 E5 E5 64 E5-20 F2 E5 67 E5 EC 20 20 

:2()f~() 

E:!".'i '?0 
6i! F::'5 

16·4 4c;; 

Fl:5 F:,;:·· 
(:oE :·;;::() 
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E9 6E: 6-,:J. 
~:::c lt'r:l. 

F":2 E::':.i ... ···y 
C!/ 
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E ~5 E:: C :.? 0 :;,~ 0 ::::: (l 
/:) ,:'! E: !'':i :;? U r:· :2 1:::: ::.:; 
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20-76 Ec:> [A E6 64 E5 20 F2 

20FO F5 67 E5 FCI64 5E C2 E5-67 F9 6E 20 20 20 20 20 
2100 20 20 20 20 20 20 20 20-20 20 20 20 20 20 ?0 20 
2110 20 ~n 20 20 20 20 20 20-20 E5 E9 6E 64 E5 00 00 
2120 lAl 5E C2 E5 67 E9 6E 20-20 20 20 20 20 20 20 20 
::;:: 1 :~::() 
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20···-::20 2() 20 :?0 
6[·-(::.""l E:::'.i 164 6..:1. 

1 " J::J (-;:~ •.J :i. r··, (;;~ i::~ r·· ;:;; t:. i::! , .... 

(:;.:• q E·:• 1 (·?::~ :i. rï cl E~ E:• i:'::·:· 

!.·~ ·:;:.~ t. (·:·:·~ j"" \·:·:~ (.:~! t::-:· J cl ll I-3 (·:·:·: '.:.:.) :i. 
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E· •;:: E·::· l. ' .. F: E·' q i. n cl r-:· , •. cl 
(·::-: , .... E~ '.:.:.) t:-:: 1 t:-:-: :i. r·1 
de derde reqel .... 
c:l I \3 ;:,:-~ lJ :i. n \/ :i. (·?:~ r·· d .::·? ,.-· 

t0:·q ,.,.,. 1 .::-:.·i. r··, cl E· \i i. 
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1,., .I 
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22AO 164 DO C2 E5 67 E9 6E 20-20 20 20 20 20 20 20 20 
2280 20 20 20 20 20 ~u 20 20-20 20 20 20 20 20 20 20 
22CO 20 20 20 20 20 E5 E9 6E-64 E5IA1 DO C2 E5 67 E9 
2200 6E 20 20 20 20 20 20 20-20 20 20 20 20 20 20 20 
22EO 20 ~0 20 20 20 20 20 20-20 20 20 20 20 20 20 E5 
22FO E9 6E 64 E5 164 C7 C2 E5-67 E9 6E 20 20 20 20 20 
2300 20 20 20 20 20 20 20 20-20 20 20 20 20 20 20 20 
2310 20 20 20 20 20 20 20 20-20 E5 E9 6E 64 E5 00 on 
2320 lAl C7 C2 E5 67 E9 6E 20-20 20 20 20 20 20 20 20 
2330 20 20 20 20 20 20 20 20-20 20 20 20 20 20 20 20 
2340 20 20 20 20 20 E5 E9 6E-64 E5l64 BC C2 E5 67 E9 

:i. r .. , c:! E:: cll3 H 0:: •J :i. n 

2350 6E 20 20 20 20 20 20 20-20 20 20 20 20 20 20 20 n 
2360 20 20 20 20 20 20 20 20-20 20 20 20 20 20 20 E5 
2370 E9 6E 64 E5IA1 BC C2 E5-67 E9 6E 20 20 20 20 20 
2380 20 20 20 20 20 20 20 20-20 20 20 20 20 20 20 20 
2390 20 20 20 20 20 20 20 20-20 E5 E9 6E 64 E5 00 00 
23AO 164 98 C2 E5 67 E9 6E 20-20 20 20 20 20 20 20 20 
2380 20 20 20 20 20 20 ~u 20-20 20 20 20 20 20 20 ~u 
23CO 20 20 20 20 20 E5 E9 6E-64 E5IA1 98 C2 E5 01 E9 
2300 6E 20 EC 61 61 F4 7~ F4-E5 20 F2 E5 67 E5 EC 20 
23EO 20 E5 E9 6E 64 E5 20 EC-61 61 F4 73 F4 E5 20 F2 
23FO E5 67 E5 ECI64 15 15 15-15 15 15 15 15 15 CB EF 
2400 70 F2 E5 67 E5 EC 20 76-61 6E 20 64 E5 20 70 61 
2410 67 E9 6E 61 20 20 80 80-BA BO BO BA 80 80 00 00 
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APPENDIX B: SCHEMA'S FULL CHANNEL TELETEKST-ENCODER 

B.l. Schema gemeenschappelijke print 

Lokatie van de IC's op de print van boven gezien: 

A B c 

1 7 4LS 17 5 74LS128 

2 74LS175 

3 74LS151 

4 74LS93 74LS14 74LS107 

5 74LS192 74LS73 74LS192 

6 74LS166 74LS166 74LS166 

7 74LS04 74LS04 74LS73 

Gebruikte IC's: 

74LSOO Quadruple 2-input positive nand gates 

74LS04 Hex inverters 

74LS14 Hex schmitt-trigger inverters 

74LS30 8-input positive nand gate 

74LS73 Dual J-K flip-flop with clear 

74LS93 4-bit binary counter 

74LS128 50 ohm line driver 

74LS151 1-of-8 data selector/multiplexer 

74LS166 8-bit shift register 

74LS175 Quad D-type flip-flops 

74LS192 BCD synchronous up/down dual clock counter 

OQ 5506 TV-sync. generator 
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Toelichting bij dit schema. 

Op de gemeenschappelijke print van de encoder wordt de databus 

komende van de IBM-computer, IDo t/m ID7 gebufferd. IC-D4 

detecteert een ESCAPE als dit character op deze databus voorkomt. 

Met een X-tal oscillator wordt het dataclocksignaal (DCL) van 

6,9375 MHz opgewekt. 

Het clocksignaal van 2,5 MHz voor de sync. generator (IC-Dl) 

wordt verkregen door het signaal van een X-tal oscillator van 5 

MHz te delen door twee. 

Het composite sync. signaal (CSYNC) en het seriële teletekst

datasignaal (DATA) wordt versterkt met IC-Bl en samengevoegd 

m.b.v. een weerstandnetwerk. De uitgangsimpedantie is ongeveer 75 

ohm. De weerstanden van het netwerk zijn zo gekozen dat het sync. 

signaal van het video uitgangssignaal de genormaliseerde 

van 0,3 V en het datasignaal een amplitude van 

0,7 V). 

amplitude heeft 

0 1 46 V ( 66% van 

Het signaal CE (Clock-run-in enable) geeft aan wanneer het 

datasignaal op een beeldlijn mag beginnen dus wanneer het clock

run-in signaal mag beginnen. 

Het signaal DEl (Data enable 1) geeft aan, wanneer de 42 bytes na 

de clock-run-in mogen beginnen. 

Met behulp van de schuifregisters IC-A6, IC-B6 en IC-C6 worden de 

twee clock-run-in bytes en het framing byte in seriële vorm 

gegenereerd (CRI). 

Het signaal op de textinformatiebus I 0 t/m I 7 wordt in D flip

flops geklokt (IC-Al en IC-A2) en m.b.v. een teller (IC-A4) en 

een multiplexer (IC-A3) in seriéLe vorm gebracht. Dit signaal 

wordt samengevoegd met het signaal CRI en m.b.v. een flip-flop 

wordt ervoor gezorgd dat er een mooi signaal aan de uitgang 

verschijnt. 
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B.2. Schema adresseringsprint 

Lokatie van de IC's op de print van boven gezien: 

A B c 

1 74LS00 DIP. SC RAK. 74LS04 

2 74LSOO 74LSOO 74LS85 

1-··---

3 74LS73 74LS20 74LS175 

4 74LS175 74LS175 74LS175 

5 74LS85 74LS85 74LS93 

6 74LS85 74LS73 74LS193 

---·-

7 74LS174 74LS157 74LS174 

8 74LS93 74LS93 74LS04 

9 
! 

74LS93 74LS107 74LS30 

10 74LS93 

Gebruikte IC's: 

74LSOO Quadruple 2-input positive nand gates 

74LS04 Rex inverters 

74LS20 Dual 4-input positive nand gates 

74LS30 8-input positive nand gate 

74LS73 Dual J-K flip-flop with clear 

74LS85 4-bit magnitude camparator 

74LS93 4-bit binary counter 

74LS107 Dual J-K master slave flip-flop with clear 

74LS157 Quad 2- to 1-line dataselectors/multiplexers 

74LS174 Rex D-type flip-flops 

74LS175 Quad D-type flip-flops 
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Toelichting bij dit schema. 

Als de ESCape-lijn aktief is en er komt een STroBe signaal, dan 

wordt de flip-flop van IC-D3 geset. Het volgende byte op de 

databus D0 t/m D7 wordt m.b.v. IC-C2 en IC-D2 vergeleken met de 

instelling van de DIP-schakelaars M0 t/m M6 • Afhankelijk van 

deze test wordt de bovenste flip-flop van IC-A3 al dan niet 

geset. Wordt deze niet geset dan wordt de flip-flop van IC-D3 

gerest en moet er eerst weer een ESCAPE-eharaeter komen voordat 

er iets in dit gedeelte kan gebeuren. 

Wordt de flip-flop wel geset dan is de print ge-adresseerd en 

wordt er door de onderste flip-flop van IC-A3 aangegeven, die 

afhankelijk van D7 van de databus al dan niet geset is, of er 

geschreven of geprogrammeerd gaat worden. 

Bij elk byte van de databus oftewel bij elke STroBe-puls wordt er 

een volgende flip-flop van IC-C3 geset. 

Door de overgangen aan de uitgangen van deze flip-flops wordt er 

bij een programmeercyclus achtereenvolgens data geklokt in de 

flip-flops van IC-A4 en B4, IC-C4, en IC-C7. Hierna worden alle 

flip-flops van IC-D3, C3 en A3 gereset. 

Bij een schrijfcyclus wordt er data in de flip-flops van IC-A7 

geklokt. 

Door de condensator van 20 uF en de weerstand van 150 kohm wordt 

een power on reset gevormt, zodat bij het inschakelen van de 

voeding de flip-flops van IC-D3, C3 en A3 gereset worden. 

De adresseringa-signalen voor het RAM-geheugen worden geleverd 

door de tellers van IC-A8, B8 en A9. Bij het uitlezen van het 

geheugen adresseren deze tellers 42 bytes. Het kloksignaal van de 

teller van IC-A8 wordt gestopt m.b.v. IC-C9 en IC-D7. Bij een 

volgende puls van DE (data enable) tellen de tellers weer 42 

bytes af en wordt het kloksignaal weer gestopt via IC-D9. 

Hierna worden er 44 bytes afgeteld (samen 128) waarna deze cyclus 

opnieuw kan beginnen. De laatste twee bytes zijn altijd nul in 

het geheugen bij deze datalijn. Op het einde van een cyclus wordt 

de teller van IC-A9 opgehoogd. 

Voordat er in het geheugen geschreven gaat worden, worden eerst 

de tellers gereset door de flip-flop van IC-B9. Bij het 

schrijven, tellen de tellers op de STroBe pulsen. 
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De tellers van IC-CS en DS worden gereset bij elke verticale puls 

van de sync. generator van de gemeenschappelijke print. De 

tellers tellen op het signaal DEl (data enable 1), ook afkomstig 

van de gemeenschappelijke print, dat de horizontale 

lijnfrequentie heeft. Als de tellers een stand hebben bereikt 

gelijk aan de inhoud van de flip-flops van IC-A4 en B4 waarin een 

beeldlijnnummer 

IC-C6 gestart. 

geprogrammeerd is, wordt programmeerbare teller 

Deze telt afhankelijk van de inhoud van IC-C4 

waarin het aantal datalijnen per raster is geprogrammeerd, een 

even aantal beeldlijnen af. Op deze manier wordt het signaal DE 

(data enable) gevormd, dat aangeeft welke datalijnen de 

adresseringsprint verzorgt. 

De teller van IC-AlO telt de geheugensegmenten van lk af. In de 

flip-flops van IC-A7 staat bij het schrijven in het geheugen in 

welk segment er geschreven moet worden. Door de multiplexer van 

IC-B7 wordt afhankelijk van WR (WRite) de teller of het IC met de 

flip-flops met de adresseringslijnen voor het geheugen verbonden. 
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B.3. Schema geheugenprint 

Lokatie van de !C's op de print van boven gezien: 

A B c 

1 74LS125 74LS125 74LS125 

2 74LS42 

I 
R R R R R 

A A A A A 

M M M M M 

R R R R R 

A A A A A 

M M M M M 

Gebruikte !C's: 

74LS00 Quadruple 2-input positive nand gates 

74LS42 BCD-to-decimal decoder 

R 

A 

M 

R 

A 

M 

D 

74LS125 

74LSOO 

R 

A 

M 

R 

A 

M 

74LS125 Quadruple bus buffer gates with tree-state outputs 

AM9114 lk x 4-bit static RAM 
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Toelichting bij het schema. 

Met behulp van IC-A2 worden steeds twee RAM !C's geselecteerd. 

Bij het schrijven in het geheugen komt er een strohe-puls op de 

WE-ingangen (write enable) van de RAM !C's. Via de tree-state 

buffers van IC-Cl en Dl staat de databus in verbinding met de l/0 

(input output) aansluitingen van de RAM's. 

Bij het uitlezen worden de l/0 lijnen van de RAM's via de tree

state buffers van IC-Al en Bl met de textinformatiebus verbonden. 
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HORIZONTAL SYNCHRONIZA TION AND 
VERTICAL 625 DIVIDER SYSTEM 

TDA2571A 
TDA25i1AQ 

The TDA2571A is designed in combination with the TDA2581 as a matched pair for switched-mode 
driven horizontal deflection stages. Wh en supplied with a composita video signal the TDA2571 A 
delivers drive pulses for the TDA2581 and sync pulses for the vertical deflection. The circuit is 
optimized for a horizontal and vertical frequency ratio of 625. 

The circuit incorporates the following functions: 
- Horizontal sync separator with sliding bias in such a way that the sync pulseis always sliced between 

top-sync level and blanking level. 
- Noise gate. 
- Horizontal phase detector switching toa smal! time constant during catch ing. The phase detector is 

gated when the oscillator is synchronized. 
- Horizontal oscillator (31,25 kHz). 
- Burst-key pulse generator. Th is pulse can also be applied as black level clamp pulse. 
- Vertical sync pulse separator. 
- Automatic vertical synchronization (625 divider system), without delay after channel change. 

QUICK REFERENCE DATA 
-~-----------

Supply voltage 
horizontal V12-11 typ. 12 V 
vertical v16-11 typ. 12 V 

Sync input voltage (peak-to-peak value) v2-11(p-pl 0,07 to 1 V 

Slicing level typ. 50 % 

Control sensitivity of horizontal PLL typ. 2000 HZ/J..!S 

Holding range t>f typ. ± 1000 Hz 

Gatehing range C,f typ. + 900 Hz 

Horizontal output pulse (peak·to-peak value) v8-11(p-pl typ. 11 V 

Vertical sync output pulse (peak-to-peak value) v1-11(p-pl typ. 11 V 

Burst·key output pulse(peak-to-peak value) Vn11(ppl typ. 11 V 
------------------------------·- ·- --------~--

PACKAGE OUTLINES 

TDA2571A: 161ead DIL; plastic (SOT-38). 
TDA2571AO: 16-lead GIL; plastic (SOT-58). 
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TDA2571AQ 
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Fig. 1 Block diagram. 
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Horizontal synchronization and vartical 625 dividar system TDA2571A 
TDA2571AQ 

RATINGS 

Limiting values in accordanca with the Absolute Maximum System (IEC 134) 

Sypply voltage 
horizontal V12-11 max. 13,2 V 

vertical v16-11 max. 13,2 V 

Total power dissipstion Ptot max. 1 w 
Starage temperatura Tstg -25 to + 130 oe 

Operating ambient temperature Tamb -25 to + 65 oe 

CHARACTE RISTICS 

At V 12-11 = 12 V; V16-11 = 12 V; Tamb = 25 °C; measured in Fig. 1 

typ. 12 V 
Supply voltage range (pins 12 and 16) V12-11: v16-11 10 to 13,2 V 

typ. 50 mA 
Current consumption '12 + '16 < 75 mA 

Sync separator and noise gate 

Sync pulse amplitude (negative going) 
peak-to-peak value v2-11lp-pl 0,07 to 1 v• 

T op-sync level V2-11 1,0 to 3,5 V 

Slicing level typ. 50 %** 

SI icing level noise gating V2-11 typ. 0,7 V 

Phase locked loop 

Holding range Llf typ. ± 1000 Hz 

Catching range ~f typ. ± 900 Hz 

Control sensitivity of horizontal PLL typ. 2000 Hz/JlS 

Control sensitivity of phase detector typ. 1,2 V/11s 

Delay between sync input and 
detector output (pin 6) td typ. 0,4 JlS 

Phase modulation due to hum 
on the supply fine typ. 2,0 JlSfV"-

• Up to 1 V peak-to-peak the si icing level is constant; at amplitudes exceeding 1 V peak-to-peak the 
slicing level will increase. 

•• The si icing level is defined as the ratio of the amplitude of the si icing level to black level to the 
amplitude of the sync pulse. 

