
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Het ontwerpen van een schrijfeenheid die het mogelijke moet maken dat tijdens het met de
hand schrijven of tekenen van figuren de coördinaten daarvan digitaal kunnen worden
verwerkt

van den Beemt, F.C.H.D.

Award date:
1973

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/7417174c-bfc6-4ef8-b27b-77067bb5376e


Het ontwerpen van een schri3feenheid, die het mogelijk moet 
maken, da:t tijdens he.t met Q.e hand achrijTen of tekenen van 
figuren, de coördinaten daarvan digitaal kunnen worden ver-
werkt. '' 

Het ontwikkelen· van de "interface tu'ssen diaplay en PDP-9, 
opdat rechtstreekse informatieoverdracht van de achrijf
eenheid n&ar de Dieplay.mogelijk wordt, nUst de direkte 
communicatie met de PDP-9. 

Het uitbreiden van de interface voor de display met een karak
ter generator, waardoor de device handler voor de display 
(DIL. en VPA.J belangrijk ingekort kan worden. 

Het schrijven van een overkoepelende device handler (DIT.) 
Toor de display, die VPA., DIL. en DIS. vervangt en het gebruik 
Tan de schrijfeenheid regelt. 
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INLEIDING 

Tijdens verairooiinssmetingen met behulp van het cyclotron, wordt 
een PDF-9 compu~er inseachakeld voor het opbergen van data op 
DEC-tape en voor het maken vaneen voorlopige anal,-ae. 
Door het. op een display weergeven van. de opgemeten energiespectra 
en het uitprinten van dè relevante gegevens van de .in d.e spectra 
voorkomende pieken, krijgt de experimentator een indruk over de 
voortgang van het experiment. 
D.e noodzakelijke informatie ten behoeven van de analyse programm' a 
wordt door middel van een DEC-writer aan de computer doorgttgeven. 
Zie figuur 1 • 

drie 
. experiment DEC-tape 

units 

~ PDP-9 
la ben 16k( 24k) high speed 
4096 kanaals 18 bits reader 
analyser 1 micro s. 300 karakters 

E.A.E. ---- per seconden 

' 
paper tape 
punch er 
50 karakteril 
~er seconden 

calcomp 
plotter 

Tectronix 
611 
display 

I 

DEC-writer 
(telety}e-
writer 

' 
30 kar./ s. 

figuur 1 : blokschema van de computer configuratie 



Deze in:ter.matie kétl.'bêataan uit het opge'Yen van •ell aahtal 
-kanalen y~or het aanseyen 'ftn de .. ligging VliJ). een pi.ek en zij~ 
acb:te:r:~oncl• zie figuur 2. .. . , . ·· .··. .·. . . • .. ·. . .· . . · 

·In figuur 2:, •taat horizontaal 4e ~nergie. uit en vertikaal dt 
aantal dee1tjea dat gedetecteerd wordt. l)e energieachaal 1~ 
~aarbij verdeeld in gelijke :interY&lln, die kanale~ worden 
genoemd. 

aantal 
deeltjes 

kanaalnwmner 

figuur 2 : het bepalen van een lineaire achtergrond bij een 
met behulp van vier kanalen 

Hetprogramma ANALYS /2,12/ berekent uitgaande van de opgegeven 
kanalen een lineaire achtergrond (zie de stippellijn in figuur<2), 
waar-voor alle kanaalinhouden die behoren bij de piek worden · 
gecorrigeerd. 
Voor niet lineaire achtergrond aanpassingen bestaan uitgebreide, 
geheugenruimte verslindende programma • s, . die de achtergrond .. · 
benacieJ:'~n met behulp van polynomen./13/.Daarbij is. echter niet 
gegarandeerd, dat steeds de optimale achtergrondcorrectie wordt< 
toegepast bij de verschillende pieken. . · . <' 

De experimentator kan vaak uit een plaatje van het spectrum op de 
display een duidelijk beeld krijgen over het verloop van de 
achtergrond voor iedere piek. 
Het is voor de eXllerimentator dan ook van groot nut te beschikken 
o-y:er een apparaat, dat het hem n;!ogelijk maakt .om aan de hand van 
.de visuele waarneming van het s~ctrwn op de display, een zo 
optill:aal mogelijke achtergrond rechtstrêeks op de display te 
kunnen tekenen. · · · · 

"Voor dit dfi>el·~is een schrij.~eenheid ontwikkeld, di.e het m9gelijk 
maakt dat met de hand getekende figuren(bijvoorbeelà een achter
gz-ond kro~e) op de displ~y verschijnen en dat de betreffende co
ordinaten aan de computerworden aangeboden. 
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Voor ieder randappar~at bevindt zich op de ayateembançl (unit 0) 
een specifiek verzorgingaprogramma, device handler genaamd, dat 
de. input -en output organiseerd. De device h&n4iler die behoort bij 
het apparaat dat gebruikt gaat worden, moet als een soort van 

'·· .aubrouUne vanaf de DEC-tape ( uni;t O) in het geheugen geplaatst 
worden. -
Opdat zoveel mogelijk geheugenruimte beschikbaar blijft voor 
analyse programma's, wordt steeds getracht om de organisatiè 
programma's, waaronder de device handler, zo kort mogelijk te 
houden. 
De device handler voor de display bleek belangrijk ingekort te 
kunnen worden met behulp van een hardware karakter generator, 
die de organisatie voor het displayen van karakters geheel 
elektronisch uitvoert. 
Het hardware systeem werkt sneller dan de software van de device 
handler, hetgeen onder andere zeer welkom is bij het te verwachten 
background en foreground gebruik van de PDP-9, waardoor het in 
principe mogelijk is, dat twee gebruikers naast elkaar kunnen 
werken met de FDP-9. De background gebruiker werkt dan met de< 
computer tijdens de input/output opdrachten van de foreground 
gebruiker. · · 
De karakter generator schakeling wordt toegevoegd aan de huidige 
interface voor de display. Onder interface wordt een brok elektro
nika verataan, dat gestuurd wordt door de device handler en dat 
de koppeling verzorgt tussen een apparaat (device) en de PDP-9. 
Ook voor de schrijfeenheid is een specifieke elektronische 
schakeling ontwor};en, die toegevoegd wordt aan de interface voor 
de display en die de koppeling verzorgt tussen display en schrijf
eenheid enerzijds en schrijfeenheid en PDP-9 anderzijds. 
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HOOFDSTUK I 

DJ SCHRIJPEEIHEID 

In dit-hoofdetuk wordt het principe en de nauwkeurigheid 
·van het ontwikkelde 8-chri.jte.pparaat besproken. · · 

1.1 De eiaea waaraan de schrijfeenheid moet Yoldóen 

-1 De nauwkeurigb.êid moe'C beter zijn -dan die van met dehandgete
kende of' overgetrokken f'igQ.ren. 
De rersolatie voor het :giet de hand tekenen wordt geschat op 
0,5 mm. De di•play heeft een reeolutie van 0,16 mm. 

-2 Er moet getekend kunnen worden op een vel papier, dat tusaen 
pen en achrijfeuheid in li.gt, zodat de gebruiker zijn tekeaing 
op dat papier eventueel kan bewaren voor •peci:t'ieke doeleindu. 

-3 De achrijfeenheid moet liefst een etuk goedkoper zijn dàn de 
tot nu toe 1n de handel zijnde apparaten, (die ongeyeer F 7000,
ko•ten). 

-4- De achrijteenheid moet geschikt zijn voorde koppeling •an de 
Tektronix .611 atorage di8plaJ. · 
Deze diaplay maakt het mogelijk dat een beeld op het sche$ 
geruime tijd (ongeveer 15minuten) zichtbaar blijft, zqnder 
dat het steeàa opnieuwmeet worden"geplot•. 
Daarrt.aa•t ie het· oek mogelijk zogenaamde aea-etore punten.· 
te •pl•tten • die onmiddellijk weer verdwijnea. Het ia D.eoclza
kelijk deze non-atore pUl).ten 30 keer per seconden te "plo"tten•, 
om de illusie te behouden )van een stationair, constant 
oplichtend beeld. 

-5 De schrijfeenheid moet eenvoudig en makkelijk te gebruiken zija. 