• The voltage is a peak-to-peak value; the figure given can be reduced to 0,6 JlS/V(p-p) by means of 
an extra capacitor of 330 nF between pins 12 and 7. 
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TDA2571A 
TDA2571AQ 

CHARACTERISTICS (continued) 

Horizontal oscillator 

Frequency; free running 

Frequency at output pin 8 

Srread of frequency without spread 
of external components 

Temperature coefficient 

Change of frequency when V 12-11 drops to 6 V 

Change of frequency when V 12-11 i ncreases 
trom 10 to 13,2 V 

Output voltage; no load (peak-to-peak value) 

Output resistance 

Output current range (peak-to-peak value) 

Duty factor of output pulse 

Delay between falling edge of output pulse 
and end of sync pulse at pin 2 

Burst-key pulse 

Output voltage (peak-to-peak value) 

Duration of upper part of output pulse 

Ou ration of luwer part of output pul se 

Amplitude of luwer part of output pulse 

Output resistance 

Delay between the end of the sync pulse at pin 2 
and the rising edge of the burst key pulse 

Coincidence detector 

Voltage level of time constant switch 

Volloge when the oscillator is in sync 

Voltage when the oscillator is out-of-sync 

Voltage during noise 

• The duty factor is specified as follows: 

1Ilf 
-J t 1-1 

- T-

•• See wavefarms Fig. 2. 
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/)=..!.x 100%. 
T 

fo 

fa 

Llfo 

T 

Llfo 

Llfo 

v8-11lp-pl 

R8-11 

18(p-p) 

ó 

td 

v13-11lp-pl 

tp 

tp 

v13-11lp-pl 

R13-11 

td 

V1Q.11 

V1Q-11 

V1Q-11 

V10-11 

typ. 31,250 kHz 

typ. 15,625 kHz 

< 4 % 

typ. 2,5 x1o·• K·' 

< 10 % 

< 0,5 % 

> 10 V 

typ. 300 n 
0 to 40 mA 

typ. 46 %* 

typ. 0,9 JJS** 

> 10V 

typ. 3,6 JlS* * 

typ. 9,1 JlS* * 

typ. 3 v•• 

typ. 200 n 

typ. 0,9 JlS* * 

typ. 2,0 V 

typ. 0,4 V 

typ. 2,5 V 

typ. 1,0 V 



Horizontal synchronization and vertical 625 divider system TDA2571A 
TDA2571AQ 

Vertical sync pulse 

Output voltage (peak-to-peak value) 

Ou ration of output pulse during 
v1-11(p-p) > 10 V 

indirect synchronization lp typ. 170 j.LS 

Ou ration of output pulse during direct 
synchronization (coincidence detector high) lp typ. 160 j.tS 

Load resistor to pin 2 RL > 2 kn 

Output voltage low with RL= 2 kn 

Ratio between basic horizontal oscillator 

v1-11 < 500 mV 

frequency and vertical puI se 625 • 

video input 
pin 2 

horizontal 
sync output 

pin 8 

burst-key putse 
pin 13 

white 

, ___________ 12,05±0,25 __________ ___, ... , 
~s 

bleek 

I 

5,6±0,1 _____ .._2,26±0,2_. 

4.7±;; I ~s I 
r---- ~s 

sync. level 

/ 
mid flyback 

..... 0,9±0,3 
~s 

'----+-
!-----------is 

. I 
34~s --------1---- 30~s 

r-----------!' I 
------! 5,5 ~s I_ 3,6~s-'""l -7-Z-76-0-70.1 

Fig. 2 Relationship between the video input signal to the TDA2571A and the horizontal sync and 
burst-key pulse output. 

* When a non-standard sync signal is applied the separated vertical sYnc pulse of the incoming signal is 
connected to pin 1; the pulse of the divider circuit is switched off. 
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TDA2571A 
TDA2571AQ 

PINNING 

1. Vertical sync pul se output 
2. Video input 
3. Sync separator si icing level output 
4. Black level detector output 
5. Vertical integrator bias network 
6. Horizontal phase detector output 
7. Relerenee voltage horizontal frequency 

control stage 
8. Horizontal sync pulse output 

APPLICATION INFORMATION 

9. Time constant switch 
10. Coincidence detector output 
11. Negative supply (ground) 
12. Positive supply ( horizontall 
13. Burst-key pulse output 
14. RC-network horizontal oscillator 
15. Control horizontal oscillator 
16. Positive supply (vertical) 

The lunetion is quoted against the corresponding pin number 

1. Vertical sync pulse output 

A resistor of a bout 10 kD. must be connected between pin 1 and the positive supply line (pin 16; 
vertical supply). 

The output pulse will come from the 625 divider stage (standard signa!) or from the vertical sync 
pulse separator (non-standard signal), depending on the input signal on pin 2. The standard and non
standard signals are detected automatically. 

2. Video input 

The input signal must have negative-going sync pulses. The top-sync level can vary between 1 V and 
3,5 V without affecting the sync separator operation. 

The si icing level of the sync separator is fixed at 50%, for the sync pulse amplitude range 0,07 to 1 V. 
As a consequence the circuit gives a good sync separation down to pulses with an amplitude of 
70 mV peak-to-peak isvnc pulse compression). For sync pulses in excessof 1 V peak-to-peak the 
slicing level will increase. 

The noise gate is activateel at an input level< 0,7 V, thus, when noise gating is required the top-sync 
level should be chosen close to the minimum level of 1 V. When i.f. circuits withanoisegate are used 
(e.g. TDA2540; TDA2541) the noise gate of the TDA2571 A is not required. 

3. Sync separator si icing level output 

The sync separator si icing level is determined on this pin. A si icing level of 50% is obtained by 
camparing this level with the black level of the video signal, which is detected at pin 4. The capacitor 
conneeteel to pin 3 must be about 0,47 1-JF. 

4. Black level detector output 

The black level of the input signa I is detected on this pin, which is required to obtain good sync 
separator operation. A capacitor of 47 1-' F in series with aresistor of 82 n has to be connected to 
this pin. A 5,6 kD. resistor must be conneeteel between pins 3 and 4. 

5. Vertical sync pulse integrator bias network 

The vertical sync pulseis obtained by integrating the composite sync signal in an internal RC-network. 
An external RC-network is required for the correct biasing of this circuit for various input 
conditions. Typical values are: R = 56 kD.; C = 22 1-'F. 

6. Horizontal phase detector output 

The control voltage for the horizontal oscillator is obtained on this pin. The output current is about 
2 mA. 
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Horizontal synchronizlltion and vertical 625 divider system 

7. Reference voltage horizontal frequency control stage 

TDA2571A 
TDA2571AQ 

This pin has two functions. lt is used to decouple the reference voltage for the frequency control 
of the horizontal oscillator (soa good suppression of interterenee is obtained which may be 
present on the supply line). Th is pin is also used to control the reference waveferm for the phase 
detector to the middle of the gating, giving a good noise immunity of the synchronization. 

8. Horizontal sync pulse output 

Th is pulseis obtained from the horizontal oscillator via a divider circuit. The duty factor is 46%. 
The falling edge of this pulse has a delay of 0,9 IJS with respect to the end of the sync pulse. 
8ecause of this phase relationship this pulse can directly drive the TDA2581. 

9. Time constant switch 
This pin is used to switch the time constant of the flywheel filter. The pin condition is determined 
by the coincidence detector (pin 10). During in-sync or when only noise is received pin 9 assumes 
ground level, which results in a long time constant and good noise immunity. 

During out-of-sync or VCR playback, pin 9 has a high impedance and consequently only the short 
time constant is available. In this condition a large catching range is obtained. 

10. Coincidence detector output 

A 1 IJF capacitor must be connected to this pin. The output voltage depends on the oscillator 
condition (synchronized or not) and on the video input signa!. 
The following output voltagescan occur: 
- when in-sync: 0,4 V 
- when out-of-sync: 2,0 V 
- during noise at input: 1,0 V 

When the output voltage< 1,85 V, the flywheel filter is switched toa long time constant, and the 
gating of the phase detector is switched-on. 

Fora voltage> 1,85 V, the flywheel filter has a short time constant, and the gating of the phase 
detector is switched-off. The result is that during noise the flywheel time constant remains long 
thus preventing large shifts in the frequency of the horizontal oscillator (and screening of the 
horizontal output transformer). 

The information of the line coincidence detector is fed to the divider circuit so that there is no 
delay in vertical synchronization aftera channel change, or an unsynchronized camera change in 
the studio. Thus, the divider circuit is reset to direct sync, when line synchronization is lost. 

The time constant value can be switched manually by aresistor ( 10 kS'l) to + 12 V. 

11. Negative supply (ground) 

12. Positive supply horizontal oscillator 

Interterenee and hum on this supply line can affect the oscillator frequency. lt is therefore 
necessary to have a separate decoupling of this pin with respect to pin 16. The current·draw of this 
pin is typically 33 mA. 

13. Burst-key pulse output 

This pulseis composed of two parts. The lower part has an amplitude of 3 V peak·to-peak and a 
width of 9,1 IJS (for phase relation see Fig. 2). The upper part has a total amplitude in excessof 
10 V peak-to-peak and a width of 3,6 IJS.The leading edge of this pulse has a delay of 0,9 IJS with 
respect to the falling edge of the sync pulse at the input (pin 2). 

This pulse can directly drive the burst gate/black level clamp input of the TDA2560. 

TDA2571A 
TDA2571AQ 

APPLICATION INFORMATION (continued) 

14. RC-network horizontal oscillator 

Stabie components should be chosen for good frequency stability. For adjustlng the frequency a 
part of the total resistance must be variable. Th is part should be às smal! as possible, because of 
poor stability of variabie carbon resistors. 

The oscillator can be adjusted when pins 7 and 15 are short-circuited. 

15. Horizontal oscillator control pin 

16. Positive supply sync separator and divider circuit ( verticall 

For this supply only a simple decoupling is required. The current-draw of this pin is typically 
17 mA. 
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nF + 12 V __ ......____.. 

(stabilized) 

16 

10H1 

vertical sync 
output+-....._ _ ___. 

4711 
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4,7 
kn 

13 12 

TDA2571A 

4 5 

VCR 
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6 

I l1-1f 
+ (25V) 
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video input 1 kn 

+12V 
(pin 16) 

Fig. 3 Typical application circuit diagram; tor combination of the 
TDA2571A with the TDA258t see Fig. 4. 

81 

horizontal sync output 
(to pin 3 TDA2581) 



APPENDIX D: SCHEMA'S FULL CHANNEL TELETEKST-DECODER 

D.1. Schema van de decoder 

Lokatie van de !C's op de print van boven gezien: 

A B c 
: 

1 TDA 2571 AQ 

! 

2 74LS86 74LS14 

3 LM 319N 74LS93 

4 74LS73 74LS73 74LS85 

5 74LS193 74LS73 

Gebruikte !C's: 

Hex schmitt-trigger inverters 

Dual J-K flip-flop with clear 

4-bit magnitude comparator 

Quadruple 2-input exclusive-or gates 

4-bit binary counter 

50 ohm line driver 

D 

OQ 5506 

·--

74LS128 

74LS93 

74LS85 

74LS14 

74LS73 

74LS85 

74LS86 

74LS93 

74LS128 

74LS193 

OQ 5506 

Binary synchronous up/down dual clock counter 

TV-sync. generator 

TDA 2571 AQ TV-sync.scheider 

LM 319 N Dual fast comparator 
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VR 

A 
sandcastle 

output 

+12 V 
(stabilized) 

10k.!1 

vertical sync 

vs output 

+ sv. _jl_ 

fnom 

16 15 

2 

1k.!1 

nF 
(1%) 

14 

3 

0,5 + 
J.lf 

(63v)I 

OQ 5506 

4.7 
k.!1 

13 12 

TDA2571A 

83 

+12V 
(pin 16) 

i 

VCR 

11 

14-

\1~' f-1--'----r-- 'I 

I1pF 

+ 
(25V) 

10 

7 8 

A1 

horizontal sync output 
HS 
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Input 

Met behulp van de volgende figuur wordt de funktie van de schake

lingen duidelijk gemaakt. Voor een toelichting zie hoofdstuk 6. 

sync. 

scheider 

A1 

V-out 
1-T-----~ reset 

H-o~ teller 

=1 ~ clock 
~ 
te~ 

detector 
oneven 
raster 

loopfilter =1 

1; 81 
H-out 

digitale 

cernparator 

Ir V-reset 

instelling 
beeldlijn

nummer 

vco sync. generator csync. optel 
schake
ling 

Output 

clock 

l 
V-out 1)1 

r--
t--------1 

& t--

-

Gomparator 

~ data 
enable 
schake
ling 

instelling 
aantal 

datalijnen 
per raster 
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D.2. Schema van de besturing van de decoder 

Gebruikte !C's: 

7 4LS02 

74LS157 

7415174 

74LS184 

Quadruple 2-input positive nor gates 

Quad 2- to 1-line data selectars/multiplexers 

Hex D-type flip-flops 

BCD-to-binary code convertor 
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APPENDIX E: LISTINGEN VAN DE SOFTWARE 

E.l. Listing ~het "Editor" programma ED 

TITLE TELETEXT SCREEN-EDITOR-PROGRAMMA ED 

CD~11'1EI\IT * 
BESCHRIJVING PROGRAMMA ED 

Met behulp van dit programma is het mogeliJk, 
teletekstpagina's van een diskette in te lezen, 
te wijzigen en weer op een diskette weg te schrijven. 
De oude file waarin de betreffende teletekstpagina 
staat, wordt overschreven door de gewijzigde. 
Het is ook mogelijk om een nieuwe pagina te maken. 
Als dit programma geen file kan vinden met het 
ingetoetste boek- en paginanummer, wordt aangenomen 
dat het een nieuwe pagina betreft. 
De filenaam van een pagina heeft de volgende vorm: 
8S$SP$$S.TXT waarbij op de plaatsen van de dollar
tekens achtereenvolgens het driecijferig boeknummer 
en het driecijferig paginanummer staat. 
Naar deze nummer wordt door het programma gevraagd 
na de aanroep van dit programma. 
Tijdens het editten zijn de cursor-movement-toetsen 
en de functietoetsen aktief. De functies van deze 
toetsen worden op het scherm aangegeven. 
Door de ESCAPE-toets in de drukken weet het programma 
dat de pagina weggeschreven moet worden. Er wordt 
hierna gevraagd naar welke drive de pagina geschreven 

* F'1'-'IGE 

SUBTTL DEFINITIES VAN MACROS 

PF~CJI1 r1 t-i c:: Fi CJ 
PLISH 
1""10\/ 
t·1DV 
INT 

BE 1::( I C l··fr 
DX 
DX,OFFSET BERICHT ;point naar bericht 
AH,9 ;function selected = console output 
21H ;request DOS service, id in AH 

r:·or:· DX 
ENDr1 

I NPD I~; t1tiCF:D 
1'1 C:l '"/ 

INT 
E:NDt"l 

(.~1···1 !' :l 

2lH 

SUBTTL INITIALIGATIES 

;functie selectie keyboard input 
• en d :i. sp L::~y 
::DCJS C':Ül 

STACK SEGMENT PARA STACK "STACK" 
DB 64 DUPC"STACK ") 

f::)TACI< [t,~DS 
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WORKAREA SEGMENT PARA PUBLIC 'DATA' 
BODK? DB "Wat 1s het boeknummer? B' 

DB '!1\' ;.=.~:inclfi:~ bF::t-·ic:ht 
PAG? DB 'Wat is het paginanummer? P' 

D:f:l ''$'' :l€~inc!E! bel·-·icht 
DRIVE? DB "Op welke drive moet de pagina gezet worden? A of B 

DB'$' ;Ed.ndE~ l:ier·icht 
NEWP DB Nieuwe pagina' 

DB =· $' 

HAMTAB DB 15H, 02H, 49H, 5EH, 64H, 73H, 38H, 2FH 
DB ODOH,OC7H, BCH, 9BH,OA1H,OB6H,OFDH,OEAH 

FILE DB '' B' 
DB ' : B' 

El0Df:::I\ICJ2 DB '~-' 

BCJDI<ND l DB "'·' 
BClDI<I\ICJO DB ? 

DB ''P' 
Pf.'iGI'\ICl~.2 :013 "' 
F'(1GN01 DB ? 
F:o?\C:1NOO DB ·-:, 

D 8 ' • 'T'X'f' 
DB l 0 DUF' <001-0 

TEXTIN DB 1024 DUP (20H) 
TEXTDUT DB 1024 DUP (20H) 
Fn DB 'FUNCTIETOETSEN$' 
Fl DB 'Fl: Alf.rooc! S' 
F2 DB 'F2: Alf.groenS' 
F3 DB 'F3: Alf.geel s• 
F4 DB 'F4: Alf.blauw$' 
F5 DB 'F5: Alf.mage.S' 
F6 DB 'F6: Alf.cyaan$' 
F7 DB 'F7: Alf.wit $' 
AFl DB 'ALT+Fl: Gr.ro$' 
AF2 DB 'ALT+F2: Gr.grS' 
AF3 DB 'ALT+F3: Gr.geS' 
AF4 DB 'ALT+F4: Gr.blS' 
AF5 DB 'ALT+F5: Gr.maS' 
AF6 :OB 'ALT+F6: Gr.cy$' 
AF7 DB 'ALT+F7: Gr.wi$' 
FB DB 'FB: Knipperen$' 
AFB DB 'ALT+FB: St.Kn$' 
F9 DB 'F9; Dub.hoog.S' 
AF9 DB 'ALT+F9: N.ho.S' 
F10 DB "FlO: N.achtg.$' 
AF10 DB "ALT+FlO:Norm.$' 
ALRODD DB 'alfanumeriek rood $' 
ALGROE DB 'alfanumeriek groen S' 
ALGEEL DB 'alfanumeriek geel $' 
ALBLAU DB 'alfanumeriek blauw $' 
ALMAGE DB "alfanumeriek magenta $" 

ALCYAA DB 'alfanumeriek cyaan $' 
ALWIT DB 'alfanumeriek wit $" 
GRRDDD DB "grafisch rood $' 
GF:c;r-~:CJE 

GF;:GEEL. 
DB 'grafisch groen 
DB 'grafisch geel 

GRBLAU DB 'qrafisch blauw 
GRMAGE DB 'grafisch magenta 
GRCVAA DB 'grafisch cyaan 
GRWIT DB 'grafisch wit 
I'J I E::TS DB 
[,-JOFII<AF<E(..~, END~; 
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~:;I..JBTTL. 

Ct:!E(:-; 
~3TPtPT 

SEGMENT PARA PUBL.IC 'CODE' 
F·F;:DC FPtF:: 
ASSUME CS:CSEG,DS:WORKAREA,SS:STACK,ES:NDTHING 

F'U:::;H 
f:3UB 
PUf.:)H 

1'1Cl'v' 
t·1DV 

f.:) ){ , r::, X 
{-"1\ 

;zet ~etu~n datasegment ad~ op stack 
; C J. E~E!.I'"" I'""E?q 

;zet nul retu~n ad~ op stack 

; ~5E't. 