1. 2 <L1 têratuuronderzoek: 
"--.---·_, __ : ___ , 

Dit lev~~à«~e voiÎende reeks bestaand.e''t~~hn:l.eken op, die alle 
enigsàir.ts ons doel banaderen : 

-l.light-pen 
·-2joy-stick 
-3 halo-generator 
-4 tekentafel met potmeters 
-; vw01 writing tablet 
-6 pi~zoplaat · 
-7 magnetische plaat 
-8 potentiaal-pen . 

Hieronder Tolgt van elk apparaat een korte beschrijving : 

-t light-pen /4/ 
De light-pen is een lichtgevo~lige pen, die tegen het display 

·scherm kan worden aangedrukt. Wanneer het pu.nt onder de ligJ::lt~ 
pen oplicht, wordt. een int-=rru.pt veroorzaakt, dat een hiervoor 
aangepast programma in staat stelt de locatie vandat pllll:t'vast 
te. ;leggen. 
Nad.elen : ..: bij de 611 starage display veroorzaakt de dikke glas

plaat strooilicht en blijft het S.torage scherm lang 
nalichten, waardoor de onnauwkeurigheid te groot wordt. 

-2 joy-stick /6/ 
Een negen-standen schakelaar regelt de be•egingsrichting van een 
non store kruisje over het scherm, waarbij interrupt kan worden 
gegeven, opdat de locatie van het aangewezel'l: punt wordt .vastgelegd. 
Nadeel : - het is moeilijk om vloeiende krommen te trekken •. 

-3 halo-generator /5/ 
Met een potmeter wordt. allen dé x-coördinaat ingesteld én· ~~n ... 
programma zoekt dan uit of er een pu.n t op de display is "geplo.t" 
met die ~-co~rdinaat. · 
Nadeel : .._ allen reeds op de display staande beelden kl.lil:ne:h 

worden afgetast. 

-4 tekentafel met potmeters 
. Het is mogelijk aan een tekentafel nauwkeu.ri~e.potmeters te bevesti
gen, die met kabeltjes verbonden zijn met de te verplaatsen lineaal. 
Nadeel : - de overbrenging met kabelt.jes geeft een traagheid, 

waardoor geen vloeiende krotnmen kunnen worden getrokken. 

-5 vwo1 writing tablet van DEC /11/ 
lkiet behulp van het doen overspringen van vonken tussen pen en 
schrijfvlak worden trill..tngen opgewekt, die aan twee zijden .van 
een rechthoekig schrijfvlak worden opgevangen met kristal.micr~ 
foontj~s, die een electrisch signaal afgeven. De looptijd van de 
trillingen is bepalend voor de positie van de pen. . · ..• ·.··.• ....... · ... · 
Nadeel:- er kan geen papier tussen·pen en schrijfvlak lièJg~!J.· 



:-6 pilzaplaat /11/ . . . .. · .. · 
Dit appara.at.••rktmetacoustiscba golven, die een spanningsveld 
Teroorzaken over een pil!zo-elktrisch keramiek vlak. Een pen wordt 
geaktiveerd door bet "v.oortrollende" spariningsTeld. 
Nadeel ~· - bet is nog 111 de ontwikkelingsfase bij Sii!Uilens. 

-7 magnetiacbe plaat ian RCA /11/ 
Een magnetische pen zorgt voor een plaatselijke magnetj.scbe flu.x
pula, die een stroomp1,1ls in een koperstrip~configuratie kan.opwekk:en. 
Nadeel : - bet oplossend'vermogen is niet groot genoeg • 

. ·;;.a de potentiaalpen /1/ · 

l)e potentiaalpen vormt de basis van bet in dit .. verslag besprÖkerl 
apparaat en wordt daarom uitvoerig behande;td als inleidingvo()r 
paragraaf 3 •· . · · 

1'8Jlll.eer we ovél- een weerstandapapier een spanning aanleggem, \za1 
er een •pannir.lgsverdeling,over dat vlak ontstaan.(figuur 3). 
Ia nu de weerstandsverdeling over dat vlak homogeen, dan is het 
mogelijk om een lineair spanningsveld aan te leggen. Alleen aan 
de randen treden vervormingen van het spanningeverloop op. 
Zie figuur 3 de zijden a en b. 

-15V 

.. 

YLx--r-
figuur 3 : spanningeverdeling over een weerstandsvlak 

Het is niet zonder meer mogelijk een lineair spanningsveld 
twee loodrecht op elkaar staande richtingen aan te leggen,. 
de contactstrippen dan een storende invloed hebben. Wel i$ het 
mogelijk afwisselend een spanningsv.-.1d op te bouwen, bijvoorbeeld 
.eerst in de x-richting en dan weer in de Y•riobtin.g. Door gebr\1ik: 
te maken van een blokspanning en diodes, spert nu eens de 
x~richting en dan weer dè y-rich'ting. ~· f'igu.ur 4). 
De contactpun'*en.hebben n'-l zogoeci als geen •torende invloed, 
Olldat in.de. gesperde.richtlng de contactpunten niet andërs;dan 
via het weerstandsvlak met elkaar in contact sta•· . .. , 
E~nmeetpe~t., die in Be.llr~}cing.wordt gebracht met het vlak,~eeft 
een indicatie van de potenti,-1 ter pla.a1;sen,. die afwias.eleAd een 
maat is Toor de x-of .y..o.co~rdj,naat. , , r : ... 



output 

'-t. .... 

blokspanning 

figuur 4 : schakeling voor potentiae.lpen 

De afgegeven spanning kan. worden omgezet in een digi táa1 .WO()I':d.; 
dat aan de interface wordt doorgegeven. . .· ...... . 
De interface kan nu met behulp van een computer de geachreven, 
figuren op de display we.ergeven, zodat een terugkoppeling 
ontataat tuaaen positie o.p het weerstandspapier en <le positie 
op de display. Doormiddel van d·eze terugkoppeling kan de 
operateur, ook bij niet exact een 1op1 overdracht van vlak naar 
display, toch de gewenste figuur op de dieplay tekenen of schrijYen • 

• 
Nadelen : - bet weerstandapapier slijt ~ij snel 

- het ia niet mogelijk te werken met een vel ;papier 
tussen meetpeR en weer·standspapier in. 
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1.3 Het principe Tan het Opgeapannen PotentiaalVlak (OPV) 

Het hier>besproken princi)lÉ! -i; gebaseerd op de pótentiaalpen 
(zie paragraaf 1-8) en is ontwikkeld omda,t het eenvoudig ia en 
veel mog.elijkheden biedt. · 
De functie Tan het weeratandspapier ( ui.t par.1-8) wordt nu over
genomen door een weeratandsplaat en de pen (uit par.1-8) wordt 
Tervangen do.or weeratandapapier, dat vlak boven de weerstandsplaat 
ia opgespannen. (zie figuur 5). ·. 

figuur 5 : principeschets van het OPV 

Door het indrukken van het weerstandspapier met een gewone balpen, 
w.ordt contact gemaakt met de wéerstandqplaat, waardoor de spanning 
ter plaatsen wordt overgenomen ~oor het weerstandspapier. 
Het is hierbij mogelijk om een •chrijfvel over het. weerstandspapier 
te leggen, waardoor het weerstandspapier minder snel slijt en de 
geschreven figuren kunnen wordan bewaard. · 
Daar het weerstandspapier een vierkanteweerstand heeft van 2;5k: obm 
en de weerstandsplaat van 25 ohm, wordt de weerstandsplaat onder 
het contactp1.1nt niet kortgesloten en blijft de aanwezige spanninga
verdeling gehandhaafd.(figuur 6). 

pen 

figuur 6 : principe-schets van het contactpunt 
A en B geven de contactranden aan 

De 2.50 ohm weerstanden zorgen voor een constante spanningsdeling, 
waardoor Vout een maat is voor de spanning in het midderf van 
het contactoppervlakje. ·· 
De uitgangsimpedantie is ongeveer 125k obm .• Voor het doorgeven van 
Vout aan een ADC(analoog to digitaal converter) wordt een verster
ker gebruikt - type : Fairchild ,4fA740 met e~n inganga.i.mpedantie · 
van 1012 ohm - • 
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1.4 De nauwkeurigheid 

Voor het meten van de nauwke~igbeid Tan het OPV is het uit 
symmetrie oogpunt voldoende in 'én richting te meten met een vaste 
apanning over de weerstandsplaatCzie opm.), figuur 7 : 

1 2 3 4 5 

"~,.f ___",_ y ttttt 6 

~x 
l20V 

t koperstrip 
fi~uur 7 : de weerstandsplaat 

Wanneer we uu rechte l.ijnen trekken evenwijdig aan de "spanninga
strook", dus in figuur 7 in dey-richting (de lijnen 1t/m 5), 
verwachten we voor alle punten, die op een lijn liggen dezelfde 
spanning te meten,die een maat is voor de x-co~rdinaat van die 

c·lijn. A:t'wijk~gen geven echter een langs de lijn varilrende apanninc, 
die we willen opmeten om de nauwkeurigheid te kunnen vaststellen. 

Het OFV ia uitgetest op een freesbank, omdat hiermede eenvoudig 
rechte evenwijdige lijnen te trekken zijn mdt een grote nauwkeurig
heid. In de boorkop van de freesbank werd een balpen bevestigd 
en de tafel van de freesbank, met daarop het OPV, kon met e~fi 
instelbare constante snelheid onder de boorkop doorlopen. · 

In figuur 8, zijn drie krommen getekend als model voor dri~ ge]lleten 
lijnen. 

tijd 

I 

I 

I 

I 

I 
m131 
~~· 
I • 

A + 
I . 

I 

orde van cm. orde van 1/10 mm. 
··~---~~ I 
I ! I 

' I 

.f. 

1 m53 I 
~~-1' 
. I 

I 5 

I 

A
1 

B
1 

I 

cl D 
I 

E •pamaing 
figuur. 8 : model van drie gemeten lijnen 
-~---------------------~-------~-------------.---~--~-~-~~~~--~--opm .• : de minimale grootte van een .vierkantje op de plaat, w~arvoor 

de vierkantswe~ratand nog 25ohm bèdraagt, ia 0,15bij0,15mm. 
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Kromme 3 is gebru.iki als referentie, omdat de afwijkil:lgariohtingen 
van de andere krommen SYJD'letrisch zijn t.o.T. deze middellija. 
De lijn door de. uiteiaden v~ JcrOIJIIDe 3 geeft de referentiehelling 
&all (lijn C). De maxi.Dtale af~ijking van kromme 5 t.o.v. kromme 3 
(m53) is gelijk aan de locidr~ohte afstand tu.saen de lijnen D en I, 
die evenwijdig getrokken. ~ijnaan lijn 0 en wel zo, da'C de 
kromme 5 er preetea biAne~n.lt.. .. . . . 
l)e ma~imale afwijking.van'krOIIlDle 1 t.o.v, J {m1J) 1il gelijkaan de 
loodrechte afstand tu.saen de lijnen A en B • . .... · ... ··... ·.··· 
De gro9tst mogelijke afwijJr;ing is nu de som van m13 en JI15Jen1a 
een ~t voor de lineairitèit : · 

lueairit;eit =•13 + m53 
Daar dè referentie-lcrOJDllle 3 niet precies 1n het midden 118~';'>J1.•en 
••• ale goede benadering voor de. resolutie : 

resolutie = (m13 + m53)/ 2 • · 

In het totaal zijn er vijf metingen met het OPV u.itgevoerd,.'tf&lt.rbij 
de spanning over de·weerstandsplaat +20.volt bedroeg. Het da,ar'bij 
gebruikte weerstandspapier (zie appendix 1) was aan twee lt.anten 
bewerkt met aceton omdat aan de ene kant blauwe merkstempels voor
kwamen, die slechte contaot.en veroor~aken en aan de andere kant 
een witte kalk-of verflaag zat, dat helemaal geen contact maakte. 

Voor de eerste vier metingenzijn voor iedere.meting de lij11en 
1 t/• 5 van figuur 7 getrokken met een onderlinge afstand Vf.ln 4om. 
(zie tabel 1). Vout is opgemeten •et behulp van een x-t solirijver 

. met. een ingangsimpedant ie van 1Mohm, zodat de gemeten Vout gelijle 
was aan 8/9 van de werkelijke Vout. 

meting lineairiteit res.olu.tie r-' reproduceerbaarheld 
nummer (mm.} (mm.} (mm.) :. .·: 

1 1,3 0,65 } 
... 

0,5 
.. 

2 1 0 0,50 0,5 
' .. 

' 3 0,7 0 35 } 
i•· 

' ' .• I . 

4 0,7 0,35 0,5 I . ; 

tàbel 1 :resultaten vanmetingen aan het· OPV 

Bij de vijfde meiing is een lijn dwars op de vorige lijnen getrok
ken (lijn 6 uit figuur 7). Grafiek 1 geeft net re sul iaat da&rYan 
weer. In grafiek 1 .is du.idelijk een sinusvormige afwijking waar
neembaar van de gemeten kromme om de getrokken lijn dQor 'begin 
en eindpunt van de kromme •. · Dit effect kan het gevolg zijn van een 
sinu.aYormige verandering in. de tfj,d van de snelheid van de .. frees
tafel, of' veroorzaakt zijn ~oor inll.omogeniteit.vande w•erstands
laag op de weerstandaplaat. ~ 

: meting vu lijn 6 ui.t 
figuu.r 7 

spannag 
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. · 
' 

1 • '- Coaclueie 
·Daar met de hand getekende. figuren geen grotere nauwkeurigheid 
zullen halen dan een resolutie van 0,5 mm, is het OPV geschikt 
voor gebruik. Het OPV ia eenvoudig te bedienen en stelt geen 
speciale vaardigheidaeieen. · 
Er moet rekening mee word.en gehouden dat de plaat geleverd werd 
met een koper laag erop, die bij de CTD eraf is ge.ltat. · 
De CTD deed dit karwei echter voor de eerste keer en had nog geen 
ervaring met dit weerstandsmate.riaal. 
Vervolgens is de plaat in de •fdelingswerkplaata opmaat geaneden, 
waarbij vette vingera op de plaat achterbleven, die ernfet·~on4en 
worden afgehaald, daar het ri~ico groot was dat dan de weerstands-
laag zou worden beschadigd. ·· · 
Ondermeer ideale omstandigheden is het mogelijk, dat er nog 
.betere resultaten kunnen worden behaald. 

Opmerking :·dit apparaat maakt het .mogelijk, dat een vel papier 
over het weerstandspapier heen gelegd wordt, dua tuasen·pen en 
weerstandspapier in. 
Tijdens de metingen bleek dat een calque grafiekpapier geen 
invloed had op de meetresultaten. 

Als pen kan een balpen, een potlood of een ander puntig voorwerp 
dienst doen. De balpen verdient echter de voorkeur, omdat deze · 
goed over het papier glijdt en niet haakt. 

': 



1.6 De bouwtekening vanhet OPV 

Gepoogd ia een constructie te ontwerpen, die het OPV makkelijk 
beachrijfbaar maa)[t. (zie figuur 9). 
Het apparaat il!l vierkant met zijden van 315 mm.,en is ~5mm.hoog. 
De weerstudsplaat wordt 200 'bij 200 mm., met een werkgebied van 
.160 bij 160 mm. · 
Het weerstandapapier moet 260 bij 260 mm. zija • 

De Toorkomende onderdelen zijn: 

: perapex "onderstel" ····· ·· 
: perapex raam, dat op A geklemd moet word4lll (de klMcoll.e1f"trtie 

staat hier aiet getekend) . .. ' 
: perapex amal raam, dat het.·· weeratandapapier moe~ 8p8l'Ulen 

perapex fl'ame veorhet instellen van de afstand tuaaen 
papier en plaat , . 

E : .rubber riag, dat het weerstandspapier vaatklemt tu.aaen A en B 
l : bladveer, dat zorgdraagt voor een puntcontact en waarop .cle 

spanning wordt aangesloten 
g : achreeven (drie m3-10mDI en een mJ-6mm) 
H : weeratandapapier, waarop de outputapannlag komt 

·i: veer 
j : feluoer, Taatgeaeldeerd aan l 
X : geaoldeerde draad voor he't outpu'Csignaal . 
L : perapex plaat voor het beveatigep. van de weerstandafll&at 

.m: metaalatrip, dat contact maakt met het weerstandspapieren 
het ou.'Cputsignaal levert ~. · . ·.· · 

I : achroefgat (mJ) voor het eYentueel bevestigen van.een 
omhulling met 'panelenbord · · 

.p : soldeerlip . 
Q · : metaala•rip, waaràan de . diodes gesoldeerd zitto 
w : weere'tandsplaat, dat dienst doet als spanning8Tlak · 
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I , 

DE INTERFACE 

Ia dit hoofdstuk wordt de interf-ace bespre}c~tusaen de schrijf'
eenneid, de display en de :PDF-9.() Dez~ inte.rf'ace yerzorgt. het deer
geven van de colrdinB.ten in;ferm-.tie (d.a:ta) .V8.11.het OPV JJ.&&.r~de 
di8play en/of naar de PDF-9, alllOOk het "plo'tlen" van punt~._,. 
li~nea en kare,kters op 4e display. · 
In de appendiX: kunt u· het bouwechama vinden van de ontworpen' 
interface. 