SUBTTL. CL.EAR HET SCHERM EN MAAK HET KADER 

NE\T 1: 

1\·1[)\/ 

I"ID'v' 
i"' Cl'v' 
Ci~L.L. 
1"•1[)\) 
i:~DD 

Ci-"lLL.. 
11C:l'v' 
Ci~·;I....L 

1'"10'-./ 
(..~DD 

c?;LL. 
1"1[)\J 
c?-~ti .... L 
I"ICl\..' 
C(~L.I .... 
1'10 \) 
C(..~l....l.... 

MCi\J 
C(lL.I.... 
I 1'-lC 
I....ODP 

r·1CJ\) 
1\1 [) \! 

NEXT:·z: I'-1D\J 
CP! I ... I.... 
1'11]\) 
C(11....l... 
1'1U'-/ 
Cf."il...l.... 
1'1 C:J\) 

CL.~:3 

ex~· :to 
Dl···l, :1. 
Dl....~· :·.22 
F'DS I TIE 
Dl...., DH 

;clea~ het sche~m 

; J C!Cip :1.0 tïlé"~ElJ 

:; I"" E'!: g E:• J rl U. ift ÏÏI t"' t·

:; kol CitTt rlUïiiï:ïE"I.-

;zet cu~so~ op pos 

DL,2FH ;ASCII cijfe~ in Dl 
DISPLAY ;display cijfe~ 
DL,7:1. ;ko1Dm numme~ 

in n:x 

PCJSITIE ;zet cu~so~ op pDs in DX 
:01 .... , DH 
Dl .... :, ::2F"I···I 
DI E!PI....PtY 
DL., ::::·:4 
PDE> I TI F: 
D L. ~· ',? t'~ 1···1 
D I ~:; 1=:· L.t~~ \' 
DL., 6f:3 
F'CiE!ITIE 
:0 1 .... ~· :·.2t0t 1···1 
DI~3PL{-:iy 

;ASCII cijfe~ in 
:; cf i ~::.p J. E•. 'y"" C: i j f E:~1, .. 

;di<:;pJ.:;: •. y * 
:; {if.:)C I I c::c:Jdt::' :t. 

DH ;volgende ~egel 
NEXT1 ; upn:i. E~U~'J 

ex~· 10 
Dl···!, l 1 
:DL..~· 21 

; 1 oop l () ilï<':i<:~l 

; I'"Eö:qE·1 1 rlUirtiïiE:I'"" 

:; k u 1 om rn..t tïlitH?.I··· 

DL 

POSITIE ;zet cu~so~ op pos in :OX 
DL.,3:1.H ;ASCII cijfe~ 1 
DISPLAY ;display cijfe~ 
:OL,22 ;kolom numme~ 
r:.CJEi I TIE 
Dl....~· Dl···! 

ADD DL.,25H ;ASCII cijfe~ in DL 
Cf.~ I... I .... 
1•1CN 
C(..ii....L.. 
111]\./ 

Ci::"il...l .... 
1'"1UV 
C(-ii...L. 
1""10\J 
nDD 
ent... I.... 
t·1CJ'v' 

DI SF'I..(-i'l 
DL~70 ;1dem rechte~ kant 
r-:·m3ITIE:: 
Dl...~·::~; :1. H 
Dif::lF'L.AY 
Dl....~· 71 
F'USITIE 
DL~· DH 
Dl..~· ::2:-:;H 
DI ~::;F·I._(..i \ ... 
DL,24 
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CALL 
MOV 
CALL 
MDV 
CALL 
MOV 
CALL 
INC 
LOOP 

MOV 
MDV 

NEXT3~ MOV 
CALL 
MOV 
CALL 
MOV 
CALL 
MOV 
ADD 
CALL 
MOV 
CALL 
MOV 
CALL 
MOV 
CALL 
MOV 
ADD 
CALL 
MOV 
CALL 
MOV 
CALL 
MOV 
CALL 
MOV 
CALL 
INC 
LOOP 

POSITIE 
DL,2AH 
DISPLAY 
DL,68 
POSITIE 
DL,2AH 
DISPLAY 
DH ;volgende regel 
NEXT2 ;opnieuw 

CX,4 ;idem voor laatste 4 regels 
DH,21 
DL,21 
POSITIE 
DL,32H 
DISPLAY 
DL,22 
POSITIE 
DL, DH 
DL,lBH 
DISPLAY 
DL,70 
POSITIE 
DL,32H 
DISPLAY 
DL,71 
POSITIE 
DL, DH 
DL,lBH 
DISPLAY 
DL,24 
POSITIE 
DL,2AH 
DISPLAY 
DL,68 
POSITIE 
DL,2AH 
DISPLAY 
DH 
NEXT3 

SUBTTL DISPLAY FUNKIE VAN FUNCTIETOETSEN 

MOV AH, ~ 1 

MOV DX, 0300H 
CALL POSITIE 
MOV DX, OFFSET FO 
INT 21H 
MOV DX, OFFSET Fl 
MOV BX, 0400H 
MOV ex, 20 

DF20: PUSH DX 
MOV DX, BX 
CALL POSITIE 
POP DX 
INT 21H 
INC BH 
ADD DX, 14 
LOOP DF20 
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SUBTTL VRAAG OM BOEKNUMMER 

MOV 
CALL 
PROM 
INPDIS 

DX,O 
POSITIE ;cursor linksboven 
BOOK? ;display: wat is het boeknummer? B 

MOV BOOKN02,AL 
INPDIS 
MOV BOOKN01,AL 
INPDIS 
MOV 
CALL 
MOV 
MOV 
CALL 
MOV 
CALL 
MOV 
CALL 
MOV 
CALL 
MOV 
CALL 

BOOKNOO,AL 
CLROWO 
DH,1 
DL,15 
POSITIE 

;clear regel nul 
;regel 1 
;kolom nummer 

DL,42H ;ASCII karakter 8 
DISPLAY 
DL,BOOKN02 
DISPLAY 
DL, BODKNOl 
DISPLAY 
DL,BODKNDO 
DISPLAY 

SUBTTL VRAAG OM PAGINA NUMMER 

MOV 
CALL 
PROM 
INPDIS 

DX,O 
POSITIE ;cursor linksboven 
PAG? ;display: wat is het paginanummer? P 

MOV PAGND2,AL 
INPDIS 
MOV PAGNOl,AL 
INPDIS 
MOV 
CALL 
MOV 
MOV 
CALL 
MOV 
CALL 
MOV 
CALL 
MOV 
CALL 
MOV 
CALL 

PAGNOO,AL 
CLROWO ;maak bovenste reqel schoon 
DH,l ;regel nummer 
DL,28 ;kolom nummer 
POSITIE 
DL,50H ;ASCII karakter P 
DISPLAY 
DL,PAGN02 
DISPLAY 
DL,PAGN01 
DISPLAY 
DL,PAGNOO 
DISPLAY 

SUBTTL LEES TXT FILE IN 

MOV DX,OFFSET FILE 
MOV AL,O ;openen voor lezen 
MOV AH,3DH 
INT 
JNC 
MOV 
CALL 
PROM 
JMP 

21H 
VERDER 
DX,O 
POSITIE 
NEWP 
BTP 
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VERDER: MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
INT 

BX.AX 
CX,1024 
DX,OFFSET TEXTOUT 
AH,3FH 
21H 

MOV AH,3EH 
INT 21H 

SUBTTL SLA OP DE JUISTE PLAATSEN TWEE PLAATSEN OVER 

MOV CX,24 
MOV SI,DFFSET TE X TIN 
MOV DI,OFFSET TE X TOUT 

LOP24: PUSH ex 
INC DI 
INC DI 
MOV CX,40 

LOP40: MOV AL, [DIJ 
MOV CSIJ,AL 
INC SI 
I Ne DI 
LOOP LOP40 
POP c:x 
LOOP LOP24 

SUBTTL DISPLAY PAGINA 

MOV SI,OFFSET TEXTIN 
ADD SI,B 
MOV DH, 1 
MOV DL,34 
CALL POSITIE 
MOV CX,24 
PUSH ~y 

MOV eX,32 
JMP DPl 

LDOP23: PUSH ex 
MOV CX,40 

DP1: MOV AL, CSI J 
AND AL,7FH 
CMP AL,20H 
JNS DP2 
MDV BL,OBOH 
JMP DP3 

DP2: MDV BL,AL 
DP3: PUSH DX 

MOV DL,BL 
CALL DISPLAY 
POP DX 
INC SI 
INC DL 
LOOP DP1 
POP ~y 

4" 

INC DH 
MOV DL,26 
CALL POSITIE 
LOOP LOOP23 
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SUBTTL BEREKEN TWEECIJFERIG PAGINANUMMER 

BTP: MOV 
MOV 
MOV 
SUB 
MOV 
ADD 
MOV 
MOV 
INC 

SI,OFFSET TEXTIN ;reg SI wijst naar textin dataveld 
DH,O 
DL,PAGNOO ;verwerk eerste cijfer 
DL,30H ;ASCII kar naar BCD 
DI,OFFSET HAMTAB 
DI,DX ;DI wijst naar juiste Hamming code 
AL,CDIJ ;Hamming code in reg AL 
[SIJ,AL ;sla byte op in TEXTIN gebied 
SI 

MOV DL,PAGN01 ;idem volgende cijfer 
SUB DL,30H 
MOV DI,OFFSET HAMTAB 
ADD DI,DX 
MOV AL,CDIJ 
MOV [SIJ,AL 
INC SI 
MOV CX,6 ;LOOP 6 maal 

NEXT6: MOV AL,15H 
MOV 
INC 
LOOP 

CSIJ,AL ;vul 6 maal 15H in 
SI 
NEXT6 

SUBTTL EDIT HET TEXTINFORMATIE GEDEELTE VAN EEN TXT PAGINA 

CALL 
PRDM 
MOV 
ADD 
MOV 
MOV 
CALL 

VLGCAR: MOV 
INT 

POSO 
ALWIT 
SI,OFFSET TEXTIN ;reg SI wijst naar textin dataveld 
SI,B 
DH,l 
DL,34 
POSITIE 
AH,7 
21H 

; regelnummer 
;kolomnummer 

;function select console input without echo 
;DOS call 

MOV BL,AL 

VERW: 

VERWl: 

CMP 
JNS 
JMP 
CALL 
PUSH 
MOV 
CALL 
POP 
AND 
JPO 
OR 
MOV 
INC 

AL,20H ;test control kar.? 
VERW 
CONTROL 
POSITIE 
DX 
DL,BL 
DISPLAY 
DX 
AL,7FH 
VERW1 
AL,80H 
[SIJ,AL 
SI 

;DISPLAY gebruikt reg DL 
;kar in reg DL 
;display karakter 

;update parityflag 
;als pariteit oneven doe niets 
;set MSB 
;kar naar TEXTIN dataveld 

INC DL 

VERW2: 

CMP 
JNZ 
JMP 
JMP 

DL,66 
VERW2 
CRLF 
VLGCAR 

;test op einde TxT regel 
;als dit zo is CR en LF 

;volgende kar 

SUBTTL TEST OP CONTROLKARAKTER 

CONTROL: CMP 
JNZ 
JMP 

AL,O 
CONTRi 
NULN~-

96 



CONTF;: l .. Ct··1F' r:.~,L.. ~ :!.BI···! .. Er; C p, F' E -~·~ 
" !I 

,} j\j z C Cl N l"l~~: '2 
,J!'"1F' Ë)CI·1F< I ~JF" 

CCJNTR:2: C~1P ,~~L ~ ODH n c:<::iv- i aqt-:~ t- t2t ur· n·::• 
~· 

.:JNZ CCJNTF:::: 
,J 1"1F' Cf::LF 

CONTF?:3: CI'1P ?~L ~ OBH " back :::.pac(:::>? , 
,J!'-.lZ C4 
ar1P B!3 

C4:: C!'1F' r:1L, OlH . crr::L /\ r') , 1-1 : 

,J N:Z CS 
1'10'v' BL,, OBOH 
1'10V ?~L, :!.BH 
J 1'1F' VEPV.J 

c:=:; ~ CI'·1P ?~I...~ 02H , CT HL. H? 
,.JNZ Ct1 

r·mv BL., OBOH 
1"10'v' ?~L !I :l<tH 
~!MF' v'E!:;:v.J 

c:6:: C!'1F' {-iL.. , o::~:H 
~· 
CTI:~:L. c·:· .. 

aNZ c-·, 
-·.I 

11CJV IJL 'I OBOI-·1 
I•HJV ?"1 L_ , 1AH 
c1!'1P VERW 

C7: CI'1P ?~L.., 04H .. CTF~L. nr::· , 
,JNZ C:B 
MCJ\J BL.,, OBOH 
1·10V nL. !I 1.1:}-1 
~i!'1P VEF~W 

CEl:: CMF r~L, 0~.'51···1 " CT PL. F ,, 
~JNZ C9 
!"!(]\) f3L, OBOH 
MOV {2tL, lFH 
Jt1P 'vERV.J 

C9= ,Jt•1P VLGCP1R 

SUBTTL TEST WELKE FUNCTIETOETS 

NLJI .. J.IUI.... ~ MCiV 
II'.IT 
Ct·•!F' 
.JNS 
,] 1'1F' 

CUHSO: Cf'lP 
,JS 
,JI'1F' 

CU Fit) 1 : CI'"1P 
<lNZ 
JI'1F 

CUR~:;2: CI"!P 
.:JNZ 
,JI'1P 

CUHs:::::: CMP 
,JNZ 
,JMP 

CUHB4 :: CMP 
~H·r?.: 

.J 1'1 F' 
cur::~:;!.:;: a !'1P 

nH,7 
2:1.1··1 
(..il.., 4~3H 
CUf-(S() 
Nl..JLAL ;F1-F10 gebruikt 
{2tl....!, s::::.H 
CUHSl 
NULGR ;ALT+Fl-F10 qebruikt 
AL,48H ;CURSOR UP 
C UH~::; :.2 
ur:· 
AL,4BH ;CURSOR LEFT 
CLJRs:::. 
LEFT 
AL,4DH ;CURSOR RIGHT 
CUF::s4 
RIGHT 
AL,50H ;CURSOR DOWN 
CURS5 
DOWN 
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NUI.!é~L: F'UHH f~ x 
Cf.;LL. F'08() 
F'CJF' (:)x 

cr,1F' t1L, :~:BH , r· :1. 

,JNZ NUL:l 
PF~OI"'! ?~LF;:DDD 

1'10\J BL,OBOH 
MD'v' 1-~L, 01 H 
,JI"1F' VEntAl 

NUL .. l: CI'1P ?'1L, :3c;1 .. 1 ; r:·2 
,JNZ NUL2 
pj::;:(jl''l nLDF~OE 
1"1()\,) BL,OBOH 
t<1(j V {:~L..!, 021 .. ·1 
JI"'P VEnliJ 

NUL.2: CI'1P AL, :3:0H ;F3 
,JNZ NUL::~; 

PH01'1 AL GEEL. 
i"IOV BL,, OBOH 
1"1CN ~~iL .. , o::::.H 
JI"'F' vEnv.J 

NUL.:;: CMF' tiL ... 3E::H !i F'4 
,JNZ NUL'I· 
PFWI"1 P,LBLi~l.J 

I"! IJV BL,OBOH 
1'10V AL!, 04H 
JI'1F' VEHW 

NUL4: Ct1P f.~L, 3FH ; r-:.-s 
,JI'-JZ NUL5 
PHOI'1 ~~LI''Ir":iGE 

I"ICl\J Bl.. .. 1, OBOH 
MCN Al.. .. , O:'jH 
,JI'1F' VEFiW 

NUL:'i: CMP f.~L., 401-·1 ;F6 
,JI'JZ NUL6 
PF:Cll'l ?'1LCYAA 
1"1(]\,.' BL,, OBOH 
t'1DV ~~L .. !, 06H 
,Jl''1F' VFI:;:(..<J 

NUI....b: Ct'IP ?~l..., 41H ; F7 
.. JNZ NUL .. 7 
PFml"l ?ii....WIT 
I"ICJI.,.! BL.,OBOH 
1'1DV AL 1, O'JH 
JI"'P \,)[F((l.J 

t·JUL7: CI'1F' (·)1...., ·'t2H ;FB 
JNZ NUL8 
MCN BL,OBOH 
1'10V f.)L, 081-i 
JI"'P \,IEF<:(..<J 

NUL..G~ CMF' 141...., 4:3H ;F9 
~JNZ NUL9 
t1ClV BL.., OEH)I .. I 
MDV P1L 1, ()DH 

.. H"'F' IJEHW 
NUL..9: Ct,1P (iL, 4·4H ;F:tO 

,JNZ NUL .. .lO 
1'101) Bl..., (l80H 
1'10V t::iL. !' :lDH 
a 1"1F' vr:::F<(..<J 

NULlO= JI'1F' ',.) L. Cî C ~~ F~ 
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NULr.J!:;~: F'l.JE)H (lX 

Cr:.';L.L. F'Df:30 
PUF' ,:.')X 
CI'1F ?'iL, 6BH ; ?1LT+t-::·1. 
.JNZ f\IUL 11 
PF<OM Gi=?POOD 
1'1ClV BL,OBOH 
1'10\J ~iL, l lH 
,J 1'1F' VERI.AJ 

NUL. I. l. ~ Ci"1F' AL,69H ; {iL.T+F2 
JNZ I\IUL.l ~.2 
F'ROr·1 t.3f;:GF:OE: 
1'10V BL.!, OBOH 
1'1fJ\j f"-- , 12H 
.JNP \)Enw 

NUL..12: C!•1P AL, h(;H ; {4 L. T-+F~:; 
Jl\~z NUL...J.:3 
PROl'! Gf;:GE:E:L.. 
1'10\} BL,OBOH 
MOV f.~L, 1 ~~;H 

.J I"'P lv1ER!AJ 
NUL 1::::::: CI111P f.il_,, 6BH ; ?iLT+F Lj. 

aNz 1''-IUL.l4 
PF-<01"1 GHBL.i:;U 
MOV BL.,OBOH 
NOV nL., 14H 
Jt'1F' 'v'EFÇW 

I\IL..IL..l4: C!'11:::· ?iL, t.)CH ; l4L.T+F~:.; 
JNZ NUL.l~S 

PF:01··1 GHI'1{-ii3E 
l'1Cl'v' BL..:, OBOH 
1'1!JV ~~L- '' :1.51-·1 
cli'1F' VH~W 

NUL.. :I.:';~ CI"IP ?H.., 6DH ; (.~LT+F6 
JNZ NUL 1 .':: .. 
F'FWI"I GPCYAPt 
1'10'v' BI....:, OBOI-·1 
J··1CJ'v nL, l6H 
Jr1P ~)EF\I.AJ 

~-~UL. :1.6: Ci"1P f·~L, 6EH ;AL.T+F7 
,J j\J z NUL17 
PHCJI'1 GF~W I T 
jvj(]\J BL, OBOI.,·! 
1'1CN I~L, 171-·1 
J r·1P VEF:W 

NUL.1.7: CI'1F' {\L, 6FH ; c:.;L_T+F8 
JNZ NUL1B 
1"1[)',) Bl...!, OBOH 
1'10\/ fiL, O'iH 
a~·w 'v'EHt.<,l 

NUL l ~3: C1"1P AL.,70H !i ~~l..T+Ff! 
JNZ ~~UL..lt:t 

1'1CJV BL!, OBOH 
MCN Al...!, OCH 
,n1P \JEHvJ 

NUL:l9~ CNP (4L, 71H ; m_T+FlO 
,JNZ NUL20 
~10\l Bl_, OBOH 
1'1[)\J ?'H .. !, :I.CH 
,JfvH::• VEF~t..<J 

NUL.'?O: ,Jf'1F' VLGCP1R 

99 



SUBTTL CARIAGE RETURN LINE FEED 

CMF' 
.JNZ 

DH!' :~?4 
cr-;:L..F 1 

DEC Dl... 
DE:C f:;I 
,J 1''1 F' l.J l.. G C 1-~ F:: 

;test op laatste regel 

CF<LF l ~ Cnl...L.. F'USO 
r1L..V.J :~:·r 

BSl :: 

F·F::01'1 
1'1CJ'v' f."11...., 6b 

;in Al komt aantal posities dat 
;1n reg SI opgehoogd moet worden 

1'1 CJ '·../ ?~ 1···1 !' 0 
j:)[)D 

1'1 (j \! 
I 1\JC 
Cf:)Ll 
a~ .. 1F' 

CMF' 
.JNZ 
. .J r·-1 P 
DCC 
C?~LL.. 