2.1 !'w:lcties en mogelijkheden 

betreffende de schrijfeenheid : 

-1 het. genereren van een kruisjé in non store mode rond het door 
de schrijfeenheid bepaalde punt. Dit krllisje moet het punt op 
de display aanwijzen, dat oyereen1comt met de plaatiJ van de pen 
op het OFV. Het kruisje moet hardware gegenereerd wordenvanuit 
de interface, waa~bij de device handler he~ genereren van eeD. 
kruisje kan st.,.rten ,en stoppen. · 

-2 het doorgeven· van de data van. he.t OPV naar .de l?DP-9, zowel Yeor 
puntea ale voor een of meer lijnen. Voor ied~r punt moetJDet 
de hand interrupt worden gegeven doormiddel van een druklèAep. 
Voor hetoYernemen van een li~nmoet het voldoende zijnmet de 
hand slttchts é'n interrupt te geven. · 

betreffende het "plotten• van karakters op de display : 

-3 het moet mogelijk zijn de begin coördinaten van karakters 
op te geven. · 

-4 de ontworpen schakeling moet ook voor-zien in het uitvoeren van 
eJLkele speciale karakters, die Yeelvuldig gebruikt worden, 
onder an.dere b. ij bet g.enereren···· .. · .v·an. ·.· eep: .li. •tj.ng van.•·· een pr .. oçuma. 
Dit zijn dan de control tab {komt overeen met acht spaties), 
de line f'eed (ga verder op nie1.1we regel) en de cariage retu.rn. 
(ga Terder aan het b~gin van een nieuwe regel). · 
Deze karakters komen ook voor op het toetsenbGrd van .de DBc-
writer. · . _ .. 
Verder. moet de keuze bès(aan vo.or het .al dan <niet au.to111at1soh 

· doen wisselen van een pagina. Het scblrttm wordt dan"gewia~• en 
:net eerst volgende karakt-er verschijnt links bovenaan het •chem. 
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2.2 Het volgerde df8,gram 
.~ · ... ·····. ·.. .··••··.··. · .. e< ·.,·.·.· ... · 

Het volg.l."dè di~gram van de ontw~rpen S9ha)[eling 
is ondervercieela in drie dëlen. .·.· · . -

.:oe IOT pulsen (input output' transfer pulsen}, die veelvuldig 
:v-oorkOJDen:. in net ;volgorde diagram, worden van~i t de compu'Çer 
gegeYeJl in opdracht van çle device handler. . .... .. . . . . .· ·. . · 
Dedevice handlar controleert en regelt met be'hu.:tp van J:OTpulaen 
de .interface EIChakeling. (in hoofdstuk: III wordt nog nadel'" 
ingee;aan op de lOf pulsen). · .. ·. . . ·. .· .. · 
Va.a.ieder deel volgt nu eenkorte beschrijvi.ng: 

- het huidige interface gede~l te : . 

Het biedt de mogelijkheid on1 bij toevoer van 10 bit tilformatie 
(data) voor. de x- en 10 bit voor de y-co~rdinaat het .. daarmede 
bepaalde punt in store- of non<atore mode te "plotten" op de 
display. . . . .. . .· .... · ..•..•. 
Het. inlezen ·van deze data van Q.e I/0 bus naar het ~isplay but:ter 
(eera. flip flop register dat zijn data viaeen digi\af!l.naar ana
loeg converter doorgeeft aan de display) , Joef3tand .(tal , 
geschiedt wanneer :towel de IQT 05x4 en 06x4,pulsen (0001) zijn 
gegeven. De IOT 056x en 066x pulsen (0010) z.o.rgen voor het in 
store ·mode (toestand (2) ) en de lOT 054x en 064x pulsen (0011) 
V'oor het in non store mode (toest!tJld (3) ) "plotten" van de 
tilhoud van het display buffer op het display scherm. 

opm. 1.: de andere twee gedeelten VB.ll de interface worden>gekop
peld met à.e huidige interface tot één interfaè~, waarin de huidige 
interfactf toegankelijk is gemaakt voor de invoer van data vanuit 
het nieuwe interface gedeelte. 

- het OPV gedeelte van de interface :. • 

Dit gedeelte draagt enerzijds zorg voorhet inlezen van de data 
van het OJ?Vna.ar het I/0 bus buffer, wa~rna de data kàn worden 
opgeborgen in het computer geheugen, en (fuderzijds voor het inlezen 
van die data naarhet buffer van de tellers (zie opm .. 2) opdat er 
een kruisje i.n non store mode rond het ingelezen punt kan worden 
"geplot". . . . . . ,. · . · .···. · ..•.. ·.· · 
Vanuit de begintoestand·;"(Of, ·wordt de tussentoestaad (7) bereikt 
met de IOT 0601 puls (10®0). De toestande:n. (8),(9),.(Jo) en.(Ja) 
Tolgen elkaar automatisch op en genereren een non storekruisje 
crQnd deïn toestand (8) ingele,en OPV·Q.ata in het butter yan de 
tellers. In toestand .. {9) wordt de opbouw van het kruisje geregeld 
tloorhet al danniet verhogen van de.teller inhouden en i~.(1'b) 

. wordt de data van de .. tellers doorgegeven aan. h.et display buffer, 
waaraa in (Ja.) het ,betreffende punt w.ordt geplot in non s~ore 
mode. Autom-.tisch gaat à.e toestand (Ja) weer over in (9l.en volgt 
een volge:ud pUilt van het kruisje •.. · . . ... . · ... · 
Ie een kruisje geheel geplot~ de.nyo1gt een einde kruisje puls .. 

·~~yo~~ :::r~:oîo~o~~if'~~l!J~c::~.b~i:i:! :i~~~g!i~::~:~~o(~~ud 
weer teruggeeft. Vanuit (7). wordt ook de tuaseQtoe•tanà. (8al > .·· 

automatisch bereikt~ 
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"': ' 0, ' . 
Met de IOT 0701 puls (1011)" volgt•tussentoestaad (10a), waaraa 
de IO'l! 0761 o! de iaterrupt puls (1100) kan kom$n door het 
iJldrukken van eèn drukschakelaar, p/1 int. genaamd, die gemon
t.e.erd zal worden op het OPV. Tijdens toestand ( 10a) brà.ndt er een 
lamfje (op het OPV ) genaamd : ready for interrllpt. 
Ia 11) wordt dan de I/0 bus data opgeborgea ia het computerge-
heugen. De IO! 0621 puls ( 1101) wordt gegeven als de devi'c:e handler 
"bemerkt" dat de al vrijgehollden geheugen pl,.aatsen zijn volgelezea 
en ia toestand (12) gaat er dan een laD1pje branden (op het OPV) 
genaamd buffer vol lamp. 
Met de IOT 0661 -p11ls (1010) keert de schakeling 'ter11g in de. uit
g8llgstoeatand (0). Deze p11la (1010) wordt gegeven W&IUler het buf
fer vol is of wanneer een tweede drllkschakelaar (cp het OPV ), 
einie device genaamd, is ingedrLlkt. De eiade device drukkno:p 
zet een bit van het I/0 bus :buffer, zodat tijdens tbestand {11) 
de device handler hierop kan reageren. 

opm. 2 : er worden in de ontworpen interface schakeling twee . 
up/down tellers gebruikt, waarvan er ·een dient voor de x co&rdi;;,. 
:Q.&at ea de andere voor de y coördinaa-t informatie. Dez.e tellera 
bevatten een buffer waarin de data kan worden vastgehouden. 
Met de 11p/down mogelijkheid kan de inhoud van een teller verhoogd 
of verlaagd worden, hetgeen gebruikt wordt voor het genereren van 
eell kruisje. 

-het karakter generator gedeelte : 

Hierin kunnen karakters op de display worden geplot en. k11nnen de 
speciale karakters inclusief het pagina wisselen worden behandeld. 
De begintoestand (0) gaat over in (4) met de IOT 0764 puls (0100). 
Ia toestand (4) wordt de karakterinformatie (7 bit ascii code ) 
van de I/0 blls naar een flip flop b11ffer gelezen. De 7 bit ascii 
code bestaat uit 6 bit directe karakterinformatie en een zevende 
bit voor hetenderscheiden van speciale karakters. Als het· 
zevende bit gezet is ontstaat ee~-l~vel (0110) en toestand (4) 
gaat over in (6). '· 
In ( 6) vindt de speciale karakt'èr behandeling en het pagina 
wisselen plaats en wordt het startpunt ingesteld voor het eerst 
volgende karakter. Op (6) volgt een &utomatis,che interr11pt puls 
(0111), die de begintoestan·d weer teruggeeft. 
Is het zevende bit niet gezet, level (0101), dan gaat (4) over in 
(5). In (5) vindt de organisatie plaats voor het displayen van 
karakters en worden de tellers (zie epm.3) al of niet verhoogd. 
De toestanden (5), (1b) en (2a) gaan a11tomatisch in elkaar over. 
In (1b) wordt de inhoud van de tellers overgebracht naar het 
display buffer, waarna tijdens (2a) het betreffende pWlt wordt 
~eplot· in store mode. Van (2a) gaat de schakeling weer over in 
( 5). Wanner het laatste punt van een karakter i.s geplot, gaat ( 5) 
aut()matisch via een interr11pt (0111) over naar de llitgangstoestan4 

(0) • 

opm. 3 : de gebruikte tellers zijn dezelfde als de up/down tèllera 
van het OPV gedeelte, en worden nu niet gebFilikt voor een lcrllisje, 
maar voor de plaatsbepaling van de karakters op de display:. 
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het karakter genera-
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huidige. 

tor gedeelte 
1 

interfaee 
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OPV gedeelte 
_ __l. 

figuur 10 :. v•lgorde diagram van de totale interface 

De optredeAde pulsen en levels zijn in het tweetallig stelsel 
gecodeerd : 

0001 lOT 05x4 en 06x4 
0010 lOT 056x en 066x 
0011 lOT 054x en 064x 
0100 l~T 0764 
0101.7- asciibit gezet 
0110 7e ascii bit=O 
0111 automatische interr. 

De toestanden zijn genummerd ? 

1000 lOT 0601 
1001 einde kruisje 
1010 lOT 0661 
1011 lOT 0701 
1100 p/1 interr.of lOT 0761 
1101 lOT 0621 

0 begintoestand · 
1a data.l/0 bus naar display buffer 
1b data tellers naar display buffer 
2 "plot" display buffer in st~ore mode 
2a , , , , , , , , , , , 
3 "plot" display buffer in non store mode 

)a ' ' ' ' .. ' ' ' ' ' ' ' ' ' 4 7 bit ascii van 1/0 bus naar flip flop register 
5 organisatie voor een karakter 
6 speciale karakters en pagina wisselen 
1 tussentoestand 
8 data OPV naar buffer van tellers 
8a tussentoestand 
9 organisatie voor een kruisje 
10 OPV data· naar l/0 bus 
10a tuasentoestand 
11 data van l/0 bus naar geheugen van de PDP-9 
12 FDP geheugenbuffer vol ' 

l 
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2.3 Speci.a::t.e gedef:)lten van de ontworpen interface 
,·,_-•,•,' "'·,n :•' ' •' 

In. dezepiragr~af.wordt enige kennis.veronde~$t~l~ van logische 
bouwstenen •. Er wor.dt met positieve. logica g,èwerlçt; dus pulsen 
van 0 en +5 .volt, waarbij de binaire 0 voor 0 volt en de 1 Toor 
+5 vort·geldt. 

-1. de timing voor het inlezen van data uit het OPV 

. llit het OPV komt eep. analoog signaal, dat omgezet dient te worden 
naar een digitaal signaal met behulp van een ADC ( analoof naar. 
digitaal converter). Zowel. d-e x• als :de y-co6rdinaat dient.l>e-. 
paald te. worden, zodat een: tijdig omschakelen van de spanni~g\ 
over hetQPV noodzakelijk is. (20 volt blokpuls). . · .. ·. · .. < <· ··· 
Figuur 11 geeft een blokschema weer van dit interfa.ce gedeel'te • 
en figuur 12 het timing diagram. . . . . ·. .. , 
De lead x puls zorgt dat de.x data in het buffer vande x teller 
en heti/0 bus buffer x komt en de load y puls zorgt dat de y data 
in de y teller en in het· I/0 bus buffer y komt .• 
De begin pu.ls kan gevormd worden do~r de volgend.e sisnalen (zie 
ook de bouwtekening in de appendix) : 

x àf y maxm H: de x-resp. y~teller heeftzijn maximale 
waarde bereikt. en er moet een nieuw pu.nt 
worden ingelezen. 

clear LD H : einde kruisje, er moet een nieuw pu.nt worden 
ingelezen. 

IOT PI L : Terscl!ijnt als level, wanneer de OPV flag gezet 
is ... eû geeft de eerste aanzet om een punt, in 
te "lezen. 

opm. de converter wordt besp~oken in .de literatuur /1/ 



load y 

eenverte timing load x 

_n_r 
20volt blo . ' 

star eady 

OPV ADC 

figu~ 11 : blokschema van het inlezen van data uit het OPV 

.. begin 

5volt blok 

start ADC 

ADC ready 

load y 

load x 

200ns 

22/'{s 

I 

!500ns 
I 

begin kruisje 1-----------~ns 
33Hs ;{ 

figuur 12 : timing diagram voor het inlezen van OPV data 
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-2 het gea,ereren y~<een non store krllisjel!onci de ingelezen OPV. data 
_,·::_,_--->::~.:_ -(·-· ·_: __ ---__ ' --- __ -:·:,---·~\:~---::·_~_,_ -;.;. ·_· .~ ' - ._:_--__ -_-~ -_- -_ - - - __ -' -,- _-:<~.:-.:- <' ___ :_" - -. " __ : __ ::· __ -_--_ 

Het krl.ll~Jj~ moet b.innen. de tijd,i 4ie vel"strijÎtt tt1ssen het aan
bieden van twee verschillende. pup.'l;en "geplot" worden. De. snelheid 
.waarmede u1et .de band· ~eschreven ·\\lordt, bepaal cl de tijd tuaaen 
tf:~ee opeenvolgende puntttn. (we stellen. deze op maximaal tqcm/a). 
Een pwrt op de display is ongeveer o, 16 bij 0,21 mm. groo"t 1 zo4a.t 
de tijd tussen twee display punten (bij een schrij.fsnelheici van 
10/ cm7e), 1 ,6 ms bedraag·t.Rondom ieder schrijfpl1nt moet een 
kruis~.• gegenereerd worden. Per kruie.j.e is da.n maximaal t,6 ma 
beschikbaar. 
I>e 6ntworpen schakeling voorziet in een "snelheid" perkntil!je 
vaa 0,64 me, hetgeen dus ruim voldoende is. . . . · . 0· 
Voor het genereren van een kruisje is gebruik geml:lakt van.tw~e 
up/down tellers, waarvan de ou.tput via de buidilg~ interface wordt 
doorgegeven aan de display, die het betreffende pun,t .. op het 
scherm doet oplichten in non store mode .• (hetgèen C)ngeveer 3Ms 
per pl1nt in beslag neemt). 
Het kruisje zal ongeveer 8,4 bi·j 6,4, mm groot worden. 

-3 de karakter generator met de omringende schakeling 

Figuur 15 toont ons· ·een globaal overzicht van de karakter generator 
met···. de omringende schakeling. Daarin zien we dat va.nu.i t de . 
device handler een 1 bit ascii code woord aan de "oude". interfs.ce 

·wordt aangebodea. Deze geeft de 1 bits door aan de ontwo~pen 
schakeliag. De 7 bi te worden daar getest op dtt codes voor control 
tab, line feed en carriage return. Blijkt de aangebodencode een 
van deze drie te 'zijn, dan volgt alleen een plaats bepaling. 
In het andere geval worden 6 bits aangeboden aan de karakt•r 
genêrator. ( het zevende bi t,.geeft alleen informatie over een 
speciaal karakter). . · ... ··.· .. · 
De karakter generator werkt alsvolgt: een geadresseerd gehelJ.gen, 
kan uitgelezen worden met behulp van een 6 bitasciicode en nog 
een 3 bit kolom adres input (zie figuur 1 3) • · · 

6 l~ne . aacii {- k!~!kter. 
1 nput generator 

kolom adres 
input 

1 bit 
data 
output 

. 
• • • # 

• • 

• • • • 
• • • • 
• it • • ' • • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

figuur 13 : de karaktergenerator sec. figuur 14 : raater'van 5 bij 7 

Een karaleter wordt puntsge.wijs opgebouwd door e.en keuze uit een 
raster van 5 bij 7 punten.(figuur 14). De 35 rasterpunten peelaaa 
in· het ROM(read only memory) een geheugenruimte van vijf wool'."'den 
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·~ ,. .• 
, . 