F'Ul3H 
IVIC)\) 

CAI....L 
POF' 
cr~LI.... 

DEC 
1'1[1',) 
1'-'ICJV 
.J~·1F' 

~;I,i:~x 

DL.!, 26 
DH 

; k o J om n u.rnm f:?l' .. 

POSITIE ;zet cursor op juiste plaats 
VL..GCAR ;volgende kar 

DL,26 ;test begin regel 
BS:l 
'·) L G Ci~l:::: 
Dl_ 
PCJ~:; I TIE 
DX 
DL..!' 201···1 
DISF'I....AY 
:o;.: 
PCJ~) I TIE 
Eli 
Al .... !, 2()H 
[l=3I], I~L. 
VLGC1~F~ 

SUBTTL CURSOR OMHOOG 

UP~ 

l...IF l: 

CI'1F' DH!, :1. 

JNZ l.JF'l 
J1'1F' VL..CiC1~F;: 

C?~L.I.... 

r::;uB 
DE~C::: 

Cni....L 
,H .. 1F' 

F'(Jf:)(:r 

l3 I!' ·'tO 
Dl···l 
F'CJ~::; I TIE 
'v'LGCi:)R 

;test of het de eerste regel is 

SUBTTL CURSOR l PLAATS NAAR LINKS 

LEFf: CMF' DL!, :2() 
JI\IZ LEFT1 
,JI'1P 1/Li::!Ci:~F~ 

U~FTl : en L.I .... F'CJSO 
DCC :oL.. 
DEC ~3 I 
C{-~I .... L Pm3ITIE 
.J !•n::· 'vl...f3CAR 
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SUBTTL CURSOR 1 PLAATS NAAR RECHTS 

F:: I GHT: CI'1F' 
,JNZ 
,Jf''1P 

F:::rGHTl: INC 
INC 
Cf.)LL 
.J r·1P 

DL~ 6~'.5 

F:I!3HT1 
VL.GCr~R 

DL 
f.H 
POE3ITIE 
~;u:.; c ,0, F:: 

;test einde regel 

SUBTTL CURSOR 1 PLAATS NAAR BENEDEN 

DOWN: CMF' DH,24 
aNZ DCJ(..!JI\Il 
,J 1'1P \)L.GC,0,P 

DOIJJI\ll : C(..!LL PCJSO 
I f\~C DH 
f:iDD SI, 40 
Cr-4LL.. POf::iiTIE 
JMP VLGCr::.n 

SUBTTL SLA OP DE JUISTE PLAATSEN TWEE PLAATSEN OVER 

EiCHF:IJF~ 1'10'>/ 
I'10V 
1·10V 

UJDP24: PUSI--I 
INC 
INC: 
1'1fN 

L.Dm~·LJ.(): MCN 
1·10\) 
INC 
INC 
LU CJP 
POP 
LOOP 

CX,24 ;LOOP 24 maal 
SI,DFFSET TEXTIN 
DI,OFFSET TEXTOUT 
ex 
DI 
DI 
CX,40 ;LOOP 40 maal 
f.'ll_, CBI] 
LDI::I,AL 
l:) I 
DI 
I_OOP40 
ex 
L.DOP::'+ 

SUBTTL. BEREKEN VIERDE EN VIJFDE CONTROLEBYTE VAN TXTLIJN 

rmv 
SUB 
1'10V 

1'1DV 
1'1Cl'v1 

NEXT5: 1'10V 
""iND 
El HL 
f:)HL. 
·;:;HL 
1'10\/ 

DL,PAGN02 ;vierde controlebyte TxTlijn 
DL,30H ;ASCII karakter naar BCD 
SI,OFFSET TEXTOUT ;reg SI wijst naar begin 

;TxT informatie geheugengedeelte 
DH,O ;TxT regelnummer 
ex, :24 
(·iL.., Dl--I 
(..~L, l 
?\L, l 
!0,L. !I :1. 

(-)L_ !' l 
BL!,DL. 

; 1 oop 24 ma;::d 
;reg DX mag niet veranderd worden 
;select eerste bit 

;schuif drie plaatsen naar links 
;reg DX mag niet veranderd worden 

IVICJ'·J BH, 0 
AND 8L,07H ;maak bit 4 tot 8 nul 
ADD BL,AL ;zet eerste bit regelnummer op 

:;..iu:i.~:;t(e plaat~;; 

MOV DI,OFFSET HAMTAB 
ADD DI!' ElX 
MOV AL.,CDIJ ;Hammingcode in reg AL 
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MOV 
MOV 
MOV 
AND 
SHR 
INC 

[SIJ,AL 
BL,DH 
BH,O 
BL,07FH 
BL,l 
SI 

;sla byte op in TEXT gebied 
;reg DX mag niet veranderd worden 

;maak eerste bit nul 
;schuif 1 plaats naar rechts 

MOV DI,DFFSET HAMTAB 
ADD DI,BX 
MOV AL,LDIJ 
MOV 
ADD 
INC 
LOOP 

[SIJ,AL 
81,41 ;update reg SI voor volgende TxT regel 
DH ;idem TxT regelnummer 
NEXT5 

SUBTTL VRAAG DM DRIVE A OF B 

MOV 
CALL 
PRDM 
INPDIS 
MDV 
CALL 

DX,O 
POSITIE ;cursor linksboven 
DRIVE? ;display: vraag om drive A of B 

FILE, AL 
CLROWO ;maak bovenste regel schoon 

MDV DH,24 
MOV 
CALL 

DL,O ;positie linksonder 
POSITIE 

SUBTTL SCHRIJF TEXT NAAR DISK 

START 

MOV 
MOV 
MOV 
INT 

DX,DFFSET FILE 
cx,o 
AH,3CH 
21H 

;attribute file 

MOV AL,2H ;access code 
MOV AH,3DH 
INT 21H 
MOV BX,AX ;file handle in reg BX 
MOV CX,1024 ;aantal bytes die weggeschreven 

;moeten worden 
MOV DX,OFFSET lEXTOUT 
MOV AH,40H 
INT 21H 
MOV AH,3EH 
INT 21H 

RET 
ENDP 

;return naar monitor 

SUBTTL PROCEDURES 

;t procedure CLS maakt het scherm schoon 

CLS PROC 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 

NEAR 
cx,o 
DH,24 
DL,79 
8H,7 

;coord linksboven 
;coord rechtsonder 
;coord rechtsonder 
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MOV AX,600H ;AH=6 requests scroll, AL=O :hele scherm 
INT 10H ;request BIOS service, id in AH 
RET 
ENDP 

;*procedure POSITIE et de cursor op de plaats die 
;t aangegeven wordt door reg DX <DH=rij, DL=kolom) 

POSITIE PROC 
PUSH 
PUSH 
MOV 
MOV 
INT 
POP 
POP 
RET 

POSITIE ENDP 

NEAR 
AU 
HA 

BX 
BH, 0 
AH, ~ ~ 
10H 
BX 
AX 

;screen nummer 
;function select 
;request BIOS service, id in AH 

;*procedure DISPLAY geeft een karakter op het scherm 
;*op de plaats die door de cursor aangegeven wordt. 
;*Het karakter moet in reg DL worden aangegeven. 

DISPLAY PROC 
PUSH 
MOV 
INT 

NEAR 
AX 
AH,2 
21H 

POP AX 
RET 

DISPLAY ENDP 

;function select 
;request DOS service, id in AH 

;*procedure CLROWO maakt de bovenste regel schoon 

CLROWO PROC 
MOV 
MDV 

NEXT4: MOV 
DEC 
CALL 

NEAR 
CX,BO 
DH,O 
DL, CL 
DL 
POSITIE 

;loop 80 maal 
;regel nummer 
;kolom nummer 

MOV DL,20H ;ASCII karakter spatie 
CALL 
LOOP 
RET 

CLROWO ENDP 

DISPLAY 
NEXT4 

; * ure POSO plaatst de cursor linksboven 

POSO 

POSO 

CSEG 

PROC 
PUSH 
MOV 
MOV 
MOV 
INT 
POP 
RET 
ENDP 

ENDS 
END 

NEAR 
DX 
DX,O 
BH,O 
AH,2 
10H 
DX 

START 
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E.2. Listing .Y.!.E_.!!!.! "Make Book" programma MB 

TITL.E PROGRAMMA VOOR HET CONSTRUEREN VAN EEN BOEK, MB 

CC!Mt•IEI\IT * 
BESCHRIJVING PROGRAMMA MB 

Met behulp van dit progamma is het mogelijk om 
teletekstpagina's samen te voegen tot een boek. 
Het gecontrueerde boek wordt weer op diskette 
I•J f!.' \] i;) (·'~ <:'> C h i·"' f!:~ V~:~ n • 
Er zijn twee mogelijkheden; het is mogelijk om 
de pagina's, die samengevoegd moeten worden afzon
derlijk op te qeven, en het is mogelijk, om 
pagina's met eenzelfde boeknummer en opeenvolgende 
paqinanummers automatisch samen te laten voegen. 
In het laatste geval is het alleen nodig, het boek
en paginanummer van de eerste pagina op te geven. 
Dit programma zorgt er ook voor, dat de kopregel van 
de eerste pagina, achter de laatste regel van de 
laatste pagina wordt gezet. 
Het is mogelijk om de samengevoegde pagina's een 
willekeurig boeknummer te geven. 

* P?4GE 

SUBTTL DEFINITIES VAN MACRDS 

i'1t)CRD 
!·1CJV 
1"1DV 
INT 
ENDI'"I 

I NPD IS M~iCRO 

1'·10\l 

CF<LF 

INT 
Et··~Dl"1 

1'1 {.) c 1::;: 0 

BEF;:ICHT 
DX,CJFFSET BERICHT ;point naar bericht 
AH,9 ;function selected = console output 
21H ;request DOS service, id in AH 

1é:JH ~~ :l 

211·1 

;functie selectie keyboard input 
; t::n cl i ï;;:.p 1 a·y 
, om; ca.ll 

PU~:lH P1X 
fviOV 
MD\J 
lf\IT 
1"1DV 
INT 
INT 
POP 
END!"'! 

1'.'1H, 2H 
DL,ODH 
:2lH 
DL, 01:~H 
21H 
:;;;:1 H 
A>: 

SUBTTL INITIALISATIES 

;function select display output 
; CëH~ i aqt:? t'"E'tUI''Ti 

; DOS c: i:d. 1 
; l :i. r .. ,;:;;: +eed 
;DOS c:edl 
;DOt> call 

STACK SEGMENT PARA STACK 'STACK' 
DB 64 DUPC'STACK ') 

fiTfiCf:: END;;; 
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WDRKAREA SEGMENT PARA PUBLIC 'DATA' 
BOOK? DB 'Wat is het boeknummer? 

OPV 

PAGE? 

DB '$' 

DB 'Opeenvolgende paginanummers? Y/N 
DB '$' 

DB 'Wat is het paginanummer 
DB '$' 

B' 

.. 
p• 

NBODK? DB 'Wat moet het nummer van het boek worden? 8" 

ERROR 
FlLL 

DB '$' 

DB 'FILE ' 
DB '8' 
DB ':B' 

BOOKND2 DB ? 
BDOKN01 DB ~ 

BDOKNOO 

PAGN02 
PAGND1 
PAGNOO 

NFILE 

NBOOK2 
NBOOK1 
NBOOKO 

DB 
DB 
DB 
DB 
DB 
DB 
DB 
DB 
DB 
DB 
DB 
DB 
DB 
DB 
DB 
DB 

? 
' 
? 
? 
? 
' 
" 7 

' 
' 
' 
' 
~ 

? 
? 
• 
9 

p• 

. TXT' 
DUP COOH) 

NIET TE VINDEN' 
$' 

B' 
: B' 

. TXT' 
DUP COOHl 

TEXT DB 8106 DUP COOH) 
WDRKAREA ENDS 

SUBTTL 

CSEG 
START 

HOOFDPROGRAMMA 

SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE' 
PROC FAR 
ASSUME CS:CSEG,DS:WORKAREA.SS:STACK,ES:NOTHING 

PUSH 
SUB 
PUSH 

DS 
AX,AX 
AX 

;zet return datasegment adr op stack 
;clear reg 
;zet nul return adr op stack 

MOV AX,WORKAREA 
MOV DS,AX ;set datasegment reg 

SUBTTL CLEAR HET SCHERM EN ZET CURSOR LINKSBOVEN 

CALL 
MOV 
CALL 

CLS ;clear het scherm 
DX,O 
POSITIE 

SUBTTL VRAAG OF DE PAGINA'S OPEENVOLGEND ZIJN 

Vl: PROM 
INPDIS 
CRLF 
AND 
CMP 

OPV 

AL,OFH 
AL,09H ;Y? 

JNZ V2 
JMP OPVOLG 
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'v':::: :: Ct•IF' ,::1 L. , OF~H :• 1\1 ':'\ 

ai\IZ V:l 
I\IDF'V(JL: 1'10\/ DX:, DFF!:!ET TE:\T 

t'10\) ex, El 
lv'~;; !! PUUH ex 

1:::-usH DX 
CtiL.L FEl 
POP DX 
C{ii....L. LEES 
Por:.· ex 
L. DOP ~.) ~::; 

~~ 1'1F' Nl 

Cl F' \) (J L.. [) :: CALL PB 
i10V D>::, OFFSET TEXT 
I"ICJii ex~ El 

V4e PUSI-·1 ex 
CALL LEES 
MO\/ (.:1l... ~ Pr~Gt-.100 
cr·1r:.· {1L, :391-1 
JNZ. v;::.; 
1'1CiV tiL, PAG!\101 
INC ~·H .. 
1'1(]\) PAGt·mt , m .. 
1"10\} AL, 2FH 

V~)~ INC AL 
110V pf.:tGNOO, ?~L 
PUP ex 
LOOF' V4 

SUBTTL VRAAG OM NIEUW BOEKNUMMER 

PPCJI'-1 
INPDIS 
MOV NBDOK2,AL 
INF'DI~:; 

MOV NBOOKl,AL 
INPDit3 
MOV NBOOKO,AL 
CPLF 

SUBTTL ZET EERSTE REGEL ACHTER LAATSTE REGEL 

1'1 Cl\J 
1'1CJ'v 
I-4DD 
1'10\/ 
IVf(]\) 

r:;; I, OFFSET ·rEX r 
DI, OFF~3FT TEXT 

1'1D'v' 
I 1'\IC 
INC 
LOOF' 

ex, 4::: 
r-1L, [~:;I ] 
I: DIJ, (1L.. 

t:; I 
DI 
. .,..,~l 
l .. .~::.. 

SUBTTL ZET BOEK OP DISK 8 

MCJV DX,OFFSET NFILE 
t·1D'J ex :• o 
1'1D\) i'4H :• :::r.cH 
II\!T 2:LH 
1'1ClV BX,(-'i:X: 
t·1DV CX, BOé':·':f. 
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STOP: 
START 

MOV DX,DFFSET TEXT 
ADD DX,42 
MOV AH,40H 
INT 21H 
MOV AH,3EH 
INT 21H 

RET 
ENDP 

;return naar monitor 

;t procedure CLS maakt het scherm schoon clear screen 

CLS NEAR 
;coord linksboven 
;coord rechtsonder 
;coord rechtsonder 

PROC 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
INT 
RET 

cx,o 
DH,24 
DL,79 
BH,? 
AX,600H 
10H 

;AH=6 requests scroll, 
;request BIOS service, 

AL=O :hele scherm 
id in AH 

CLS ENDP 

;*procedure POSITIE zet de cursor op de plaats die 
;* aangegeven wordt door reg DX CDH=rij, DL=kolom) 

POSITIE PROC 
MOV 
MDV 
INT 
RET 

POSITIE ENDP 

NEAR 
BH,O 
AH,2 
10H 

;screen nummer 
;function select 
;request BIOS service, id in AH 

;*procedure DISPLAY geeft een karakter op het scherm 
;* op de plaats die door de cursor aangegeven wordt. 
;t Het karakter moet in reg DL worden aangegeven. 