. ~ 

met een woordlengte van 7 ·bit. Ieder karak:ter heeft zijn eigen 
raster ia he.t ROM geheugen. Voor het verkri.jgen van de karakter 
informatiè·is het nodig de gewenste ascii. code van 6 bit •P de 
iaput lijnen te zette:q en met behU.lp van d~ kolom adres input 

de vijf woorden van 7 bit achtereenvolgens al.s output te doen 
verschijnen. Daarna wordt de vijf tellergestart, die in stand 
0 , ?bits output doet verschijnea bij de karakter generator. 
Deze 7 bita worden om de beurt uitgelezen. Afhaakelijk van het 
aantal voorafgaande karakters en de stand van de vijf teller, 
wordt de plaats op de display bepaald. 
Het om beurt.en uitlezen geschiedt met een shift re~ister, dat 
steeda .S~n van ·zijn zeven uitgangen gezet heeft en daarmede 
~~n van de zeven poorten be.dient. Wanneer èn het shift register 
èn het bijbehorende karakter generator bit gezet ia, gaat de 
poort "open" e:a. wordt een puls doorgegev,n aan het plaatsbepalinga
gedeelte. 
Het shift register verspringt synchroon met het "pletten" ia 
store mode, hetgeen ongeveer 20)'(a per punt 1n beslag neemt. 
Wanneer tijdens het. uitlezen een output bit gezet is, 'wo.rdt het 
daarvoor bepaalde punt doorgegeven via de oude interface aan de 
display en verschiJnt op het scherm in store mode. 
In het andere geval wordt er geen data doorgegeven naar de display 
en wordt het volgende van de 7 bits uitgelezen. Nadat het zevende 
bit is uitgelezen verspringt de vijf teller en k.mt de volgende 
ko~om van 7 bits als output te voorschijn. Bij stand vijf van de 
teller, wordt de teller gereset en volgt gé~n nieuwe kolom van 
7 bits als output. Wel wordt ee~· interrupt verzorgd, die de dèvice 
handler weer in de gelegenheid stelt een eventueel volgend karakter 
in de vorm van 7 bits ascii aan te bieden. · 
Met behulp vàn up/down tellers wordt de plaats op de display van 

~"·de raster punten bepaald. De teller inhoud wordt doorgegeven aan 
de display, waar het punt in store mode op het scherm wordtgezet, 
op voorwaarde dat bij het uitlezen van -het bit behorende .bij het 
overeenkomstige rasterpunt, dit bit gezet is. 

opm. : het pagina wisselen vindt plaats in het plaatsbehahdel1ngs-
6•deelte, wanneer bit 0 van de accumulator switches is gezet. 
(hierop wordt in de device handler getest). 
Bij het automatisch wisselen wordt getest op de inhoud. van de 
y teller.(in de interface zelf). Het wisselen gaat gepaard met 
het op 1777 zetten van de y teller, het op 0 zetten van de x teller 
en het "schoonvegen" van het display scherm.(hetgeen ook in de 
interface zelf plaatsvindt). 
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FDP-9 

test op: 
control tab 
line feed 
carriage return 

, _ ___t__ ___ ~ 

karakter 
senerator 
lROM) 

~~-+--~~5 telle 

reset 

5 

figuur 15 : blokschema van de schakeling rond de karakter 
generator 
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HOOPDSTUlC II I 

DE DEVICB HABDLER 

3.tlnleiding 

Het .. huidige systeem bevat drie handlers voor de display, VPî.: , 
DIL •. en DIS •• De handlers DIL. en DIS. zijn korte handlers, die 
in. de groep NK z.elf geschreven zijn en een vervanging betekenen 
van de uitgebreide handler VPA. , geleverd door DEC(Bigital 
Equipment Corporation). . · . . 
Nu is er een nieuwe handler genaamd DIT. geschreven; DIT.. betekent 
display tekenapparaat. . . . . . . . · · 
la DIT. zijn de mogelijkheden van DIL. en DIS. verwerJc:t en ia 
tevens het gebruik van het OPV geregeld. De huidige handler DIL. 
bevat de mogelijkheden voor het plotten van karakters, punten 
en lijnen, terwijl DIS. alleen voor het plotten van punten en 
lijaan bestemd ie. 
De gebruiker moet voor het geval dat er geen gebruik wordt ge
maakt van de schrijfe.enheid, de mogelijkheid krijgen van. een 
korte device handler waarmede alleen karakters, alleen p~ten 
en lijnen, of karakters punten en lijnen kunnenwerdengeplot. 
Daarvoor moeten nog twee device handlers {DIK. en DIB.)worden 
geschreven, die kunnen worden afgeleiduit DIT •• 
Danve1gt hier een overzicht van de vi-er handlers, 
gebruiker een keuze kan doen : 

DIT. : schrijfeenheid,karakt.ers,punten en lijnen. 
DIB. : karakters,pun.ten en 11,jnen 
DIK. : karakters ~ 
DIS. : pun'len en_lijnen 

DI!. en DIK. hebben in vergelijking met DIL. een belangrijke 
tijd-en· aebeugenwinst. D~ tijdwinst is het gevolg Ya.Il een vermin
derd aan'lal·instructies, in Terband met .de ~aken die d~ hardware 
karaleter generator heeft overgenomen van dedevice handler, 
ea de k;arakter generatordie sneller werkt. dan het vroegere pW!lt 
of vector display prog:r:-amma, _dat verwerkt is in VPA. e,n DIL. • 
De geheugenwiJlet zit h• iJl het venugen vaJL een <deel Van het 
handler programma door ecm hard'tfare karakter generator •. Voor · 
DIT. ie er daarnaset J).Og een stukje .Programma èijgekoJilen, dat 
de·organisatie voor de schrijfeenheid verzorgt. 
De.karaktersize mogelijkheden zijn veranderd. Wae het in DIL. 
mogelijk om :aaaat de standaard size (7), nog 31 verschillende 
karakter groottes te .programmeren, nu is de keuze beperkt tet 
d• ataadaard_ si ze . e11 ee~ 1, 6 keer zo grote . size. · .. . · ..... 
De eize werd voor DIL. opgegeven bij de .WRITE*"met m=1.op.h•t 
argument w. Bij DIT. en DIK. wordt de size opgegeven bij de .WRI!E 
en. ia alsvelgtverwerkt in de mode: · 
m=2 size normaal 
m~12 size groot 
m:J size aormaal 
~l.J_!!!!-..E!!! __________ ..;.~--------------------------"'"i..L 



., 
'. 

~~:tv~;f!!•;!e:ls~r:!!~:n0;i:::~:~.:•P!~:~· drie regel• 
Voor• DI~; .. 'ia····een ~tY&tee~D~D&cro instructi~ ·•l"~~~ .gekomen, nl. ' 
.RJW) (zie :Pflr&~aaf 2). . . , . . . . . •.. . <. , ·~ .· 

· De gree~te van DIL. is 1 050(oct. )•552(àec . .,) $eheugenplaataq 

:: :: ~~i: irord~2~~~vee;4;~o{~ct.)=J20(dec.J . 

3.2 De syateftiDilacro•s 
' ,--- ,__-_, 

Een systetDJJDacro is een symbolische ins.1Jructie, waarbij de·Jne(,o:r'• 
a•eembler een aantal JOS.chinetaal Qj,nstructies genereerd. De sywteeJio
macro wordt onderscheiden van 8l,J.df!re s~polische inst:ru.cties door-
milillel TBn ee:n pWlt (bijvoerbeel4 .read). . . - . · > .. ·.·• 

De machinetaal.instructies verwijzen naar de device handler, wa.a:r
in de input en 'output wordt georganiseerd. 
De volgende aysteeaaaoro's kunnan gebruikt worden in verbaad met 
de 4eTice.handler: 
• IN'If .REA.D • WRITE .WAIT • WAITR • CLEAR en .CLOS~ • 
Als'y,olgt komen zij voor in programma' a : 

voorbeeld : 
begin .• INIT 1,0,begin 

.INIT 2,1,beg1n 
• 
• 
• 

• READ 1tm1 ,11, W1 
• WAIT 1 I . WAITR 1 ,adr2 

• . ' 

.WRITE 2,m2,L2,W2 

.WAIT 2 I .WAITR 2,adr2 
• . . 

.CLEAR 1 
• 
• 

• CLOSE 1 
.CLOSE 2 

m1,m2 : data mode 
L1,L2 : line buffers 1 en 2 
W1,W2 : wordt count (aantal} .. 
het eerste arpent,het zogenaàiade dat slot, geeft steeds aan ••t 
welk apparaat we 'tie maken hebben. ( b.v. 1 is DEC writer 

3 ia DEC tape, 
10 is display)/ 

het tweede 8l"iml!ents · ... . . 
bij de .îHT käiî 0 of 1 z1j14; .1 voor output en 0 voor ,1.4.1.1"'111.'" 

bij de .READ en ;WRITE geef'è )let de data mode aan 
bij de • WAITR ia het een adres 
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he._ derde arpent. : 
bij de .iJlt. geeti het s~art adres aan 
bij de .READ en .WRI!B ia een adres, waarbij geheugenplaateen 
gereseneerd aoeten worien opclat data daaruit gelezen resp. 
daarin geschreven kum:len worden. 

het Tierde ar~ent : 
bij .REXD en ~ÏTE geeft het aantal vrij te houden geheugen~ 
plaatsen aan. · · 

De .WAITR instructie maakt het mogelijk om in wachtlussen(d.i. de 
tijd tussen het moment van de .. input outpu~ opdracht en het. m•eat 
dat de opdracht is voltooid) van de displa,- op andere functiee 
te testen, zonder dat men gestoord wordt 4oor een display in~errupt. 
In een wachtlus van de schrijfeélaheid moet men rekening houden 
met int•rrupten voor de schrijfe~nbeid, · 

Nu volgt een gede~ailleerde op~e van de systeemmacro•s, die 
de gebruiker tot zij~ beschikking krijgt; en in paragraaf 5 
volgen nog de flow di-sramm_,n behorencle·bij de afhandeling in 
de derice haDdler Y8l1 iedere systeemmacro • 

... .. 
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.Ilfl!.&,,PJR/Clear.display en 
··· ... · · (zie opm. 2) 

eniaitialieeer 

a : dat slot 
F. • o, ie hier niet van toepassing 
R = o, ia bter .niet Vflll toepassing 
n : bevat de maximum grootte ..,. het lijnbuffer, 

behoread bij de display : 54(decl=64(oct.) 

macrovertaling : I .INIT a,F,R 
I cal +F7-8 + •9-17· 
1+1 1 
1+2 R 
1+3 n 

opn. 2 : initialiseren betekent hier het opnemen T8ll de IO!akip, 
behoreade bij het door het dat slot aangegeven apparaat, 
ia de skipchain (zie blz. 27 ) • 

• READ a,m,L,W /regelt het gebruik van het OPV 

opn. 

waarin: a : 
m = 
L : 
L 

L+1 

L+2 
L+J 
L+4 
L+5 
enz. 

dat slot 
0, niet van toepassing 
bufferadres 
lijn mode : aantal oetaal overslaaa +1 (zie e] 
punt mode : = 0 
hier plaatst de device handler het laatat 
gevulde butferadrea · 
i} ê4n pQ&r oolrdia.aten 

Y}· .ffn paar co8rd1naien x. 

\f = word count ~dec.), Toor l:l.jn mode altijd 
oneven 

,, 
macrevertaling : R 

ti 
R+1 
R+2 

.READ a,m,L,W 

R+J 

cal ·•~a + a.9.-17 
10 
L 
.DEC -· 

: veor de lijn mode meet op adres L het getal (eet.) +1 at~, 
dat aa:n.geeft om de hoeveel punten steeds een punt van de 
lijD moet worden opgeborgen in het geheugen. .·. · .... 
Het extra er é4n bij optellen is noodzakelijk vo.or het 
o~derscheid met de punt mode, als er geen enkel punt•mag 
worden overgeslagen tijdena de lijn mode. · · 
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.WRITE a,a,:L,W /ma 0,1,2,3 

waarin : a : dat slot 

m=O voor. het .displayen ven rechte lijnen ef 
punten 
'L : bufferadres (geen header wordal 
W = 0 : meve met spot on . 

= 1 : move · met spot •tf 

:L 
L+1 

geeft de x co&rdiaaat aan(' 1023) 
geeft d.e y ce&rdinaat aan (' 1023) 

Met meve apot e!f bepalen we het startpunt 
van de lijn, waarna met .move· spot on .de. lijn 
getrokken wordt tot hét daarbij opgegeven puat. 

opm. : daar er een m.aaker van 17.77( oct.) voor de x en y ce~rdiaaat 
wordt gebruik~, kan mea het buffer laden d.m.v. een LlW
iastructie; de opcode 70 wordt d~ toch niet meegenomen.. 

opm. 

opm. 

• de opm • • 

" 
m=1 z ·het bepalen v~m het beginpunt voor de 

karakter di~tplay met mode= 2,3 
L : .bufferadres (geea header words) 
W : niet van to~passing; bij de handlera 

L 

L+1 

VPA. en DIL. wordt hier de size opgegeTen 
van de karakters. In deze haadler DIP. 
zijn echter nog maar twee afmetingea 
mogelijk., die bij m= 2, 3 worden opgegevea. 

geeft de z; co~rdinaat (' 1016 size aerm. 
& 1012 size greot) 

geeft de y colrdia.aat (~ 11 si ze: norm. 
~· 11 size greot) 

onder m•O geldt ook hier. 

m=2/12: het displayen van 5/2 ascii gecodeerde 
karakters .• 
L : lijnbuffer (met twee header words!) 
W : word count (dec.) 
m=2 geeft size normaal 
m=12 geeft size groot 

(size norm.: groet= 1:1,6) 
: aize normaal komt overeen met de standaard s1ze 7, die 

gebruikt wordt in VPA. f!n DIL. • 

m=3/13: het displayen van alpha numer1c .gecodeerde 
karakters. 
L : lijnbuffer (met twee header worde) 
W : word count (dec.} 
m=3 geeft size norm. 
m=13 geeft size greot 

O}Wl. : ook te gebruiken in fer'tran met D.ormale write opdracht 
en format. 

Letten : A t./m. z 
cijfers : 0 t./m. 9 en ,()~-~+'-./JL 



macrove~taling : W • WRI!E a,m,L, w· 
w cal +m~8 +a9_1 7 
W+1 11 
W+2. L 

.dec · 
W+3 -W 
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.WAlT a I wacht totdat de .WRlTE of .:READ helemaal is uitgevoert" 
a a dat slot 

macrovertaling : WA (·.WAlT a 
WA cal +.a9_17 
WA+1 12 

.WAITR a,R I tijdens wachtius n.n de display en schrijfeenheid 

• CLOSE a 

· wordt de controle aan het adres R gegeven. 
a : dat slot 
macrovertaling : WR 

WR 

I geen f\lnctie 

WR+1 
WR+2 

a : dat slot 
macrovertaling : CLS 

CLS 

CLS+1 

.WAITR a,R 
cal +10co8 
12 
R 

.CLOSE a 
cal +a9-17 
6 

+a9-17 

.CLEAR a I clear de.nodige buffers en erase de display 
a : dat slot 
macrovertaling : CLa 

CLR 
.CLEARa 
cal +a9_17 

.CLR+1 5 

." .~ ... - .-.. 
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3.3 flowdiagram van de device handlar DIT. 
" 

Voor .he.t leze van het flowdiagrUt is een .begrip nodig van de 
IO! instructies en de program interrupt requeat afhandeling, die 
dan ook eerst w.orden 'besproken. 0 

-IOT instructie : , 
Een input ou.tpu.~ trans~er.instruotie is alsvolgt opgebouwd: 
70 xx.yy 
waarin: 70 de opcode is, die aang•eft dat we met een IOT 

instructie te maken. he.bben 
xx de appara.a t codering 
yy de gewenste IOT puls selecteerd 

De ontworpen interface bevat drie apparaat codes : 05,06en07. 