DISPLAY PROC 
MOV 
INT 
RET 

DISPLAY ENDP 

NEAR 
AH,2 
~1H 

;function select 
;request DOS service, id in AH 

;* procedure CLROWO maakt de bovenste reqel schoon 

CLROWO PRDC 
MOV 
MOV 

Cl: MOV 
DEC 
CALL 
MOV 
CALL 
LOOP 
RET 

CLROWO ENDP 

NEAR 
CX,BO 
DH,O 
DL, CL 
DL 
POSITIE 

;loop 80 maal 
;regel nummer 
;kolom nummer 

DL,20H ;ASCII karakter spatie 
DISPLAY 
Cl 
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;*procedure PB vraagt om een pagina- en een boek- * 
;*nummer 

PB PROC NEAR 

SUBTTL VRAAG OM BOEKNUMMER 

PROM 
INPDIS 

BOOK? 

MOV BOOKN02,AL 
INPDIS 
MOV BOOKNOl,AL 
INPDIS 
MOV BOOKNOO,AL 
CRLF 

SUBTTL VRAAG OM PAGINANUMMER 

PROM 
INPDIS 

PAGE? 

MOV PAGN02,AL 
INPDIS 
MOV PAGNOl,AL 
INPDIS 
MOV PAGNOO,AL 
CRLF 
RET 

PB ENDP 

;*procedure LEES leest een pagina van diskette * 
LEES NEAR 

DX 
PROC 
PUSH 
MOV 
MOV 
MOV 
INT 
JNC 
PROM 
CRLF 

DX,OFFSET FILE 
AL,O 
AH,3DH 
21H 
VERDER 
ERROR 

POP DX 
INC CX 
RET 

;openen voor 
;open file 
;DOS call 

lezen 

VERDER~ MOV 
MOV 

BX,AX ;file handle in reg BX 
CX,1008 ;aantal bytes die gelezen 

LEES 

CSEG 

;moeten worden 
POP DX 
MOV AH,3FH ;lees file 
INT 21H 
MOV AH,3EH ;close file 
INT 21H 
ADD DX,1008 
RET 
ENDP 

ENDS 
END START 
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E.3. Listing ..!!:.!!. het "Send Book" programma SB 

TITLE PROGRAMMA VOOR HET VAN EEN BOEK NAAR DE ENCODER, SB 

CCJMMENT * 
BESCHRIJVING PROGRAMMA SB 

Met behulp van dit programma is het mogelijk om 
een boek~ dat geconstrueerd m.b.v. programma MD, 
te schrijven in het geheugen van een module van 
de full channel teletekst-encoder. Hiervoor wordt 
er door dit programma naar twee invoergegevens ge
vraagd, nl. het (drie cijferig) te versturen boek
nummer en het module-adres van het geheugen waarin 
het boek geschreven moet worden. 
Het module-adres heeft maximaal 3 cijfers. 
Als er om dit adres wordt gevraagd, kunnen er drie 
cijfers ingevoerd worden, of twee cijfers en een 
return, of een cijfer en een return. 
Hierna wordt het boek van een diskette gelezen en 
in opeenvolgende geheugensegmenten in het geheugen 
van een module geschreven. 

* 

SUBTTL DEFINITIES VAN MACROS 

BEF~JCHT 1'1f.'.\CRO 
1"·1CJV 
t1CN 
UH 
El'··îDI'1 

DX,DFFSET BERICHT ;point naar bericht 
selected = console output 

I I\IPD I ~3 1'1?)C!::::CJ 

CF:LF 

1~mv 

INT 
ENDt·1 

1'·1f)CRO 
IVICJV 
NOV 
IHT 
1'1D'v' 
INT 
Il\rr 
[l'îDI'1 

?~H, 9 
~.2:1. H 

21H 

f.)H ~· 2H 
DL:, ODH 
2lH 
DL,, OPd-·1 
:::: ll·-1 
211-·l 

SUBTTL INITIALISATIES 

; func:ti c:m 
;request DOS service, id in AH 

;functie selectie keyboard input 
;en di~:.play 

; DOF; c: ëd. 1 

;function select display cutput 
; c: i:':\ I'" :i. <:~. •;) t:·~ l"'î·? t. u r- n 
;DOS C<i:dl 
;line ·f:et:?d 
; DOE; (:;::dI 
:i DCJE1 c ;:d. l 

STACK SEGMENT PARA STACK "STACK" 
DB 64 DUPC'STACK ") 

SH.~CI< Ei'.IDS 

WORKAREA SEGMENT PARA PUBLIC "DATA' 
DCJDI<? DB "Wat is het boeknummer? 

DB '' <f;" 

MODULE? DB "Wat is het adres van de module in de encoder? ·' 
DE: '~;" 
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FFPDF~ 

F'ILE 
DI) '' F. I L.E 
DE) '' B'' 
DB ''~El'' 

E: [I 0 I< 1'-·4 0 :::·:: [) 13 ·-::· 
E( Cl Cl i< l\l (] :!. f.) I:{ '? 
E{[I(JI<I\10() rJE~ '7-"· 

1'1C J JF::,::: 
1''1C I JF 1 
i'·IC 1 ,JF-0 
1''10D(),DF 
SFUnDI::;: 
TEXTII\I 

DH '' .. T:X:l. '' 
DB CJ DUF' ( OC>H) 
DB "BESTAAT NIET" 
DB '''i;' 
[)fj r~J 

DB r_... 

DB ':.' 
DB ·::· 
DEl ··::' 
DB 8064 DUP (00Hl 

TEXTDUT DB 8192 DUP (OOH> 
l,.JOF{f<(.',F~E:i~, E:I\IDS 

SUBTTL HOOFDPROGRAMMA 

CSEG SEGMENT PARA PUBLIC "CODE" 
ST(1PT 

ASSUME CS:CSEG,DS~WDRKAREA,SS:STACK,ES:NOTHING 

l=·tJ ~=.:; 1·-1 

~3UB 

Pl.J~::;H 

;zet ~etu~n datasegment ad~ op stack 
; C::]. e,?.\1'.. 1'- E?q 

;zet nul ~etu~n ad~ op stac::k 

MOV AX,WORKAREA 
~1CJI . ...J ;set datasegment ~eg 

SUBTTL CLEAR HET SCHERM EN ZET CURSOR LINKSBOVEN 

c;{.)l .... l.... 

1'1DV 
C(1l...L... 

CLS ;c::lear het sc::herm 
DX!, 0 
PClUITIE 

SUBTTL VRAAG OM BOEKNUMMER 

PF;:Dr-·1 BCJUI<? 
I NPD I~;; 
MOV BDDKND2,AL 
I NPD I~:; 
MOV BDDKNDl,AL 
INF'DI~3 

MOV BODKNDO,AL 
CPLF 

SUBTTL VRAAG DM MCJDULEADRES 

1'11 :: PRC1~'1 

MOV 
1·1 U D !...1 L. E: '::· 
1'1C I -JF2 !':::;oH 

MCJV MCIJFl,30H 
INPDIE> 
MOV MCIJFO,AL. 
I NF'D I~;; 
CJ,·1F' {~ L !' 0 DH 
.:1 z 1'1 ~;~ 
MOV AH,MCIJFO 
MOV MCIJF1,AH 
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r·,.l::? :: 

1'1~5 :: 

I"ID'·..J 
I NF'D I f::; 

Ct"1P 
,Jz 
1"•1(Jl) 
1''1 0"1 
110\! 
1''10',) 
110\! 
1'10\J 
1'1[1'.) 
E)U[: 

CI'W 
JZ 
ï~DD 

DEC 
J 1'1F' 
1'1DV 
~:!U El 
CI'1F' 

{iL, (lDI···I 
~'12 

i:)H !' I'"IC I ,J r::·l 
~'1C I ,J F2, i~1H 
~"11···1 !' I"IC I ,JFO 
1'"1CLJFl, {-11-1 

1'1 C I ,J F (l , ï'-i L 
BX !' () 

?'1L.., !"IC IJ F~2 
?"H ... , :::oH 
(iL., 0 
1'"14 
nx!, 1.00 
{·iL 
1''1 ~~:; 
!:11...., MCIJFl 
r:"jL, :::::oH 
?11...., (i 

,J z 1"16 
?\DD DX,:I.O 
DEC AL 
.JI'"1P 
1'1 [)\) 

1'~15 

1:":1L. !' 1'1C I ..J FO 
f:)I..JB {·H._ !' ~~:OH 

ï~DD BL, i:;L 
AND BL,7FH ;maak bit 8 nul 
MDV MDDADR,BL. 
CF~l_F 

SLJHTTL. LEES TXT FILE IN 

1"1Cl'·/ 
1'1CN 

DX, C:JF=-F~:;ET f-=- I L.E 
; opi·?nr.?.n \/ ()fJr-

MO\J AH,3DH ;apen file 
INT 2:1.1-1 ;DUS call 
. .JNC 
Pl~~:ol'·l 

CI::;:L..F 
.:11'1P 

\lEF;: DEl:;; 
EF;;r;:OF: 

\!EF(DE:~F: 1"·1U'-.J 
r:::;TCJF' 
DX !,,:~,x ;file handle in reg BX 

MDV CX,8064 ;aantal bytes die gelezen 
:: mot.:?t i:7~n tAJClJ' .. cl eJl 

MDV DX,OFFSET TEXTIN 
MOV AH,3FH ;lees file 
I I\I"T. 21 H 

MCJV AH,3EH ;close file 
I NT 211···1 

SUBTTL VOEG ER OP DE ..JUISTE PLAATSEN TWEE NUL.L.EN TUSSEN 

'v'~;? :: 

MOV SI,DFFSET TEXTIN 
MOV DI,DFFSET TEXTDUT 
1•"10\l 
FL.J~:lH 
1"•1C)l.) 
MDt,i 
I.,.ICJt) 
INC 

ex!, 64 

ex!' 7EJ··I 
r~1L, [E)l J 
L DJ J, r~L 

I I'JC DI 
LCJDF' lJ:.? 
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I r··.IC DI 
I j\JC:: DI 
PUP CX 
I.. .. DUF' '..J l 

SUBTTL STUUR BUEK NAAR FCTXT ENCCJDER 

MOV SI,DFFSET TEXTOUT 
t·-'IOV ~:;EC3f.:1DF;:, 0 
1'10\) 

UJDF'f.l: PUSH ex 

f~)::? :: 

~:;TUF'~ 

f:>T(iF;:T 

MUV AH,5 ;function select printer output 
MDV DL,lBH ;ESCAPE karakter 
I\IUT OL 
INT 21H ;DUS call 
MOV DL,MODADR 
NCJT Dl... 
I NT ~:? :1. H 
MOV DL,SEGADR 
INT ~?11··1 

IVICJ'·} 
i"lD'v' 
1'1DV 
OUT 
lviC)\/ 

INC 
INC 

cx!,:1.o24 
DX,03BCH ;printer output adres 
i:~L, [~~~IJ 

DX, Pd .... 
AL,ODH ;maak stobe hoog 
DX 
DX ;strobe output adres 

DtJT DX !' i:.:IL. 
MCJV AL,OCH ;maak strobe laag 
[JUT DX !' r:)d .... 
INC 

I.. .. DDF' 

1'10\./ 
INC 
1''1Cl'v1 

POF' 
LOCJF· 

RFT 
ENDF· 

::=.;ECi"'iDF\, i::)L 

("'V 

L..CJUF'B 

;return naar monitor 

;f procedure CL.S maakt het scherm schoon C: 1 f2 i:\ ,.... ~;:; C J·"' t? I';~ 1"'1 ) 

CLS F·~-:::oc 

1'•1CJI) 
1'10~/ 

1'1Cl'v' 
1''10V 

I\IE~iF;: 

ex!, o 
Dl .. ·l,::?4 
:OL .. !' 79 
BH!, '7 

;coord linksboven 
;coord rechtsonder 
;coord rechtsonder 

* 

MCJV AX,600H ;AH=6 requests scroll, AL=O :hele scherm 
INT lOH ;request BIOS service, id in AH 
~:ET 

CL:::; ENDF' 
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;*procedure POSITIE zet de cursor op de plaats die 
;*aangegeven wordt door reg DX CDH=rij, DL=kolom) 

i='Cl~3 I TIE PF;:CJC 
1'1U\/ 
~·1(Jl . .) 

II'-JT 
F~ET 

PClt) I TIE: E:~·-.IDF' 

I\IF(.~F;: 

BH!, 0 
nH,2 
lOH 

:; ~:;cr··eE'n nuïiim(·?J.-
; ·f L\n c: t. j_ on s-t:-! 1 f:>.c t. 
;request BIOS service, id in AH 

;*procedure DISPLAY geeft een karakter op het scherm 
;*op de plaats die door de cursor aangegeven wordt. 
;*Het karakter moet in reg DL worden aangegeven. 

DI ~:;PL..{'tY F'F;:CJC 
1'1U\l 
Il'-rT 
!:;:ET 

DI f:=:iF'L(-YY' ENDF' 

NE(~p 

f.-~H, 2 
~;:·: l H 

;+unc:tion ·::;el(:i!c:t 
;request DOS service, id in nH 

;*procedure CLFUWO maakt de bovenste regel schoon 

C:I_PI]l.-\10 F'F~DC 

1'1UV 
I'HJV 

cl:: 1"•1[)\/ 

DEC 
CAL!.... 
1'1CJ\.} 
C(\LL. 
L. CJCJF' 
PET 

Cl .... nCJl,JO Er\IDF' 

FI\IDf:; 
E:l\j[) 

NE,~~~f~: 

ex!, BO 
DH!,O 
DL" CL.. 
DL... 
PCJUITIE 

; 1 oop ::3(1 iiE:\c:d 
; r· f.·?q E! J. n UtntnE•J.-· 

; kDl om rïummel--

DL,20H ;ASCII karakter spatie 
D I~3PI....P,Y 
Cl 
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E.4. Listing !!.!!. het "Program" programma PR 

TITI....E PROGRAMMA VOOR HET PROGRAMMEREN VAN EEN MODULE 

BESCHRIJVING PROGRAMMA PR 

Met behulp van dit programma is het mogelijk om 
een module in de full channel teletekst-enceder 
te programmeren. Dit houdt in, te bepalen welke 
beeldlijnen de module moet gaan verzorgen en 
hoeveel beeldlijnen per raster. 
Als er gevraagd wordt naar het module-adres, dan 
kunnen er oftewel drie cijfers gegeven worden of 
twee cijfers en een return of een cijfer en een 
return. Hetzelfde geldt voor als er naar het beeld
lijnnummer gevraagd wordt. 
Als er gevraagd wordt naar het aantal datalijnen 
per raster kunnen er twee cijfers of een cijfer en 
een return gegeven worden. 
Als deze cijfers zijn ingevoerd, wordt de betref
fende module in de encoder geprogrammeerd. 

* 
PPtC·3F 

SUBTTL DEFINITIES VAN MACROS 

JJFRICI···IT 1··1 ?1 C F::: Cl 
1'10\J 
1"10\J 
INT 
E~·~D~'1 

DX,DFFSET BERICHT ;point naar bericht 
AH,9 ;function selected = console output 
21H ;request DDS service, iel in AH 

I NF'D I~:-; 1'1{.\CF:;:CJ 
1'1(]~,) 

INT 
ENDI'"I 

1'1{\CFiCJ 

r-4H!, :t 

~-10'v' nH !' 2 

;functie selectie keyboard input 
; en cl i. ~:.p l a:y 
; DDS c:a.J. l 

MD\! DL,ODH ;cariage return 
I~·jT ::::lH 
MCJ\J DL,OAH ;line feed 
I ~·IT :".? :t H 
Il\IT 21H 
Ei'Wi"1 

SUBTTL INITIALISATIES 

STACK SEGMENT F'ARA STACK 'STACK' 
DB 64 DUP('STACK ') 

~::;Tf.\CI< ENDS 

WORKAREA SEGMENT F'ARA F'UBLIC 'DATA' 
MODULE? DB •wat is het module adres? 

DB ''·:fi'' 
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BEELDL? DB 'Wat is het beeldlijn nummer? 
DB '' ·$' 

TTBPR? DB 'Aantal teletext datalijnen per raster? 

MCIJFO 
1"1C I,JF :1. 

BCI~JFO 

:oei ,JF :1. 

DEl • '=*; • 
DB .·-; 
DB ,-, 

DB ':' 
DI·3 '-::· 
DB ·7.1 

E:C::: 1 ~J F'2 [JE( r::i 
F:;ci-:JFO DB'::-
PCI.JF:I. DB ':·:· 
1'1 Cl D {.\ D F( .0 B ·::• 
E~ L_ J\J F~ [) B ·-::j 

·rE( F;~ I) E{ ··::-
I;JOf<:l<f::'qF(E~\ ENDS 

EîUBT'TL. HCJOFDPF:CJt3FiAMI'i?\ 

CEîEG 
BTAF:T 

SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE" 
F'FiDC F~f.\F( 

ASSUME CS:CSEG,DS:WORKAPEA,SS:STACK,ES:NOTHING 

PUSH 
SUB 
PUSH 

I"ICl\i 
l'1CJV 

DB 
AX,AX 
AX 

;zet return datasegment adr op stack 
; cl eaT ,~eq 

;zet nul return adr op stack 

10.t X, !AIO!=~t<r:,F::F?~ 
DG,, ~~X ; ~2·E'~t c:lë:'!.të:\f:S!i?.qmE;~nt r-E?.q 

SUBTTL CLEAR HET SCHERM EN ZET CURSOR LINKSBOVEN 

t'lD'v' 
C?~LL 

CL.t:; 
DX,O 
F'DSITIE 

;clear het scherm 

SUBTTL VRAAG DM MODULEADPES 

1'11 : PF~CJI''I 1'·1UDULE:·-:.> 
t·1Dl/ i'1C I ,JF'2 ,, :30H 
1'1CJ',J 1'1C I ,J F' 1. , :::.oH 
I 1'-..IPDI S 
1'1()\i 1'1CLJF'O, AL 
It-.IPDIS 
Ct1F' (:iL, ODH 
.:rz M2 
1'1(]\i AH, MC I ,JFO 
1'10V MCIJF l, PrH 
l"IUV l"'IC I ,.JFO, fil_ 
I NPDI Ei 
CI'1F' ?iL, ODH 
JZ t12 
MC)l) I~H, 1'1C I ,JF l 
t-10V !'1C LJF2, ?'iH 
MDV ?'1H,,l''ICI,JFO 
1'10\/ t·1C LJF 1 ,AH 
1'1(:JI/ 1"1CI,JFO, ?\L 

1"12 :: ~1(]\) BX,O 
1'1[)\) AL .. !,I"ICI-JF';? 
~3UB ?H_, :::::oH 
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M3: 

M4: 

M5: 

M6: 

CMP AL,O 
JZ M4 
ADD BX,100 
DEC AL 
JMP 
MOV 
SUB 
CMP 

M3 
AL,MCIJF1 
AL,30H 
AL,O 

JZ M6 
ADD BX,10 
DEC AL 
JMP M5 
MOV 
SUB 
ADD 
OR 
MOV 
CRLF 

AL,MCIJFO 
AL,30H 
BL,AL 
BL,BOH ;maak bit 8 een 
MODADR,BL 

SUBTTL VRAAG OM BEELDLIJNNUMMER 

81: PROM BEELDL? 
MOV BCIJF2, 30H 
MOV 8CIJF1 

' 
30H 

INPDIS 
MOV BCIJFO, AL 
lNPDIS 
CMP AL,ODH 
JZ 82 
MOV AH,BCIJFO 
MOV BCIJF1 ' AH 
MOV BCIJFO, AL 
INPDIS 
CMP AL, ODH 
JZ 82 
MOV AH, BCIJF1 
MOV BCIJF2, AH 
MOV AH, BCIJFO 
MOV BCIJF1 ' AH 
MOV BCIJFO, AL 

82: MOV BX, 0 
MOV AL,BCIJF2 
SUB AL, 30H 
CMP AL, 0 
JZ 84 
ADD BX, 1 00 
DEC AL 
JMP 83 

84: MOV AL, BCIJF1 
SUB AL, 30H 

85: CMP AL, 0 
JZ 86 
ADD BX, 10 
DEC AL 
JMP 85 

86: MOV AL, BCIJFO 
SUB AL, 30H 
MOV AH, 0 
ADD BX, AX 
ADD BX, 4 
MOV BLNR, BL 
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SUBTTL VRAAG OM AANTAL TELETEKSTDATALIJNEN PER RASTER 

Tl: 

T2: 

T3: 

T4: 

PROM TTBPR? 
MOV RCIJF1,30H 
INPDIS 
MOV RCIJFO,AL 
INPDIS 
CMP AL,ODH 
JZ T? 
MOV 
MOV 
MW 
MOV 
MOV 
SUB 
CMP 
JZ 
ADD 
DEC 
JMP 
MOV 

AH,RCIJFO 
RCIJFl,AH 
RCIJFO,AL 
DX,O 
AL,RCIJF1 
AL,30H 
AL,O 
T4 
DX,10 
AL 
T3 
AL,RCIJFO 

SUB AL,30H 
ADD DL,AL 
DEC DL 
DEC DL 
AND DX,OOOEH 
AND BH,1 
ADD DL,BH 
MOV TBR,DL 

SUBTTL STUUR KARAKTERS NAAR FCTXT ENCODER 

STOP: 
START 

MOV AH,5 ;function select printer output 
MOV DL,lBH ;ESCAPE karakter 
NOT DL 
INT 21H ;DOS call 
MOV DL,MODADR 
NOT DL 
INT 21H 
MOV DL,BLNR 
NOT DL 
INT 21H 
MOV DL,TBR 
NOT DL 
INT 21H 
MOV DL,O 
NOT DL 
INT 21H 

RET 
ENDP 

;return naar monitor 
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;*procedure CLS maakt het scherm schoon 

CLS PROC 
M~ 

MOV 
MOV 
MOV 

NEAR 
cx,o 
DH,24 
DL,79 
BH,7 

;coord linksboven 
;coord rechtsonder 
;coord rechtsonder 

clear screen * 

MOV AX,600H ;AH=6 requests scroll, AL=O :hele scherm 
INT lOH ;request BIOS service, id in AH 
RET 

CLS ENDP 

;*procedure POSITIE zet de cursor op de plaats die 
;*aangegeven wordt door reg DX CDH=rij, DL=kolom) 

POSITIE PROC 
MOV 
MDV 
INT 
RET 

POSITIE ENDP 

NEAR 
BH,O 
AH,2 
10H 

;screen nummer 
;function select 
;request BIOS service, id in AH 

;*procedure DISPLAY geeft een karakter op het scherm 
;*op de plaats die door de cursor aangegeven wordt. 
;*Het karakter moet in reg AL worden aangegeven. 

DISPLAY PROC 
MOV 
INT 
RET 

DISPLAY ENDP 

NEAR 
AH,2 
21H 

;function select 
;request DOS service, id in AH 

;*procedure CLROWO maakt de bovenste regel schoon 

CLROWO PROC 
MOV 
MOV 

C2: MOV 
DEC 
CALL 
MOV 
CALL 
LOOP 
RET 

CLRDWO ENDP 

CSEG ENDS 
END 

NEAR 
CX,BO 
DH,O 
DL, CL 
DL 
POSITIE 

;loop 80 maal 
;regel nummer 
;kolom nummer 

DL,20H ;ASCII karakter spatie 
DISPLAY 
C2 

START 

118 

* * 
* 

* 

* * 



E.S. Listing van het "Lokaal Centrum" programma LC 

T' I TL.t:: PROGRAMMA LOKAAL CENTRUM 

BESCHRIJVING PROGRAMMA LC 

Dit is het p~ogramma voo~ het lokaal centrum dat 
samenwe~kt met het prog~amma voo~ de mini-ste~ MS. 
Na het opstarten van dit prog~amma wo~dt eerst ge
v~aagd om de modules te programmeren. Voo~ twee 
modules wordt achtereenvolgens gev~aagd naa~ het 
module-adres, het beeldlijnnumme~ van ee~ste data
l :i . ..in \li:'~n dr:~ ''!:JtJ.I'"S''.t '' dc:\ta.l ij nen di. E· dE' rnodtJ.J. E· që:l.<'~.t 

ve~zo~gen, en het aantal datalijnen pe~ ~aster. 
Hierna wacht het p~og~amma op drie cijfers van een 
boeknumme~ die via de RS-232 inte~face gestuurd 
f'î!DE:•t •?.I"'! 11-JC::OI'' ei E~n. 
Als e~ d~ie cijfers wc:o~den ontvangen, gaat dit 
progamma kijken op de diskette van station B of 
het bet~effende boek te vinden is. 
Is het boek niet te vinden, dan wo~dt e~ een byte 
met allemaal enen CFF hexadecimaal) via de RS-232 
inte~face weggestuu~d. Op het beeldsche~m van de 
IBM-compute~ wo~dt een melding gegeven, dat het 
gevraagde boek niet bestaat en dit p~c::ogramma gaat 
wachten op een volgende aanv~aag van een boek. 
Als het boek wel bestaat, wordt e~ m.b.v. een 
pseudo ~andom ~eeks een module gekozen. Een module 
heeft als het ware een numme~, dat ove~eenkc::omt met 
volgo~de waa~in de modules in het begin van dit pro
g~amma zijn geprog~ammee~d. 
Het aangev~aagde boek wordt in het geheugen van de 
gekozen module gep~og~ammee~d. Het numme~ van de ge
kozen module wordt via de RS-232 inte~face naar de 
mini-ster gestuurd en e~ wo~den twee bytes met de 
informatie ove~ het beeldlijnnummer en het aantal 
datalijnen per raste~ van de bet~effende module 
naa~ de mini-ster gestuurd. 
Hie~na wacht het proq~amma op een vc::olgende aanv~aag 
van de mini-ster. 

SUBTTL DEFINITIES VAN MACROS 

!V!(Jl.j 

I I\IT 
E:~I\IDI'··! 

l 1\.!F'D IS 1·•!(1CFCJ 
1'1C:J',.) 

II\IT 
!::!\lDl.-1 

BE-:F~ I CHT 
DX,DFFSET BERICHT ;point naar bericht 
AH,9 ;functi.on selected = console output 
21H ;request DOS service, id in AH 

rlH, :1. ;functie selectie keyboa~d input 
; (·:=~n c:!:i. ::;p l ""' ·y· 
;; nm; c::<?•.ll 
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CPLF 

1v1 r:~ c F::: o 
!'10~/ 

INT 

1"10\) 
II\IT 
E::NDI'-1 

1'"1nCF~D 

1'1CIV 
1"10V 
INT 

{iH :• 5 
2lH 

f.-~H :• :;;:: 
21H 

(iH, 2H 
DL.,ODH 
:2lH 

:i HS .. -·~.?:3~2 l I'"IPI.Jt 

; DOl3 c:ë1.ll 

;func:tlon select display output 
; c: ,~<.t·- i ët•-d 0? r- E.~t ur-n 
; DO~:l Ci::<.ll 

MOV DL,OAH ;line feed 
INT 2lH ;DOS c:all 
INT 21H ;DOS call 
END!"I 

SUBTTL. INITIALIBATIES 
; 
STACK SEGMENT PARA STACK 'STACK' 

DB 64 DUPC'STACK ') 
!:3T(·KJ::: ENDS 

WORKAREA SEGMENT PARA PUBLIC 'DATA' 
BOOK? DB "Wat is het boeknummer? 8' 

DB ":t;'' 

MODULE? DB 'Wat is het adres van de module in de enc:oder? :' 
DB '$' 

BEELDL? DB "Wat is het beeldlijnnummer? 
DB '' <f', '' 

TTBPR? DB 'Aantal datalijnen per raster? 2, 4, 6, 8 of l2 
DB ''$'' 

PRI'1ClD DB 'PROGRAMMEREN VAN DE MODULES" 
DB ":$'' 

EF::nor:: 
FILE 

DB ''FILE '' 
DB 'B'' 
DB '' ~ }r 

BOClf:::I\ICJ2 DB '? 
)::JOUl<lJO l DB ? 
HClCli<NUCl DJJ ? 

DEt '' .. T:X:T'' 
DB 9 DUF' ((H)Hl 
DB "NIET TE VINDEN' 
DB '' ~;· 

i'·1C I ,JF2 Dft '7.' 

I'1CJ,J~-::·l DB ".:
I'IC I JFO DH ·::• 
GCIJr:·:;;;: DB r::· 

BC I ,JF 1 DB ·:> 

F:CIJFO 
F(CIJF=-o 
PCI,JFJ. 
I"IUD{iDFI 
BLI ... JF\ 
TDF: 

DB '? 

DB "? 
DB "? 
DB ... , 
DB ':) 
DB '? 
DB ·-:; 
DB r:; 

DB ? 
f::lFGfiDF:: DB ? 
F{(~NDCJI'·1 n~~J '-::• 

120 



TEXTIN DB 8064 DUP COOHl 
TEXTOUT DB 8192 DUP COOH) 
vJCJPf<i:2j!:::.:Ef.î END~::; 

SUBTTL HOOFDPPOGRAMMA 

CSEG SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE' 
PPOC FAF-< 
ASSUME CS:CSEG,DS:WORKAREA,SS:STACK,ES:NOTHING 

F'U~:;H 

t3UB 
F'Ut:!H 

r:.;x, ?YX: 
r1x 

;zet return datasegment adr op stack 
:; c:: 1 1:?. at·- r .. €'· q 
;zet nul return adr op stack 

MOV AX~WORKAREA 

;set datasegment reg 

SUBTTL CLEAR HET SCHERM EN ZET CURSOR LINKSBOVEN 

C""1LL 
!'1DV 
C(iLL. 

CLS ;clear het scherm 
DX,O 
PUSITIE: 

SUBTTL STORE PSEUDO-RANDOM WOORD 

MDV AX,0011110101100100B 
MOV RANDOM,AX 

SUBTTL PROBAMMEER DE TWEE MODULES 

F·F~Cll"! 

CF~LF 
11(]\j 

PF~~1CJD 

ex!' 2 
11CJ'v' f:) 1, CJF:-F~3ET ~~IDD(:,oF~ 

SUBTTL VRAAG OM MODULEADRES 

l'"ll: F'UE)I·I CX 
PF<OI''! 1'·1DDULE:',:. 
MOV MCIJF2,30H 
!'1(]\) 
I f'JF'D I~:; 
1'10\/ 
INPDIE; 
CI'1F' 
.J l. 
I'! Cl V 
1"1D'v' 
1·10\J 
I ~·IPD IE:; 
C!'1P 
.JZ 
!"!Cl\' 
i""'!D'v' 
1'1CJV 
MDV 
1'10\J 
1'10 '-"! 

!"1C I .J F'l !'~)OH 

î:.:1L, ODH 
!'•12 
i~1H, !"IC I ,JFO 
MCI,JFl, ~~H 
f'IC I JFO, t'4L 

i=1L, (lDH 
1''12 
{lH, I"ICI,JFl 
r1C I .J r::-:~, (..)H 
i:\H, I"ICI,JFO 
r1CT,JFl, {-~H 
1'1C I JFO, î-4L 
BX,O 

MO\J AL,MCIJF2 
~;:uE: tiL. :• :~:oH 
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1"16:: 

ï:"iDD IJX,,:I.OO 
DEC PIL. 
,} 1"1 F' 1''1 ::::. 

1 7 
\ ... ~ .. 
i:\, DO 
DEC 
JI'1F' 
I"IUV 

~~L .. ,, 0 
1"16 
BX,:I.O 
?\L 
f'1;~5 

Po~l. .. ,,I'•ICIJFO 
~:; I...J B ?'!L ... ,, ::; 0 H 
!-4DD BI...., {~1.... 

AND BL,7FH ;maak bit 8 nul 
I''1D V [ E:; I J ,, :r;:: L .. 
I l'··K; ~31 

C:::Pl...F. 

SUBTTL VRAAG OM BEELDLIJNNUMMER 

B:? :: 

I-3~) :: 

E-5 f.j. :: 

B~S :: 

1=·F;:UI"'I 
1''1DV 
r·10\J 
I NF'D I~:; 

ElEEL .. :DJ.. .. ? 
BC IJ F'2, ~;()H 
BC I ,JF :1. , ::':.OH 

MOV BCIJFO,AL 
I!'-.IPDIU 
cr·'1F' 
JZ 
1'10\/ 
I''1D'v' 
1'11]\/ 
I NF'D Ir::; 
Cr·1F:· 
,Jz 
I"IC!'v' 
I'-1D'v' 
1'1(J'··/ 
r·1 u \J 
1'··11]') 
1'1 CYJ 

!"'U\/ 
f::)I...JB 
Cr'IF' 

,~.:lL,, o:DI···I 

(1H,, :t::CI.JFO 
B C I ,J F :1. ,, (\ H 
Be 1 ar·o ,, f-1L.. 

(il...., (lDH 
B:.? 
,~:lH,, BCJ.:JF:!. 
BC:JJF·2, f.-iH 
nl·l, BCIJFO 
BL I .J F l , t~H 
ElCJ.JF·o,, (1L 
BX ,, () 
AL .. ,, BC I JF:2 
Al.. .. , ~~;oH 

JZ B4 
t0.tDD ïJX,,:I.OO 
DEC (il.... 
.. n-··1F' rn 
l'1(Jl.J 
~::;Uf) 

cr·1P 
,Jz 
{-~IJ[) 

DFC 
,:Jr·1F' 
!"I Cl\) 
E3l.JE: 

(11.... ,, BC I ~JF'l 
i~L,, ::~01· .. 1 
(.~l-, 0 

BX ,, 10 
(.:'.jl.._ 

B~::i 

~"-!!...., FJCI.JFO 

1"11] 'v' (~ H :• () 
PtDD B\ ,, p,x 
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ADD 
MOV 
INC 
CRLF 

BX,4 
[SIJ,Bl 
SI 

SUBTTL VRAAG OM AANTAL TELETEKSTBEELDLIJNEN PER RASTER 

T2: 

T3: 

T4: 

PROM TTBPR? 
MOV RCIJF1,30H 
INPDIS 
MOV RCIJFO,Al 
INPDIS 
CMP AL,ODH 
JZ T2 
MOV AH,RCIJFO 
MOV RCIJF1,AH 
MOV RCIJFO,Al 
MDV DX,O 
MOV Al,RCIJF1 
SUB AL,30H 
CMP 
JZ 

AL,O 
T4 

ADD DX,10 
DEC Al 
JMP T3 
MOV AL,RCIJFO 
SUB Al,30H 
ADD DL,Al 
DEC Dl 
DEC Dl 
AND DX,OOOEH 
AND BH,1 
ADD DL,BH 
MDV CSIJ,Dl 
CRLF 

SUBTTL PROGRAMMEER ENCODER 

MDV AH, ~ ~ 
MOV DL, lBH 
NOT Dl 
I NT 21H 
DEC SI 
DEC SI 
MOV Dl ' 

rr _o I J 
OR Dl, BOH 
NOT Dl 
I NT 21 H 
INC SI 
MOV Dl, CSI J 
NOT Dl 
INT 21 H 
INC SI 
MOV DL, [81 J 
NOT Dl 
INT ~· L~ H 
MOV Dl 

' 
0 

NOT Dl 
INT 21H 
I NC SI 
POP ex 
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DEC:: 
,} :z 
J~·1F' 

SUBTTL WACHT OP AANVRAAG BOEK 

F::l. :: 

E::?:: 

F'RCJr··l 
r;:r::;IN 
CI'1F' f.)L_ ~ ODI .. ·I 

1~: ~::; I 1\1 
F:;: ~:;:; I l\l 
I"IC!'vi 
1'1[1\/ 
I 1\IT 
.JMF' 
1'1Cl'·) 
Pf::; I r\1 
MtJ'·) 
Pf:3IN 
1"10'·) 
CF:I.. .. F' 

:OL~ ()FFI··I 
(.)H, 4 

2lH 
~:;TOP 

BDCJI<J·KJ:?, m .. 

f3001<:1'·.1Cl :1. ~ (.~!.... 

SUBTTL L..EES TXT FILE IN 

1.. .. ::? :: 

MOV DX,OFFSET FILE 
lv![I\.J 
i''ICJ\) 
I t-rr 
JI'··.JC 
F'F:DI"! 
c;r;:L..F 

(iL!, 0 
,(·1H, ::::.DH 
:? 11 .. ·1 
L.:? 
Enr;:DF~ 

l"ICJ\) Dl.. .. ~ OFT'I-·! 
MD'·./ nH !' 4 
I i"~T :·? 1.1 .. ·1 
.JI''1F' 1::: • .1. 