De volgende IOT pulsen kunnen voorkomen in DIT. : 
700.502"clear(automatische) pagina flag 

521 IOTskip, als de interrupt flag gezet is 
522 clear x co~rdinaat buffer 
524 load x co~rdinaat buffer 
562 set pagina flag 
564 laad x co~rdinaat buffer en display x en y in store mode 

601 set OPV flag · 
621 set buffer vol flag 
622 clear y co~rdinaat buffer 
624 load.y co6rdinaat buffer from AC 08-17 
641 algemene clear . 
642 van I/0 bus naar x teller 
661 clear OPV flag 
662 lees y van I/0 bus naar y teller 
664 load y en display x en y in store mode 

701 set ready for interrupt flag 
721 lees y data naar I/0 bus . 
722 clear interrupt flag van de display 
724 erase de storage tube 
741 lees x data naar I/0 bus 
742 size normaal 
744 size groot 
761 set interrupt flag voor OPV 
762 clear CM mode flag J cm.: ~haracter generator) 
764 set CM flag I 7 bit,naar interface 

- de program interrupt request afhandeling : 

Een prog.int.rq.puls is.het gevolg van een interrupt puls. 
Deze veroorzaakt een program interrupt puls(p.i.), van 0 volt 
op de I/0 bus. De PDP-9 reageert ·daarop dan alsvolgt : . 
het lopende programma wordt stopgezet, nadat de lopende instructie 
is uitgevoerd. Dan ontstaat een jipp(sprong) naar adres 0 in. de 
monitor, alwaar de inhoud van het program counter register (P.C.) 
behorende bij het adres vanwaar de interrupt kwam, wordt. geplaatst. 
(tevens wordt de status van de link , extern mode en memmQry · 
proteetion op adres 0 opgeborgen). 



Dan, wordt adres >1 ui tg9voerd al~ een Jmp stàat naar .de skp-chain. 
De sktp-chain is een stukje p:r-OgraiiiD.a dat-er altvolgt uitziet : 

701001 

s1tp 
j•p device 1 
701201 
skp 
jll1p device 2 

. 700521 
skp 

t 

/lOT instructie ie een skp ala het b13behoren4e 
appara,at~ de p·.i.rq.pula veroorza&kt heeft. 

I .sla 'én instructie over 
l ga n~ device 1 adres 

jmp in'te~ru.ptadres 
• 
• 
• jmp error 

Dij 701001 wordt de IO'r instructfet001 gegeven, dus appara,at code 
10 en IOTpul• 01; in de in~el:'face van dat apparaat volgtdaarOP · 
een lOT 1001 puls die ech.ter geen skip puls tot gttvolg heeft, als 
niet ook de flag voor i11terrupt gezet is. 
Met andere woorden, er komt alleen, een skp puls wanneer voldaan· 
ia aa.n de volgende voorwaarden : · 
1. de interface moet een interrupt puls ontvangen hebben 
2. de juiste lOT instructie moet .gegeven zijn 

Stel nu dat onze interface een interrupt puls heeft on,1;v~en; dan 
zal de lOT instructie 700521 uit de skp-chain een skp: pulli' .tÇ»t 
gevolg hebben, hetgeen gelijkwaardig is aan de machine t&t.l 

i.n· stru. cti. e .skp ter plaat.se··.•·· ... van··.· de.· I,OT.· · .. · .. ·ins. t.ru· .. c··t.ie •... · .. D·.··.·.e·.· .. ,.z, ... ·.e·.·. s·!tp··.· ... ·· .. ···.·•.·· ... ·.· .. z.· .. ·.·.o.··.···.·.·r···.·.·.··.g··.·.·.·.t ervoor dat één plaats in de skp-chain wordt overgeslagen .en. . 
aldus de instructie jmp interruptadres wor.dt uitgevoer~., é 
:Bij.de initialisatie (.INIT) wordt het- jui~,:~te.adrea.in·dè~k:~ 
chain gezet datverwijst naar de interrupt behandelt;ngv8{lhet 
bedoelde apparaat. .. . . . . ·. ... . .. . 
Daarna wordt het lopende programma voortgezet op het adreswaarvan 
de program counter bewaard is gebleven op adresO • .. •. . 
Dan volgt nu het flowdiagram.: 



,INIT 

clear pulsen: 
lOT 522,524 

641,661 

zet op .INIT+3 
adres : 
standaard lijn 
buffer size - ,, 

.-

zet IOT 521 
voor disp. ~n 

OPV 
in de skp-chain 

lDSDIS:= o 
· ( flag voor 

eerste interr. 

DSUND:= 0 
I/0 underway 
indicator 

vervolg hoofdprogramma 
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• .RBAD 

D.SUND:~ 0 

set flag voor 
OPV in d~ 
int·er-rûpt~ 
afhandeling 

set flag voor 
OPV in de . 
• WAIT{R) . 
afhandeling 

store L en W 

clear puls : 
!OT 641 

set OPV flag 
in interface : 

!OT 0601 

vervolg hoofdprogramma 

-29:... 



• WRI'lB 

DSUND:= -1 
set een aantal 
flaggen in 
begin stand 

store L -en. W 

N 

-)o-

. ._ , ... -.. 

size wordt 
J groot 

IOT 0744 

W:: 1 ? 

inh. L en L+1 
naar x2y2 · 
buffer 

inhoud adres L 
>-=J-~ en. L+1 naar 

x1en y1buffer 

flag in .WAIT(R 
voor een lijn 
van x1y1 naar 
x2y2 



vervolg .WRITE 

m= 1 ? 

N 

~ m=2 ? 

·,, 

m= 3 ? 

inh. L naar 
J x teller in 

>--------4 interface 

inh. L+1·naar 
y teller i.n 
interface 

set flag: sla 
• WAlT( R) over,. 
tenzij eerst ko.J:-z::----~~ 
.WRITE m=2 of 3 

flag in • WAlT( ) 
voor ascii mod 
afhandeling 

----

-----
flag in .WAlT( ) 
voor alpha nwn 
afhandeling 

vervolg hoofdpregramma 



.WAIT(R) 

WAITR ? 

zet WA op UI'!' 

zet WA+2 op 
VERDER 

DSUND:: 0? 

N 

J 

,. 
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WH is het adres van de .WAI~B 
WA is het adres van de .WAlT 

zet R op UIT 

jmp VERDER 

zet WR+3 op 
t------i VERDER 

1 bit karakter
woord selectere 

>---~lli t 5/2 as ei i 
code woorden 

pag:fna wordt 
automatisch 
verwisseld 
IOT 0562 

® 

pagina wordt 
J niet automatis l 

gewisseld 
IOT 0502 



vervolg .WAIT(R) 

7e bit van de 
karakter code 
wordt == 0 
dus: Oxx 
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karakter 7 bit 
cede wordt 

.>-'---~ == 115 

karakter 7 bit 
>---:J~~ code wordt 

:,= 11,2 

karakter 7 bit 
>-.!L-~ code wordt 

:= 111 

J -

J 

J 
>------- ------~ 

~~-:~-------------------+---'--l 
---

set OPV flag 
in interface 
IOT 0601 

1 
display het 
karakter in 
store mode 

-· •' --



verTelg .WAIT(R) 

N 

J 

display eerste 
punt van 11 jn 
tuesen x1y1 en 
x2y2 in store ode 

jmp UIT 

set ready for 
interrupt flag 
IOT 0701 
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set interrupt 
>--........_~ flag voor OPV 

IOT 0761 

----~____.J 

. ,,.. ... 



INTERRUPT afhandelinB 

store adres 
van afkomst 
op OU! 

clear interrupt 
flag display 
IOT 0722 

r----I-------, 
clear OPV flag 
IOT 0661 

() 
jmp OUT 
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DSUND= 0 ? J 

jmp~ 

inh. bufadr J 
lees x data in 
IOT 0741 

IOF 

L=O? ~-~ 

adrëSwaar I 
laatste data · .. 

./"-------L...-----71 staat naar 
L+1 · 

(e:l- kan geen 
interrupt kom n) 

J lees y data in 
>------l IOT 0721 

.® 
Jmp 

OUT 



vervelg INTERRUPT afb., 

ION 

lees laatste 
y data naar 
intert'a.ce buff r 
lOT 0664 

display x en y 
in storemode 



h. 
adres 

·~=.0 
'~ 

N 

set lijn mode I 
flag in 
1nterrl.lpt I 
a~handel1n!____J 

~-~~Q) 

ION 

jmp QUT 
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