;openen voor lezen 
::npr2n +:ilE' 
; DCY3 c:.;;d J. 

I•'ICJ\J 
1'1DV 

BX,AX ;+:ile handle :in reg BX 
CX,B064 ;aantal bytes die gelezen 

MDV DX,DFFSET TEXTIN 
MDV AH,3FH ;lees file 
I l\l'f :;;:: :1. H 
MOV AH,3EH ;close file 
I 1\IT ::::1. H 

SUBTTL VUEG ER OP DE JUISTE PLAATSEN TWEE NULL..EN TUSSEN 

'v'::::;:: 

MUV SI,OFFSET TEXTIN 
MOV DI,UFFSET TEXTDUT 
1'11]\} 
r:·u~::31 .. ·1 

I~ID'v' 

t-'1[1!.) 

1··,10'v' 
I r.Jc::: 
I!\IC 

!.. .. OCJF' 
II\IC 
I ~·JC 
Fl:::iF' 
I... DOF' 

CX,64 ;dne 64 maal 
ex 
ex!' 7EJ~ 
{)L, Lr::; I ::1 

[DI J !' (.~,!.. .. 

DI 

DI 
DI 
ex 
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SUBTTl KIES MODADR M.B.V. PSEUDORANDOMWOORD 

l'10'v' 
n D r~ 
MD'·/ 
~1()!.) 

i;I··~D 

,Jz 
i':1DD 

B X,, ~~~,:41\ID0!'1 
BX, l 
F?(iNDDI"I, BX 
DI,OFFSET MDDADR 
BL, J 
SJ 
DI,:~:; 

SUBTTL STUUR BOEK NAAR FCTXT ENCODER 

MG\J SI,OFFSET TEXTOUT 

ex,, Ei 
ex 

1'10\} 
F·U~::ll···! 

!VlO V 
r·10l../ 
i'JOT 
INT 

i::1H, ::; 
DL, :!.BH 
DL. 

;function select printer output 
; ESC,~~F'E k ,:1 r· <::\kt Î.:::r· 

:;:;: 11···1 ;: D Cl!3 c: ,;,;.1 l 
MO\i DL., [DI :1 
NOT DL 
I NT ::uH 
MOV DL,SEGADR 
INT 2lH 
1'10'/ 
M()t./ 

lv!CJV 
OUT 
1'1CJV 
INC 
II\!C 
OUT 
I"! UV 
OUT 
rr.Jc 
LOOF' 

!·IOV 
INC 
:•mv 
POP 
L.CJCJF' 

ex,, l024 
DX, o::::;ncH 
(-)L, [ E; I J 
DX,,{-iL 
;.~ L .. ,, () D !· ·! 
DX 
DX 
DX,, r-1L 
{~L, ()CH 
DX ,, ~~L. 

!3 I 
f.3 ~::; 

m .. ,, SEGM)R 
f:1L 
SE:Gf.1DF;~, i:4L 

SUBTTL STUUR CODE OM LIJST TE UF'DATE 

I"! Cl V ?\H, 4 
MO\/ DL., BL.. 
I I'JT 2lH 
INC DI 
1'1[)\j DL, [IJI ] 

INC: DI 
1'10\/ DH,, [:01 J 
f.~LJB DX ,, ''-~· 
ClR DL, 40H 
I~ND DL:, 7FI··I 
II···JT 2lH 
DEC DI 
1'10\i DL, [DI J 
INC DI 
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STOF':: 
t:; T ?"1 F:: T 

!"I UV 
Sl...IB 
I:::: nL.. 
POL 
1'10V 
CJF< 
f-iND 
INT 
. .J r·-1 F' 

PE:T 
ENDF' 

DH,, 
DX, 
DX, 
DX, 
DL.., 
DL:, 
DL,, 
::-:·::I.H 
El 

LDI ::1 

4 
l 
1 
DH 
t10H 
(lBFI··I 

;return naar monitor 

;*procedure CLS maakt het scherm schoon 

CL~:; 

c:X,() 
Dl···l,, :24 
DL,79 
BH:,7 

;coord linksboven 
;coord rechtsonder 
;coord rechtsonder 

PF~ClC 

1'1CIV 
1'10V 
i"ICl\J 
MD',; 
1'1!]\J 

INT 
1:::~E:T 

?W ,, 6 0 0 1··1 
lOH 

;AH=6 requests scroll, 
;request BIClS service, 

AL=O :hele scherm 
:i. d :i. n Pd-·1 

CLB EI\IDP 

;*procedure POSITIE zet de cursor op de plaats die 
;* aangegeven wordt door reg DX <DH=rij, DL=kolom) 

POEl I TIE F·t::::CJC 
1'11]\,} 
!'1DV 
INT 
F::E:T 

F'ClS I TI F Cr,IDP 

f\~Et1F:: 

BH,,O 
{-1H, :2 
lClH 

; ~óïC i'"" t-:?.E"r·, n l...ifllfHF21··-

; ·fu.r·,ct.:î.or·l ~sE~l·::.,ct: 

;request BICJS service, 1d in AH 

;*procedure DISPLAY geeft een karakter op het scherm 
;* op de plaats die door de cursor aangegeven wordt. 
;* Het karakter moet in reg DL worden aangegeven. 

DI ~::îF'L.Isyy pr::oc 
1'10'·/ 
INT 
i=:: ET 

DI SPU.r'f' r:::r~DF' 

NE?-)1:::; 

?i 1·-1 ~ :2 
:21H 

::+unct:lc1n <;:;pl~:?ct 

;request DOS service, :î.d in AH 

;*procedure CLRCJWO maakt de bovenste regel schoon 

CL..RCllAJ(l F'I::::CJC 
1'1CJV 
1"1UV 

c :1. :: l'l(]\.) 

DEC 
Cf.)LL. 
1'10\J 
Ci:·)l_L. 
L..OCJF' 
RET 

CLPCHAJO ENDP 

I\IFP.1F:: 
CX,BO ;loop 80 maal 
DH,O ;regel nummer 
DL,Cl ;kolom nummer 
Dl .. _ 
PCJEi I TIE: 
DL,20H ;ASCII karakter spatie 
DIBF'I....~'iY 

Cl 
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E.6. Listing van het "Mini-Ster" programma MS 

(l(J()<;~() 

00100 ;TITLE PROGRAMMA MINI-STER 
OC!l :1.0 
00:1.:.?0 
()() l ::!.0 :; CCJI' .. 11'1Ef\.1Tl 
00:1.40 BESCHRIJVING PROGRAMMA MB 
00 l ~50 
00:1.60 
()() l 7() 
0() :1. E!O 
(!0:1.90 
oo:.?oo 
oo:z 1 o 
oo:;::-:.::>o 
() () ::·:~ ::~: (j 

() () :·:2 ..:l () 
()()::~5() 

(} () :? {:·:> () 

() () ::~ '7 () 
0()~?El() 

() () :·~ C? () 

oo~::.oo 

ocnto 

()()~~3() 

oc):~:.Lfo 

() () ~:; ~=.=.:; () 

() () :~:. ·~} () 

() () ~:; 7 () 
,:) () ::::; r; () 
() () ::;; c:i' () 

()()il ()(l 

()041 0 
0(Jfl:?(l 
004~.':.0 

00440 
00 1l~"i0 

00460 
001.170 
OOli·ElO 
00490 
() (i ~.=.:=; () (J 

()()~5l () 

() (; ~_:.) ::? (l 
()()~53() 

0(J~'5f.l.(l 

() () ~:s ~~-; () 

Dit is het p~ogramma voo~ de mini-ste~ dat 
samenwerkt met het p~og~amma voo~ het lukaal 
cent~um LC. Dit p~og~amma houdt een lijst van 
aktieve boeken bij, die ook op het sche~m van 
de Tandy-compute~ wo~dt getoond. 
Na het opsta~ten van dit p~og~amma, zijn e~ 
geen gegevens van aktieve boeken bekend. Dit 
wo~dt in de getoonde lijst aangegeven doe~ 
dolla~tekens op de plaats van de cijfe~s van de 
aktieve boeknumme~s. Ook wo~dt e~ steeds aange
geven welk boek e~ doo~ de full channel teletekst 
decode~ geselectee~d is. Op de plaatsen van de 
cijfers van dit boeknumme~ staan ook na het op
sta~ten van dit p~og~amma dolla~tekens. 
Ve~volgens zien we dat e~ doe~ het p~og~amma 
om een boeknummer van drie cijfers wordt ge
vraagd. Het eerste aangevraagde boek zal altijd 
doorverwezen worden naar het lokaal centrum, 
omdat het driecijferige nummer niet in de lijst 
van aktieve boeken voorkomt. De drie cijfers 
worden via het RS-232 interface weggestuurd naar 
het lokaal centrum. Als het lokaal centrum het 
boek niet kan vinden, ontvangt dit programma 
een byte met allemaal enen, er wordt een bood
schap gegeven dat het boek niet bestaat op de 
Tandy en er wordt door dit p~og~amma weer ge
wacht op een nieuwe aanvraag van een boek. 
Als het boek in het lokaal centrum wel te vinden 
is, stuurt dit cent~um het nummer in de 11 i~t van 
aktieve boeken waar het aangevraagde boek moet 
komen, en twee bytes waarin de informatie staat 
over het beeldlijnnummer en het aantal datalijnen 
per ~aster, die ook in de lijst van aktieve boe
ken wo~den opgenomen. De decoder kan nu ingesteld 
worden zodat de beeldlijnen van het bet~effende 
boek worden geselecteerd. Hierna wordt door dit 
prog~amma gewacht op een volgende aanvraag van 
een boek. Als er een aangevraagd boek in de lijst 
van aktieve boeken voorkomt, wordt de decoder 
direct ingesteld. 
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7F'C!Ci 
•JO:ZEl 
()049 

021B 
•):!C;c;; 
()()~:,=sp, 

i)()~.~:.:;() 

() (!~5~5 
l (-j :i. 9 

7FOO ~::; :1. 0(1/:)0 
7FO~':. 5E~.i~S 

7FO~"i :::::.?FE!4 :1 
7FOH :~:.C6C 

'?FClPl :3::'F94 :1. 

7F=-OD :31::::0 l 
?FOF :::::.?Ffi4l 
7F'l2 CD~5?KH) 

'?F :1. ~5 CD 1 El7F' 
7F l f3 c::;.LJ.'??F 

7Fl:B cDc':1'o1 
7FlE 210BBO 
7F2l CD 1 E:O:,;:: 
7F24 :;::~:::on 

'lF·~~h co::::.300 
7F2'Y :? 1 :;;:: 1 t30 
?F:.:::c CD :t 002 
'?F2F' ::::!. 27f.30 
·:;:·F::';:.? CD:!. [102 
ï'F:::~:~5 :2:1. ::::LBO 
7F~SD CD 1 IJ02 
7F::'::B :;;;: 1. ::Dl30 
IF:::::E CD lBO:? 
7F4:1. :::::EOD 
7 F 4 ::':: C Ir:::;:~:; 0 0 

7F47 :2:1. ::::::::;uo 
7F4(.~ CDlBO:? 
7F4D :21<:!'Bt:lO 
7F50 CD l :H02 
7F:"'i:~:. :;::EOD 
7F~.:;:::; cn:33oo 

7F~'')(:,l :2 t <':)FBO 
7F:5B CD lBO:.? 
7F~5E: :? 1 9880 
n::- b 1 CDL!'-?00 
7F64 co::'::::'::oo 

00580 KBCHAR EQU 
00590 KBWAIT EQU 
00600 VDCHAR EQU 
00610 VDLINE EQU 
00620 VDCLS EQU 
00630 RSINIT EQU 
00h40 RSRCV EQU 
00650 RSTX EQU 
00h60 READY EQU 
()()670 

O(i?DH 
00·491-1 
oo:::::5H 
()21 BI··! 
01 CC/f .. l 
OO':.'~(iH 

OO:':)OH 
oo;:ï~:sH 

l(11'7'H 

00680 ;SUBTTL INITIALISATIE RS-232 INTERFACE 
0()690 
00700 BEG I 1\1 
00710 
() () "? :~7~ () 
(i(J-7 ~">() 

(i074(l 

<)()7~5() 

00?60 
00770 
OO'?B(l 
()().7C7'() 

OOElOO 

LD 
LD 
L.D 
LD 
LD 
L.D 
LD 
Cf1L.L 
C~~1L.L. 

Ji=· 

( l6UHEJ), A 

F;:3l i\l I T 
LJ:,JGT 
\./ 1 

00810 ;SUBTTL DISPLAY LIJST VAN AKTIEVE BOEKEN 
00820 

OOBti-0 
001:!:'."!0 
OOB6() 
OOB70 
OOBE30 
()()E~çl(l 

0()900 
0091 () 

() () Cif' ~::; () 

00940 
009!:50 
00960 
00970 
009E30 
(l(!!:j!:j(l 

CPd .... L 
LD 
CP,L.L 
L.D 
CALL 
LD 
Cf.:iLL. 
LD 
cr-~d .... L 
LD 
C:{)LL 
L..D 
c:;,:::::1LL .. 
L.D 
C?)LL 
F.~FT 

'v'DC:LS 
HL.~HDCJFD 

'v'DL. I NE 
i~,. ODH 
!../ DCI·-.Jf:iR 
HL, BCJEI< 
VDLII'-IE 
HL., BO 
'·JDL. I l\1[ 
HL., BIJE!< 
!)DL I !"·JE 
HL,,B:!. 
'·JDLINE 
PI~, ()DH 

VDCHr:1F;: 

01000 ;SUBTTL DISPLAY AFGEGEVEN BOEK 
01010 
OlO:::O 
() 1. o:3o 
0:1.040 
01050 
0:1.060 
01070 
OlOBO 

'v' l L..D 
C?~L.L 

LD 
CPIL.L 
L.D 
C?·)LL. 

HL, Br:·iKT 
' .. /DL I NE 
HL., B\lF;~ 
'v'DL. I NE:: 
('i:, ODH 
'v' D C H i7i 1::;: 

01090 ;SUBTTL VRAAG OM BOEKNUMMER 
C• :IJ. 00 
OlllCl \)1.1 
01.1:.;~o 

o :1. 1 :~o 
0:1.140 
o :1. :t ::;o 
0 ll ,'-:,() 
Oll7Cl 

LD 
CJ~L.L 

L.D 
C(.~L.L 

C(~,L.L 

L.D 
I !\IC 
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'./DL. INE 
H L. , E3 '·-/ r-:;: 
1·::: :B l}J A J T 
'VDC::H~\F: 

( l··iL. ) ~l ?~ 

HL. 



·:/F(':;c; CDLI·90() 
/ F. é.:; C::: C :0 ::::; :::; 0 0 
7F.é:.F· 77 
?F7(l :?::::; 
7F.71 CDLI-700 
?F? 4 co:::::::::oo 

:;''F?H :::::EOJJ 
7F.7 t; co::';.::::;()() 

7F.7D OFO? 
ï'F./F ~;:·: l ~.?7"!3() 
·:? F. :] :·:2 1::: ~:.; 
7F"f:3:::; l l 9BDO 

7FH7" L~é"::· 

"/FH~:l B~3 

7FFl9 :·?()2(l 
"?' F. :::J B l ::::; 
·7 r=- E~ c: :? :~:; 
"/FHD 1. (-; 
?FF:E: . .q.ó 
"/FGF. BEl 
7Fr7'(i :?(i 1.9 
?F':i~.? I.::::; 
~' F:- r:-; ::::; ~? ~:; 

·:;.:· F" C) 4 l (:', 

7F9~5 Lff.::, 
"?F'7'6 BEl 
7F.97 2012 

"?'F:c;-(:1 E: l 
?Fc;'B ll 0400 
"/F.9E:: JC) 

7F-:c,.F::- OEFEi, 
7Fn:t 7~:::: 

"/F!'-\,2 ED.?C? 
"/'F(\4 :~;:·:::;. 

?F(i~:) 7F 
7F(16 E:D7c;> 
?F:(~H c::;Lf77F 

7 F ,~·; E·: E: :i. 
/'F i~1C ll 06(i() 
7 F i:·; r:· l c;> 
·:;.:·r·Bo OD 
7FB l ·;;~OCF 

?FB~::; :? lS'Bf:l(l 
7FBó 7F 
?FIJ.? C:D'.:\~."}(l(l 

7F::-f3p, :2::::; 
)'F"UB ï'E 
7F::·r:c CD~3~.'iC•(i 

Ull GC• 
0:1. :1. 9() 
(i l ~:·>JO 
0:1.:?1.() 
0 l :·:'2(l 
0:1. :~:<:::0:) 

() 1. :::40 

():!. 260 
o:t~.:·:·?o 

c,~::,I .... L_ 
c,::-;L.L_ 
L.D 
Inc 
C!'-.il._L 
Ci-~il .... l.... 
I....D 
L.D 
C(-:!I .. L 

I·:::E{~·..I(::, J r 
1-/ :ocH {i r:: 
( I···IL..) :• (~, 

HL 
l·::::tJ l"J ,0, I T 
t.)f.)CI···I(1F;: 
(Hl....) ~· p, 

,::, , 0:[) 1-1 
\..! D C:: 1···1 ?·1 F: 

01280 ;SUBTTL ONDERZOEK LIJST nKTIFVF BOEKEN 
() l ::?90 
o:t::':.oo 
Cl:!. ~:::to 
O:I.T.?O 
() :1. :~:;~:;() 

o:t::::..,1o 
() l ::::; ~5 () 
0:1. ::::.6() 
(i l :::;70 
o:t:::::nc) 
() l ~::: C? () 
0:1. .. q.(i() 

Ol4:LO 
0:1. 4:~;~() 
CiJ.LI.::::.o 
OlLf.t.l.(i 
0:1. 4~50 
0:1. 46() 
()l470 
01.4HO 
0:1. t:~Cj'() 

0:1. ~'500 
():1.~51.0 

'v' :~~:·: 

\•-:·· 
,t ... :1 

I....D 
L:O 
r::·L.t~:;H 

I....D 
L..D 
L.D 
er::· 
.JF 
INC 
I I\IC 
L:O 
L..D 
CP 
JF:: 
J I\IC: 
I !'.IC 
L.D 
L..D 
CF· 
,JF 

I 1-....IC 

p .•. , 
'·-· :• .1::. 

I···IL.. :• E:O 
HL.. 
DE:, p!.jF( 
.•'\ ( DE ., 
, .. 1 , .' 

B , ( HL.. ) 

B 
I\IZ , 'v'4 

:OE: 
I···IL.. 
(l :• ( DE ) 
B { I···IL.. ) :• 
B 
I\IZ , 'v'iJ. 

DE: 
1··11... 
,::·1 :• ( DE ) 

Ei~· ( Hl... ) 

E3 
I\IZ , 'v'L~ 
I···IL 

0:1.520 ;SUBTTL. STEL OF OECDOEF IN 

o:t;':.ï4(l 

o:t::.:;ho 
() :J. ~:5'7 () 

0 :1.~390 
0 :1.(~00 
Olé"::-10 
0:1.6:?0 
Olé<30 
•) :i. ()·<l() 

0:1.6h0 
0:1.6 7() 

0:1.6El0 
o l6':ïo 
0:1."700 

\...'4 

F'CJF' 
I.._D 
i:-;Do 
L.D 
I....D 
OUT 
I I\IC 
LD 
UUT 
.JF' 

F'I]F' 
L.D 
(.iDD 
DE:C 
,JF: 

1···1!.... 
DE 
l···ll... 
c :• 
(l :• 
( c 

Hl... 
.r~ , ... , , 
( c 

!. ...... ' l 

HL. 
DE 
Hl... 
c 
NZ 

11 , .. ,. 
., DE 
()FE3H 
(I···! I.... ) 
) :• {1 

( Hl.... ) 
) :• (.i 

, (=~ 
, DE: 

I ,··:·· , \l .. > 

0:1.71.0 ;SUBTTL.. VRAAG BOEK nnN IN LDKnnL CENTRUM 

0:1.7::::.0 
Ol740 
(l:l. 7~'!0 

0:1.770 

L.D 
LD 
C(.~,I .... L 
I 1\lC::: 
I....D 
C(11....L.. 
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(~!I ( 1-lL..) 
I::;~HT X: 
1·11.... 
1:-;, (HL.! 
F:~:;T\ 



'?'F~I3F:- :-::::::;; 
7FCO 7E:: 
?FC :1. CD~5'.500 

7FC>l C:D:-ïOOU 
7FC? FE:F:-F 

?F'Cf:: 21 :;;• l EJO 
7FCE CD :1. BO:.? 
?F'D l ::~ 1. C{f::HO 
?FD·<l CD :1.:002 
7FD'l 21. ?F!:3o 
7FD1-~ CD:!. B0:.2 
7'FDD c::::;::;s?F 

7FE(l 2l27tl0 
?FE::::: FFOO 

7FE7 2l2Df30 
7FE~) ll9Bî":!O 
7FED 1,01 
<?FEE 7·7· 
7FE:F 13 
'/FFO ::':~:; 

7FF l l(..) 
'?FF::-2 77 
7FF::::; t::';. 
7FF4 :.;::::;; 
7FF::-:"'i lP, 
'i'FFé) 77 
7'F·F·7 ~2::::; 

?FFfl 2:2:: 
7FF'9 CD:':5000 
7FFC::: "/7 
'? r· f=- [) ::~ ~; 

7FFT:: CD'.'::;ooo 
fiOOl T? 
HOO:.? CDlB?F 
8005 c::::7D7F 

E!OOf.l 4C 
B009 ·~fc) 

El(l()ti LH4 
t~OOB ~5::;; 

BOOC ::; . .:J. 
BOOD 20 
ElOOE :56 
ElOOF' 4·1 
El () :1. 0 l.J.J::. 
BOl.l 20 
ElO :1.2 4:1. 
BOl:::: 4B 
El 0 :1 "'I· ~'5 4· 

0:1. 7'7'0 
()lf.3()() 

O:I.D:I.O 
O:I.B20 

JNC 
LD 
CfiLL 

HL. 
p, :• (HL.) 

I:~~'E)T'X 

01830 ;SUBTTL CONTROLEER OF BOEK BESTAAT 
O:tB40 
0:1. El~50 
O:lEl60 
Ol87(l 
0 l8E3() 
0:1.890 
01.900 
0:1.910 
01920 
o t c1::::o 
01940 
Ol9~.'i0 

C1:'.'\LL. 
CP 
an 
LD 
C,:'.'\LL 
LD 
CALL 
LD 
cr-~LL. 

JF' 

F:f:!l:;:c V 
OF'F'H 

HL:, BOE~< 
'-./DL IJ·.j[ 
HL.,, BVH 
VDLII\IE 
I· .. IL. :• NI ET 
'/DL INE 
'v' ll 

0:1.960 ;SUBTTL. MAAK LIJST IN ORDE 
01970 
Ol9El0 V'S 
01990 
02000 
02010 

() :::: () ~:; () 
02040 
020~)0 

0:'.?060 
()2()'7() 

02000 
0:'.?090 
o:-.:~:1. oo 
o:;;::llO 
0:?1.20 
02:1. ::::.o 
o:.::::t'+o 
o::::: :1. :,::;o 
o:.::: :!.61) 
02170 
o;~ lElO 

o::::2oo 
(l~~21 () 

L.D 
CP 
.J 1:;; 

LD 
1....:0 
I....D 
I....D 
I I'~C 
I 1'\IC 
LD 
L..D 
INC 
Il\IC 
L..D 
LD 
INC 
I 1\IC 
C?.iLL. 
L.D 
I !\IC 
C,'-"1LL 
L.D 
c:;,(:;LL 
JF' 

DEFI'1 
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I·H ... , :t)(l 

(i 
.. , 

\,),:S L:r 

1 .. ·11.. .. :, Bl 
DE:, BVR 
f~ !I (DE) 
<HL! !' 

!:i 

DE: 
HL 
,r, WE! I-!, 

( I· .. IL.) , ?'1 
DE 
HL.. 
"' (JJE) 1-1 ~ 

(HL) , (1 

HL 
HL 
PE)HC:V 
(liL) !I r:~ 

Hl.. .. 
F:;:SPC\) 
(HL) , (..\ 

L I ,JE:!T 
'v~:·::·: 

"LIJST VAN AKTIEVE BOEKEN' 



8016 45 
8017 56 
8018 45 
8019 20 
801A 42 
8018 4F 
so1r 45 
801D 48 
801E 45 
801F 4E 
8020 OD 
8021 42 
8022 4F 
8023 45 
8024 48 
8025 20 
8026 03 
8027 24 
8028 24 
8029 24 
802A OD 
8028 00 
802C 00 
8020 24 
802E 24 
802F 24 
8030 OD 
8031 00 
8032 00 
8033 48 
8034 45 
8035 54 
8036 20 
8037 42 
8038 4F 
8039 45 
803A 48 
8038 20 
803C 44 
803D 41 
803E 54 
803F 20 
8040 44 
8041 4F 
8042 4F 
8043 52 
8044 20 
8045 44 
8046 45 
8047 20 
8048 44 
8049 45 
804A 43 
8048 4F 
804C 44 
804D 45 
804E 52 
804F 20 

02260 
02270 BOEK 

02280 
02290 80 
02300 
02310 
02320 

DEFB 
DEFM 

DEFB 
DEFB 
DEFB 
DEFB 
DEFB 

02330 BOLIJN DEFB 
02340 DEFB 
02350 81 
02360 
02370 
02380 

DEFB 
DEFB 
DEFB 
DEFB 

02390 B1LIJN DEFB 
02400 
02410 BAKT 

DEFB 
DEFM 
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ODH 
'BOEK 

03H 
24H 
24H 
24H 
ODH 
0 
0 
24H 
24H 
24H 
ODH 
0 
0 
'HET BOEK DAT DOOR DE DECODER ' 



8050 41 
8051 46 
8052 47 
8053 45 
8054 47 
8055 45 
8056 56 
8057 45 
8058 4E 
8059 20 
805A 57 
8058 4F 
805C 52 
8050 44 
805E 54 
805F 2C 
8060 20 
8061 48 
8062 45 
8063 45 
8064 46 
8065 54 
8066 20 
8067 4E 
8068 55 
8069 40 
806A 40 
8068 45 
806C 52 
8060 20 
806E 03 
806F 57 
8070 45 
8071 4C 
8072 48 
8073 20 
8074 42 
8075 4F 
8076 45 
8077 48 
8078 20 
8079 57 
807A 49 
8078 4C 
807C 54 
8070 20 
807E 55 
807F 20 
8080 41 
8081 41 
8082 4E 
8083 56 
8084 52 
8085 41 
8086 47 
8087 45 

8088 4E 
8089 3F 
808A 20 

02420 

02430 
02440 BNUM 

DEFM 

DEFB 
DEFM 
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03H 
'WELK BOEK WILT U AANVRAGEN? 



8088 28 
808C 44 
808D 52 
808E 49 
808F 45 
8090 20 
8091 43 
8092 49 
8093 4A 
8094 46 
8095 45 
8096 52 
8097 53 
8098 29 
8099 20 
809A 03 
8098 24 
809C 24 
809D 24 
809E 03 
809F 20 
80AO 42 
BOA1 45 
80A2 53 
BOA3 54 
80A4 41 
80A5 41 
80A6 54 
80A7 20 
80A8 4E 
80A9 49 
80AA 45 
80A8 54 

02450 

02460 
02470 
02480 
02490 
02500 
025 1 ( -) 

80AC OD 02520 
7FOO 02530 
00000 Total Errors 

8VR 

N I ET 

DEFM 

DEF8 
DEFB 
DEF8 
DEF8 
DEF8 
DEFM 

DEF8 
END 
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03H 
24H 
24H 
24H 
03H , BESTAAT 

ODH 
BEGIN 

NI ET , 



APPENDIX F: GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN 

F.1. Handleiding van het Editor programma ED 

Met behulp van dit programma is het mogelijk teletekstpagina's te 

editten. 

Dit programma is geschreven voor een IBM personal computer PC 1 

en kan worden gerund, door vanuit DOS (het Disk Operating System) 

de letters ED in te toetsen en een return te geven. 

Het programma maakt een kader op het scherm, dat het formaat 

heeft van een teletekstpagina en er wordt een kolom getoond 

waarin de functies van de functietoetsen worden aangegeven. 

Op de eerste regel van het beeldscherm wordt gevraagd naar een 

driecijferig boeknummer. Na het intoetsen van deze drie cijfers 

wordt er gevraagd naar een driecijferig paginanummer. 

Als deze drie cijfers gegeven zijn, wordt er op diskettestation B 

gezocht naar een file met een overeenkomstig boek- en 

paginanummer. 

Bestaat deze file dan wordt deze ingelezen en wordt deze pagina 

binnen het kader op het beeldscherm van de IBM-computer getoond. 

Als deze file niet te vinden is, wordt er rechtsboven op het 

beeldscherm een melding gegeven: nieuwe pagina. 

De cursor gaat in beide gevallen op de eerste positie van de 

kopregel staan. 

De pagina kan nu gewijzigd of ingetypt worden. 

Met behulp van de cursor-movement-toetsen kan men naar een wille

keurige plaats binnen het kader gaan. De cursor kan hierbij niet 

buiten het kader komen. 

Teletekst stuurcodes worden d.m.v. rechthoekjes op het scherm van 

de IBM-computer aangegeven. 

Linksboven op het scherm wordt aangegeven welke kleur en of de 

grafische of de alfanumerieke mode van toepassing is. 

De overige stuurcodes die niet door de functietoetsen van de IBM

computer te geven zijn, kunnen door de volgende control 

characters worden gegenereerd. 
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Ctrl A: Conceal display (verborgen informatie) 

Ctrl B: Contiguous graphics 

Ctrl C: Separated graphics 

Ctrl D: Hold graphics 

Ctrl E: Release graphics 

Als we de pagina weg willen wegschrijven, moet de ESCAPE-toets 

ingedrukt worden. Linksboven op het scherm wordt er dan gevraagd 

op welk station de pagina weggeschreven moet worden. Na het 

intoetsen van de gewenste drive wordt de pagina weggeschreven. 

Een oude file waarin de betreffende pagina staat, wordt 

overschreven. 
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F.2. Handleiding van het "Make Book" programma MB 

Met behulp van dit programma is het mogelijk teletekstpagina's 

samen te voegen tot een boek. 

Dit programma is geschreven voor een IBM personal computer PC 1 

en kan worden gerund door vanuit DOS de letters MB in te toetsen 

en een return te geven. 

Het samenvoegen van de pagina's is op twee manieren mogelijk. 

Als er pagina's samengevoegd moeten worden met een opeenvolgend 

paginanummer en eenzelfde boeknummer, bestaat de mogelijkheid om 

alleen het boeknummer en het paginanummer van de eerste pagina 

van het boek op te geven. Op de vraag die verschijnt na het 

opstarten van dit programma: Opeenvolgende paginanummers? Y/N, 

moet dan met Y of y geantwoord worden. 

Als er pagina's samengevoegd moeten worden met willekeurige boek 

en paginanummers, moet op de eerste vraag met N of n worden 

geantwoord. Er wordt in dat geval steeds om een driecijferig 

boeknummer en een driecijferig paginanummer gevraagd. 

Als er pagina's niet te vinden zijn wordt dit op het scherm van 

de IBM-computer gemeld. 

Als alle pagina's zijn ingelezen wordt er gevraagd wat het 

nummer van het boek moet worden. Ook hier moeten weer drie 

cijfers ingetoetst worden. 

De samengevoegde pagina's worden hierna op diskette gezet. 
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F.3. Handleiding ~het "Send Book" programma SB 

Met dit programma is het mogelijk om een boek, dat geconstrueerd 

is met behulp van het programma Make Book, MB in het geheugen van 

een module van de full channel teletekst-encoder te schrijven. 

Het programma is geschreven voor een IBM personal computer PC 1 

en kan vanuit DOS aangeroepen worden door de letters SB in te 

toetsen en een return te geven. 

Het programma vraagt dan om een driecijferig boeknummer en een 

module-adres. 

Dit module-adres heeft maximaal drie cijfers. Als er naar dit 

adres gevraagd wordt, kunnen er drie cijfers ingevoerd worden of 

twee cijfers en een return of één cijfer en een return. 

Hierna wordt het boek in het geheugen van de betreffende module 

gezet. Als het boek niet op diskette te vinden is wordt dit op 

het scherm van de IBM-computer gemeld. 
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F.4. Handleiding~ het "Program" programma PR 

Met behulp van dit programma is het mogelijk om een module in de 

full channel teletekst-eneader te programmeren. Dit houdt in, te 

bepalen wat het eerste beeldlijnnummer is van de "burst" 

datalijnen die de betreffende module moet gaan verzorgen en 

hoeveel datalijnen per raster die module moet geven. 

Dit programma is geschreven voor een IBM personal computer PC 1 

en kan worden gerund door vanuit DOS de letter~ PR in te toetsen 

en een return te geven. Er wordt hierna achtereenvolgens gevraagd 

naar het module-adres het beeldlijnnummer en het aantal 

datalijnen per raster. 

Bij het antwoord op de eerste twee vragen, kunnen drie cijfers of 

twee cijfers en een return of één cijfer en een return gegeven 

worden. Als er gevraagd wordt naar het aantal datalijnen per 

raster kunnen er twee cijfers of één cijfer met een return 

gegeven worden. 

Als deze gegevens zijn ingevoerd, wordt de betreffende module 

geprogrammeerd. 
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F.S. Handleiding.!!.!!. het "Lokaal Centrum" programma LC 

Dit is het programma voor het lokaal centrum, dat samenwerkt met 

het programma voor de mini-ster, MS. 

Het programma is geschreven voor een IBM personal conputer PC 1 

en kan worden gerund door vanuit DOS de letters LC in te toetsen 

en een return te geven. 

Na dit opstarten wordt er gevraagd om de twee 

eneader te programmeren. Zie hiervoor de 

programma PR. 

modules in 

handleiding 

de 

van 

Hierna wacht het programma op een aanvraag van een boek van de 

mini-stercomputer die met een RS-232-C interface met de lokaal 

centrum computer verbonden is. 

Bij het aanzetten van de IBM-computer met de diskette waarop dit 

programma LC staat in diskettestation A, wordt d.m.v. het 

AUTOEXEC.BAT programma de RS-232 interface ge-initialiseerd. 

Dit gebeurt met het programma MODE COM.COM. Er wordt een 

datasnelheid van 300 baud, no parity, 8 databits en 1 stopbit 

ingesteld. 

Het AUTOEXEC programma is ook te runnen door de toetsen Ctrl, Alt 

en Del tegelijkertijd in te drukken. De computer wordt dan 

"ge-reboot". 

Ook is het mogelijk het programma MODE COM vanuit DOS aan te 

roepen. Er moet dan ingetoetst worden: MODE COM1: 30,n,8,1 , en 

een return. 

Als er een boek vanuit de mini-ster aangevraagd wordt, wordt dit 

op het scherm van de IBM-computer aangegeven. 
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F.6. Handleiding~ het "Mini-Ster" programma MS 

Dit is het programma voor de mini-ster dat samenwerkt met het 

programma voor het lokaal centrum, LC. 

Dit programma is geschreven voor een Tandy TRS-80 model 3 en kan 

worden gerund door vanuit TRSDOS de letters MS in te toetsen en 

een enter te geven. 

Er wordt door dit programma een lijst van aktieve boeken getoond 

op het scherm van de Tandy, het nummer van het boek dat door de 

full channel teletekst-decoder is geselecteerd wordt gedisplayd 

en er wordt gevraagd om een driecijferig boeknummer. 

Na het opstarten zijn er geen boeknummers in de lijst bekend en 

worden er in plaats van deze nummers dollartekens gegeven. Ook op 

de plaats van het geselecteerde boeknummer staan dollartekens. 

Als een aangevraagd boeknummer niet in de lijst van aktieve 

boeken te vinden is wordt dit nummer doorgestuurd naar het 

lokaal centrum. Als het daar ook niet te vinden is op de diskette 

wordt er hiervan melding gemaakt op het scherm van de Tandy. 

De RS-232 interface wordt door het programma ingesteld op 300 

baud, no parity, 8 databits en 1 stopbit. 
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